
79 רש"יתשובותי

 ט"ופ"

 8( תורתא או עיזא ליה נ( דהוה היכא 1(, גדולות בהלכות כתובמצאתי

 מריפה, ואישתכח ושחמה כמכא מיניה ועביד4( חלבה מיניהוחלב
 לא כן אם ואמרתי 6(. ר' לפני דנתי ועליה כמכא. מההוא למיכל 5(אמור
 כשירות בגבינה שנחלבו בהמות דכולהו לן לומר דמאן כלל. גבינהנאכל
 אירייא ומאי אמורה. הגבינה ותהא טריפה חדא בהו אית דילמאנינהו,
 שישחוט עד אמור יהא נמי נשחטה לא אפ'ילו מריפה, ואישתכחשחמה
 מריפות ואם מותרת, הגבינה תהא כולם הבהמות כשירות אםויבדוק,

 השיב כך ואחר בזה. לו שהעמקתי על בי ונער אמורה. הגבינה תהאהן
 אלא מריפה, אחת הבהמות בין דיש לומר אימורה מהזקינן לא : ואמרלי
 נמצאת אבל ודאי. האימור נמצא שלא זמן כל כשירות בחזקת כולן הןהרי

 בהמות. של העדר מאותו שעשה שבביתו הגבינה כל אמורה ודאי,האימור
 חלבא ההוא דנחלוב דמקמי דידעינן דווקא : '( דבריו לי הומיףלמחר
 ששלשה בידוע המכה פי 9( הגליד 8( דקאמרינן הא כגון מריפה,הוויא

 : "( שחימה קודםימים

 בחזקת הבהמות -שכל שהשבתני לדבריך : ואמרתי לשאול הומפתיאז
 את המבח הוציא כן אם האימור, נמצא שלא זמן כלכשירות

 למאד בי גער "( זה דבר ועל בזה. נאמר מה בדיקה, קודם לחוץהריאה
 המותרים דברים : בלחישה לי אמר לי, וכשנתרצה לשאול. שהקשיתיעל

 וכשם בפניהם. להתירן רשאי אתה אי אימור, בהן נהגוואחרים

 ]טנפע: ר"ת סי' נפרןס סונת וורנותיו לתתך מלתס רניכו נין ונעכיין וכוח :ט"ו
 תקכ"ח: ןף רם"י וספר 6: 5ך ט' סי' תעס"נ ועי' קכ"ת[. ןףרים

 וכ"ה 8( ליה. דהויא סעה"נ: 2( קלים. בשינחים ע"ב קל"ה הנשה ניר הל, 1( :ט"ו

 אםור שם: 5( כסכה. מינה ועברי שם: 4( תורתא". "או ליתא בבה"נ: אמנםבמעה"נ;

 הוכוח ונם לויה; םנן יצחק ר' ה,טלישי ==רבו הוא אולי 8( כמכה. סההוא לאכולכולו
 שם. בבה"נ הובא "שחיטה" וער מכא: 7( 11. אות להלן וראה זה, על סעיר התשובהלבסוף

 צ"א בטעות: ]מע: רע"א נ"א חולין8(
 ע"א"

 דקאסרינו סעה"נ: 9( רכ"ח. םי' פררם הראה
 בכסא דחלבא כמכא ושרא דאישתלי היכא לבםוף: סוםיף .טם 0ג( המבה. פי הונלדאם

 וה,טווה הלוי; ר"י הוא אולי יטלמנינו מתמ רר' סעיר וזה 11( בפררס. ליתא וגהוכו"
 ם"א. סי' הלוי ר"י תשובתלעיל



 פ"זמי'
 אין למה : לויה מגן יצחק לר'עואלו

 נמי ובשר לחם 1( שינוי עלמברכין
 : והמטיבהטוב

 הוא ושמחה חידוש דבר י( דיין :וחשיב
 ובשר. בלחם כן שאין מהבמזון,

 עינינו יאיר והמקוםלחישה,

 כ"ב( מי' הכל על)ם'
 של רבו יצחק רבינו לפנישאלו
 יטינוי על מברכין מה מפני :ויט"י
 על מברכין ולא והמטיב, הטוב"ז

 ובשר: לחםשיטי
 ושמחה, סעורה רבר "ןוהשיב:

 להם נתחרשה המזון בתורוכשבא
 אשכחן רלא ושור ומברכיהשמחה
 : ה"ז על אלאשירה

 מברכיה כיצד בפ'ץ כדאיתא היין על אלא שירה אומ' ,עאיןועוד
 אבל טוז"ה, ל קבע אין ועוד מזת. מיני כל פוטר המוציא ברכוזאבל
  ומוטמח, מעיד ץ, תרתי איכא "ן וגבי דמי. ריפועא וכחד קבע ישלחם

 : ע"כ מעיד דדתקא בלחם, כן ,עאיןמה

 ט"חמ"
 דהא ולולב. ,מוכה על מלברך לנשימץ מונעין 'טאק : הלוי יצחק ר'הורהץ

 לאפוקי פטו' הנשים גרמ' יטהזמן ע,עה ז מצו כל ץדאמרי'
 ע"ג 78  רי ת"נ סי' פ"ס פסתיססחינר( )כ"י סגןול תרןכי נסגסות סי3"ס י5"י, 5ל י3י סל", לי"י זי ת5ינס :ט"ז

  ר' נחרוכי ל" )ולית"
 כ"נ סי' סכל על ונספר : "עפ"י ן"ס: ע"נ נ"ט נרכות רי"ת 3תוס' ;"ת"5( 3ר' ול" רית"

  פ"ה סי' נר"נ"ן ועי' 127-28. ע' רס"ז סי' ר5"י סוור 413, ע' 5נ"טסי' תק"ו 493, קנ"ט( סי' ר5וס: סגלען )על כ"ת סי' "1:( )כ"י תר: :ט"ה 109[. ע' ף כרך סנורןנבבנח"ע
 ר5"ע נ5ס : ס"ט : פ"ג נינית ס'ונסגס"ת

 לבשר פת ביו מחלק ,ש"י( מי' פמחים מררכי )הגה' גאו1 נמים רבינו אמנם 1( :ט"ז
 שבתור בשר שיינוי על רבשלמא פת. שיינוי על והמטיב הטוב מברכי, לא אמאיח"ל:

 המוציא, בוכת בראשונה רמברר מפת, אבל ברכה. ליכא נמי הראשונה על רהא ניחא,המעורה
 הפקורות לכל גאון ר"1 רברי להומיף וצריר והמטיב. הטוב השנייה לל מברר אי,למה
 מעורה רבר יין הכל: על ובמפר 2( 6. אות 159 ע' ח"א ראבי"ה בם' אפטוביצר ר"אשצ"1
 59נ ע' קנ"ב סי' ריס ושם 77, ע' צ"ח מי' ראבי"ה ע"ב, ל"ט ברכות )והשווהושמחה
 ל"ה פ"ה 3ברכות 3( הרופא(. ()ברהם ב"ר בנימין ר' בשם נ"ז רף קמ"ר מי' שלה"שומ"ש
 רש"י(. )ם' זצ"ל הלוי יצחק ר' הורה כר )מח"ו(. הלוי יצחק י, הייה כו 1( *צ"דץ משמח. ולא מעיר פת אבל משמח, ושמוחי מעירממעיר תרתי ביה ראית יין רשאגי ש"י(: מי' שם מררכי )הגה' ר"ת תשו' והשווה 4(ע"א[.

 רקירושין. בפ"ק אמ,רי' רהא ובמח"ו: ע"א, כ"ט קרושין 3( הנשים, מו במח"ו:2(
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 הרשות המצות בעול עצמן 6( להביא חפיצות אם הא חייבות, 4(דאינן
 שהן ומאחר ועושה. מצווה שאינו ממי גרעי דלא בהן, מוחי' ואיןבידן
 הכל 8( אמרי' דהא תדע ברכה. בלא '( אפשר אי 6( המצות לקייםחפצי'
 ומברכת, עולה תורה, מתלמוד "( דפטורה אע"ג אשה, ואפי' ז' למניןעולי'

 : לבטלה ברכה "( כאןואין

 ט"טטי

 מימ 2( טעונה וזבה נינהו, זיבות דמפק משום 1( הלוי מרבינו קבלתיואני
 בזב חומר 8( דאמרינן משום שמועתו, להעמיד אפשר ואי :חיים

 וחזרתי חיים. מים טעונה אינה וזבה חיים מים טעון שהזבמבזבה,
 : שפירשתי כמו בעיני נראה וכן לפרשה,ובדקתי

 ע'טי'
 בחירופים בזו זו המתגרות המשפחות 1( מן : שלמה רבינותשו2ת

 בכך. ירגילו שלא עליהם וגזרו 2( קבלון לקהל ונשמעוגנאים,

 3"ח וטיו"ך ע"3: כ"ה כריתות ן וסנר  ר"ס ע"3 ס"ס מנת פירמ"י :ט"ט

 סערך רנת זו תמונס 2עז
 סמו3ס ס' ר"ס סוףססחיכר(
 מלתס ומלוס : נסופס]וחתוס
 ]מ:"ן5ר כ"3 סי' ומסכ"",

 ו"".סי'
 )כ"י סנךול תרךכי נסנסות נמליחותססו3"ס
 מלנןס רניכו תמונת : 3מס ]נ87-ך88[ קס"טסי'
 סי' נתח5"ו וע5ותיס רניס ונמיכוייס י5קק[;3ר

 תמו3ות : 3מס ולסלן[ 174 5ל ח"3 למל"לכחחל

1
 אם אבל רש"י: ובסרור 5( שם(. רש"י ובס' )במח"ו צריכות ואינז חייבות דאינז4(

 היא, מצוה רמקיימת ומאחר 8( לה. מוחיז ואין בירה, הרשות במצות, עצמן לבאחפצות

 אוסר היה רש"י וכו ה"ט: פ"ג ציצית ה' ובהגה"מ  ד( שם. )במח"ו ברכה בלא אפשראי
 אשה אלמא רש"י: ובס' ובמח"ו ע"ב: כ"ט קרושיז 9( ע"4ג. כ"ג מגילה 8( לברך.להן
 ולא בניכם בניכם, את אותם ולמדתם רכת' תורה מתלמוד רפטורה אע"ג ומברכת,עולה

 לבטלה ברכה משום כאן ואין בירה, הרשות עשה, מצות לקיים רצת]ה[ אם 10(בנותיכם.
 שם(. רש"י וס')מח"ו
 פלטוי רב בתשו' וכ"ה 2( מוירמיישא. הלוי אליעז,ר ב"ר יצחק =ר' ה"ה. 1( :מ"ט
 חומר בזה"ל: א' פ"ג, זבים י"ד: פ"אע מגילה תוספתא 3( שם. ר"א סי' ב"ח הביאוגאון,
 ביאת טעונה אינה והזבה חיים מיים ביאת טעון שהזב בזב, שאין ובזבה בזבה שאיזבזב
 במבואי, מש"כ ]והשווה המתגרות המשפחות לעניז בנוגע לשאילה =וכוונתו1( *ע ***, חיים.מים
 הטתגרות טשפחות בתחצ"ו: אמנם ]=גליקיזם[; העתיקה צרפת לשוז השפעת על מעירשהוא
 "10חיד34(. == 2( המשפחות[. ==מז]קרי:
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 הגזירה עליהם יקבל,ו שלא 4( הקהל גזירת קודם ונשבעה 8( אחתוקפצה
 '( בימי שנממע ]בבלו[ 6( והזכיר 5( אחר וקפץ מחירופיהם. חדלוולא

 ולא כך, על נגזר שהרי מהזכיר הם לזה, ואמר 5( מהם אחד ועמדהשמד.
 זה המזכיר שכל גזר נרשם שרבינו נודע ועכשיו עליה. גזר מי לוהזכיר
 בנידויו א( זה דנתנדה דמורה, מאויביהם 9( אחר תלמיד ויש בנידוי.יהא
 להתיר. בו כיוצא חשוב לנו "( ושאין עולמית, נדוי ]=נגרשם[ רבינושל

 יהודה רב דשמתיה שומעניה דמני "( מרבנן מההוא ראייהוהביא
 א(. הכא ליכא יהודה כרב רבה גברא ליה אמרו ט(. יהודה[ רב]=ושכיב

 16(, מעולם גזירה באותה ידעו ולא הרב שם להם הוזכר שלא אומריםואילו
 של בדור כח יש הוא, נידוי ושלום חם אם או אחרת. מעיר שהםועוד
 עולם. לנידוי הגאון נתכוון שלא הדין, עליו שקבל "( מאחר להתירעכשיו

 : דבר להשיבם ,ושואלים ]=לדבריו[ז1( הביאו ראיותוהרבה

 שאין ומהן עליהן, 20( להתלות שיש "( מהן ויש "(, בדבריהםהתבוננתי
 : 22( אשיב והנני 21(, להןדומין

 ושלום חם "(, הרב בגזירת המוחזקין מהוגנין בעדים "2( הדבר יבורראמ
 האחרונים בדורות 26( הנוהגות ומייג אלות שאר מחומר בוששינה

 סטס,ר לן,ן .לפ).)ו : "'( )".ת יס העיר ת.לר ].ר"' סת.תתו נל' ~י).ןפסק'
 נקסירוח סס כלקס סתסונס סכוסח יר"ס נקורת נעין סר)עיין לפע"7 "ר)כס רניכו.סל

 רניס[:ונסינוסיס
 וסונ"

  "נוז( לר'  נסגס"וו רס"י וססינ נסס: כתרן נקינור
 ]:גונ7' ר"י סי' פ"ינ"ק

 חול7וח נס' רניס נליקויימ וכסכס סס[: לית" ריוו"
 ]וססווס ע"נ (' 7ף ק"כעס לר)רספוסקיס

 ען "סנועיס" נתקנרחו עפסטיין ר""
 קדסס ר)ס7ורס ס"כנלי נרנעון ולייטלין 3, "ות3

 קל""
 : "125[ "וח 43 וסס"124, "ות 41 113, "וח 36 ען

 גה תיקנתי 6( האחרת. מן אחר 1קפץ במע1ת: שם 5( נזירה. שם: 4( הצחת. שם:8(
 שם(. )כ"ה ==אחר 9( 1אמר. אחר עמר שם: 8( שם(. )1כ"ה השמר ==במי 7( תחצ"העפ"י
 לעזניהם נשמע ולא יטם: 15( 1כ1/ הכא וטם: 14( יטם. תחצ"1 1גם הגמרא עפ"יזה ותיקנתי 18( ש'א. י"ז יטם ע"א, מ"ז מ1"ק 12( יטאיה 'טם: 11( זה. שנתגרה 1מררה שם:10(
 בשאלתם שם: 18( לרבריה ]==הביאו[ ראי1ת שם: 17( עליה הרין שיקבל יטם:16(

 ,טאין י"ט ומהז יטם: 21( לתלות. יטם: 20( בהם. ויש 'טם: 19( רעי1תיהם.ובע1מק
 שם: 28( מבואי[. ]והשו1ה השמים מן שהרא1ני כמה משיב 1הנני שם: 22( להם. ר1מההנרח
 צרמת. חכמי בממרות רש"י של זמנו לפני נמצא בלתי "הרב" ות1אר 24( בערים.יב1רר
 תחצ"ו לתוסיף צריר ח124[ העיה 41 צר חל"א האנגלי ]ברבע1ז ציימלי: שצ"ן המקורות1לכל
 8ג 5, צר מעה"נ הרב; ממי בשם: רל"ג פררם ]==רש"י[; הרב ל1 השיב בשם: מ"במי'
 האחר1נים. האלה ברורות הנ1הנ וטם: 25( ועור[. רמ"ה הרב ביטם: 06חטם
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 תשובה לבעלי "( לא זה, גנאי יזכר שלא גזר וגם שמתא לשון מפיווהוציא
 אין הרב. גזירת בשם בה המפקיר והותרה "( דורותיהן לדורי ולאעצמן
 "(. גזירתו להרניר כמותו נדול "( לנו אין כי בנידויו, ראש קלות לנהוגלנו

 במרדו ועמד בחייו אדם הרב נידה שאם בזו, התלמיד דברי את אניורואה
 בזו שינה ח"ו אם וכן לעולם. "( היתיר לו אין נידויו, להתיר לפניו באולא

 וכל עולם. היתיר לו אין הנוהג, ממנהג 1ב( בו להחמיר שמתאבלשון
 אחרת לעיר מנודה שכשנינו עליהן. להשיב יש מ(, שהביאוראיותיהן

 לכבוד במנדים אבל לכבודם, במנדים אלא 88( שנינו לא לעירו, מנודהאינו
 %( שנאמר אחרת, לעיר שכן וכל לרב, מנודה לתלמיד המנודה אףשמים

 וכל לקמנים. גד.ולים הושוו השם, לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמהאין
 זב( ]בבבני[ וכל כולנו, חיין אבו 88( שמפיו הגולה מאור 85( נרשם רבינושכן

 %( שמים לכבוד זה ובדבר הן. רנלמידיו רנלמידי 8ב( וכורנים אק~כבזגלורצ

 הכתוב דברים באונאת"( תונו, לא כך על נזהרו"( ממיני שהרי]בבנידה[,
 הראשונים[, מעשיך זכור ]בבלו יאמר לא תשובה בעל היה אםמדבר.
 ואע"פ אבותיך[. מעשי זכור ]בבלו 42( יאמר לא גרים בן היהאם

 הקהל "( הוגזרו גנאים, ושאר ממזרים אתכם מגנין היו הםשלדבריכם
 ]בנעליהם[44( גזירתם לקבל שלא תחילה נשבעו והם כך. עלשבקבלון
 ועברו שבועה על חלה שבועה שאין "( לאמור מעות הוראת עלוממכו
 ואילו תאור. לא בעמך ונשיא ]יבעליהם[46( קורין אתם ועכשיועליה.
 תונו לא אזהרת על ועברו חמאו בנים אם כי בזו, זכיתם לא עושין,אינן

 שנשבעו לשקר, יצתה מפיהם וכשיצתה שבועתם. את לשואונשבעו
 בקול לשמוע עברית דת חוקי לשמור שלא המצוה ]בבעל[ ז4(לעבור

 שם: 29( נדול. אין שם: 28( לרורותיהם. ולא שם: ז2( שלפנינו. סמ: בכ"י לנכון כ"ה28(
 שם[. נב"ח זו =על 32( בה. שם: 21( ע1לם. התר שם: 30( "נזייתו"[. מילת ]בלילהתיר

 עיני שהאיר לברכה וקר1ש צריק זכר שם: 35( שנ'. כמה שם: 34( שאנ1. לא שם:33(
 לשד"ל נחמד אוצר נם תחצ"ו, עפ"י זה תיקנתי 37( חיין. מפיו וכולנ1 שם: 38(נולה.
 אות 48 צד האנגלי ברבע1ן וציימלין 331, ע' לראביה במב1א אפטוביצר ]וראה 174ח"ב

 יורק ניו קוהוט, לא"נ בסה"ז קרויס ]והשווה ואיטליא ר1מי, צרפת, =כולל 38(ח125[.
 תחצ"ו. עפ"י זה תיקנתי 39( ח125(. "נות )שם צייטלין מעיני 1נעלמה ולהלן[. 400 צר1935,
 דברים. באונאות שם: 41( כן. על לפנינו: סמ: בכ"י אמנם כר;; על הוזהרנו שם:40(
 לא סמ: ובכ"י לו; יאמר אל ע,,ב[: ]נ"ח ובב"מ ש0; ואוצ"נ תחצ"ו עפ"י ז.ה תיקנתי42(

 שם. ואוצ"נ תחצ"ו ע"פ זה הוספתי 44( כר. על שבקבל1ז קדש קהל שנזרו שם: 43(יאמר.
 שם(. )וכ"ה המצוה =על 47( עמר. 0עשה בעושה נשיא שם: 48( איז. לומר שם:45(
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 ראשונה מעטבועה מלקורנ צרףכףן הם מףףב, ומחזףקף בדר גודרףזקנףהם
 כנף שהן ואע"פ עלףהם. חלה כרחם שעל עטעברו, הקהל מבזףררצ 48(ונףדוף
 ולא בזו חמאו לא אבורנם אבל בףדו. עטמףם לכבוד 49( עטהרף אחררנ,עףר
 ואפףלו הכבוד כמא עד מגערנ עטהרצעטובה מףמרצן, 60( אחרף למפר להןהותר

 שלום שלום עטבאמר רנעטובה, בעלף 51( במקום עומדףם אףן במורףםצדףקףם
 : ולקרובלרחוק

 עטלבו נףדוף "( מר ואמר והולכףן, מתמעמףן שהדורות 2'(ושאמרתם
 בעטופרורצ, מרנרףעףן אבו עטאףן ועוד עטלהן. כנזףפה]בבחמור[

 גברא 54( האף לףהוף ]=כלףה[ דקאמרה הרנרףעה, לא רבף בףרנ שלעטפחה
 כבוד ברנמעמ ואם עטבףם, ב' בנףדוףו ראש קלות נהגו ולאבעטמרנא.
 ףום מעטלעטףם ףורצר -]בנלבהוב[ צרףך 66( עטאףן הראשונףם מןהאחרונףם

 60( הבףדוף בהףרצר אבל לו. ףרצףרו ואףלך מכאן להרנףר בא ואםבידוף1
 68( כמו לףעטראל עטעומד ועטופמ עטופמ כל בףדוף י'( כל עלףבו חמורלהקהל,
 ואהרן מעטה וףעל דכרנףב בו, בכףוצא אלא בףרנר .ואףבו ףהודה רב שלב"ד
 אדם ףאמר עטלא זקףבףם של שמותן נתפרשו לא למה וגו'. ואבףהואנדב
 דערנך על רצעלה וכף ההם, בףמףם ףהףה אשר העטופמ אל וכרצףבכו'.
 בף הני הלכה וכעטפמקבו וכו'. בףמיו הףה שלא שופמ אצל אדם %(שףלך
 62(, בהן כיוצא לעולם ועטרו 61( אחרףרצף רצלרצא בף ארנו 80( דעטמףרצורנלרנא
 זמן עטכל דברףכם, ארנ אנף רואה אבל : ףהודה דרב אהא 09( פלףבאולא
 או עולם בףדוף כגון להחמףר, הרב בה עטעטףבה בה המוחזקףם ףעףדושלא

 בתלמףדףו זו קלקלה 65( רנלה עטלא לזכורנ הצדףק לדון 64( צרףכףןעטמרצא,
 וףודע עלףה בכעמו וףעבור לאחר ףצרו ףרצקפבו 60( עטמא אחרףו,הבאףן
 אפעטר ואף בףדוףו, עטףרנףר אחרףו הדור המפרבמףן ברצלמףדףן08( עטאףןהףהז0(

 תשובה =שבעלי 51( ממתם. אחר שם: 50( שהם. שם: 49( ונמי. בטעות: תחצ"ו48(
 ,טם: 54( כו/ נירוי וחמור ,טם: 53( ראיה. מביצין ושאתם יטם: 52( יטם[. ]כ"העומרים
 ==להקל; 58( יום. מל' יותר נרויו לנהוג צריד 'טאין שם: 55( ע"א[. י"ז ]מו"ק גבראההוא
 ר' יטל ריגו כבית יטם: 58( "כל"[. מילת ]בלי נרוי יטם: 57( הנירוה בהתר להקלזטם:

 סמ: כ"י 60( שופט. אצל הולר שארם תחצ"ו: הריק; אצל ע"ב: כ"ה ר"ה 59(יהורה.

רשמתי"
 טו"ק: שם; ליתא שם: 81( ע"א. ט"1 מו"ק ע"פ זה ותיקנתי רמשמתי; תחצ"ו:

 הצריק נאת[ לרו1 ==]אנו[ 64( אההוא. פליגי יטם: 63( בהם. בכיוצא יטם: 62(אחויני.
 יטם(. )וכ"ה יתקפנו ==נח"ו[ 66( אחריה בבאי1 תלה זו קללה יטלא יטם: 65( יטם(.)וכ"ה
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 צדיק אותו אמר ואפילו עוברים. כולן ונמצאו הימים כל ממנו 69(ליבדל
 נידוי חביריו בו שינהגו אלא אמר, ]ב:לא[6ז( למה בנידוי, יהא העוברכל

 לילקות בציבור %( ויכלם נא שא באנא שיפיים עד ודור, דור כלכמשפמ
 גרשם רבינו שלוחי שבציבור עשרה כל יהו כן ואחר יחף, ולילךברצועה
 בו, קללה בו, נידוי בו, ארור מר ואמר ארור, לשון הזכיר אם אולהתיר.

 לבו, וכוונת אדם בני לשון אחר הלך 3י( בנדרים לן קיימא בו,שבועה

 : גזר לא לגזור נתכוון שלא ומה הגוזר ע"י אלא בא זה אימור איןשהרי

 הבאין, לדורות וגדר מייג העושים האחרונים, דורות י1( הוחזקווכבר
 בשופטי %( איש איש העבר"נים ]=ורבוי[ 4ז( הנידויים היתרשתולין
 אמר שלא אומר, אני "( נמי הכי הקהילות. בכל נוהגים"( וכןדורו,
 ]ב:כדי[%( כי נזיפה בו לנהוג 8י( הדור על שגזר אלא בנידוי, יהאהצדיק

 ואין בנידוי. יהא עבד לחבירו הקורא %( כדשנינו דעתם, ולפירידויים
 8'( אלא באו לא עולמית, שוב ג8( היתר לו ואין התנאים שנידוהו 81(לומר

 לדון 86( לנו שאין 86( וא"ת כך. על לימרו רידוי כדי 84( בו שינהגולומר

 שעונשו ממונות בדיני שאף לזכות, צדיק של דעתו להכריע שבלבדינין
 %( הא כי כן. מצינו כדין שלא לזה וליתן מזה ]בבממון[81( לימולגדול

 ופלגא באגר פלגא ביה כתיב ]בבדהוה עלייהו שמרא נפק עיליש רבדבני

 91( ואימורא הוה רבה גברא עיליש[0י( ]ב:רב רבא אמרבהפמד[%(.

 בהפמד, תילתא תרי באגר פלגא ]ב:אי ה"ק אלא ]בבליה[. מפי לאלאיניש

 רבה אגברא ממכינן אלמא באגר[י9(. תילתא תרי בהפמד פלגאאי

 הדורות. את אחריו המפרנסיו בתלמירים שאין שם: 08( צריק. אותו ויורע שם:67(

 בין וכולם ושם: בציבור; =]וכולם[ 71( שם(. )כ"ה אמר =]לא[ 70( המינו. שם:09(
 אנמנם שלפנינו[; ממ: כ"י ונם ע"ב י"ב ר"ה ]ע"פ כצ"ל 72( ברצועה. ללקותישראל

 סם: כ"י 78( בנ"א. לשוו אחר הולכיו ע"ב: ל' ובנררים ושבוגות; בנרריםבתחצ"ו:

 תחצ"ו: 76( כשופטי, ממ: כ"י 75( העבריינים. וירבוי הנרוי התר תהצ"ו: 74(הוחזק.

 עפ"י זה תיקנתי 79( בו. להנהיג שם: 78( אומר. יאני כאו ואף שם: הקהילות.ז7(כל
 כאותה תחצ"ו: 80( רעתם. לפי ונירוי ר"י: סי' ב"ק אמ'[ ]ר' בהגה"מ אמנםתחצ"ו;

 התנאים. דור עולם גרולי שנרוהו אנו מבורים שמא שם: 81( ע"א[. כ"ח ]קרושיןששנינו

 ]בלי רידוי שם: 84( הבאים. רורות ללמר אלא שם: מ8( היתר. לו אין ושוב שם:82(
 תיקנתי 87( לרוו. אנו שאין שם: 86( שם(. )כ"ה תאמר =ואל 85( "כרי"[.מילת
 ס"ה ב"מ פירש"י והשווה עיליש; רב בני ראמרינן הא כי שם: 88( שם. הני' ע"פזה

 בנמרא הני' ע"פ זה ותיקנתי כו'; שטרא עלייהו נפק שם: 89( אי. ר"ה: שם ותום'ע"ב,

 שם. 92( להו. ספי לא לארנשי ואיסורי שם: 91( שם. כ"ה 00( שם.ובתחצ"ו
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 יש לכך 91(. ודופי '9( דלם באין מילתיה '9( לאוקומי לישניהודרשינן
 מכינא מר דלא טבחא %( כההוא צדיק, של בשליחותו נידוי אותולהרניר
 דידיה שליחותא אנא %( להו אמר למבא. מר י9( ניחוש לא ליה אמרוכו'.
 1%( הקדומים קשרי המתירים הקהילות %( ממכי זאת ועל : עבידנאקא
 לאלתר שנידהו לכאן, ראייה אינו יהודה ודרב השעה. לפי הכללהן,
 ולהתיר בחייו לשוב לו והיה שומעניה דמנו משום עבריין, של ובשמובחייו
 לא זו גזירה 101( אבל הבאים. בדורות נתלה לא הילכך שב, ולאנידויו
 ועל לעתיד, יעברו שלא לדבריו מייג אלא ונידהו, איש שעבר היהנידוי

 : הבאים בדורות תלויכן

 שגזר הרב שם ]מבלו[ "1( הוזכר שלא מאחר דבריכם רואה אני בזוועוד
 נפשות עידי מהתראת 1%( דן, אני מראיותיכם "1( ולאעליה.

 הוא, הכתוב דגזירת '%( ראייה אין, נהרג, מיתה י%( באיזו להודיעשצריך
 העדה, והצילו העדה ושפטו וכתיב המת[, ]=יומת יומת"1( מותדכתיב
 אני אבל לשעה. מייג לעשות אלא התורה מן שלא להרוג 108( כח בנוואין
 6ע( לענוש מתכוונין דאין ומנהגן גזרות גוזרי[ ]בבמלשון מגוזרי 109(דן

 ומפקפק היודעה כל מקללין אלא גזירה אותה ]ב[ "1( יודעין ואיןהשוגגין
 ולא בגזירתו פיקפק לא עליה שגזר מי '11( בשם הוזהר שלא מי וכלבה.
 מאן דידע עד בנידוי למיהוי אפקירותא הוה דלא נידוי, לכלל 1%(בא

 דאזמנינא מנ"ל אמרינן והכי ביה. ת1( מפקר דקא רבה גברא '"(נינהו

 או נ'[ ז': ב"ק תוספתא ע"א, נ"ז ]פסחים =חסרון 94( למילתיה. לאוקמיה שם:%(
 סע"א[. 942 רף ח"ב במלונו לבוייהורה זו רש"י תשו' להוסיף ]וצריך וחטא ערמהלשון
 מילת ]בלי לסבא ניחוש שם: 97( מכחא. רההוא ההוא כי שם: 96( והלכך. שם:95(

 קא שליחותיה א"ל ע"א: י"ח חולין שברינ'; קא ריריה שליחות' אנו שם: 98("מר"1.
 "וגור וער מכאן 101( להם. הקורמים שם: 100( הקהילות. כל סומכים שם: 99(עברינן.
 שם: 104( שלכם. סראיה שם: 108( שם. כ"ה 102( באוצ"נ. ונם בתחצ"ו כולו נשממבזו"
 אין שם: 106( באיז,ה. להוריעו שם: 105( נפשות. עירי מהתראת ראיה מביאיןשאתם

 ואיו בטעות: שם 108( שם[. ]וכ"ה כצ"ל 107( הוא. הכתוב שנזירת לכאן, ראיהזו
 כלל הרניש שלא ולהלן[ 11 צר 1883 שנת טוב ]אוצר שזח"ה על והתימה להרונ;בנוכח
 שם: 110( כו'. שאין ומנהנם נזרות נוזרי מלשון ושם: נוזרי; =סלשון 109(גזה.
 בהנה"ס אמנם ובתחצ"ו; סמ: בכ"י כ"ה 112( באותה. יורעי' ואינן שם: 111( השוננ.את
 תחצ"ו: 118( נכונה(. זו )וני' בשם הוזהר נירוי[ לכלל ]בא שלא ר"י[: סי' ב"ק אס']ר'
 גיה. מתפקר ימם: 116( ניהה ושם: 114( נרוי. לכלל ]==גא[ולא
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 בעףבא אלמא וגומר. 116( י"י לפני עדתך וכל ארנה לכן דכרנףבלדףבא

 לישמתיה, אתי ולא מירנפקר דאף ]=דאזמניה[, רבה מגברא "1(לאודועי
 ההוא לגבי אפקירותא הוי לא מתמא דינא מבי מתפקר "1( איאבל

 להחמיר באנו ואפילו לו. נתנדה ולא הרב בכבוד פקפק לא זה אף דינא.בי
 העולם גדול נידוי ולא גזףרה מתם של חומר אלא עליו להמיל איןעליו,
 שאין אני אומר זה, 9"( של ריבו מאנשי המתרה היה ואם בו. ידעשלא
 לשתקו מבור 1'1( זה אבל עלףו[, נאמן היה ~סלא ]=לפף 1%( יודעה קרויזה

 : בא הוא פיו ]בבארנ[ 122(ולחבוש

 כל קבלון הקהל 188( שהתירוומה
 אימרנ מפבי קטעלףהם 124(גזירה
 126( דאף ארנם ומבורףם 125(,פורענורנ

 דאמר יפ1( מהא בכלל. העולם גדולגזירת
 בכל "1( יוחנן א"ר חנה בר בררבה
 חיץ חבירו ב"ד דברי לבמל יכולכ"ד

 אלא 15( אמרינן לא דבר, עשרמשמנה
 שלימה משנה 1%( תנן דהא הימנו.בנדול

 דברי לבמל יכול ב"ד אין "1(,בפמיקתא

 ע"א[ מ"ז סו"ק ]וראה ונו' ה' לפני רכתיב פלניא רבה גברא לקסי היו שם:116(
 רסתפקר כסה וכל שם: 118( תחצ"ו. ע"פ זה ותיקנתי ]דאזסניה[: רבה נברא =]סנו[117(

 עליה נאסז היה שלא לפי יטם: 120( שם[. ]וכ"ה זה מ=]סננה[ 119( סתם/ רירבבי
 הטר. ספי אפילו שאסרו סתרה לוסר יוסי ר' על חבריו עליו חלוקים נפשות יטבדיניאע"פ
 כולו זה ]וסאסר עושה אני כן מנת ועל אני, יורע ואמר התראה עליו רקבל הואהתם
 יטם: 122( לשתקה כ[סבור עליו נאסז היח ]לא גה אבל שם: 121( סס:[. בכ"ימטממ
 בין וחפריר כרואה 'טנה חסאסף ח18: כ"ב סי' וכתחצ"ו 128( בממוח. ]פניוולחבוש
 קבלוה אנשי התירו פעמים וששאלתם בשם: הסתחילה עצסה, כפני כתשובה ועשתההדביקים

 יטל זסנה ש5 סעיר ]וזה הבאות פורעניות ספני יטם: 125( יטעליהז. גזירות יטם:124(
 שם: 127( בכר. העולם נדול נזירת אף שהותרה לומר יטם: 126( מבואי[. ראה זו;תשובה

 חבירה ב"ר לבמל יכול ב"ר רכל תחצ"ו: סע"א: ל"ו ע"ז 28ן( ,טאמר. זה על אתםוסומכים
 חברו ב"ר דברי את לבטל יכול ב"ר איז רתנז דהא 180( בזה תסעו אל 'טם:129(

 "כחירתא" לשם רומה פסיקתא" ושם מ"ה: פ"א: עריות למשנה ==כתנתו 181()שם(.

 ה*פקרונים ברורות יוחנו ור' יה, תנינן ובבחירתא יטלסה ומשנח תחצ"ו: ע"כ[. נ"ד]קדושיז
 וכר, המקנה על נחלק ולאהיה

 כ"ב( סי')תחצ"ו
 אנשי התירו פעסיםוששאלתם:

 ספני יטעליהן נזירות כלקבלון
 לוסר אתם וסבורים הבאות.פורעניות
 בכר. העולם נדול נזירת אףשהותרח
 בר רבה שאסר זו על אתםוסוסכים

 יכול רין בית דכל יוחנן א"ר חנהבר
 סיטסנה חוץ חבירו ריז ביתלבמל
 רבר.עשר
 ב"ד איז רתנ' דהא בזה תמעואל
 סשנה חבירו ב"ד דברי את לבטליכול

 ור' לה, תנינן ובכחירתאשלסה,
 ולא היה האחרונים בדורותיוחנז
 יוחנז ר' אסרה ולא הסשנה, עלנחלק
 אסר: ובסנט בחכסה ססנו בנדולאלא
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 את שאתיר 186( עליושכתבתם
 השם ןגת לימול זאת לי חלילההנרוי.

 ביניכם הייתי אם חשוב. ב"רולעשותי
 הנה אחרים. מקומות שם ליליטול אני טי אבל בהתר. עמכם נסנההייתי
 הרין עליו יקבל ]==רק[יתומים. יתוטי שירי הצעיר ומנייני הרלאני

 : לו והתירוהו חבירו אתוירצה

 2 ע"אט"

 איט יעכב 'טלא התורה במפר יטמטבעו וטותפיו ראובן :היטאלתם
 לחלוק, המכימו ועכעךו לחלוק. עךמכימו מאחר חברו 'טלחלקו

 אוזם טואלים ו יטיפדה עד ה,טטזפווז מן בידו מ,טכונטז ראובןומעכב
 לאו: אם 'טבועתו על עבראם

 יטמאחר נשבעו כך אם הצורה ככל פיר"עזם ולא זה בדבר חילדקאט
 עכב. הרי עליו, מעכב חברו יהא לא לחלוק מהם אחדשירצה

 או דגוד דינא אית להפמידו, ואין 1( שלם כלי משכון שהוא מפניואם
 שימכימו שמאחר נשבעו כך ואם שיפדה. עד נאמן ביד יתנהו אואגוד,
 המכימו לא זה בכלי הרי חברו, חלק מהם אחד 2( יעכב לא לחלוקשניהם
 השותפות לתפום עליו יגלגל שלא אלא זו 8( שבועה היתה ולאשניהם.
 השותפות. לאחר או השותפות לפני עליו לו שיש אחרת תביעהמחמת

 "13. ע' כ"נ סי' תת5"ו 178. עת' ת"3 נקחך 5ר " :ע"א

 במשניות. גרמינז לא ובמנ"1 542[: ע' ריש ]==שם ח92 רף ריש ממ:( )כ"י במח"ו אמנם182(
 גרח"י 205; ל ר שנה בהצופה מרגליות ר"י השווה "ובמנ"ן", מלת להוראתובנונע

 הנרוי[, את יטאתיר עלי ]ושכתבתם תחצ"ו: 188( 107-106. ע' ז' יטנה חיים באוצרעהרנרייר
 נמנה ה"תי ביניכם הייתי אב חשוב. ב"ר ]ולעשותי השם את ליטול ]זאת[ ליחלייה
 חבירו את וירצה יטם: 184( וכו/ אחרים[ מקומות שם לי ליטול אני מי אבל בהתר.עסכם

 ושם כ"א, סי' ]מוף בתחצ"ו לא וגם באוצ"נ לא ליתא זו חתימה 185( להוהתירוהו
 סגנונו על "גליקיזם" לשון השפעת על מעיר הוא גם ]ואולי :==אלי; 136( כ"ב[. סי'סוף
 מבואי[. וראה רוט"י;של

 .עזזא
 18ז70י האנגלי בספרו מרכוסור"ר

 )שם מילר ר"י ולרעת 304: צר "11[' ,ל"1 11ן 1בי"1נם4ן
 במעות(. )שם עכב לא 2( קבלון(. לאנשי ג"כ כתובה היא אולי זו רש"י תשו' א'(הערה
 עט' אסף לר"ש ראשונים של )ספרן רש") כתב בשם: כ"ז. מי' הראב"י תשובות ועי'8(.
 5(. הערה ושם 2 הערה30

 בחכמה הימנו גדול אא"כ חבירוב"ד
 את מליטול 188( לי חלילה 8'1(.ובמניין
 הדין עליו יקבל רק הנידוי, להתירהשם
 : לו ויתירו "1( חבירווירצה

 יצחק בר שלמהושלום
"" 2 
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 מקום ומכל שבועתו. על עבר לא נפדו, שלא מחמת אלא עכבו שלאוזה
 אותו כופין ב"ד עוד, לו נאמן ואינו עול בו שמצא שמעון שאומרמאחר
 כי וראו שלום, לרדוף לבבכם תנו ואתם 4(. נאמן ביד לתת אולחלוק
 בין זוללים וכבר מאד. נחלה מכה שסביבותיכם אותם לקובעוונינו
 לוטלוט וטטן יוכל ולא הצר מן 6( לעזר לכם יגרום הוא והשלום 5(הגוים
 יבוא שנ' צדיקים של בחלקן שניתן השלום גדול י( רבותינו ושנובכם.
 לרשעים. יי' אמר שלום אין שנ' רשעים של בחלקן ניתן ולא וגו'שלום

 : שלום לכם ישפות שלום וברכתו ששמוומי

 ע"בטי'
 8(, ותלול גבוה הר אצל ראשי להכבים 2( ושפל אישים חדל אנכי 1(מי

 פרי. 6( ועשית ענף ]=בבשילוח[4( בשורות לאגפיו שללהמחלק
 '( דורכל ר' יעקב 6( פאתי נדיבי ראש הזקן רבינו לב על עלתהומה

 בעיניו יקרתי מאשר לבי לי אמר 8(. ריב על לענות לימים צעירלהזקיק
 אולי ריקן. בקנקן לתהות "( קטנו בבנו 0( להתפנק ובא חבבנימאז

 בני חכם עלי, 12( מורי ויקרא נכוחה להשיב ]22אחכמה["(לחכמה
 : נוטה דעתי מה לפניהם כותב אני ה.כתובים הדברים על 11(. לבי]ושמח[

 3סופס ]וחתוס ךור53 ר' ס(קן 5ר3ינו ים"י תסי3ת 2ע"ב
 סי' 3חופ"נו נונונונס 3נוסח וסו3"ס יתיו 3ר"סיתנתח3רס
 ; 13-11 =2תר"כ"73-6

 ו5ית"
 : ו3סס סס[: 3נ"5 3תסו'

 51-49; 5ך י"נ ח5ק סחייס 3,ו5ר קוק רם"ח ע"יוותוקנת"
 : סס פיסנו"ן,סו5'

 א'. הערה שם ותחצ"ו קע"ו; סי' וטחו"ם ה"ר; פ"ר: 1ש1תפיז שלוחין ה' רמב"ם1עי'4(
 צ"ל: אולי 8( 804. עם' הנ"ל האנגלי בספרו מרכ1ם וראה תתנ"ו. לגזירת כו1נת1א1לי6(

 פי"ז. וגרולה גרול ומררש השלום, רפרק ברייתא מ"ב; נשא ספרי 7( שם(. )שר"לדזר
 ולרעתי 2( לטוב[. יזכר היגער ם. ירירי ]וגם מרכם. ר"א בטובו העירני ע"ז 1( 2ט
 כ"ב. י"ז: יחזקאל 8( ג'. נ"ג: ישעיה1 עפי זה ותיקנתי אישים[; 1חרל ]שפל לנכ1ז:צ"ל

 שמנם פוי: ועשיית ענף ]בנשיאת[ כ"ג[: י"ז: יחזקאל ]ע"פ צ"ל אולי 6( ע"א. ס"א ב"ק4(
 רורבל[; יעקב ]ר' 7( י"ז. כ"ר: במרבר 6( פרי. ]לעשות[ ענח ]לשאת[ ק1ק: רש"חלרעת
 ערך במבואי שכתבתי מה ]1הש11ה תק"א סי' ר"ם ב"ב מהר"ם בתשו' ג"כ הוב14 "רורבל"1שם
 237 צר חמ"ר הצרפתי ברבעון )ביכלר ר"ת של מזמנו המא1חר רורבל ר"י ואיננ1ר';

 י"ז. כ"ז: יחז,קאל ע"פ זה ותיקנתי להתפנג: חום"0: 9( ב'. כ"ג: שמ1ת 8(1להלן([.
 חופ"מ: י"א: כ"ז: משלי 13( מרי. שם: 12( מסברא. זה תיקנתי 11( וקטנ1. חופ"ם:10(

 לבי.ישמח

 י5הק[ 3"ר ס5נוס:
 ]:2קק"ס 10-8י"3

 "הת רס"י"תמונת
 רס"י, 3ספרונסנס
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 בת, ולו ומת ]=ושמעון["(, ראובן ]=האחים[ עם שותפות לו שהיהלוי
 לו "( ופמקו ראובן, של בנו ליהידה, ואחיה אמהוהשיאוה

 ושמעון אביו עם להם שיש שותפות באותו חלקם חצי ליטולבנדונייתא
 נישואי לאחר ראובן גם ומת ביניהם לשדך בדבר נתמצע זה ושמעוןאחיו.
 יהודה ותובעו ראובן אחי["( ]=שמעון ביד רובו השותפות והנהבנו.
 מן יש : משיבו ושמעון בשותפות. חמותו לו שזיכתה חלקו, ראובןבן

 כלום. מרשותם לבאי ולא להם, אתן ולא שבידי. מה אני אחזיקעמהם. אני 'י( ולחלוק שבידם מה הם יביאו ובנה, חמותך בידהשותפות
 הקבלנים ואצל חמותך אצל נדונייך ותבע צא עמך, שותפות לי איןאני

 ונתמצעת ידעתה ואתה האשה נשאתי מאז : אומר וזה עליה.שנתערבו
 ]בםחלק ליטול שותף ונעשיתי לי שפמקו בממון זכיתי "(, זהגדבר

 ובידיך, אבא ביד הממון רוב היה בממון שכשזכתני שבידה. חלקךבשביל שלי את לעכב לך אין כשורה, שלא עמך נוהגת חמותי ואםשישי[19(.
 הכא שבח ובשביל השבחתו. מיכן ולאחר מועט דבר אלא בידהואין
 לכן. קודם בו שזכיתי שלי את תעכב עליה, עורר שאתה מיכןלאחר
 : תביעתך ותבע אצלה אתה כלך שם. הוא אשר בכל מחציי[ת(]יבריחם ומי חיקה. לה והוברר לחשבון 0ב( ובאה וכל מכל עצמה , מלקהוהיא
 להיות זכותי את תאבד באשה, לך ששידכתי בשביל אם : אומרוזה

 משלי. חלקך ותטול ]מכחה[מ( תבא ואתה שבידה, במה מחזקתהמותך
 בשותפות היתה ושולטת עמה, באתי לא ולחשבון ]=:הימניך["( כללא

 : מעתה יותר העתבאותו

 שותפות באותו זה יהודה ונתן ונשא ויוצא נכנם אם : נוטהדעתי
 ראוהו ושמעון שותפין. כדרך שמעון עם עצמו בשביל בוומתעמק

 להיות שמעון קבלו כבר עמו, ונכנם ויצא בממון והאמינו ומוציאמכנים
 אית דשותפא דעתא דגלי לי. שותף אינך לומר יכול ואין עמושותף
 דמי ולא עליו. קבלו כבר כרחו על בדבר, להפמד שמגיעו ואע"פליה,
 ראובז. עם בחופ"מ: אמנם אוצה"ח; ע"פ זה .תיקנתי ].שמע.ו[; יא.בז נהאח.ם[ =עם14(
 =ואחלק 17( ראובן. ביד בטעות: שם 18( 30, וגם 20, אות להלן ועי' ופסק; שם:15(
 שיש. חלקי חופ"ם: עמה[; ]לי שיש צ"ל: =אולי 19( בדברים. חופ"ם: 18( שם[]קוק
 גחצין, יכריחנו ומי חופ"ם; קוק(; )לדעת ]מחלקי[ צ"ל: אולי 21( ובאת. שם:20(
 הימיך. שם: 23( מכחך. שם:22(
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 אפילו[ אלא ]עוד ולא "(, יפות מהם אחד של ידיו שהיו חבורהלבני
 שקיל איהו לאו הכא להו, מפמיד איהו דהתם 24(. מיבולרנ ועשו 23(חמשה
 לחלוק צריך לפיכך דבריו. לפי שניהם את גוזלת האלמנה י2(, מידימיניה
 אם אבל האלמנה. עם ידינו הנותר ועל שבידו, במה הששיתליה

 ובא עצמו, מחמת בשותפות עמו ומתעמק ויוצא נכנם היה]1בלא[25(
 שמרי ומכח בחלקה חמותו שהרשתהו הרשאה מכח עכשיועליו

 ואמר וקנו, וקדשו ועמדו וכך כך %( לבנך נותן אתה דבכמה י2(,פמקתא
 נחתם ידך שעל שכן וכל שותפך, אני כרחך ועל שעה מאותהזכיתי
 בממון קידושין ידי על שזכה אמת לזכות. טענה זה אין להתקיים,דברינו
 בה. לחזור יכולה "( חמותו ושאין לשכר, בין להפמד בין שהוא מקוםבכל
 ובנה האלמנה עם לו שהיה עמק בשביל מעכבו זה שמעון היהואם

 לאו לו ולומר לעכבו יכול היה לא אחר, ממון ולהלן זה, שלמקידושין
 ממון["( ]=אותו עצמו טענה שמחמת עכשיו אבל את. דידי דבריםבעל

 וחלקך, חלקה כדי %( בידה יש ואמר יהודה, על זה שמעון באושבידה
 ולהיות מכחה, לבא במתנתה תחתיה אחרים להוריד 84( הימנה כלולא
 דאתי מגברא עדיף ולא זו היא גדולה טענה עצמה. מכח יפה שלהןכח

 כלום %(, שבידו במה שמעון עם לחלק ובנה האלמנה באו אילומיניה.
 הבא זה אף לנו. אתה חלוק לזה, ולומר שבידן במה להחזיק יכוליןהיו

 קבלו לא זה שמעון שהרי משלהן. כחו יפה ולא תחתיהן, נכנםברשותם
 למחות, לו מה בחלקה, שזכתהו ]וחמותו[ ]בבעמו[36(, לחלוק עשותףעליו

 יריו י'[: פ"ז.: ]שם בתוספתא אטנם שם; ור"ח ע"ב פ"ט פסחים עפ"י לנכו; כצ"ל24(
 זה ותיקנתי לחטשה; ולא שם: 25( מה;. אחר של יפות יריו שהיו ובחופ"0::רפות;
 ביבולת חופ"ם: בחבורה; סעורה ועשו =כלומר 28( שם. בר"ח הנכונה הגירסאעפ"י

 חופ"ם: 27( 87נ ע' רי"ט השלם ערור בתוספות למקורות זה להוסיף וצריר]--טיבולת[.
 לחזור יכולה החטות ]שאי; רש"י דעת 29( נכנס. היה אם במעות: שם 28(טידיה.

 פוסק רהאב ה"א[ פ"ה: ]כתובות הירושלמי כרעת שלא היא פסיקתא[ 'טטרי טטעםבה

 ד"ק ב'ע טחר"ם תשו' הי"ר; פכ"ג: אישות ה' ]רטב"ם בתה ע"י האשה ולא בתהע"י
 השטרות ספר להוסיף: צריך 49(: ע' )שם קוק רש"ח שציט הטקויות ולכל קנ"א:סי'
 רש"י גיטי דגם מעיר וזה 80( 61[. ע' סוף אסף( )הוצ' לרה"ג לשטרות וס' 72; רי"בשל
 אסף ר"פ יטציי; הטקורות ]ולכל לגנותיהם רק לא לבניהם, נרוניא לפסוק רגיליןהיו
 חופ"ם: 82( חסותה. חופ"ם: 81( שלפנינה. רש"י תשובת להומיף: צריך 6( אות)שם
 ישם: 34( בידי. 'טם: 83( 23[. אות ]שם קוק רש"ח טיט"כ עפ"י זה ותיקנתי כולו;מ2ם0
 שמעוך עם יטם: 86( שבירה יטם: 36(היטה.
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 הבא שבח מחמת זה שערער ואע"פ "(. וחלקה חלקו ויטול לחשבוןיבואו
 נשרנעבד ףחד שנשתתפו ומאז זו. היא מוקדמת תביעה )היא( מיכן,לאחר
 דאמרי זה. של חמרונו את זה של עודפו למלאות לזה, זה הממוןכל

 השותפות היתה חלקו 89( שלא זמן וכל משתעבדי, להדדי עימקי %(רבנן
 : מתחלה קבלו כן מנת שעל לכל,משועבדת

 לה ובירר הנשואין לפני לחשבון עמה שבאו יהודה שטען]בבומה[
 לחשבון שבאו טען אם הצורך. ככל הדברים נתבררו לאחלקה,

 לכורנבו כדף בתה נלוניית חלק עולה ומה לחלקה, מגיע כמהלדעת
 חלוקה אףבה וכל, מכל עצמה 0*( שמלקה שטען חילוק ואותובכתובתה,

 לא והשותפות לחתנה והמחתהו ששי מחלק נמתלקה אלאגמורה
 שורנפתו, עליו קיבל שלא זכותו את שמעון איבד לא זה בכלבטלה.
 "( ממה ושמעון שמעון, "( ש[ביד ]=:ממה מליטול החמות נמתלקהולא

 : כברנחלה 48( קיףם השותפות ושיעבודשבידה,
 החשבון למףצוי עטבאו לגמרףן השותפות מן עצמה שמלקה טען כהואם

 גמור מלוק ונמתלקה בעלה חלק מחצית אלא בידה נמצאולא
 שמעון היה ]בבאילן[44( כלום. שהשביחה במה עוד לשמעון ואיןבחלוקה,
 לא ס4( לן דקיימא חלקו, בעדים שלא ואע"פ קיימין. הדברים היומודה,
 שלא וטוען מודה, שמעון שאין עכשיו אבל לשקרי. אלא מהדיאיברו
 ואינו שניהם. מדעת שותפות אותו נחלק שלא ישבע חשבון, באות,והיתה
 מודה אינו שאפילו את. דידי דברים בעל לאו לך, אשבע לא לומריכול
 שמכח בהרשאה, מהבא גרע דלא הוא, דינו בעל "(, שותפושהיא

 ושלשתן בעיר ובנה שהאלמנה מאחר תימה, ויש בא. הוא ובנההאלמנה
 לחוש ויש שבידה. במה היא ותחלוק בדין באו לא למה בדבר,שותפין
 ואת שמעון את להפמיד וחמותו חתן בין היא קנוניא שמא מרומה,לדין
 ואףש לאמתו אמת דין ויצא הדין מעונש יצילנו וצורינו : ראובןיורשי

 : בשלום יבאבמקומו
 : יצחק ב"רשלמה

 ,שכיו ימם: 41( לסלקה. ימם: 40( חלקה של ימם: 39( ע"א. ק"ה ב"מ 38( מחלקה. יטמן37(
 ע"ב. ס"ה קירושין 45( אלא. שם: 44( קרים. ישם: 43( במה. שם: 42( שמעוהביר
 שותפתה ישם:48(
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 ע"גפי'
 להעמיד ושליו, 8( שלאנן ויתלונן ישכון 2( מלה ומצודה מלע שן 1(כת2

 עליו ותלו חמד. למשענת הדור ומופת מופלג מומד פינתנצח
 ומתהדרים בכנפיו וממוללים עליו הנממכים הגולה, תפוצות כבודכל

 יצחק, בר שלמה רבי יעקב גאון ישיבת ראש כרמילו, יער 4( קיצובמרום
 ארוכה י( צמחו וכבר 8(. לחדשיו יתום 6( לא ופריו ימוף לא וזכרושמו

 צמאים יהוד', ברבי ויומף נתן בר' עזריאל : שמעיו שני כחשקורפואה
 9( יוצק למען יבשה, על ונוזלים צמא על מים 8( לצקת רבה לתשוקהלו

 לשעה פנאי לצאת באנו רבינו את לחלורנ צאצאיו. על וברכה זרעו עלרוח
 ורבינו ומורינו לידינו, באו אשר דברים ושלשה בשנים עינינולהאיר

 - : הנכוחה ועל האמת עליעמידנו

 ונתעצל גפה לקבל בעדים שליח שעשתה האשה רבינו: ילמדנו]א[
 המגרש. למקום ללכת אפשר %( ואם נמרד, או בשליחותוהשליח

 אמרינן פי ומשובח. זריז שליח ותמנה הראשון שליחות שתבמלמהו
 שמוציא לאדם הוא זכות דלמא או דבור, ומבמל דבור אתימדאיפמק,
 מינתה מכי עדים, בפני שלא לאדם דזכין וכיון ביתו מתוךשנואתו
 מרנא.... יליף ולבמלו.. בה לחזור אפשר אי גמה לקבל הראשוןשליח

 במדינת שליח לימנת יכולה כאן העומדת אשה : עינינו יאיר ועוד~ב[
 פה אל פה לו אמרה שלא אע"פ בעלה, מיד גימה לקבלהים

 מצאנו אמנם בעדים. שליח מינת' "( ודיוקנא כתב ע"י אלא גמיהתקבל

 נוטלטס נוורכ3ת יסווס, 3ר' יוסף ולר' כתן 3ר' ע(רי5ל לר' 1ו רט"י תטונת :ע"ג
 תט"ו, סי' ת"5 5ו"1 וסטווס 9-8. ע' ט"ו סי' נתתנ"ו סו53ס כפרויס,עכיכיס
 473. 15נויר כ"י תר' תק5"ר, סי' תולין נורוכי תקפ"ט, סי' ר"פ 3"3 חסר"סתטו'

 ככטה נזכרה זו ותשובה כ"ח. ל"ט: איוב עפ"י ז.ה ותיקנתי שו; =]על[ 1( :ע,וג
 43: ע' רש"י על בספרו ליפשי'1 ע"י וגם 4; ע' סוף להאורה במבוא רש"ב ע"ישניאות

 178. ע' סוף לטה"ו בטבוא לקומי בתר בלקומי וגם 47, קרם בהליכות ברלינר ר"אוהשווה

 יער קצו ]טלון כ"ג י"ט: מ"ב 4( כ"ג. כ"א: שם: 3( שם[. איוב ]עמ"י =סלע קרי:2(
 יחזקאל עפ"י זה ותיקנתי ]יבכר[; 6( פריו[. יתם ]ולא י"ב מ"ז: יתזקאל 5(כרמלו[.

 של ולדעתו אמשר[. =]ואי 10( שם. 9( ג'. ט"ר: שם 8( ח'. נ"ח: ישעיהו 7(שם.
 ע"כ[. ריש ק"ר כ"ק ]עפ"י סימו ע"י =חותטה 1.נ( אפשר. אי ואם צ"ל: ב'[ אות ]שםטילר
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 עלי הוו ואמרה, דינא לבי דאתיא עגונא : זה לשון גדולות ת(בהלכות
 גמא 18( לה לקבולה שליח שויתיה הים במדינת דאיתיה דפלונימהדי
 לההוא בעל "( תו ליה ומשויה הים למדינת דינא לבי וכתבי' בעלי.מן

 דשליח, לידא גטא דנפל עד ליה ויהיב גמא וכתב לקבלה. שליחשליח
 ידיענו עתה שם. כתוב כך עגונה. הדא י1( מגרשא נשרף, או נקרעאם

 : עמו אשר ונמקו דעתו מוד "(רבי

 שחומים ועופות גדיים ארמאי ע"י לחברו המשלח : עינינו יאיר ועור]ג[
 הרי ת( מההוא מותרין אמרינן "(. מהו וח,ותם "( מימןבלא

 שחיטה אצל מצויין 21( רוב וממקנא כו'. בעטוק ורנרבבוליו בדייו 20(שאבד
 דהא נחוש, לא או שחמו, הגוי שמא לחוש בחמיר 22( אז הן.מומחין
 ידיעא. מידע גוי דשחימת כ"ש ידיע, מידע מ( דגוי חיתוכא לןקיימא
 בא "(. נכחד לא וחמאתינו פשעינו כי למשא, עליו יהי אלבחמדו,
 אלה שלשה על בדבר. 25( מזזדדין והתלמידים והתרנו. לידינומעשה
 וחייו וברכתו ושלומו י2(. עדיו זה %( שכרנו כן על כי רבינו.יעמידנו

 : אמן יעטראל מלך 28(יגדיל
 להשיב ממנה ויש שנים כמה זה להם שהשיב "( תשופתו]א[וזאת

 ואמרה אחד במקום עדים בפני שליח שמינתה האשהראיה.
 והודיעו גמי, לקבל שליח פלוני שבמקום פלוני את ממנה הריניבפניהם

 בגוים שנממעה זו אשה שכן וכל הוגנת. שליחותו ונתרצה, השליחאת
 שנאמרה מאחר האחד, : מעמים מכמה בכך כשר שליחותה עליו,ונאמרה
 יממור שליח, מינתה לא ואפי' מתחתיו. שיוצאה לה הוא זכותעליו,
 קמ"א. סי' אה"ע ומור התקבל, פ' סוף הרא"ש ועי' שיגויים. בכמה 828 צר ר"ב ה"ג12(
 שליח[. תוב ]בעל ליה =ומשויה 14( גימי. לי לקבלא ה"ג: עפ"י זה ותיקנתי =לי.13(
 בשם: תקצ"ד סי' חולין מררכי והשווה 17( =רבינו. 6ג( =ביה. 15( לפנינו. שםוכ"ה
 ע"א. י"ב חולין 19( אמרינן. =]מי[ 18( בז4. אז' תר' וגם בתשובה; ז"ל רש"יכתכ
 514, ר"ב ה"ג קכ"ר; סי' ושם ס"ח, סי' שאלתות ועי' שם. 21( לו. שאברו ולפנינו:20(
 ע"א צ"ר תוליז ]פירש"י אחר באבר לא אבל רוקא, בירר 28( =או. 22( ע"ג. קכ"ור"ו
 סגמגמין ]כלומר: מזרנרזין ובערוך: =מזנרזיז; 25( ו'. ס"מ: תהלים 24( חתוכא[.רה:

 כ"ג: ]במרבר עליו =כמו 27( =שברגו. 26( ע"א. מ"ח חוליז עפ"י זה ותיקגתיברכר[;
 נתקיים עצמן רביגו בתשובות רגם מבואי, והשווה 29( כ"ר. י"ז: א' ר"ה 28(י"ח[.

 באו"ז הובאה ז.ו קרומה ותשובה לשואליו. שהשיב קרומות היותר תשובות של זכרןלפעמים
 רבים כעסינויים תיט"ו סי'ח"א
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 פלונית. לאשתי זה בגם זכה : זה בלשון ויאמר שירצה מי ליד הגםהבעל
 זה גם ]בנתן[ האומ' %( דתנן זה. של בקבלתו מיד מגורשת היאוהרי

 ר' דברי יחזור בשניהם לחזור רצה לעבדי, זה שחרור ושטרלאשתי
 לו שזכין עבדים, בשחרורי לא אבל נשים בגטי אומרים וחכמיםמאיר.
 לאדם זכין לו הוא דזכות וכיון מאשה, לה לה דגמר עבד והא כו'.לאדם
 היכ' לאשה, וה"ה שליח. העבד מינוהו שלא ואע"פ ומקבלין, בפניושלא
 דגמר אלא שליחות, טעם ביה ליה קיימה לא דעבד לה. הואדזכות

 שליחות. הוי גוונ' האי דכי וקתני שליחות, בה דכתיבמאשה
 יבם במקום לאשתו גם המזכה נחמן מרב רבא מיניה פ( דבעאועור

 שלא לאדם וזכין לה הוא %( זכות ליה דמניא כיון אמרינן מימהו.
 כלו' כו'. לדבריה חוששין תנית' א"ל ליה. דרחמא זימנין דילמא אובפניו,
 שלא אחר ע"י לה זכה כי הלכך ליה. דמני ואיכא ליה דרחמאאיכא

 ולא חולצת מת ואם מגורשת, ואינה מגורשת לה ממפיקינ'מדעתה
 מצי הכא, כי לה, הוא זכות דודאי דהיכא מינה, שמעינאמתיבמת.

 נשים לשאר ואף מינתו. לא ואפי' זכייה בלשון לה לזכויי 85(בעל
 לקבל, שלוחי יהא פלוני עדים, בפני שאמרה כיון חובתן,שגרושיהן
 ומעתה שביניהם. איבה מחמת בגירושין חפצה שהיא דעתה אתגילוזה
 שלוחה. ליעשות שנתרצתה מאחר הוא גמור ושלוחה לה הואזכות
 לא צבי, לא אי צבי אי ביה, ידעא דלא כיון דילמא לה, נחושדלמאי
 מאן אלא שליח משוי לא דמילתא מתמא שליח. הוי ולא דעתהממכה
 דכה"נ מצוה, משום או לה דרחים משום או דעתה, דעביד ביהדידעה
 84(. לדבתייהו גיטא דשדר גברא דההוא הולכה. שלוחי גבי אשכחןטובא

 בר לאבא נהליה הבי זיל ליה אמר ליה. ידענא לא שליח ליהאמר
 זה של שלוחו אבא נעשה אלמ' נהליה. וליתביה לה ידע דההואמניומי,
 האומרים וטעם שליח. והוי פה אל פה עמו נדבר שלא ואע"פהבעל,
 הללו לשונות לומר המגרש את ילמדו הדבר להרויח ומ"מ יודע.איני

-------
 כולו לרבריה" "חוששי. וער מכא. 32( מע"ב. קי"ח יבמות 81( עייב. *"א נ'מ',80(

 ]נימיו =לרכיתהו 34( שם. ליבמות ובמרדכי ברשב"א ועי' 33( שמ. באו"זנשממ
 . ע"ב[כ"מ
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 נפשך. ממה שליח דהוי פלונית, לאשתי זה בנם וזכי התקבלשתיהן,
 בתורתו. עינינו יאירוצורינו

 יצהק. פרשלמה
 תש כחי : מעלה של שאלות אגרת דבר על רבינו השיב אשר וזה]פ[

 כן על נל. אחר גל עלי העוברות תלאות מלמפר מ( נאלםופי
 על תשובה יומף ר' וריעי ולחביבי עזריאל ר' לקרובי מלכתוב ידירפה

 הנני כותב. והוא "( מאחי לאחד "( מפי קורא והנני ידי. בכתבדבריהם
 איש אשת על "( שנשאלתי שנים עברו כבר הגם. עמק על להםמשיב

 מדעתה שבה ימים ולאחר בעלה, על ונאמרה רבים ימיםשנשתמדה
 אפשר ואי אחר, במקום ובעלה לגם, והוצרכה ישראל, בדרכי ט(ולנהוג
 ונשאלתי שם. שבעלה העיר מבני אחד לקבלה שליח תעשה א"כ אלאלה
 בדברי. עומד ועודני כאן, לכם לכתוב צויתי "( שהשיבותים ומה הדבר,על

 צריכה היא והרי בשליחותו שנתעצל הראשון השליח : "(וששאלתם
 לאדם הוא זכות שמא לומר, בלבם ועלה אחר. שליח להלמנות
 בפניו. שלא לאדם לו וזכין ביתו מתוך שנואתושמוציא

 והלא השייח, ידי עי לבעיה זאת זיכתה מה וכי שאיתפ. עיתמהתי
 משום ולא זכין משום כאן אין לבעלה. ולא שליח עשאתולעצמה

 בנרושין ואפי' לה. אלא כלום לבעל קונה הזה השליח אין שהריחבין,
 הנרושין שאין וכ"ש לחוב, ולא לזכות לא שלוחו זה אין לבעלזכות

 : לו זכותהללו

 ובא וחותם, מימן בלא הנוי ביד שחוטין שהובאו "( העופות רפר על]ג[
 שכשנחלקו להתיר, ראיה לי אין "(. והתירו 48( לפניהםמעשה

 נחלקו לא שחוטין, ומצאן ובא ותרנגוליו גדייו שאבדו מי על "(רבותינו

 היךנאלם[. ]קרי: נעלם ופי כחי תש 4: ע' סוף להאורה במבוא ברואה שגה ויש"ב35(
 תיבה לשוז 87( ע"ר. ל"ג ר"ק רמ"ב סי' פררס והשווה לאחר. קורא בטעות: ושם5ה(

 והשווה 40( =לנהוג. 89( במבואי. וגם 29 אות לעיל ראה 88( רבינו. של מתלמיריולאחר
 בתשו' הובאה אחר ובסגנו: בשלימותה זו תשובה 41( כ"ח. ע' סוף לתחצ"ו במבועמילר
 תמצא זו תשובה 42( תקמ",ז. כי' לר"ת הישר ספר וראה תקפ"ט. ס.י' ר"פ ב"במהר"ם
 מררכי: 48( קי"ח. סי' טיו"ר וע.י' תקצ"ר; סי' פ"א הולין במררכי קלים בשינויים רש"יבשמ
 ע"א. י"ב חולי: 45( והתירום, שם: 44( רבותי.לפני
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 שרוב לפי המתיר מעם שהרי ותדע, ישראל. המבחים שכל במקוםאלא
 מה אמרו, נוימ שרובה בעיר ואם הן. מומחים שחימה אצלמצויין
 נבילה. שחימתו שהרי מומחה, אינו לי ומה מומחה לי מח נוי, הזה.חמעם
 ישראל שחימת ואין שוחמין אומות והרבה א( שהערביים שידענוואחרי
 "( והם לארמאי. ארמאי בין רבותינו שחלקו מצינו לא שחימתן, ביןנכרת
 ע"י התקלה בא שלא אני במוח ידיעי, מידע דנוי חיתוכ' עלממכו
 אל ואילך ומכאן עצמם. צדיקים 49( על וכ"ש צדיקים, של "(בהמתן

 המוב. ועל האמת על יעמידנו וצורנו כן.ינהינו
 : יצחק טרשלמח

 ע"דטי'

 משפמיך ויעמידו ג( היתום יצחק אתה לך, ישאו שלום שלום, 1(משמי
 אודותיך, על דבר משיבך לממה החתומים אנו והשלום. האמתעל
 חרץ ולהשיב הדיינים כעורכי עצמנו " עושים להיות '( דרכינושאין

 להחזיק אמנם שוא. שמע תשא בלא לעבור 5( שלא הדין לבעלהמשפמ
 ופענה משפמ, '( בא עד השמים מן הורישוהו אשר שלו 6( עלאיש

 בקצרה לך מודיעים אנו כן ועל בזו. הדיינים עריכת אין מידו,לנבותו
 : לעשותמה

 ושהה לו, ילדה ולא אביך נשאה אשר אלמנה אשה על : שאלתאשר
 ויולדתה אחרת ונשא ויותר, שנים עשר ץ חכמים כדבריעמה

 .נולר ; "תק נר' .סלחה "נרהס נר' ורת : נסס נ14-ל15 כ"ת סי' תת."ו :ע"ד
 רס"י. 3חס: פ"י ופרחנכפחור

 ]ירי[. =על 49( סע"ב. ה' חוליו 48( סמכו. ואם מרדכי: 47( 43. צד ל. והשווה48(
 צדיקים. ד"ה: שם חוליו כתוס'ועי'

 ר"פ ב"ב מהר"ם תשו' עי' דהלכה לענינא ובנונע נ'; ע"ב: תהלים והשווה 1( :ע"י
 עפשמייו הנשכעיז; כל פ' ריש שבועות ושם הכותכ, פ' ריש כתובות מרדכי קפ"ח:סי'
 מיוחד. בפרק שם: 3( יצחק. ערר: מבואי ראה 2( 3. אות 120 ל. 8: אות 8 צד"שמעיה"-

 רש"י". של "סננונו מבואי וראה =בשלו; 6( א'. כ"ג: שמות מכילתא 6( עצמנו. =את4(
 ד"וו ח"1 ושם קל"ג; סי' ר"מ שנת הרשב"א שו"ת ע"א; ע"ז כתוכות 8( =המשפמ.7(
 ע"ב.י"ט
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 לדור הראשונה לאשתו וצוה בתים, לו והיו שתיהן. בחיי ונפטרהמינה
 למות ימיה ובקרוב לבניו. יהיו מיתה ולאחר מהן באחד אלמנותהימי

 אחריה יורשיה להחזיק כדי כתובתה על "( להשבע עצה קרוביההשיאוה
 אחיה. בן בה מחזיק ועתה ומתה,בבית.

 אתה "( קטן לאו. אם כתובה לתבוע לה יש אילונית אשה אם :וששאלת
 אשה כל רוחך על ועלתה איילונית. היא מה לך פירשוולא

 איילונית אין העיר. 11( זו ולא הדרך זו לא היא. איילונית יולדתשאינ'
 ת( משמנו חוץ כתובה להן יש הנשים וכל מוכיחים, שמימניהאלא

 שמומיף תומפות לה יש איילונית אבל וחברותיה. דת על עוברתחכמים,
 נשים ת( שנינו , שכך התורה. מן לאלמנה הראוי מנה, על בעלהלה

 מדברי ושניות איילונית 14( כגון כתובה, להן אין חכמיםשאמרו
 בכתובה שלא יוצאות חכמים שאמרו ונשים תומפת. להן ישמופרים,
 ואשה תומפות. ולא כתובה לא להן אין וחברותיה, דת על עוברתכגון
 זכה לא שמא כתובתה, עקר אפי' להשמיד הוזכרה לא צ(עקרה

 ממנה.להבנות
 וכתבו 18( שייחדו או לבעלה הכנימתו היא אם תדע, : ששאלת אביתועל

 בכתובתה נכתב לא ואם המחזיק. החזיק יפה בכתובתה, אביךלה
 או היא וצריכה בחזקתך הבתים נפלו אביך שנפטר מכיון י1(...בשם
 בדמים הבית וישומו ישביעוה או יורידוה, דין ובית לדין. לתובעךיורשה
 דין בבית אם שובר יכתבו או מידה. הכתובה שטר ויטלו להויתנו

 ואם אחריה. ויורשיה בו זכתה הרי כתובתה, בגיבוי בביתההזיקה
 עדיין בשומא, בבית החזיקוה לא דין ובית "( נשבעה קרוביה לביןבינה
 כתובתה שטר דין בית ויראו עליך, לעורר צריכין ויורשיה ברשותךהבית

 נער, עורגו היתום ויצחק 10( שם. שציין המקורות וכל ע"ג קי"ז כתובות אגורה ראה9(
 =מה 12( י"ט. ו': ב' מלכים 11( שלמה. רביגו של רינו בית את ששאלבשעה
 שם אגורה 6: ח"ב ושם 28, ח"א תש"ר שיגויימ; בקצת סע"א ק"צ כתובות 18(שמגו.
 קפ"ח סי' שם מהר"ם תשו' והשווה 15( וחברותיה. הממאנת כגון שם: 14( ע"א. רישק"כ

 פררס ג'[; אות ]שם מהר"ם תשו' בשם הכותב פ' ריש מררכי ראה 18( ב. אות שםותחצ"ו
 גשבעה ולעגיז 18( ר'[. אות ]שם אפותיקי בשם צ"ל: אולי 17( 109[. ]=פע: ע"גסי'
 77; ח"א אסף, הגאונים, תשו' שם[; יהורה רב ]מאמר ע"א ל"ה גיטין ראה לכ"רחוץ

 רכתובות: פ"י מררכי הגהות 85: ע' ריש לגיטין ושם 204, לכתובות אוצה"ג 154;גאוניקא
 87. ע' ריש ח"ב א"ח שם להוסיף וצריר ה', אות שםותחצ"ו
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 זכותך במענות להפך ויודע בקי עליך, "( אפומרופומ יעמידו דיןובית
 : "( השמים מן שיראו מה ויעשו נשבעה, כיצד השבועה, עלוישאל

 : יצחק בר שלשח אברחפ. ברזרח

 ע"הטי'
 חן, '( הוצדרו פיו 1( בו דברי כי ויקירי אהובי עלי נעמת ומה יפיתמה

 וכן כולם. על '( ואתה וכבוד, חיל 4( עשית מחבריך, 8(כששון
 יקירי עליך, הדרו ולהנדיל וכבודך תורתך להרבות ישראל צוריאמר
 להאריך שמים רצון יהי צדיק, בן צדיק נעים 6( יצחק בר יצחק ר'ונעימי

 ושנותך.ימיך

 בשאילותיו עיינתי חביבותו ומרוב ז( לידי אגרתו באת כי תדעירוע
 : ץ נומה שדעתי וכמו מרבותי, 8( כמקובלני משיבווהנני

 לרבנן להו מימתפק' דמפיק' בדבר, להקל אין בתולים דם עמקעל
 וחשו כו'. בתנוקת לקיש וריש יוחנן דר' הא "( כדאמ'בתינוקת,

 דמשום וכיון זיבה, בצחצוחי באים בתולים דם דשמא בתנוקת,רבנן
 לראות, זמנה הניע לא לי ומה לראות זמנה הניע ת( לי מה היא,זבה

 : 3סס ע"3 ת"ו לוכיון( )כ"י "סופות ס' והסווה 34. ע' כ"3 סי' תתנ"ו :ע"ה
 סתופל. ר3יכו פסק : 3סס 204 ת"" ור"3י"ה סלנוה, יר3יכופסקי-הלכות

 אצל רגי5 זה ובימוי מבואי: ראה 20( נ"ר. סי' ושם ל', סי' המכריע ספר והשווה19(
 במק"א. ורש"יר"נ
 ד"ה: עשב ס"ה נרה פירש"י ראה הלכה לעניז ובנונע פיו. בנמ[ו =יבריו 1( :ע"ח

 שבועות מררכי שם"ב, סי' ח"א או"ז 177, ח"א האורה 585, ע' מח"ו רע"ו, סי' פררסהלכה,
 ובבר שמוא5[. =רבינו ר"ש ]=משום רש"י משום ראבי"ה וכ"כ בשם: תשל"ט סי'פ"ב
 חז. =הוצנקו[ 2( רש"י. מפסקי פסקיו העתיק ררשב"ם 28-27[ אות ]שם אפטוביצרהעי,ר

 אות )שם הגיה מילר ר"י אמנם בשפתותיר[. חז ]הוצק נ' מ"ה: תהלים עפ"י ז.הותיקנתי

 ששוז -רנשמן[ 8( חז. הוצררו צ"ל: צוקרברם ר"ר של ולרעתו חוצהרו: פיו רבריב'(:
 ובתבונתר בחכמתר ר': כ"ח יחזקאל עפ"י =]לר[; 4( ח'(. מ"ה: תחלים )עמ"ימחבריר
 והשווה היתום. יצחק ר' =ה"ה 6( כ"ט. ל"א: משלי עפ"י =]עלית[; 5( חיל. לרעשית

 ואו5י : ז"5 א' אות שם העיר מיל,ר ר"י אמנם לרש"י. =ח"ה 7( יצחק. ערר:מבואי
 בתשו' רני5 זה בטוי 9( בהלכה. רש"י של ררכו היה רכר מבואי, וראה 8( מרש"י.הוא

 נרה )עפאי בתנוקת לקיש וריש יוחנז ר' בה[ הוו =]כי 10( במבואי[. ]ועי' במק"ארש"י

 נ אות לעיל ראה 11( סש'ב(.ס"ה
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 משום לגמור חכמים שהתירו מה שהרי גמר. לא לי ומה גמר ליומה
 מצוה בעילת דבועל 18( ושמואל כדרב קיי"ל ולפיכך ופורש. נוקפולבו א"כ 16( אלא *1( יגמור לא 18( נפש בעל מעתה אלא ט( כדאמרינןקולא,

 : קאמר מתם דתנוקת לראות, ןמנו הגיע בלא אפי'ופורש

 ע"וטי'
 לשנותן בהן פ( שמקילין אדם בני שיש : 1( ששאלת נחושת כליועל

 8(. מלא ושפשוף הדחק ידי על ולהתירןמאימורן

 כך כבולעו " חכמים אמרו שהרי חכמים, לפני שמשו " אםתמהתי,
 היורות כגון בחמין, שתשמישן כל חכמים 8( ואמרופולטו.
 אמר עביד. היכי ואמרינן ומטבילן. מגעילן ומחמי-חמין, י(והקומקמומין

 בהדחה. מותרין ט(, צונן ע"י אלא מעולם בהם נשתמש לא אם נמי,יורות והני : בפמח חמץ לענין בין בחלב, בשר לענין בין גיעולי-גוים,לענין בין להתירן, כלי-מתכות של דרכן הוא כך כו'. 16( עוקבא למרליה דהוה יורה דהאי 9( הא כי גדולה, יורה בתוך קטנה יורה מניח 8(רב
 רותחת, בקדירה כגון ראשון, בכלי מעולם בהם נשתמש שלא ידועואם
 רנינו תמונות נין רניס נליקוייס סו3"ס סיתוס[ י5חק ]ב:ליניכו זו תמו3ס :,ע"ד

 נוזס חלק ורק ע""(: )35 כ"נ טי'3תח5"ו
 סונ"

 פסתיס ננורןכי רמ"י נמס
 "719[. סת: כ"י ]בבמספ"נ

 204. ע' סוף שםוראבי"ה שם. נרח 18( א"ל. שם: 15( שם(. גנמרא )וכ"ה =גיאתו 14( ואכם"ל. מוצק. יסורלו אין ילין לר"ר היוגל גספר ע"1 קלויןנר ומש"כ מיוחר. במאמר גמק"א ע"ז העירותיכבר הגינים גספוות היפה"[ "נפש נפש", ]"געל כאלה הגמוים רגר ועל 13( שם. נרה12(

 בצונן. מריחז ג': פ"ח: ע"ז תוספתא 11( ג'[. אות שם ]=תחצ"ועקגיה גי-רב רהואי רורא רההוא ע"א: ע"ו ע"1 האלפס; ר"ה: ע"ג מ' פסחים כתוס' כ"ה10( יורה. רהאי רהא הא כי גתחצ"ו: 9( הונא. א"ר ע"א: ע"ו ע"ז 7(והקוסקמוסין. תקע"ז: סס"י פ"ג פסחים במררכי וכן שם וגנמרא והקוקססיז; 468: א' פ"ה: ושםברותחיז; מריחז והקומקמיסיז 473: ריש כ' פ"ח: ע"ז תוספתא 7( ע"ב[. סוף 333 ושם ע"א, 198ע' סוף הייסאז ר"ח לאוצר זה להוסיף ]וצריר בחמין שתשמישן רברים ע"ב: ע"ה ע"ז 6(ע"ר. פסחים 5( הם. =אם 4( =מלח. 3( רע"מ. סי' ח"נ הרשב"א שו"ת וראה 2( 174. שנ"זסי' רש"י סרור ג': סי' או"ה נ'; סי' 255 מח"ו ס"ז[; רף ]=פע: רנ"ג סי' ושם קכ"ו,סי' פררם 184; י"ח סי' ח"ג 93; פ"נ סי' ושם 90, פ"א סי' ח"א האורה והשווה 1( : דע
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 '0, בקדירה שבידו הכף 18( משים ולפי-שעה '1( פרור עץ לו שאיןשפעמים
 בפמח, חמץ לענין 16( כדאמרינן 16(. שני בכלי הגעלתו בכך, לו ברורואם

 ]ו[שרי דודא מן ]מיא[ '1( נטיל כי שני, בכלי דתשמישן קערות הניודאי
 תקנה להם אין ראשון בכלי כלל בהן נשתמש ואמ דמי. שפירעלייהו,
 כדאמרינן ראשון, בכלי ' ברותחין שיגעילועד

"8 
 פולפו, כך כבולעו

 ככלי8 בולעין נמי %( וכלי-עצם : בניצוצות 18( פולטו אף בניצוצות,בולעו

 נחמן רב ואזדא ט( אמרינן דהכי ככלי-מתכות. והתרתן 1י(מתכות
 דכלי מכלל דמי, מתכות ככלי "( עצם כלי נחמן רב דאמרלטעמיה
 8( יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' דתניא הוא. טומאה קבולי בר "(עצם

 לענין שוין כך פומאה, לענין ששוין וכשם %(. וכו' ת"ל מהאימר
 מכלי- הווין ]תשמיש[%( כלי מתם ועוד בכלים. בלעי דודאי "(,אימורא
 ומעייל 8(, כו' בפמחא מכיני הני אשי לרב רבינא ליה אמר ואמרועצים.
 מכל ראשון ובכלי ברותחין, ואידי אידי והלכתא ברותחין. לקתייהולהו

 אע"פ %(, צונן בהם לאכול ואפילו ברותחין, אלא התרתן אין טעמיהני
 אין ]:בואימור[8( כן מורין ואין הלכה מלח, ובשפשוף בהדחהשמותרין

 כדאמר לזולזול', אתי דילמא העם בפני[ב3( ]=:להתיר ולא לגזורהוא
 : לכך חכמים חשו %( ובמקומות בני-תורה, ואינם הואילהתם,

 וראה 15( ]-=5קרירח[. שבקרירה שם: 14( משום. תחצ"ו: 18( תקע"ז. סי' שם מררכי12(
 הרשז ]הביאו הרי"ף ש5 5שימתו 18( רס"נ. סי' ח"א ישב"א ושו"ת 18; ע' רישמעה"נ
 האורה פם' רנ"ב סי' תפררם עפ"י זה תיקנתי 17( נ'. אות תחצ"ו וראה פ"ב[:5פסחים

 תוספתא והשווה ע"א; ע"ו ע"ז 18( ע5ייהו. שרי רורא מן נמי5 כי תחצ"ו: ר'[; אות]שם
 5עשז בפירש"י ונ"ה עצם ---ר5י 20( רש"י. בשם: פ"ב פסחים מררכי 19( א'. פ"ח:שם

 א,צ רכ5ייעצ*ם בעיני נראה כתוב: באו"ז אמנם תקפ"נ[: סי' פסחים במררכי ]והובאשם
 ע"ב. כ"ה חו5ין 22( 20. אות 5עי5 ראה 21( שם[. מררכי ]ראה ב5עי ר5אהנע5ה,

 וכ5 26( ברוקא. בז בנמראע 25( עצים. במעות: נשנה : ובתחצ"ו 24( =עצם.28(
 במררכי ]והובא הט5פים ומן הקרנים מן העזים מן הבא רבר 5הביא תתחמאו, עזיםמעשה
 מתאים שהוא וכנראה 27( שם[. 5יתא צוקרמנר5( )הוצ' ע"ז ובתוספתא שם; פ"בפסחים
 ]ראח ר"ת ש5 5שימתו בנינור מטומאה, איסור רי5פינן בתשובותיו רש"י ש55שיטתו

 ע"א: 5' פסחים ועי' 28( ממומאה. איסור י5יף ר5א תקנ"א[ סס"י פ"ב פסחיםמררכי
 וראח 5הו; עברינז היכי ע"ב: 5' פסחים 20( עצים. מכ5י הווין אימתי כ5' סתםתחצ"ו:
 שם. 88( מ': אות תחצ"ו עפ"י זה תיקנתי 81( שם. מרדכי והשווה 80( 80. ח"בראבי"ה

 שם. ע"ז שהעירותי וסה 5ויה סנן ו"י תשו' והשווה ]=ה55ו[; : צ"5 או5י88(
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 עזיןטיז
 : 1( ש,שא,ל הנטולהועל

 דלא '( הגג מן דנפלה היכא והלכתא דקתני בהדיא. 2( בתלמודסשטורשו
 '( הלכה בעי', בדיקה אבל מעת-לעת צריכה אינה ועמדה,ידעה

 מן בדיקה צריכה מהלכת שאינה זמן כל ודאי בעי'. לא בדיקהאפילו
 : 6( בקיאין אנו אין אנו אבל לבדוק, שיודע למיהדין

 והואיל עליהן. לסמוך ויכולין 8( גדולות בהלכות כתוב שכך שאמרתועור
 כדאמ'י(. מותרת חודש י"ב שהתה אם דרומה, בין נפולה ביןוכך,

 : יולדוו שאינה כל בנקבה חדש, י"ב כל 8( בזכרוהלכתא

 ע"חטי'
 הלויתיך. מלעים חמש וטוען המשכון שבידו ראובן על : 1( ששאלועל

 האובן ביד הרשות שלש. אלא הלוירנני כי לא, אומר 2(והלה
 לשאר משכון בין שינוי אין כי שכנגדו, על השב,ועה להפך או 8(לישבע
 כדי עד לטעון שיכול וטתוך הראיה. עליו מחברו המוציא כיתביעות,
 : חזקה להם ושאין ולהשכיר להשאיל עשויין שהן מילי, מהלין חוץדמיו,

 נ35. כ"ה סי' תח5"ו :ע"דו 5[. "ות ולסלן 146, פע:]ור"ה נ35 כ"ך סי' נתח5"ו רם"י ת5ו' נין הונ"ה היתוס י5קק לר' 11 ת5ונה :ע"ז

 הילרסה"סר ר"ע סעימ נעלסה ח ותשובה יצחק; ב; יצחק ==ר' הוא: השואל ישם 1( :זן"ז
 ותשו' צ"ר, סי' מלובליז סהר"ם תשו' נ"ז, סי' מיו"ר וראה י"ב[; אות 686 ר"ב]בה"ג
 ושבה"ל קם"ו, רף פע: ועי' קלים; בשינויים ע"ב נ"א חולין 2( נ"ט. סי' יעקבשבות
 צריכה 241ינה בריקה צריכה הלכה, ולא וגמרה ירעה ברלא שם: 3( 404[. בובער]הוצ'
 אם[; ר"ה: ע"ב נ' ב"ק תוס' ]וראה צריכה לא נמי בריקה אפילו הלכה, ואם שם: 4(סעל"ע.

 כ"א סי' שבה"ל סעל"ע; להסתין צריר ולא בריקה צריכה אינה והיליכה עסרה אבל 146:פע
 ]שאין זו פסקא אמנם 6( הילור. חשיב הלכח, שלא אע"פ להלור, ,רגלה עקרה 405: ע'ריש
 לריין לו שאין אלא, ר"ה: ע"א נ"ב לחולין לפירש"י מתאיסה אינה לברוק[ בקיאיןאנו
 בתשובותיו רבינו של ולשיטתו שם בה"ג של לשימתו אם כי ,רואות, שעיניו סהאלא

 ]חולין =כראסרינן 7( 526. ע' ריש ר"ב ה"ג 6( ע"ב. י"ב לחולין פירש"י=ראה
 ]והובא הונא רב סאמר והשווה 8( מאי[. ר"ה: ע"א ס"ז ב"ק ותוס' ע"א; סוףנ"ח

 404[. שםבשבה"ל

 צסח לר' והיא שם, בתחצ"ו בסתם הובאה היתום יצחק לר' מרש"י זו תשובה 1( : דץע
 וליתא ששו"ז. לר' מ"ח סי' ותחצ"ו י"ע; סי' ושם מ', סי' צרק שערי תשו' ועי'גאון.
 קמ"ז ב"ם והשווה 8( =והלה[. ]קרי: הלא בנרפס: 2( 151. צר לתה"ג בספתח סזורסיזא
 א'. אות שם ותחצ"ו ע"ב, סי' טחו"מ פי"ג, מלוה ה' הרמב"םע"א,
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 ע"טטי'
 אחר מישראל עליו ולוה ישראל שהלך גוי של המשכון על 2וששאלת

 דקיימא אימור, 1( בו שיש בעיני נראה כך הגוי. שם עלבריבית
 לדידהו. אינהו שנא לא לדידן, אינהו שנא לא לגוי, שליחות שאין 2(לן
 חברו לישראל המלוה ישראל לו שיאמר : זה לענין אלא היתר בוואין
 כדי גוי, לאותו להלוותם שלוחי אתה ותהיה הפשיטים אלו אתהקבל
 כמותו. אדם של ושלוחו זה ישראל של שלוחו המקבל ישראל אותושיהא

 ואין מתם, ולהלוות מתם לקבל הללו במקומות כך רבים 8( נהגוואעפ"כ
 אמרה ולא הואיל הרבית, להפקיע כדי אין אבל מהם. נוחה חכמים'רוח
 ישראל, על מומך אינו וגוי למלוה, מלוה הבאה רבית*( אלאתורה
 דשניהם כיון אמרינן וממתמ' הימנו. יקבל מרבית הגוי לו שיתןמה

 ערב, בעשה ארנה 5( אבל הרבית. לקבל מותר הוא גוי דלצורךיודע"
 הכא אבל אזיל, ערבא בתר דגוי דיניה והתם כו'. אילימא למאן,ערב

 שרי ולהכי חבריה, מישראל למיזף ישראל להאי שליח גוי הךשוו"ה
 בקרב ולשלום לחיים 6(.... לעשות הדין שורת אבל מגוי. רביתלמישקל
 יצחק[: ב"ר יצחק לר' שהושיבו תשובות להו ]מליקו : אמןישראל

 פ'טי'
 : 1( שתוף דין מקמיה שאילותוב

 353, כ"ו סי' 3תת5"ו סו3תס נוילר ר"י ע'" לרם"י סתיותסת (ו/ תמונס :ע"ט
 : 3ר"י לר"י מסומינו תמו' לסו סליקו : תתוסונסופס

 קכ"ט נ~י' ויכת ]בבכ"י ע"ת ע"3-ל"ת ל"ו קכ"ן סי' יור5נכר כ"י תו"ס :פן

 קט"ז(: סי' ח"ב )האורה פ"ר, סי' בו ]כל רבינו של לשיטתו מתאיטה ואינה 1( :ע"ט

 טותר[: נוי מטשכוז אבל ישרעל, ושניהם ללוה טמלוה הבאה רבית אלא תורה אסרהשלא
 ובשם צ"ח[ מי' בתחצ"ו ר"נ ]=תשו' ר"נ בשם דיז פמק מביא פ"ב[ ]ב"ם הטררכיונם

 וראה ]במתם[. לנוי ברבית טעות לו ללות ישראל של שלוחו לישראל שטותרהראבי"ה
 קרושיו 2( קס"ט. סי' וטיו"ר העזרי. ואבי אב"ז רבינו בשם: ה' סי' ק"ח כלל הרא"שתשו'
 וצריר 2: אות 218 ח"ב והרביר 78. צר כ"א הטזכיר והשווה 3( 218. והעורה ע"ב,ט"א

 פ4[. ט"ט סי' א' ]חלק לרש"י הלוי רור ר' תשו' ראה 4( שלפנינו. ז,ו תשובה שםלהומיף
 נעשה עתה אבל שאמרו[ לטה ענין ]=ואינו צ"ל: ואולי ע"ב: ע"א בב"ט הוא מקורו5(
 כו' ולשלום לחיים יעשה[ וכן בהריא, שליח היש,ראל =]את 8( ב'[. אות ]שםערב

 שם[.]=מילר
 זו. כותרת ליתע ממינר[ וגם ]וינא בכה"י1( :115
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 עמהם והשתתפו אמו ומרח לוי ובא ושותפין 9( היו אחין ושמעוןראולן
 בין לשלשתם ץ שיבאו ומציאה ריוח '( כל לחלוק ביניהםוהתנו

 ץ בשותפותן הכל '( ולשום 8( ביניהם לחלוק זה בפני שלא בין " זהבפני
 משא בטיב ובקי יודע ואינו *1( היה נער זה ולוי שלישי. חלק אמוומרח לוי ץ וכן רוחיהם, ומן השותפות מן חלקים שני ושמעון ראובןוימלו
 ושמעון ראובן וטורח וליצא. ליכנם אמו מרח של דרכה ואין "(ומתן

 באמנים והיו העיורצפורצ פ1( טורח עליהם וקבלו ממנה יותרבשותפות
 בהוצאות ההוצאה כל "( שתהא ובלבד שיתקיים עת בכל ולירצןלישא
 יותר היה ושמעון ראובן של שטפול.ו לפי ]באמצע["(, ושתייהאכילה

 ונשתכר י1( ומתן במשא לעמוק מתחיל 16( לוי וכשהיה אמו. ומרח לוימשל 6"
 ]בא[ בידו השותפות ונתקיים השותפות בתוך שנשתכר במהבמיעוטו
 חלקו. איש לימול בתחילה ביניהם שהתנו "( כמו "( השותפותלחלוק
 כפי איש בשוה עיבידינו מה 0פ( לחלוק מזומן אני ]שמעון[והשיבו
 לחלוק, "( אי-אפשר באמונה גוים ביד הנתונים חובותינו 1ט רקהלקו
 אלך איך לוי ענהו והוציאם. חלקך כפי הגוים מן בידך והתקיע עמי באאך

 הוא נאה %( פזרתם אתם אלא ידיהם, תחת אוציאם ואיך פ(אחריהם
 "( נגדך פניהם יעיזו שלא ותוציאם אתה פ( שתלך הוא וטוב הואויפה

 זה 9ץ בטרחתי אשתכר לא שמעון לו פ( נם חובם. בעל הוא 'ץשאתה
 ואחר-כך *8(, הנה עד עשיתי כאשר מבאמצע הוצאתי אטול עדייןרק

 הוצאתי ליקח יכריחני מי 81( כי דחוי ובלא להוציאם כחי בכלאטרח
 קס"" סי' "ק: כ"י ח"נ ננסנס"ל נ214 ססתינר=כ"י

 נר סלנוס חתום ונסיפו
 פרי "לסו"ל ערוכס זו ותסונס קת"ט-קנ"נ[. ד' סי' רס"י ספר =:פר:ינחק

 "'[: ערך תנו"י ]ר"ס "נרסם" ר' סיסיסס~דק
 ליתא 6( זה. של בפני ס: בכ"י 5( 'טיבא, וינא: בכ"י 4( לכל, שם: 8( מ: בכ"י ליתא2(

 ב/ אות פר: 14( שיהא. יטם: 18( ס: בכ"י ליתא 12( ובסתה בסשא שם: 11( נער.היה וינא: בכ"י 10( לוי. וביו מ: בכ"י 9( בתפימת, יטם: 8( ולשים. שם: 7( וינא,בכ"י
 מ: בכ"י 18( ובסתה ,טם: 17( לעמוק, חתחיל סבין שם: 16( וינא. בכ"י ליתא16(

 מזסין הנני וינא: ובכ"י נחלוק; סזוס, אני יטם: 20( שהיתנה כמה ,שם: 19(השותפיה
 יטם. ליתא 31( עתה. ער יטם: 80( בטורחי. יטם: 29( יטסעוה להם אסר שם:8פ( בעלי-חובם. יטאתם יטם: 27( שם. ליתא 28( אתם. שתלכו וטוב יטם: 25( עזרתם. יטם:24( אחריכם. יטם: 28( אי-אפשי. וינא: בכ"י 22( חובותינה רין מ: בכ"י 21(לחלוק.
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 נוכל שלא 36( לחלוק "( חובותינו שמעורבות זמן מ( כל "( ראשוןבתנאי
 "( שתשתכר מה מכל חלקי לך "( תובע אני כי 36( לך דעלהוציאם.
 אין לוי מענו מ(. להוציא חובותינו שמעורבות זמן כל מקום בכללעולם
 לי' קרוב לחלוק התחלנו כבר והרי השותפות, עוד שיתקייםרצוני
 בתחילה התנינו לא וגם השותפות. תנאי כל '4( ניתקו ימעתה 46(למרין
 שהם עבור מלהוציאם המעות לעכב ובידך פ4( באמצע הוצאותנולהיות
 שלא שתוציא מה מכל חלקי 46( לך תובע אני '4( כי לך ודע י4(.על-ידך

 "(. והלאה מהיום "( הגוים מןברשותי

 כבר כי ואף השותפות כח ולנרנק לחלוק ללוי י4( כח אם "( המורהיורה
 שלא שהוציא מה כל ללוי שמעון ישלם ואם לחלוק.התחילו

 שהיה מה לחלוק כח בידם שהיה אחרי לחלוק שרצה משעהברשותו
 וימול כבתחילה שותפותם לקיים לשמעון כח "( יש או %(. ידםתחת
 לעכב דלוי הימנו כל ולא באמצע. ימול הוצאתו ואף נ6( לוי בריוחהלקו

 : 8ס( לאור החובות כל שיצאועד

 "( אברהם ר' הישיש פרי-הצדק לשואל משיב לממה הנקוב הנני :תשוופה
 לב נרנתי שאלרנם ועל 68(. כאורנם 56( רעהו שלום עם שלומויגדל
 %( נוטה דעתי הדברים. לפי דעתי עניות כפי "( והשיבותיםלהקשיב

 0'( כרחם על ובנה. האלמנה על עולו להמיל %( נכונים דברי-שמעוןשאין

 כן אם אלא לחלוק חבירו על מעכב שותף '6( שיהא מקום בכל מצאנולא

 בכ"י 88( נ'(, אות )פר: בהוצאות שליש וגם השותפות בהלוקת שליש יקה אהד =שכל82(
 ועומרים משותפים הנוים אצל שההובות זמן ==כל 85( ,טם. ליתא 84( זמה שכלמ:

 יטם: 88( הלקי. תובער יטאני יטם: 87( לר. ודע וינא: בכ"י 88( ר(. אות )פר:להלוקה
 הלקי לי מגיע ק"מת ער"ז הזאת יטהשותפות זמן ==כל 89( יטתשכור. מ: ובכ"ישנשתכר;

 למריז". לי' "קרוב המלין המרים וינא: בכ"י 40( ה'(. אות )פר: יטת'טתכר הריוהמכל
 הנושא אתה שהרי בהוצאות, למעמ ==ובירר 48( לשליש. ==אלא 41( נתקה. מ: בכ"י41(

 הלקי. את תובער אני יטם: 45( .מעתה. כי וינא: בכ"י 44( ז'(. אות )פר: בכספיםוהנותן
 בכ"י 48( מבואה וראה 'טלמה; ==רבינו 48( וינא. בכ"י ליתא 47( מ: בכ"י ליתא48(
 יר. תהת וינא: בכ"י 50( השותפות. ולנתק להלוק ללוי אם וינא: בכ"י וכר: לוי כה אםמ:
 כל יטינבו :==ער 58( בריוה. הלקו לוי ויטול מ: בכ"י 52( לשמעוה כה או יטם:51(

 ]ה,טחה אבר' רבינו וינא: בכ"י 54( כאלה. בטו"ם על-רבר במבואי מש"כ והעחוהההובות.

 בכ"י 67( נפשם. ==כאות 58( רעיה שם: 55( 52[. צד להאורה מבוא וגם א, עררמבואי
 יא  ועל-כרחם 'טם: 80( על-גאת. וינא: בכ"י 59( נוהה. רעתי 'טם: 58( ותוטובתי.מ:

 יטם. ייתא 81(סצינה
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 לאור שיצא לפי למכור פרגמטיא שאין מאחר מתחילה, ח( זמן לוקובע
 -( שתשתכר אי-אפשר שמעון יאמר כה אם "( לוי שביד ומהיחלוקו.
 "( אתן לכשאגבנו הנה "( שעד והרבית משלי לך ואשלם 86( במכיריעלי

 לו לומר אבל נכונים. דבריו הרי שלי, הכל ואילך מכאן ואשרהלקך
 לא הגוים, בין0י( ישוקעו תוכל לא"( אם וגבה, לך אתה תתרצה"(אם
 ישראל מצווים קדושים. "( בתורת ההולכים קדוש לעם "( הדרךזה
 על ומוזהרים "( ]ו[גופם צרכי-חברות בכל "( לאחיך תשיבם השבעל
 היזק כאן אין שהרי קודם, שלי כאן לומר ואין "(. להתעלם תוכללא

 "( המעות אותן חלק מי כי חבירו. ושל שלו ויטול 6י( ויגבהוהפמד
 שמעון יאמר כי ואף בה. זוכה שאין לאור יוצאה פרוטה אין גוים,ביד

 א( הוא שהרי לו. שומעין אין שנינו, נפמיד 8י( פלשתים עם נפשיתמות
 ~ץ שאל ועכשיו "(. שכר שומר עליהם היה שממרן וביום גוים בידממרם

 "( עכשיו הבעלים, משתבעו משלו להחזירם צריך איבו ט8(בעל-הפקדון
 שניהם ויחלוקו הגוים מן שמעון שיגבם עד לוי ימתין "( הואשברשותו
 שאפילו לאור, 86( ולהוציאם לטרוח שמעון ועל %(. לאמצעבשכר
 ויכול הגנב הוכר שאם מצינו עליהם, פטור שכר ששומר '8(אונמין

 %( לשמר לבעלים השומר %( חייב מידו בדין הוא "(להוציאם
 נגנבה 1ץ דאתמר הגנב. מיד להוציא יחזורוהוא

"' 
 ואחר-כך באונם

 פר: קע"ו; סי' וטחו"מ ה"ר: פ"ד: ושותפיז שלוחיז ה' הרמב"ם והשווח זמז: קובע שם:62(
 שנשתכר וינא: בכ"י 64( שם[. פ,ריימז של ]לדעתו הגוים שביד =ומה 6%( י"א.אות
 ד"ה: ע"א קל"ג חוליז פרש"י ]ראה ולויה כהונה מכירי מלשוז =בלקוחותי 65( ידי.על

 חלקד. תטול שם: 67( שעל. וינא: בכ"י 66( י"ג[. אות פר: ומש"כ כהונה,במכי,רי
 דרד. מ: בכ"י 71( הגוים. ביד ישקעו שם: 70( תוכל. אם שם: 89( תרצה. שם:68(
 עושה; ד"ה ע"ב ק"ח ב"ק ופרש"י ב': כ"ב: דבדים 75( קדושים. בררד וינא: בכ"י72(

 ליתא 79( ל'. ט"ז: שופטים 78( מעות. אותז חילק שם: 7ז( וגבה. הפמד כאז איזוינא: בכ"י 78( ג'. כ"ב: דברים 75( גופם. צדי ג' בכל וינא: בכ"י 74( י"ר. אות פר:והובא
 שם ב"י קע"ו, מי' טחו"ט ע"ב, מ"ב ב"ב ועי' כש"ש; דינם דשותפים 80( מ:בכ"י
 =לוי. 82( שם. פ,רייטז של )לרעתו לו =שאמר =שא"ל 81( י"ז. אות פר: יייא.ט"ק
 שמעוז עם לו ימתיז שברשותו מ: ובכ"י לוי. ימתיז =אלא 84( ברשותו. שיהי' =עד83(
 י"ט[. אות יטם דעתו ]וכ"ה לשלם צ"ל: ואולי 90( וחייב. בירו יטם: 89( להוציאה.וינא: בכ"י 88( מ: בכ"י ליתא 87( ולהוציא. ושם: 86( מצינה לא וינא: בכ"י 85( ושיגבם.עד
 גנובה. וינא: בכ"י 92( הגנב. והוכר ע"ב: ק"ח ב"ק בגמרא ולפנינו91(
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 דין עמו ועושה נשבע 98( רצה הוא חנם שומר אם אביי אמר הגנבהוכר
 נשבע* ואינו דין עמו עושה %( הוא שכר שומר ואם 94(. ישלםכלומר
 ואינו דין עמו עושה %( זה ואחד זה אחד אמרורבא

"1 
 ובכל נשבע.

 מהלכות חוץ כרבא הלכה ורבא אביי שנחלקומקום
"8 

 קג"ם, יע"ל
 עצמו והוא 1%( הוא שכר שומר וזה 99(, שכר בשומר מודה אבייואף

 לו ואין ואריות1%( דובים מיד להוציאם שעליו169( שכן כלהפקידן1%(,
 מעות שהמלוה מנהג-העיר 1%( הוא כן אם אלא עליהם. שכר ליפולעוד
 שמעון 1%( ועל חומש או רביע או שליש למרמור 165( יותר חבירועל-יד
 שניהם שנשתכרו דברים שאר אבל העיר. מנהג כפי '16( הרביתלחלק
 וכל בשותפות. עוד 168( אי-אפשי לוי שאמר מיום כלום זה על לזהאין
 6ת(. לו להחזיר חייב לוי משל 1%( מצרכי-יציאתו שמעון שהוציאמה

 : אחר ממקום שערים לו "1( ויברור חבירו ממון על לממוך לבו יתן ע1(ואם

 פ"אפי'

 בימורי נידון 1( החתום שעל צעירהנני
 היא ]עת[ דווי ערם על מופלחולי

 כי כדת, לא אשר בקצרה לבא עתהלי
 סקנין יוסף ר' ע"י מכמלתס סכסן ו)6יר 3ר 36רסס לר' :ו רמ"י תמונת :פ"א

 סופר"[, נעט "לוומוך ככוכס רותו סיתס ל6 נופו תולמת ]ו)ורונ זקכתו לעתכתתנרס
 קס"ט[; יף ]פע: ע"ך[ ל"נ ]ך"ק ר)ו"3 סי' פריס : 11 י"ת סי' נ)ועס"גוסונ6ס
 נ)וונט- 6וכספורך קונן וסמווס מיכוייס. נסרנס קל"ת סי' לסר"ב"ך יעיסונת)ויס

 רין. עפו עושה ר"ה: שם פרש"י ועי' 94( נשבע. רצה רי:, עמו עושה רצה שם: ובנמרא93(
 מיע"ל חוץ שם: 98( עמו. עושה ואינו שם: 97( שם. 5יתא 98( וינא. בכ"י 5יתא95(

 הפקרון: בעצמו והוא שם: 101( היה. וינא: בכ"י 00ג( חנם. שומר מ: בכ"י 99(קג"ם.

 ח"ג האורה ]ראה 5ה5ן וש"י ובתשובת 103( ע5יו. מ: בכ"י 102( הפקיר:. מ:ובכ"י
 10 שותפים ש5 נביתיחוב 5ענין ובנוגע ו5סטים. חיות גדודי רבינו: 5הם קורא ק"מ[סי'

 אות פר: כ"ו, ס"ק קע"ו סי' חו"מ ב"י תתקי"ו, סי' ר"פ ב"ב מהר"ם שו"ת השווההנוים
 בכ"י 100( שם. 5יתא 05ג( "מנהנים". ערך מבואי וראה וינא. בכ"י 5יתא 104(כ"ג.
 כי יטהוציא 'טם: 109( אי-אפיטר. 'טם: 108( הרבה. מח5ק 'טם: 107( 'טמעוה וש5מ:

 וינא. בכ*י 5יתא 110( מרפי"(. "כי המ5ין ע5 מחיקה סימ: נקור יש )ובכ"י יציאתוטרפי
 מבואי והשווה 5ו. יברור וינא: בכ"י 112( כ"ר(. אות )פר: 5בו יתן :==וא5 צ"5:גגג(
 כא5ה. 5במוייםבנונע

 התחום. יטע5 ובפע: 1( *אי,**

 ק5"ח( רעים)תמים
 הוב אל ש5מה רבינו חרבתשובת

 ו"ל: הכחן מאיר בר אברהםרבי
 ובש5 ששננ 0י בח5ב. בשרע5
 בכף חלבו בה שביש5 בקררהבשר
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 מופר בעפ מלמשוך ידי ואזלת פ( כהיתש
 הללו, שורות " מפי קראתי 8( ביתיולבן
 תפארת אב ומורי אדוני אל כותבןוהוא

 מאיר ץ בר' אברהמ ר' הרבהכהונה
 בית משרת 6( גידולי צעיר אניהכהן.
 ויראתי לרב כתלמיד שלום משיבאביו
 הזה הקצין את בראותי פיו עללעבור

 משיב הנני אצלם, 8( עובר יומף 7(ר'
 : ציוני כאשר לאדוני 9(דבר

 א( ששגג[ ]ק8ילא : בשאילהכתוב
 בה שבישל בקדירה א( בשרובישל

 הגים הקדירה בה הערה אשר ובכףחלב
 בנותן ואין 12( בשר עם אחרתקדירה
 "( ששמעו והעידו ט(. קמנה מפנימעם
 דקאמ' זה ממעם אימור בו, שהיהרביו
 כו' מיפת חולין בשחימת מ( דתנןדהא
 אבל בחלב, בשר שנעשה קודם מיליהני

 אפי' אומר בחלב בשר שנעשהלאחר
 ותנו" : 287 ומס 181/ ע' 1872מריפט

 ורת"י 160. ומס 99/ 4/ ע' לס"ורס
 : נ5ןק מל" סעיר נ"ס( "ות מס )פע:עסרנרייך

 נוונ"
 כ"ו סי' ת5"ו נתמונת

 רוניז" ליכ" "תנס עפי"מ.וסתיקוניס
 1ו תתמונס נתה5"ו

 : סכסן לר""

 תלאות... מלספר נאלם ופי תש כחי א9: ע' סוף בתחצ"ו אחר בסגנון והובא נשכחתי. שם:2(
 או רש"י של ריב"ן-התנו בן טוב יום ר' הוא אולי לדעתי 2( מלכתוב. ידי רפהע"ב

 הכ"א החדשי )במ"ע ברלינר ר"א לרעת אמנם רש"י. של בתו[ ]ולא ביתו בן שמעיהרבינו
 קראתי. בתי ]=ולבן[ ולכז במעות: ובפררס רש"י. של בתו בן לרשב"ם כוונתו 288(ע'
 )פע:(. מיגדולי 6( מבואי. והשווה הכהז. אברהם רבינו שם: 5( שו,רות. מפני שם:4(
 למגנצא רש"י מגורת ממקום עבר שהוא וכוונתו כ"ז. סי' אק:( )כ"י ח"ב בשבה"ל ב"ה7(
 99. להאורה ומבוא י"ז, צר למעה"ג מבוא והשווה הכהו. לר"א תשובתו רש"י שלח ירוועל
 ששגג. מי ובתמ"ר: ששגו. קפול מעה"נ: 10( דבר. לארוני משיב שם: 9( השלוה. שם:8(
 קמנותה. מפני שם: 13( הלב. של תמ"ד: 12( חלב. שבישל בקרירה ובישל ובפע:11(

 אומר שהיה רבא גברא מפי ששמעו ארם בני והעידו פע: 14( קמטה. מפניובמעה"ג:
 ע"א. ק"ח חולין 16( איסוו. בו נוהג שהיה רבא גברא מפי והעירו ובתמ"ר: זה.מטעם

 קררח בה הגים הקררה הערהאשר
 רבא גברא מפי והעירוקטנותה. מ9ני מעם בנותן בכף ואין הלבשל

 רהא זה, סטעם אימור בו נוהנשהיה
 כל במשנה הולין בשהיטתדתנז
 ה"מ וכו' שנפלה חלב טפתהבשיר
 לאהר אבל בהלב בשר שנעשהקודם

 והביא במשהו. צפילו אוסרשנעשה
 בשר וקהשיב במשהו ואמוריןאסורין אלי ע"א במסבת רתנן מהאראיה
 רקא מהא למר ליה וקשי'בחלב.
 ליכא רע"א רההיא ליהקשיא

 בהלב בשר של בהתיכת אלאלאוקומה
 ואינת התר של בהתיכתשנתורבה

 רבר משום טעמא תלי רהאנכרת
 לכשר. ליה קשיא קא שפירשבמנין
 למבין. נכוניםורברים
 אצל בשהייתי מעשה היה יריועל
 בשהימת לוי בר יצחק רבירבי'
 בחלב בשר ששנינו מקום ובכלהולין.
 אלמר שלא מלמרני היה מעםבנותן
 ע"א במם' שנינו שהרי מכאןהלבה
 ברבר להבין לבי נתתי לאלפניו הייתי ובעור במשהו. בהלבבשר

 לעירי וכשבאתי רברו. עלונסמכתי
 אפשר שאי עתה למור ליה קשיארקא טאי לי וקשי' ע"א במס'התבוננתי
 התיכות עמ כשנתערבה אלאלהעמירה
 הרבר שמרתי נכרת. ואינהאהרות
 בחלב בשר רבי' למרתני :לפניו ורנתי לגרמייש' שחז.רתי ערבלבי
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 דע"ז ממתניתין ראיה והביאמשהו.
 חשיב וקא שהו בכל ואמורין אמוריןאילו *"

 מאי עלה למורי1( ליה וקשיא בחלבבשר
 לאוקמיה ליכא דע"ז ההוא ליה,דקשיא
 שנתערבה בחלב בשר של בחתיכהאלא

 דהא א( מכירה ואינו היתר שלבחתיכות
 קא שפיר שבמנין דבר משומ טעמאתלי
 : 19( למבין מוכיחין ודבריו למור,קשיא

 למד כשהייתי מעשה היה ידיועל
 הלוי יצחק ר' רבינו אצל %(תורה
 וטמ ששנוי מקומ ובכל 21( חוליןבשחיטת

 מלמדני היה טעמ, בנורנן בחלבבשר
 שהרי מכאןט(, הלכה אלמודשלא
 במשהו, בחלב בשר שנינו ע"זבממכ'
 להבין לב נתתי לא לפניו ה"תיובעוד
 וכשבאתי דבריו. על מ( ונממכתיבדבר
 והוקשה ע"ז במם' והתבוננתי 4צ(לעירי
 לאדוני הוקשה אשר הדברימ בכללי

 ע"א פמסן ראיח ינו וחבאתבמשהו
 ילמור ראיח לי ואיו בהוהתבוננתי

 ברבר ונת*שב המפר והביא משם.עור
 שמים עלי מעיר אני ובזו בווחזר
ואוץ.

 ארוני שכתב הזה הנרויוהחכם
 ששנינו מקום שכל יומר מפיושהעירו
 בחיב בשר שנעשה קורם בחיבבשר
 אוסר בחיב בשר שנעשה יאחראבי
 ראוהו אם אני תמיה במשהו.ואפי'
 שאמרו. כמו יאיסור זה ברבררואה
 ברבר מעו התימירים כי אניואומר
 לשנות רניל כשהיה מפיוששמעו
 בחלב בשר בע"א רתנו והא :יהם אומר היה בנ"ם בחיב בשויתימיריו
 בחיב בשר שנעשח יאחר ה"מבמשהו
 אמתני'. מתניתין תקשי ריא היכיכי

 שחוא כל רחהוא הםוכסבורים
 ברבר. התבונו ויא קאמר טעםבנתינת
 בפי' ואם יהם יפרש הוצרר יאוהרב
 בכף שמא ברבר אימור יהםהורה

 ואח"כ בחלב בשר משוםשנאמרה
 ויפה יהם. אסר וותח בחיבנתנה
 נבילה, נעשית שנאמרה שכיווכיוו

 בין בשר טעם בין ממנה הנפיטוכי
 חלב והחיב נביה הבשר חיבטעם
 נביח חלב ממנה וכשנפיטנביח.
 ומין במינו מין הוה התר חיבלתוד
 קררה בה הנים אבל במשהו.במינו

 לבמל נרי מים בה יש אם בשרשי
 ע"כ: מותר. בתבשיי הכףאת

 חהמכחז עם "( שנתערבה בחתיכה אלא "( להעמידה אפשר יטאיעתה
 מממכ' ראיה לנו והבאת במשהו בחלב בשר רבינו למדתנו : 28(לפניו ודנהי לתרמו"טא קטחזרחי עד בלבי הדבר יץ קטמררל ניכרה,ואינה
 המפר והביא משמ. זאת ללמוד ]יכולין[ אנו ואין בה והתבוננתיע"ז

 והאדם וארץ, שמימ עלי מעיד אני ובזו בו. וחזר "( בפני בדברונתיישב
 מקום שכל לומר מפיו אילו שהעידו אדוני שכתב וזה הזה, 86(הגדול
 בחלב בשר שנעשה קודמ מילי הני טעם, בנותן בחלב בשרששנינו
---- - -  

 נכרת. ואינה : תמ"ר 18( ע"ג. אות שם מעה"נ והשווה למר. פע: 17( ע"א. ע"ד ע"ז:18(
 רבי' אצי כשהייתי ובתמ"ר: אצי. יומד כשהייתי שם: 20( למבי:. נכונים פע:19(
 וםמכתי. שם: 28( למעשה. הלכה פע: 22( ע"ד. צות שם מעה"נ ועי' ע"א. צ"ז חולי:21(
 שנאפרה בחתיכה שם: 28( )שם(. רע"ז ההיא להעמידה 25( ב"ע. והתבוננתי יעיד שם:24(
 לומר שם: 28( בייבי. הרבר שאמרתי שם: 27( אחרות. חתיכות עם ונתערבה החיבמ:

 שכתב. הזה הנדוי הארם שם: 80( יפניו. הדבד שם: 29(יימדתנו.
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 אם אני, תמיה "(. במשהו אפילו אומר בחלב בשר שנעשה לאחראבל
 בדבר טעו שתלמידים אני ואומר שאמרו. כמו לאימור"(, זה בדברראוהומ(
 במשהו86( בחלב בשר לרנלמידיו לשנורנ84( רגיל שהי' כדבר מפיו שמעואולי
 מתניתין להו ליקשי דלא היכי כי בחלב, בשר שנעשה לאחר מיליהני

 טעם בנתינת ע"ן במם' שהוא בכל דההוא לומר מבורים והם~(אמתניתין.
 הורה בפיהוש ואם להם. לפרש הוצרך לא והרב בדבר התבוננו ולאקאמר
 "( מכן ואחר בחלב בשר משום נאמרה "( בכך שמא בדבר, אימורלהם
 נבילה נעשית שנאמרה"( שכיון כיון, ויפה להם. אמר רותח בחלבנתנח
 נבילה בשר הבשר חלב, טעם ובין בשר טעם בין %( ממנה הנפלטוכל

 הוה היתר חלב לרנוך נבילה חלב ממנה וכשנפלט נבילה חלבוהחלב
 בשר של קדירה בה הגים אם אבל במשהו, במינו ומין במינו מיןליה
 לתוכו שנפלט ואעפ"י מותר, התבשיל הכף את לבטל מים בה ישאם
 את מליק אחר, ודבר במינו מין כל פ( לן דקיימא שבכף, נבילהבשר
 עינינו יאיר וצורנו ומבטלו. עליו רבה מינו ושאינו שאינו כמומינו

 :בתורתו

 פ"פמי'
 שנעשה לאחר ליה ומיבעיא הגדיל, ממנו שעושין ציצית של החוטועל

 כאן יש כלום לפומקו. מהו מחבירו, ארוך הוא ועדייןהגדיל
 לחוש אין שפמולה, שלהן חוטין ראשי פמק כך ,ואחר 1( תלאןמשום
 635-634 ע' תק"ט סי' נחח"ו סונ"ס סתעיס ר' לתלתיןו ע רס"י תסונת :פ"גצ
 ] י5קק נר סלתס : נסופווקתס

 ונסחטס ע"נ[. 153 רף סתינר כ"י נתח"ו לית"
נטעות

 נחנו"
 157. 5ר רים לס"ורס

 הוראתו מתור האסורה הכף הגסת ידי על שנייה קדירה לאמור ורצו במשהו, פידם:81(
 פע: 83( בדבר. ]=במורה[ ראוהו אם וצ"ל: ברבר. רואה ראוהו אם תמ"ד: 82(ופילפולה
 רגיל כשהיה מפיו בדבר ושמעו שם: 34( שאמרה וכמו המעשה כפי קגיסתה עללאיסור
 ע"ז במסכת רתנז והוא להס. נותן היה סעם. בנותן בחלב בשר שם: 85( לתלמיריו.לענות
 לומר מברו התלמידים והז שם: 86( בחלב. בשר שנעשה לאחר מילי הני במשהה בחלבבשר
 רותחת. בחלב ניתנה ואח"כ לר. שהיה וכמעשה שם: 88( שנאמרה. בכף שמא שם:87(
 היתר. חלב לתור נבילה חלב ממנה הנפלמ וכל פררס: 40( עצמה. היא שנאמרה ישם:89(
 ש'א. כ"ג מנחות41(
 ע"ב. י"א מוכה 1הש11ה 1( :פ"ובו
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 דאי חוטין, בארבע מילי הני כו' כך ואחר תלאן אמרינן דכי זאת.על
 קשר כי הילכך כלל. ציצית כאן ואין חוטא חד להו הוו להו פמיקלא

 לאכשורי, להו פמיק הדר וכי בפמלות, עשייתו ליה הוה פמיקהקודם
 כמצותו. שלא כבר העשוי מן ולא כמצותו, תעשה משום כאןיש

 לפומקו מצוה שאינו זה אבל בכשרות. שתהא צריכה עשייתוותחילת

 חוטין שמעתיו. לשונות בשתי 9( גדיל : איכא תעשה מאי להו פמיקכי
 שתי של חוטין ל"א ובמופה. הטלית בראש הארוגין עבין ערבשל

 אורלייש. 8( שקורין ויש צימו"ש, 8( שלועזין ומיכן, מיכן הטליתשבצידי
 שני ופרק הגודל. שבאמצע ראשון פרק עד הצפורן מראש גודלוקשר
 יאיר והמקום שני. קורא הוא פרק איזו 6( יודע איני *( אחישכתב

 ! בתורתועינינו

 : יצחק ברשלמה

 פ"גטי'
 : הציצית ונתלה שנקשר אחר הנפמק כרך של חוםועל

 של 8( אחותו הגברת פ( נהגה וכן נוהגין. שכך : השיבותיו 1(טבר
 6( שאין יודע, איני הפמול וטעם שמעה. ומפיו מנחם, בר' 4(יצחק

 נראה לא עשייתו שבשעת אלא מקום בכל העשוי מן ולאתעשה

 635 ע' תק"ט ס" תמ"ו :פ"ג
 חלתס : נסופו ותתוס 153[ סמ: נכ"י ]ולית"

 1070, לסגת סוווך ספעלס נללט, וורת ולכן סקןותות, תן סית זו ותסונס ן ינחק3ר'
 : סחייס נין עוך)זכרס

 לערוגיז בפרש"י נמצאים הלועזים ושני 8( גריל. ר"ה: ע"א ס"ב לפנחות פירש"י ראה2(
 ]ע"ז 209 ושם 758, ממפר ,רש"י" של "הלועזים גלונרהיים ר"ר של בספרו והשווה ע"ב.צ"ו

 מתלמיריו לאחר זו תשוגה כתג רש"י כי יוצא ז.ה מלשון 4( גינצברג[. ר"להעירני
 78. צד ט' חלק ביבליאגראפיע" "היבר. ברלינר, ר"א מש"כ והשווה שמעיה[;]=לר'

 ע"ב[. ק"ו ]חוליז היר לגורל שטחובר הפרק ה"ה לרש"י, לו קשה היה טה להביז קשה5(

 לפני זו תשובה קורם זה בעניז רבינו כתב כבר כי יוצא: זה סלשוז והנה 1( 2פ"ג
 חייגת, אשה שאיז מצוה רכל שם[ ציצית ה' ]הגה"ט ר"ת כרברי ורלא 2( 1070.שנת
 ומבוא 210, ח"א ראבי"ה והשווה "1פ"11"8. בללט ==סרת ה"ה 8( לתקו. יכולהאינה
 תשו' והשווה תעשה. ]=משום[ צ"ל: 5( 261. לראבי"ה ומבוא סבואי וראה 4( 878.שם

 127[. רש"י ]ס' יהודה גר'ר"י
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 שמיככה דמוכה הדלעת ואת הגפן את עליה הדלה 8( כגוןלמצוה.
 ואם לנענע, צריך דקאמרי' פמולה. קצצו ואחר ראוי שאינובמחובר

 היה ולא בגדיש החוטט י( וכן בפמלות. העשוי מן ליה הוה ניענעלא
 וכשהרחיב אהל. היה לא הזה שכשנעשה שבעה במשך טפח חללשם

 פימק כך ואחר תלאן אם 8( וכן ופמול. העשוי מן ליה הוה אמרי'החלל
 הציצית על שכשנתלה בפמלות, העשוי מן ליה הוה שלהן חוטיןראשי
 נ"ע יצחק ברבינו הטועה שתלה לא ואם : אחד חוט כולו עדייןונגמר
 אחת בבת קרנות לשתי הטיל חייא ר' 9( דתני בזו, שטעה אומרהייתי
 ואחר קישר הא קישר. כך ואחר בפומק להעמידה והוצרכנוכשירה.

 אלא חוטין ארבעה היו קשירה קודם וכבר נפמקו. קשירה קודםחוטין שראשי ואעפ"י פמולה. לקרנו וזה לקרנו זה להיבדל באמצעם פמקןכך
 מכאן ואם פמל. עשייה לאחר וקצרן קרנות, שתי כדי היושארוכין

 הכנף דציצית נעשית בפמול שזו בידו, חרם העל %( אדירים במיםצלל
 לא קשירה קודם דהיינו פתיל דבשעת ונהי כנפות. ציצית ולאכת'

 שהחוט אע"פ זה אבל כנף. בעינא מיהא ציצית בשעת כנף,בעינא
 עשר ,ארוכין כולן החוטין כל שאפילו נעשה בהכשרתו הרי "(ארוך
 שיעור לה אין ואוקימנא שיעור, לה אין ציצית י1( דתניא כשירה.אמות

 : למטה שיעור לה יש אבללמעלה
 2 יצחק בר'שלמה

 פ"דמי'
 הציצית הכנף, 2( ציצית כשר. 1( פשתן של וציציו פשתן שלטדין
 ן סתס רני נמס: מינוייס נסרנס 46[ ע' בןפר: 873 סת: ]=:כ"י ק' סי' יץ:י"י 5ו"ס 216: קי"( סי' ח"3 נס5ורס סו53ס מנ,עיס לי' זי ימ"י תמינת :פ"ד

 אם ציצית[ 1=גבי וכז צ"ל: 8( ע"א. ט"ו שם הונא רב לפי 7( ע"א. י"א מוכה8(
 מוכה ה' והנה"מ 20, אות 852 ח"ב ראבי"ה הביאו , ב', י"א סוכה ,ר"ח פמק והשווהתלאז.
 זה תלמודי ללשוז ובנונע ]והעלה[; צ"ל: 10( ע"א. י"א שם 9( פ'. סי' י"ב ה'פ"ח
 ארץ בכל פשוט מנהג והשווה 11( בתשובותיו". רש"י "מגנוז מאמרי: השווה צ"א.[]ב"ק

 פשתז, של בטלית פשתז של ציצית דמטיליז רש"י, של לשיטתו מתאמת יי פסקא 1( :פ"ד עייא. מ"ב מנחות 12( י"ז. סי' האגור הביאואשכנז,
 לויז שציין המקורות ולכל מ"ח. מס"י ושם ב', אות מ"ד מי' תחצ"ו מע"ד; ל"ו קט"ז מי'חניז לר"י קטנות הלכות ט'; סי' או"ח וב"י טור וראה ששו"ז. ר' בן-נילו של לשיטתו לאאמנם

 ל"ח. ט"ו: במדכר 2( שלפנינו. רש"י תשובת להומיף: צריך ה' אות 29 צד לשבתבאוצה"נ
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 85()מה"ו
 יריו ונוטל הנפנה : לר'ושאלנו

 לא. או אהרת פעם וליטול להזודצריד
 את שאלתי כר 8( אני אף : לנוואמ'
 צריך וא5שר יקר בר' יעקברבינו
 נטילה רבי וכדברי וליטול.לחזור

 : נחסונס פירס"י סכן : 3סס סןין ן"ס ע"3 כ"ה וסנח רע"5, ת' תכהוחחוס'
 קטכות. נסלכוח סס ונורןכי סר5"סוגס

 רניס ונסיכוייס ן ד1 5ות 56 תכ"ג סס"י יו5ל( ר' )3סס .ה"3 ר35י"ס 2פ"ה

 א' סי' ננוזח המדה והשווה 4( שם. שטמ"ק ונם ע"א, מ"א ושם ע"ב, ל"ט מנהות8(
 ע"א; ש דף פ"ה סס"י המכריע ס' ע"ד; וסי' ע' סי' הגאענים מן פסוקות הל' צ';וסי'

 בדבריהם, מ: כ"י או"ה בדבריהם[; ]קרי: בדברים האורה: 6( רכ"ד. סי' דעיםות0ים
 פשתז ש5 בסדיז ר' לי ואמד תכלת. גבי ואפילו לילה כסות פהפום נזרו מינובשאינו
 חוא מה בכנף, הציצית משמע הכנף ציצית ועל הוא. ציצית והשוב פשתז של ציציתעושה
 הל' ]וראה הגאונים בתשובת רבי מצא וכז שם: או"ה 8( פשתן. ציציותיו אףפשתז

 ה'( אעת )שם פריימן שצייז המקורות ולכל ה'. סי' ב' כלל הרא"ש תשו' ע"א; סי'פסוקות
 דא0ר כרבא דלא 8( תל0ידו. שמעיה =ר' ה"ה 7( ע"נ[. שם ה0כריע להוסיף:צריר
 ע"ב: כ"ה מנהות 9( במינו. שלא ביז במינו ביז פוטריז ופשתים צמר ע"ב[ כ"ז]שבת
 טוסיף: רב"ד[ סי' ]תמ"ד בתשובותיו נט"ג ורב לילה; כסות משום נזידה סברואינהו
 טוסיף וויז ובכ"י מ:; וכ"י ס0: כ"י 'באו"ה הסר התשובה סוף ועד מכאז 10( הלכה.וכד

 ובלא סרבל ובלא מלית ובלא מנעלים בלא בשבת אדם יצא שלא ישראל כל מנהנ נםלבסוף:
 היהיר מרשות ויוציא שבת יום ישכח שלא כז, נהנו השבת לזכור כדי ומש0עגלימא.
 אות. עליו היה ולא מלית בלא ויצא הזה כמנהנ נהנ שלא מקושש _המא וע"ז: הרבים.לרשות
 רבא אליהו סדר ]ורצה וגו' תזכרו למעז דכ' ציצית לפרשת טקושש פרשת נסמכהוע"כ
 ז'[. אות שם פר: או"ה ע"ב; שם המכריע זהם; מהאופכ"ו;
 תלמידיו שאלו ובשבה"ל: )מה"נ(. שלמה לרבינו תלמידים ששאלו נמילה עינייז 1( :פ"ה
 )0ה"נ(. לאו או לאכילה אהרת פעם ליטול צריד ידיו, שנוטל מי 2( זצ"ל. שלמה רבינואת
 ואגשר רש"י: בס' אמנם לי. ואמר יקר בר' יעקב ר' את שאלתי כד לנו אמר סמ: כ"י מה"ו8(
 דהא שם. נפלה מעות ספק ובלי להלמה, אפשר אי זו ופסקא וליטול. להזור צריד איןלי

 פי ועל ולברד. ולימול לחזור שצריד להיפד הוא הריז לתלמירו יקר כר ר"יבתשובת
 דבד. יקים עדיםתשעה

 ממש ואין בדבר *( הולקין ויש יהא. כנף 8( ממין משמעבכנף
 שאלתי '( ואני כן. רבי מצא הגאונימ 6( בר2שובור2 שאף]בדבריהם[6(,

 צמר ושל צמר, של לכנף פשתן של בציצית 8( כלאים משום יש אמ :לו
 אפילו"( לילה, כמות 8( משומ הכמים דגזרו הן, לי: ואמר פשתן. שלבכנף
 משום גזרינן האידנא נמי, הכי בציצית מדין בציצית, תכלת שהןבזמן

 לילהכמות
 פ"הפי'

 ששאלו2( מצאתי מעודה קודם הנפנהועל
 הנפנה : יצהק בר שלמהמרבינו

 לימול צריך אם ג( ידיו ונמל מעודהקודמ
 לאו. או אהרתפעם
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 וראייה ולכאן. לכאן 6( עולהאחת
 כל בפרק דאמר7( דרב מיהאלדבר
 ומתנה שחרית ידיו אדם נוטלהבשר
 להו ואסר כולה היום לכלעליהם
 כגה דערבות, 9( פקתין לבנייבינו8(

 יד"כז משו למיא, שכיחי10( דלאאתן
 יומא. לכולי על"הו ואתנו11(מצפרא
 ועוד באיסורי. כרב 12(והילכתא
 כרב: רדבינא 18(מעימה

 61( רש"י)סדוד
 ידיו ונוטל הנפנה לרבי:חמאלנו
 ליטול צדיך אם מיד, לאכילהוהוצרר
 לא. או לאכילה אחרתפעם

 את שאלתי אני אף לגו:והשיב
 אין לי ואמר יקר בר יעקבדביגו
 ולכאז. לכאז עולה ]אחת[נמילה רבי וכרברי ולימול. לחזורצריר
 להו אמד דרבל. מיחא לדברהראיה

 דערבות ]פקתא[ לבגי אבינאר'
 אתוהףכגוז

 6(, וקיואורזי *( וןל זשעשואלנ~ניך
 עלץ ומברך נומל בדבש, גנים ממ ביצים או מבוממל ב,טראו

 רמ"י ונסוור 35[: ס"ז סי' סכופס ]22חח"ו ע"ת 10  רף סחיכר( )כ"ינתח"ו
 ]2:פע: ס"י סי' פרוס לסלחו[ן קמס מס רנעו מל ]רפסקו חגוחגס נלמץ 51ע'
 ח"ת תו"ז : 107 ע' מנלס"ם 56: ע' חעס"ג ע"נ: ו' וף לקס"פ קפ"ז[ןוף
 ול סג חריכי מת"ז[- סי' ]2=ך"ל ח"נ סי' ו"פ נ"נ חסר"ס תמו' ע"ך:סי'
 קס"ס: סי' ונ"י טתו"ח ריתת[: נך' ליתת ] ר"ך סי' פ"ח נרכות סח:()כ"י
 כ"י ]2:תמנ"ן רפ"ת סי' )ך"ק( קטן ותמנ"ן ג: סי' פ"ו נרכות ס'סגס"ת

 נ109[.סח:
 40, ע"ג ס" נכופס רניס ]=ונמיל"ס ת12  רף ססחיכר[ ]כ"י תח"ופ"ו:

 מעה"ג: ראיה: ומדרב או"ז: 6( ולכאה לכאן אחת נמילה ימם: 5( )שבה"ל(. אני ואומר4(
 אמנם ע"ב[. ק"ג למסחים ]ולא ימם ד"ס כגי' סע"ב ק"ו לחוליז וכחנתו מרב: לדברוראיה
 כל בפרק רב דאמר סם: מח"ו 7( כולה רב מאמי שם וחסר קמוע הלשוז ובמעה"גבפרדס
 בראבי"ה. כולו ונשמט אבינא; :=:ך, 8( כולה היום כל ומתני ,טחרית אדם נומלהב,מר

 כגח ושם: ==]לכה. 10( דערבות. ]==מקתא[ פחתא לבני אבינא ר' להו אמר סם: מח"ו9(
 והילכתא ראבי"ה: 12( יומא. לכולי עלייכו ומתנו יטם: 11( מיא. לכו ,טכיחי דלאאתוז

 הנדפסים. במק"א לא וגם יסלמנינו בכתה"י לא ליתא וזה 18(כחתיה.
 לפגיו שהביאו שם: 8( תלמידו. שמעיה ר' =ה"ה 2( אחת. ופעם רש"י: סי, 1( 2סו"ו
 חירוש. של בש,ר רש"י: ס' וגם מע: חירות; של בשר בכ"י: היה שד"ל לפני 4( השלחז.על

 ורש"ה במבואי. מש"כ ראה הבנה; ומחוסר הוא מוזר חידוש" של "בשר זה ביטויולדעתי
 אולי 6( ]=חידוש[. חירות של בשר 40: הנדמס במח"ו כנכוז שלא והגיה וטרח ברואהשגה
 געו. שטייגשניידער, ]וראה באנגלית קונא הנקרא חרוט, או אצמונה ומשמעו חיוותים;צ"ל:

 מרבינו שאלתי זה דבר '(: להםואמר
 לימול צריך לי ואמר יקר. בריעקב
 אשר הראשונה על ומברך ולימול,ולחזור
 אבל ידים. נמילת על השנייה ועליצר

 לכאן עולה אחת דנמילה *( לימבירא
 כל בפרק 8( רב דאמר הא[ . ]כיולכאן
 ומתנה שחרית ידיו אדם נומלהבשר
 כוותיה. והילכתא כולו. היום כלעליהם
 מדרב: מגי אחת דבנמילהוראיה

 מ"ומי'
 8( כשמביאין : ר' את 1( ראיתי 1(ופעמים
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 בעיני, חביב זה : " לי ואומר : המוציא '( שיבצע קודם 8( הכלאת
 ט( באשר קוני את לשבח ברכותי 11( ליתן לי ונוה הפת, א( את "יעתך

 : אוהבאני

 פ"זטי'
 ידיו ימול שלא עד הסעודה שבתוך יין לאהר המברך כל " ר'אמר

 המזון ברכת לאהר הבא ]שהיין משובה. זה הרי אהרוניםבמים
 ואמוחי בינתיים הפסיק שהרי הסעודה בתוך הבא 2( ליין פומריןאינן
 אמור נברך הבו דאמרינ' כיון 8( פסהים בערבי כדאמרי' הוא.דעתא
 שלאחר איין בריך אמאי הוי, נמלך ולא דעתא אסוה לא דאילמשתי
 לא ]זה[ דיין למדת הא שבסעודה. ביין ליפמר הגפן, פרי בוראהמזון
 דבמעודה יין כן אם ולאהריו. לפניו עליו מברכין לכך כלל אלעילקאי
 וברכת ליה. 8מר לא המזון דברכת דיין כיון לאהריו ליפמרבמאי
 רואות *( עיניך הרי : אמזונא אלא אמשקה קאי[ ]לא גופיההמזון
 שימול[: קודם שתייתן, כל בסוף לאהריו דסעוד' איין לברךשצריך
 אחר לברך עליו ש( וחיזרנו רבינו שולהן על עמדנו מקדם ימיםוכבר

 קפ"נ[ן יף סוף ]בכפע: פ"ו סי' פרוס )סתס(: רני נ5ס 56[ ע' 5סותנו5
 פ"ו[: סי' 5ס: לסניס ]ו5ריך 1 5ות 133 5ך ]ל.[ ן 60 קכ"ך סי' ר5"יסךור
 פרךס 5ינוייס[ן נכתס נ11 סנו: כ"י ]=:נוה"ו 39 5ך ע"נ סי' תה"ופ"ז:
 : ק)ו"ס סי' ו5ס עווך סי' 5נס"ל ועי' פסהיס. נערני לנורךכי ותוספות : פ"ךסי'

 : 52 5ך לתה"וותנו5

 השפעת כאז ויש והי"ב. הי"א במאה בצרפת שנהגו כמו מתכת(, )או עץ שלאמטרובלים עי שנצלה לבשר וכוונתו 128[: ה"כ הרשה מהרורה האנגלי רבעוו 897; ה"אשריפמעו,
 צוקרברם ד"ר של לדעתו אמנם טרוייש. בעיר מהלכים לה שהיו ]נליקיזם[ העתיקה צרפתלשוז
 "את במקום -~הצהכל צ"ל: 8( פירות. על בש,ר וצ"ל: ה' לאות פ' אות השתבשות כאןיש

 ואמר פע: רבי: צ"ל: 8( המוציא. =ברכת 7( שם. רש"י ס' עפ"י זה ותיקנתיהכל":
 ולרעתי סוינה: פרנקעל רור ר' הרב העתקת וכ"ה 9( שם(. רש"י בס' )וכ"ה הביב זה רקלי

 ויש 10( הפת. מז יותר הנרפס: במה"ו אמנם הפת. את עוקר כמו ומשמעו יעתיק,צ"ל:
 ברכותיו. הנרפם: מה"ו ברכתי: רש"י: ס' 11( שלפנינו. בכ"י "את" המלה על מהיקהסימן
 כאש,ר. פע:12(
 למש"כ וכוונתו בכ"י. נשםמו ר'" "אמר והמליו המברר; בכל כר מתוד סמ: כ,,1 1( :מ1זזז
 וראה ע"ב, ק"ג פסהים 8( בייז. פטוריז אינו שם: 2( הסעורה. בתור הבא והייזלעיל:
 אותו אהר יעינייז לברך עליו בו והיזר שם: 5( רואות. עינים ממ: כ"י 4( שם.ד"ס
 רםעורה.הייז
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 לקבוע לפנינו כתר ליטול רצה ולא למעשה הלכה ונראה היין.אותו
 ברכות ינוחו '( כן העושה כל בפומיה 6( מרגלא אבל לדורות.הלכה

 : ראשועל

 פ"חטי'
 : 8( עליו מברכין אין 9( בפרשה ואף : 1( בתשובה כתב ז"לורש"י

 פ"טטי'

 9( קטן מבנו מים מקבלין דאין 2( לר' נראה : דש"י בתשובות -(ראיתי
 : וליכא *( דגברא כח דבעיא שנים. ו' או ה'בן

 סר3)ינז מן וזולתו לסרם3"5 נמו"ת נלנך 3רמז נזכר לרנינו זו תמונס קטע :פ"ח
 סי' תרכ"ח( )ך"יי ]ב2חייז 123 ןף ק"ט סי' רע"ו[ ]ך"ק 51"ל סנ5וניסוו)ן

 ולית5 תי"נ. סי' ר"מ[ ]מנת לסרמנ"5 מ5לות תמונות וסמווס ע"נ[ ל"סתקכ"ט
 ק"ו: סי' תרס"נ( ירומליס )ך'מס

 סנןול נורןכי נסנסות 3"3 מסר"ס מ5ת סו53ס מתלמיןיו לרנינו 11 תמונס :פ"ט
 3ןן ל5 ]ב:ולית5 ע"ך סוף 384 ןף תמע"ך סי' לנסוף[ ססמינר]כ"י

 ול5 ריווי
 סנו:(. )כ"י מרןכי נליקוטי ול5 סמ:[ ]כ"י ןרינוס נמרןכי ל5 ונס "מ"ט3ך'
 לנו. סיןועיס מסר"ס נתמונות ל5 ונס ןני-רם"י נספרי ל5 לזס חנר מ55תיול5

 ראשו. ע5 ברכח 5ו יניחו שם: 7( 5פומיח. שם:6(
 תקכ"ט. סי' תרכ"ח וח"ז ק"ט, סי' רע"ו תי"ג, סי' ר"מ הרשב"א שו"ת : 5הוסיףצייר 56[ צר ]שם אפטוביצר ר"א שצייז חמקורות ו5כ5 מאתנו: נאברח ז.ו תשובה 1( :85קיוץ

 צ"ז שם ותום' ע"ב, צ"ו ב"ב פרש"י ]ראח הת5מור ע5 5פירש"י כוונתו ואו5י =באור;2(
 ]=ו5יתא התורח ע5 5פירש"י כוונתו היגער ר"ר ש5 5רעתו אמנם אי5ימא[; ר"ח:ע"א

 רוב 5רעת ]בנגור מבוש5 יין ==ע5 8( 840([. בר5ינר )חוצ' ז' כ"ח: במרבר שם5פנינו
 ]רצבי"ח אפסוביצר ר"א הח' מעיני זו וש"י תשובת ונע5מה חראשונים[; ואשכנז צרפתחכמי
 ניו-יורק 5מצוה, והפסו5ים הכשרים יינות ברבר ]תשובה גינצברג ור"5 23[ אות 54 צרח"ב

  רעים תמים ס' והשווה 5עי5[. בכ"י ]חנזנר מרוטנברג ,מהר"ם _כיינתי ,( *פ"ם ישב. פרק במבואי באריכות ע"ז שהעירותי מה והשווח 66[. ושם 66-55, צרתרפ"ב,
 ש5א זמז שכ5 חת5מור בכ5 מחוור זה ]ורבר =הקטן 8( רש"י. ש5 מרבותיו 5אחרכוונתו או5י 2( 128[. צר 5ברכות ]באוצה"ג 5ויו 5ב"מ ירועה אינה זו ותשובה ס"ו; סי'5הראב"ר

 הגאונים ע5 חזקו מטראני ר"י מח5וקת וראה רבר; 5כ5 כקטו הוא הרי שערות שתיהביא
 סשנח והשווח 4( ע"ר([. )מ"נ נ"ר סי' חו"מ ושם ע"א(, )י"ט 5' סי' ח"א המכריעבס'
 5הם. יצא סאין ירעתי 5א ארם כח אב5 שם: בתמ"ר אמנם ה'; ושם ב', פ"א,ירים
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 צ'פי'
 שאמו' נ"ל כך : להתפלל מהוהולה

 ואינו ממורף שדעתו מפנילהתפלל
 בחליו 1( ר' נוהנ היה וכך להתפלל.יכול
 ק"ש קורא אלא מתפלל היהשלא
 כי דשמואל אבוה 8( דתניא נ(.כלבד
 תלתא עד מצלי הוה לא באורחאהוה
 היה לא הדרך מן כשבא כלונמר[יומי,

 היה שלא הדרך ממרח ימים נ' כלמתפלל
 להתפלל.יכול

 כל אלם' יתפלל, אל שתוי 5( תניאועור
 בקשות לומר '( יכול אבל להתפלל, לו אמו' דעתו שנמרף 6(מי

 : מחליו ויעמידנו שירפאנו לשם להתחנן 8( ]ו[אמורותחנונים
 צ"אפי'

 לפי עיקר. כל לאומרה1( אמור עינינו ויראו : בתשובה כתב ז"לוהר"ש
 ס': ס" תת5"ו 483ן קנ"ס( סי' נרמס )3נליון כ"ך סי' ""1 כ"י תרצ':
 סי' מס ועוך ן י5תק( 3ר' מלתס : מס )יתתוס ר"ת ס" ך"ל נ"נ תסר"ס'תמו'
 ס' ""ת  47: ע' ק"" סי' "ו"ס ; "תת 3תמו3ס 51"ל רמ"י כתנ נמס:תע"ך
 טתו"ת כ"י כת3; 1"ל וסר"ם : נמס י""[ סי' 3ו ]ב:כל ע"נ ט',1 ת' סי'תפלס
 נטעות סמתיטו רמ"נ יחנס תתכ"ס. סי' תנילס וסנס"ת - 5',ןסי'

 נחנו"
 לסתורס

 : 5163ך
 נמתטס זו ופסקת ע"3. ת"נ ך' סי' ערנית תפלת ס' ת"ת תייס ."רתות :צ"א

צז.
 ושלא נוהנ חיה רש"י כתוכ: חש"מ " ס," " 1(

 ב"ב מהר"ם תשו' ועי' )פ.(. כו ככל איתא וכן קרא. כלכר ק"ש אלא חליו בשעתלהתפלל
 כשהוא רבי מתפלה. פמור רעת סמורף וכאו"ה: ר"א. וסי' תקכ"ה סי' ר"כ תע"ר, סי'ר"ל
 ורב שרירא רב כשם ק"ח סי' כשע"ת וכ"ה 2( כלבר. שמע קרית אלא מתפלל איןחולח
 ח'. אות 284 ע' וד"ס ע"א, ס"ה עירוכין וראה חוי. כי רשמואל אבוה קרי: 8( נאון.האי
 מצלי. הוי 5א יומא תילתא ער מארחא אתי חוי רכי פ"ט: סס"י ליק ר' ובתשח"נ4(
 61. ש התשובות חלק נ' כרך אוצח"נ 145-8, ח"כ שכטר ננז.י והשווה ע"א, ס"ר עירובין6(

 3נ. י' 5"ר סי' ח"א האווה ע"נ, ו' רף י"א ריז כו כל להוסיף צריר שם, שצייןולמקורות
 באו"ח 5א 5יתא סופו ער זח מאמר 7( )או"ה(. להתפלל אסור מטורפת שרעתו כל אלמא6(
 אסו'. שלפנינו: ככת"י 8( כמק"א. ולא כתחצ"וולא
 איתא: 79 ע' כמח"ו אמנם לתפילה. נאולה לממור אומרו, היה לא יחימכ"ן 1( :צ"א

 כסרור אבי 81[; ]שם אומר' אין ויו"מ וכשכתות רוקא[ החול ]כימות עינינו יהאושאומריז
 כערב. שכת של תפלות כתור עינינו יראו מזכיר קי"א[ רף סוף סק"נ ]הוצ'רס"נ

 סן( סי')תחצ"ו

 שאסור חחו5ה על אעכשך ר'היח
 עליו חליו כוכר שמתורלהתפלל
 עצמו לכוין יכול ואינו רעתומטורף
 ק"וש אלא מתפל5 ואינו חולהכשהוא
 הוי לא כאורהא אתי הוי כי 8(ולוי רשמואי אכוה רתניא הא משוםכלבר.
 5אחר כ5ומר יומי, 4( מתלתאמצלי
 היה 5א הררר מזחזרתו

 והרוח הררך מורח מפני ימיםשלשה כי מתפלי
 5כוין. יכו5 ואינו קונרריקוסאוחזתו
 ואם יתפ5י אל שתוי 6( תניאועור
 יתפל5 א5 שכור תפלה, תפלתוהתפלל
 איזהו תועכה. תפלתו התפללואם

 המלך, 5פני לרכר שיורע כלשתוי,
 המלך. 5פני לרבר יכול שאינו כלשכור
 אסור ע5יו רעתו שנמרף פי כלאלמא

 :להתפלל
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 8( לבפלה ברכה והויא 8( בתלמוד כתובהשאינה

 ח110[ תת"ע סמ: כ"י]או"ה

 1( שהתפ55ו עשרה : תפ5הרין
 סרר וכ5 וקרושה ברכו כו5םושמעו
 5המנות שיכו5יו רבי, אמרהתפ5ה.
 ש5א אהר2( בשבי5 אהר5מנייז
 8( 5אב5 או 5התז שעושין כמוהתפ55,

 הכנסת 5בית ]1[ שהשכים 4( 5מיאו
 כבר, שהתפ55ו, מאותן אהרואפי'
 5הוציא ו5התפ55 5הז,וריכו5
 פנים ומראה ר' וסמר : ההייבאת

 5מנין במניו מתפ55יןמהציבור
 ע5 5מנין[ ונמנין]=שמתפ55יז

 5( שהוא כ5 נענה 5ברה.הקרושה
 אהר כ5 יאמרו ש5א הקרושה,בשבי5
 ערייו נמצא נמנין. תם 5עצמוואהר6(

 5א ר': והשיב ברבר: מתוייביןהז
 א5א קרושה היוב הת5מור בכ5מצאנו
 בפהות ואינה ]1[, 5ברו 7(הוא

 :מעשרה

 וסס 79 ע' תה"ו ור"ס סלפכיכו. י3י-רס"י נספרי וגס ל"" וף ל3רכותנערס"י
 רס"י, נסס ט' סי' תכיה תכ"ה, סי' רס"י סיור ג', וסי' נ' סס"י 9רוס 81, ע'ריס
 ורהני"ס 163, לסהורס תנוה ע"ה, ל"ה ו'קוסטה הנוורסס י"י, סי' סרסנ"התסו'

 3. ע' לרהני"ס ותקוכיס וסוספות 19, ע' וסס 6,ה"ה
 תרוכי נסגסות רס"י תסונת 3סס: סונהס לתלתיויו רניכו תהת זו תסונס 112"ב1

 והברכה עינינו יראו ש5פני הפסוקים כתב: יצהק ב"ר 'יהורה ר בשם י"ט עשין הסמ"נ2(
 המנהגות ובספר נסת5קו. 5א שוב שנקבעו, כיון ואה"כ וכו'. הת5מור הכמי בימי נתקנו5א
 5וטו רנהיגיז והאי איתא: 188[ ע' סוף אסף 5ר"ש ראשונים ש5 ]ספרן מ5וני5 אשר5ר'
 אזכרות. י"ה 5ומר תקנו וע"כ ערבית תפ5ת יתפ55ו ש5א ישרא5 ע5 שמר שנזרו משוםונו',

 ו5כ5 ע"א. י"ט 5סרר"ע ותקונים הוספות וראה התקנה. בט5ה 5א השמר שבמ5ואע"פ
 19. 6, ה"א ראבי"ה אפטוביצר 5הוסיף צריה ג', אות 7 ה"א באוצה"נ 5וין שצייןהמקורות

 יש אם תקנוה, והנאונים בנמרא הוזכרה ש5א רברכה כתב: מ"ו סי' א"ה ע5 מנ"ר עמנם8(
 מנהג, שהוא וכיוז הת5מור מן סמר 5נאונים שהיה ראפשר אותה. מבמ5יז אין 5אומרה,מנהג
 הררב"ז ש5 רעתו ו5פי הייב. שאינו אעפ"י ברכה ררר השם שמזכיר כיון 5בט5ה, ברכה כאןאיז

 5במ5ה. ברכה 5יכא השבה בברכת רמ"א סי'בתשו'
 האנור ו', סי' פ"ה תפי5ה ה' הנה"מ ס"ט, סי' וב"י בטאו"ה נ"נ ]יניכיה 1( :צ"ב
 168, 5האורה במבוא ונשממה מה"ו(, )בשם א' יום הסמ"ק ע5 הר"ף והנהות קי"טסי'
 בנה"ה: כו5ם: ושמעו שהתפ.55ו ושבה"5: הנה"מ האורה, ז'[. סי' פ"נ מגי5ה הרא"שועי'

 5ש5א או הגה"מ: המק"א; כ5 עפ"י ז.ה ותיקנתי השכים, =]ש5א[ 4( במק"א. 5א ונםס: בכ"י ו5יתא 8( יהיר. בשבי5 שבה"5: 2( כו5ם. שמעו )1( ו5א ]=שמתפ55ין[שהתפ55ין
 פה"ו: עפ"י זה ותיקנתי ואמר, רהו =מאן 5( השכים. ש5א 5יהיר או שבה"5:השכים;
 אהר כ5 אמרו ש5א מ:[: ]כ"י או"ה 6( וא"ת. הנה"מ: רהו; כ5 מ: כ"י ואו"ההאורה
 א5א ס[: ]כ"י ואו"ה בנה"ה במק"א: 5א ונם ס: בכ"י ו5יתא 7( נמנין. הם 5עצמוואהר

 צ"2טי'

 שהתפללו עשרה על : רש'"יתשו2ת
 וקדושה 9( ברכו כולם 8(ושמעו

 למניין להמנות יכולין התפילה, 10(וכל
 11( כמו התפלל, שלא אחד בשבילאחר

 מהן אחד ויכול השכים. לשלא אולחתן
 כיון החייב, ולהוציא 12( חזן אפילולהיות

 החזן הוא וחוזר י"ח. מתפלליןדהציבור
 שהוא וא"ת הקדושה. בשבילוכופלו

 כולן ועדיין הקדושה בשביל]=כופלו[
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 חביבה אלא קדושה, 18( חיוב התלמוד בכל מצינו לא וי"ל בה.מחוייבין
 : ע"כ א( מופרים מממכת ראיה יש ועוד מי'. בפחות ואינו לנו,היא

 ע"ב( כ"ג מגילה)תוס'

 15( לפרוס הם יכולים שמע, שלא אחר בשביל ראפילו : משמו פירשו רש"יותלטידי

 כבו שהתפלל שאע"פ צבור, שליח16( רואים שאנו כמו כבר, ששמע אותו ואפילו שמע.על

 : עכשיו בקיאיז שבולנו אע"פ 17(, רם בקול ומתפלל חוזן בלחש ברבותי"ח

 25()מח"ו

 רבינו[ ]=אומר תפילה 18( וסרר וברכו קרושה ושמעו כולו שהתפללו עשרהועי
 19( למי או לחתן שעושיז כמו התפלל, שלא אחר בשביל אחר להטנייז לחימנותשיבוליז

 להוציא 20( ולהתפלל לחזור יכול בבר שהתפללו טאותז ן2חר ואפילו הכנסת. לבית השכיםשלא
 לעצמו אחר כל י"ח 28( שמתפלליז 22( הציבור מז פנימ21( ומראה ר' וסומר החייב:את

 24( על המניין לסרר ניטניז שהמתפלליז נמצא קרושה. בשביל השליח-ציבור וכופלווחוזר

 אחר כל 26( אמרו שלא הקרושה, בשביל שמא ואמ,ר 25( רהו מאז נענה לבדה.הקרושח
 התלמור בכל מצינו לא 29(: ר' והשיב 28(. ברבר מחויביז ערייז נטצא 27(, נימניז הזלעצמו

 : מעשורה בפחות ואינה לנו היא חביבה 30( אלא קרושה,חיוב

 307-"31 7ף מ"ס סיי פ,ן3 3רכומ נול7ם)ויט כ"'סנ7ול
 73' ל" :מולית"

 סוף סת: ]כ"י 3"ו"ס ענו)וים ונסינויים ס)ו:[: כ"י )ור7כי 3ליקוטי ל"וגם ריוו"

 קרושה. ושמעו ובמח"ו: באו"ה אמנם ובשבה"ל; בהאו,רה וכ"ה 8( לנו. ]=היא[חביבה

 קארל ר"צ שם שהעיר מה ]ראה קרושה או ברכו שבה"ל: וברכו; קרושה או קריש א"ח:9(

 לחתז. ]=שעושיז[ 11( התפלה. סרר וכל שבה"ל: בנה"ה, האורה, 10( 47[. ע' הקרישבס'

 ראויה בתלמור, נזכר לא קרושה שחיוב רש"י, של רעתו 13( במק"א. ליתא זה וגם12(

 488. ע' ח"ג הירושלמי על בספרו נינצברג ר"ל שהעיר טה ועייז לב. לתשומתהיא

 ו' סי' פ"י ושם 295, צר ט' סי' פט"ז היגער הוצ' ל"א: רף פט"ז סוף טי~ר, =חוצ'14(

 שלפנינו; רש"י תשובת להוסיף: צריר 30( אות )שם היגער שצייז המקורות ]ולכל 214צר

 פ"ח: תפלה ה' רמב"ם 28; ח"ב בנה"ה נ"ט; רש"י סרור קכ"ט, האורה מ"ר; סי'מח"ו

 80[. פ"א סי' ושם ב13, י' סי' טק"נ ר' מ"ט; ס' ליפסיא ר' הרטב"ם תשובותה"ה;

 "פורס של הלשון לקושי בנוגע ב841[, לעה"ש ]=תוספות קרויס ר"ש של והשערתו15(

 טס' טאמר הוא לרבר4 מוכרחת ]ו,ראיה יסורה בטעות רגליו, על =עוטר רהיינו שמע",על

 הרמב"ם תשו' שס: להוסיף וצריר 16: אות י"ז רף סוף ח' סי' פ"י מילר, הוצ'סופרים,
 הוצ' הרמב"ם תשו' והשווה 17( 12. אות לעיל וראה 16( 29[. צר ל"ג סי' מק"נהוצ'

 נוגה ס' להוסיף: צריר 34( ע' )שם פריימז שצייז המקורות ]ולכל ל"ה-ל"ט. סי'פריימז
 וכו'[. ערבי בלשוז צרפת לאנשי כתב אשר הרמב"ם תשו' בשם: כ"ו רף 1818, רעסויהצרק,

 וליתא מ: כ"י באו"ה ]וכ"ה להוציא =]כרי[ 20( 4. אות לעיל 19( 10. אות לעיל וראה18(
 המצוי זה לביטוי בנוגע מבואי וראה פנים; ומראה ר' וסטור בנה"ה: 21( סם:[. כ"ישם

 בנה"ה: ברכות; י"ח ואחר אחר כל מתפללים שהצבור ממה שבה"ל: 22( הגאונים.בספרות
 שטתפלליז האורה: 28( לעצטו. אחר כל ברכות י"ח כל שמתפלל עושיז, שציבור ]-חמה[מה

 יעיל 25( לברה. הקרושה בשביל שבה"ל: 24( נמניז. הם לעצמו ואחר אחר למניזבמניז
 הם; מחוייביז לעצמז מ: או"ה 27( יאמרו. שלא או"ה: אמר; שלא שבה"ל: 28( 5.אות
 7. אות לעיל 30( וי"ל. הגה"ט: 29( סט: באו"ה ליתא 28( מחוייביז. הז לעצמו סמ:או"ה
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 צ"גפ,י'
 אין מה מפני בשבת, באחד חודש ראש או מוב יום 1( כשחל , :וששאלתם

 2( שמקובלים מפני : במנחה בשבת אל כהררי צדקתךאומרים

 בשבת, מנחה תפלת צבור שהתפללו 8( וכיון בשבת. רבינו משה שמרנאנו
 וכשחל טשה. של 4( כבודו מפני הדין צדוק ואומר שבת מוצאי להיותחל
 שכבר מפניה, צדקתך נדחה שבת במוצאי להיות חדש ראש או מוביום
 מן שבת בערב הממות את זוקפין מאימתי 6( רבנן דתנו הם.חלו

 איכא נמי '( ומיהא חודש. וראש מוב יום 6( וחיילי ולמעלההמנחה
 אלא מוכתו את יתיר לא מלאכול גמר כיצד, שבעה מוכה 8( דתנדלמילף,
 טוב יום ]כבוד[ בשביל ולמעלה המנחה מן הכלים את הואמוריד

 : דמי ]דימחר[ כיומא למעיה המנחה מן '( אימא'האחרוז.

 טנס"ל סת:[; נכ"י =ולית, ] כתנ ז"ל וסר"ם נמס: ע"י י"ת 5"י סי' ת",,"ת 35: כ"ט סי' רם"י סיור 220: קכ"ט סי' ת"נ ס,ורס סת:[; נכ"י =ולית,ן 25 ת"ו סי' תת"ו 56[ן ב2סר: קכ"י סי' ת: ב2כ"י תת"ע סי' ,110לף
 ו,יה : ך"ס ע"נ כ"ג ילס ת תוס' ז5"לן לג,ץ תממס ת5,תי : נמס כ"זסי'
 סיף ת"נ נכס"ס נס' כט"ג רנ תמתות ונמס : נמתו 9ירמו רם"י ותלתיךי :נמס

 23:ע'
 תסר"ס  מו"ת קכ"ו; סי' מנס"ל : 12 תעס"ג וסמו" ן 18 ך"תמק,טמ,10, י",תמטרךס 279, י"ו ס9רךס לקוטי 9"ט[; יף ]ב92ע' קי"ט סי' 9ריס :צ"ג
 ורם"נ י"ז. ךף מס ונתנו,י 15, 5ך נ"נ תסר"ס ךני תכסגיס וספר ן,102 ,ק' כ"י ךורת תכסגי ע",ן כ"נ ,תרכל 26; סתקכיס ספר 311ן ך"ננ"נ

 : נ9רךס לית, זס : וכתנ נרו,ס מגס 46 5ךלס,ורס נתנוי

 צרק צרקתד אומר ח11 מח מפני בשבת באחר. 11"מ או ר"ח וכשחל ,קה"פ. 1( :שנ"ג
 סמר ר"כ, סי' ]שע"ת סורא נאוני קבלת למי וכתנתו אנו; שמסובליו למי ישם: 2(במנחה.
 מביא י"ז[ רף שם מבואי ]ראה ב"ב מהר"ם דבי מנהנים בספר אמנם תר"כ[. סי' לר"תהישר
 אלא וליתא בשבת. נפטר רבינו שמשה שכת' הנאונים מתשובות לאפוקי אגורה: ספרבשם
 בשבת, המנחה תפילת הציבור שהתפללו שם: 8( 28. צר המחכים סמר והשתה מת. שבתבערב
 בשם: ע"א ל' ר"ת סרר"ע וראה 4( רבינה סשה של כבורו מפני הריו צירוק ואומ' סוצ"שחל
 לקה"פ: 8( ל'א. כ"ז סו"ק וראה רבנו: רתנן בנרפס: 5( גאוה שלום שר רב אפרוהכי
 אלא. בגרמס: 9( ע"א. מ"ח סוכה וראה רבנן; רתנו יפם: 8( ומהא. ,טס: 7(ח"לי.
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 צ"רטי'
 כמה שהם תהלים, במפר שיש אהר מזמור אומרים אין ולמה 2שאלה

 שם בו '( מזכירים אנו ואין צרה. ביום ה' מיענך לתפלהנאים
 : '( יעקב אלקי ע~ם יצהק,.אלא אלקי שם ולא אברהםאלקי
 זה ובמזמור צרתי, ביום אותי העונה 8( כתיב שביעקב אלא 2תשונה

 מי יעקב, זכות מזכירים אנו לפיכך צרה. ביום ה' יענך '(כתיב
 : ץ צרתנו ביום לנו יענה הוא צרתו ביוםשענה

 צ"הטי'
 והורש זמן אהר פ( עד להרוש לגוי ומשכירן שוורים לו שיש 1(ישראל

 הגוי אם שהתירו, 4( ויש רש"י. בימי '( שאלו זה בשבת.בהן
 כנכמי לישראל ץ דהוי וזולא 6( ויוקרא וגניבה מיתה אהריות עליוקיבל
 ונקראת למוכרן, רשאי 8( הגוי שאין עניין, בכל ז( אמרו ויש ברזל.צאן

 166[. 5ות סוף תק)ו"ס ןף רמ"י נספר ]ב2ורפ5 ע"נ ט' 5קוטי-סערןס 2צ"ד
 נמס: ע"ך סוף 40 ןף ס"ך סי' ע"5 מנת סת:( )כ"י תרןכי סנסות 2צ"ח
 ע"ז ס' סתרוווות ס' מס[: נו ]22כ5 מ"ח סי' מנת ס' ח"5 5"ח ן רמ"י 3י11יס55ו
 : כתנ[ סתרותות ונע5 : 3מס קי"נ כ55 בבמלס"ם ל"5  1-בך4ןל-)ךי'ןנ-נן5 קת"חמער

 ע5יס. תקכתר סיס ("5 ור"ם : נמס י"1 סי' תח5"ווסמווס

 ויצחק. אברהם אלקי ולא יעקכ אלקי הלוי: אביז רבי בשם ע"א ס"ר ברכות 1( 112"ד
 אלהי שם ישגבר ]-שנאמר קורה של בעוביה ]="שנכנס[ שיכנס הקורה לבעל טכאו שם:2(

 תר"פ: רמז ח"ב ילק"ש 6( ב'. כ': תהלים 4( נ'. ל"ה: בראשית ]=לאל[; 3(יעקב[.
 לאמד רעני מאן אלא נאמר, מה ירעין אנן לית א"ל לילר. מקשה שהיתה עוברה לאשהמשל
 א"ל צרתי, ביום אותי העונה לאל ביעקב נאטר כאן אף יתיר. יעני הוא קשותא,בערן
 לו. שיש ישראל כתב, התרומות ובעל שבה"ל: לו; שיש ישראל הג"ח, סמ: כ"י 1( 2צ"ה וכו'. צרתכם בעת אתכם יענה הוא צרתו, בעת אביכם לישראל שיענה מי לישראל:רוד
 שבה"ל: זה; רבר שאלו שלמה רבינו ביטי סה"ת: 3( אהר. זטו ער ,ושבה"ל: התרוטות ס'2(

 יצהק ר' תשובת ]והשווה טתירין שהיו ויש שם: 4( הרבר. זה שאלו ז"ל שלמה רבינובימי
 )תהצ"ו להיתר שהורה קכלון מעיר יהורה בר אלעזר ר' לתלמירו רש"י( של )מרורו מנהםבר'
 )שם רמ"ו סי' ושם רמ"ה, סי' וטאו"ה תנ"בו סי' ר"פ ב"ב טהר"ם ותשו' י"ז(; מי'ריש
 אוגרא תהצ"ו: וזולא; אונסא ע"ב[: ]מ"ז בכורות וזולא: יוקרא וגם סה"ת: 5( ר'([.אות

 בכל שאוכש-ין ויש שם: 7( לישראל. ברזל צאן ]=כנכסי[ כמו הוי רהשתא סה"ת: 6(וזולא.
 מ"א סס"י הר?ב"ש ותשו' גאון, יוסף ר' בשם: שם בו כל והשווה רש"י; של ]לשיטתוענין
 מאחר שבה"ל: זה: כל לקבל יכול הגוי ראין סה"ת: 8( גאון[. צמה רכ בשם: מ"בוסס"י
 לטוכרה. יפול הנכרייאין
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 : בהמתו %( שביתת על מצווה וישראל שהיא, מקום בכל ישראל *(בהמת

 צ"ומי'

 כגון ,~הן, כמות בחמין להטמין רגילין שאנו פירות על : 1( לר'שאלתי
 : לאו אם מותר אם פירות, ושארתפוחים

 ולא להטמינן, 2( מותר חיין שהן כמות נאכלין שהן מאחר : לןוא'מר
 אבל כלום. בכך אין 8( נתבשלו ואם בן-דרומאי, ממאכלגרעו

 נתבשלו לא אם חיין להטמינן אמור ביצים, כגון חיין, כשהן נאכליןשאינן
 לטחות 4( ונוהגין בתנור החמין שטומנין ומה : בן-דרומאי כמאכלתחילה

 '( מותר למחרת, אותו שוברין כך ולאחר החמימות לעכב בזבלפי-התנור
 גרוגרות ממנו ואוכל החבית את אדם שובר 8( התם דאמרינן כן.לעשות

 : ז(בשבת

 ספר ב:תורנך 77 ע' 255 קונן נרסלוי ]=:כ"י רס"י 7ני תספרי לקוטיס :צ"ו
 : ן"ס ע"6 וו"ח סנת תוס' וססווס ]סתס[. לר' ס6לתי : נסס ע"1[ ןףרס"י

 נתנו6י. ותס"כן1יתיס:

 חלק בהמה אבל אומר:.,. שלמה ורבנא 10: ע' ריש תחצ"ו יש,ראל; של בהמתו והוי שם:9(

 למכרה רשאי הגוי שאין זמז וכל בו. חלקו נוטל התנאי ואין בו, שעובר הוא ישראלשל
 על סה"ת: 10( שביתתה. על ומצווה ביה קרינן בהמתר שלו, כולז הרמים מהו זה,בשבת

 המעתיק הוספת אם כי לרש"י, אינו זה ]ולרי(עי היתר ענייני ]=למצוא[ וצרירשביתתה,
 צר שום רבינו על ]=וכששואלים רש"י של לשיטתו מתאים שאינו ובפרט התרומות[;]=בעל
 י"ז([. סס"י )תחצ"ו ומסתלק עצמו מרחה ברב,ר,היתר

 וחמשיב רש"י הוא השואל כאז שגם יתכז מ"ז[: רף ]שם אורבד של יליעתו 1( :טב"ר
 גם יתכז אבל בזה"ל: והוסיף בו חזר 829[ אות ע"ז ]רף להלז אמנם יקר; בר' יעקבר'

 שהרשב"ם כנראה 2( במבואי[. מש"כ ]והשווה מתלמיריו אחר והשואל רש"י הוא הרבכי
 בבשול אסר הריב"א אמנם 8( רל"א[. סי' התרומה ס' ]ראה להתי,רא זו בשאלההכריע
 אורבר 254: ח"א הראבי"ה ע"ב; ט"ו ח"ב או"ז ]וראה חייז שהז כמות הנאכליזבפירות
 ע"א קם"ו שגת 8( וטותר. בכ"י: 6( "מנהגים". ערר מפואי ראה 4( לבסוף[. 829אות

 לבפוף: ובי"י 7( 880. אות קם אורבר ע"א; י"ח שם או"ז: 874; שס ראבי"ה שם;ופ,רש"י

 ריש אורבד של לרעועו אמנם להלז[. הבאה לפסקא ביחס שנאנמר ]כנראה יעקב ר' מו'מטי
 יקר. בר' יעקב ר' הוא הרב אז. זו, לשאלה גם שייכות יעקב" ר' מו' "מפי המליס אם 329:אות
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 צ"זמי'
 נהר במי הרוחץ וששאלת * 1( ממורש שלמה לר' שלטה רבינו השיבוזה

 לשפשף, שאמור מקום בכל מצינו לא לשפשף. אמור אםבשבת
 חמין מחמי אלא רחיצה נאמרה לא ח"ם, בבעלי כבום מלאכתשאין

 שלא ובלבד ומובל, יורד אומר יומף ר' צ(, מיהא ראיה וכשהביאובשבת.
 ולא בשבת אינן יומף ר' שדברי דבריו. את חביבי כיוון לאישפשף.
 היא בשרו על כתוב שם שהיה מי ואצל בחול. אפי' אלא הכפוריםביום

 שהחליף אני ואומר הוא. השם מחיקת מפני השפשוף ואימורשנוייה.
 ביום קרי הרואה 4(. ששנינו מזו ראיה להביא ורצה משנתו 8(אחי

 ישפשף, ולערב בה, והוינן ישפשף. ולערב כדרכו ומובל יורדהכפורים
 אלמא מכאן, אחי ולמד ישפשף. ומבערב אימ' ואוקימנ' הוה. דהוהמה

 שלא משום דהא הוא, בחמין שפשוף וההוא אמור. הכפורים ביוםשפשוף
 מערב משפשף אדם שהיה ואשמועינן ליה. עביד קא חוצץ דבר עליויהא
 6( למחר[ ]קרי יראה שאם חוצץ, דבר עליו יהא שלא הכפוריםיום

 : וימהריטבול

 צ"חפי'
 מן שהיה מדרבא, בהבדלה, האור נגד פ( בצפורן ממתכלין שאנו 1(מה

 סס"י סת: כ"י 5נס"ל ונק5ור 5לנוס, רניכו נ5ס 255-243, ת"5 סי' תח5"ו 2צ"ז
 29. 5ות 398 ו5ס 19, 5ות 405. 5ן לר5ני,,ס ננונו5 ועי' 5חן, נ5ון נ5סכ"ח
 : 117 תח"ו : קי"5 סי' ו5ס קט"ז, סי' פרוס ועי' 103. י"ט סי' תח5"ו *צ"ח
 הערה 80 )מעה"נ עפשטייו ר"א ולרעת ל'; דף לתחצ"ו ומבוא מבואי, ויאה 1( :צ"ז
 שמשוז. בר' שלמה ר' הוא 19( הערה 405 לראבי"ה )מבוא אפטוביצר ר"א ונםרל"א(

 נרוס כחפ"כ ונם 1, הערה לעיל והשווה ]=קרובי[. 8( ע"א. פ"ח יומא יוסף[ ]=רר'2(
 שאם צ"ל: 6( תרי"נ. סי' טאו"ח ועי' שם, יומא 4( 218. צר יוראיקא" "נאלליאבס'
 שם. פירש"י לפי נ'( אות )שם ויטהר יטבול למחר[ ]קרייראה
 התשובה נם שמעיה שרשם ואולי כנכוז: שלא העיר א'[ אות ]שם מייי וי"י 1( :צקקח

 רב של ערותו ולפי =א"י[. ]קרי: בבל נאוני בתשו' כז כתוב שראה או רש"י בשםשלפנינו
 חכמים רניליז היו "לא בבבל 128-125[: עמ' לברכות אוצה"נ לויז, ]ראה סורא נאוונטרונאי,
 מעיני נעלמח שלפנינו ותשובה בלבר. בכפות-ירים" מביטיו "היו רק כלל, בצפרנים"להביט
 נצפורנים ומסתכל פ"כ: רר"א פרקי עפ"י א"י מנהנ לפי 2( ח'[. אות 126 ]שם לויורב"מ
 ח"ו ירושיים*לונץ נוראה תשכ"נ רמז ויל"ש ל"ה; טוב שוחר ומררש הנוף: מו לגנותשהו
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 בין שיכיר כדי עולא *( אמר וכמה, ממש. יאותו ט( ואמרהאחרונים,
 לפונדיון.אימר

 אילו בפרק 6( ירושלמיות בברכות מצאתיועור
 ]בבדבר"ם["

 '( אין
 כדי שמואל בשם יהודה ר' לאורו. שיאותו עד הנר עלמברכין

 בכום מה רואה עינו שתהא כדי יוחנן א"ר לאורו. טוות הנשיםשיהו
 מטבע בין להבחין יודע שיהא כדי " חנינא א"ר בקערה. מה 8(או

 צפורן בין ומבין שממתכל נדולה, הבחנה היא וזולמטבע.
"0 

 לבשר,
 בעלמא דבראיה האור, הניית היא וזו למטבע. מטבע כבין זההרי

 לאורו שיכיר עד כלום ולא יאותו, בה קרינן לא הנר, את רואותשעיניו
 : בשר וזה צפורן זו בנר, שמבין גמור הכר ניהו והוא דבר.שום

 צזזטמיז
 תבשולין עירובי 1( הניחו אחתשעם

 ראשון 8( ביום למחר יום-טוב, 2(מערב
 והבשר שנשאר, 5( לבדו הפת את 4(מצאו
 : 246 ח"נ ר"ני"ס ן רכ"ו סי' חן'3 5ו"1 ן ק"ל סי' סנס"5 262: רס"יסוור

 ר5"ח. סי' וט"ו"ח : יו)ו5 ריסתררכי
 253-252 רפ"ך סי' סס וכסכס 287, ע"ו ]=:ס" נ52 סוף סת:( )כעי תס"ו 2צ"ט

 סח: כ"י 5ו"ח ן 195 ת"ח סי' ח"נ ס5ורס : )סתס( רני נסס ק5יס[נסיכוייס
 רת"ו סי' סנה"ל : 295 רס"י סרור ן 22-21[ ע' =:פר: ת"נ ס" ת: ]בנכ"י845

 סכייר נס' כתרן ונקיגור ונתורפו : י"ח סי' פ"נ ניגס ס5תס ס5 יס ע"5[:]קי"ך
 רס"י. 5פכי נ5 תעסס : נסס 393 סת:()כ"י

 ריש אמף, ראשונים, של ]בסמרו המנהגות ובספר ר'[. אות 124 שם באוצה"ג והובא280,
 הראשוו. ארם מצפרני אש יצא כי באגדה מצאו כי ושמעתי מוסיף: מלוניל אשר ר' 177[ע'
 ע"ב. ריש נ"ג ברכות8(

, 

 מה"ו פ"ח: ירושלמי מגרכות ללקוטים כוונתו אולי 5( שם. 4(
 לר"ל גיוושלסי וחדושים לפרושים ומבוא ס"ח, אות ע"ג ל"ד המנהיג והשווה ע"ב:נ"ר

 =ואיו, 7( הסברא, עפ"י זה הוספתי 8( י"ב. פרק ומבואי קי"א, צר רישנינצברג
 ס"ב סי' ח"א בהאורה וה וכעין 10( חיננא. רב שם[: ]ד"ו בירושלמי 9( ומה. שם:8(
 סוצ"ש[ סרר מוף ]=אבוררהם ע"ב ל"ר והמנהיג קפ"ח: סי' ראב"ז 117, מח"ו 58, ע'ריש

 )וליתא לבשר צפורו ביז משיכור האור על מברכין מאימתי מברכיז: כיצר פרקמירושלמי
 האורה שם לתקו וצריר 18: אות 180 ח"א בראבי"ה רא"א ע"י והובא בירושלמי:לפנינו
 פ"ב(. מי' במקום מ"בסי'

 מעשה נייר: הנרפס: ומח"ו או"ה, האורה, עפ"י זח ותיקנתי י'[. =]בב,ת 1( נצ"ט
 כ"ה 4( ראשוו. טוב ביום 252: ומח"ו האורה, 8( יו"ט. ערב שם: 2( רש"י. לפניבא
 רבו ול ולשיטתו לברו; הפת ונשאר נייר: 6( המת. מצא ובנרפם: ובהאורה: סמ:בכ"י

 ב89( : סם כ"י)נייר

 :רש"י לפניבא 20(מעשה
 הפת ונשאר העייוכ בשר 21(שנעבד
 : 22( תנאי על עירוב. ועשהלברו

 לא השיני ביום היה אם כיוא"ר
 : ע"כ ברבר תקנה]=היה[
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 ואמר שלהנו, 8( ]ב:על[ ר' לפני הדברים י( והרצו 6(. שנאכלשעמו
 אבל בדבר. למהרא( תקנה תהא10( לא למהר עד לפנינו הדבר בא לאאילו9(
 פוב מיום תבשולין עירובי אדם מניה 12( רב דאמר תקנה, ישעכשיו
 מן ואהת א( בפניו אשר הקערה מן בשר ]ב:ר'[18( ולקה ומתנה.להבירו
 יס, לכך צריכין 18( אנו אין הול ולמהר קודש היום אם צ( ואמרהככרות,

 עירוב. זה הרי קודש[18( ולמהר הול ]בבהיום הול ולמהר קדוש היוםואם
 : מקום 19( ]ב:ר'[ לו וייהד וכו'. לאפויי לנא שרי יהאבדין

  קומיו

 ועשו אשה שנשא אהד בבהור 1(מעשה
 וכל שיהיה, 2( רבינו בבית הופתולו
 הממוך אהר בבית התקינו הופתוצרכי
 ושאלו : שבת מערב ערבו ולא ושכהולו,
 הבית בעל אותו יבוא 8( אמר' ר',את
 ר' יךי ]על נכתנס (ו רם"י תמונת :ק'

 955 ךף רים ( סוו: )כ"י ניו"ס וסונ5סנחייס,

 קס"ח[ ח"א]או"ז
 בתים שהיו אחת בחופהמעשה
 חצרות היו ולא לזה, זהסמוכים
 והוצרכו ערבו, ולא ושכהוביניהם
 : לבית מביתלהוציא
 והורה זצ"ל. שלמה לרבינוושאלו

 אחד: לנבי רשותם כולם שיבטלולהם:

 סיס ר3ו 3עוד תלחידוממעיס
 מיכוייס נכחס ם"ס סי' ח*ננכ"י

 ואליבא רירן כתנא רהלכה סניא, פת בלא תבשיל אבל סניא, לא תבשיל בלא פת בר"י:ר"י
 קכ"ר(: ס*' ושם מ"ג, סי' )שע"ת לברו בתבשיל שרי שימרו כהקרמונים ]שלא הללרבית
 ד' תשו' להוסיף: צריר 12( אות 450 ח"ב )ראבי"ה אפטוביצר ר"א שציין המקורותולכל
 ז7 ח"א והאורה 1ש מ"ו סי' פריימן( )הוצ' הרמב"ם בן ר"א תשו' הנ"ל, יהורה בר'יצהק
 רברים. והרצה 252: בנרפס 7( העירוב. בשר שנאבר נייר: נאכל: בנרפס: 8( קס"ב[.אות
 ובהאורה. 252 בנרפס נשמטו שלהנו" "על והמלין הנרפס; עפ"י זה ותיקנתי =על;8(
 נו'. היה ]לא[ =אילו בא הרבר היה אילו ובנרפס: לפנינו: באו לא אילולי הצורה:9(
 מק"א. בכל חסר "למחר" 11( ברבר. תקנה היה לא 287: שם אמנם 252: בנדפס נ"כ כ"ה10(
 ר"ם[. ]וראה רב אמר מתנה רב ראמר רש"י: רבי בספרי רבא; ראמר ע"ב: נ"ו ביצה12(
 היום --שם 15( שלפניו. שם: 14( "ר'"[. המלה ]בלי בשר ולקה 253: ומה"ו האורה,18(
 אמנם 287; בנרפס כ"ה 16( 258[. ומח"ו האורה ]עפ"י עירוב זה הרי קורש ולמהרחול
 287[. ושם 258, ומה"ו האורה ]עפ"י כלום ברבריי =ואין 17( לכר. צריר אני צין 253:שם
 ובכ"י ובהאורה 253: ושם 287, הנרפס עפ"י זה תיקנתי 19( הסברא. עפ"י זה תיקנתי18(
 לעיל השווה 21( בא. מעשה חנ', כ"י: נייר 20( "ר'"[. התואר ]בלי מקום לו וייהרסמ:
 מארץ ]=הצופה במאמרו אפטוביצר ר"א מש"כ השווה זה תנאי לעניין ובנונע 22( 8.אות
 תשו' שם להוסיף וצריר 1[, אות 450 ח"ב ]לראבי"ה בהערותיו ונם 179[ ע' ה"והנר

 הנייר. מספר זורש"י
 הנרמני ]בס' נירעמאז הח' שציין המקורות לכל זו תשובה להוסימ וצריר1( :קז

 אחר כהג זו רתשובה מעיר שיהיה" רבינו "בבית והלשוו 2( שם[. וועזעו""ערציהוננס
 =אמרינו. 3( בהייו. בעורו רש"ימהלמידי
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 שלי, ושלו שלו רשותי נמצא כן אם 4(, לו אמ' ר'. אצל אותוויבמל
 רשותך מבמל ,אתה מה מפני לר': ושאלנו : כבתחלה רשויות שתיויהיוי(
 אחד רשות הכל ויהיה אצלך, רשותו ויבמל הבית לבעל לו הנחאצלו.

 רשותו בימול כך אצלו, רשותי כבימול : ל]הם[ אמר לזה. מזהלמלמלו
 ממעודת נהנה הבית בעל אותו שאף הוא. שנינו של 6( שהצורךאצלי,
 ]רשותו[. בתוך הנעשית החתן במעודת למעוד הוא ונצרךהחתן
 8( לחם אלא י( תבשיל שם שאין ביתו, בתוך ולמעוד לילך יכולשאינו

 ברשותו. שיש למה צריך אני ואף ברשותי, מונחים הכל יין שלוחבית
 מועד הבית בעל אותו שאין ,כגון ממנו לאחד אלא הצורך אין אםאבל

 בעל לאותו לעשות לו היה שלי, הצורך ונמצא הבית, בתוךבמעודה
 הבעל לעשות לו היה שלי שהצורך לפי אצלי. רשותו את לבמלהבית
 אני אם אבל בימול. דהוי שתק וקא כאורח אלא אינו והוא שלו. עלהבית
 לדבר וראייה : בימולו זה אין אחד, רשות להיות אצלו רשותימבמל
 "(, דרב בשיבבותא דהוה חמימי ד]א[ישתפוך דינוקא 9( מעשהמההוא
 פנין בירנו לבני רב פ1( ליה אמר בחצרו. ]בבחמים[11( מים לרב לווהיה
 בעל אותו יבא קאמר, ולא ליה. חצירי ואיבמל ליה בחצרי מאניליה
 הבית בעל אותו של רשות לבומיל איתא, ואם אצלי. רשותו ויבמלהבית
 לבמל צריך היה ולא רשותו, לי ויבמל הבית בעל ויבא לידו, מגיאדינוקא
 ע( אשר ר' בעיני נראה וכן בימול. זה דאין וש"מ כליו. את לפנותרשותו

 : אמן "( יעמהברכות

 ח"5 נ"ו"ז כתרן ונק5ור )סתס(. רכי : כטס כס5ורס[ ול5 פר: כ5ו"ס ל5=ולית5
 ךני"רט"י ספרי ככל ל~ס חנר ת~5תי ול5 תקי"5. סי' עירונין תרךכי : קס"חסי'

טלפכיכו.

 סס"י ח"א ראבי"ה ראה 6( ויהיה. בכ"י: 5( הסברא. עפ"י זה ותיקנתי להם; =אמר4(
 בירושלמי עי' בפת עירוב ובענייו 8( שלמה. רבינו בשם נ"ו סי' תניא והשווה 7( 466.ת"ח

 ירושלים, וגנזי איתיביה, ר"ה: ע"א פ"א שם ופירש"י ע"ב, נ"א שם ובבבלי ספ"ר,עירובין
 העטור 102, ע' ריש מילה ה' ר"ב ה"ג והשווה ע"א; ס"ח עירוביו 9( א' סי' ב'חוברת
 )הוצ' הרסב"ם נ=תשובות ה"ח פ"ב: מילה ה' רסב"ם לנאון, תשובה בשם: ע"א כ"אח"ב

 להעיר כראי אגב נובררר 851 ע' סוף מק"נ( )הוצ' ח"א וראביח 61[, ע' ס"ה סי'פריימן(
 רש"י[. לפירוש לא אמנם רש"י, לתשו' כוונתו אולי רש"י" גירמת "ונן שם שהלשוןכאז,
 =להו: 12( שם. הגמרא לשון עפ"י זה תיקנתי 11( ררבא. ובגמרא: שם; בר"ח כ"ה10(

 2717 ארלר כ"י ~ראה הלוי רור ב"ר אשר =רבינו הוא אולי רבא.18( להו אמרובגמרא:
 2, אות 44 צר נל.[ שציינו הציונים על זו תשובה להוסיף וצריר 238[; ח"ב =הרבירב138
 יעטה ברכות =הנגם[ צ"ל: אולי 14( במבואי. מש"כ ועי' פ"ב(; סי' )תחצ"ו מילרוגם

 ז'. פ"ר: תהלים עפ"י וה ותיקנתי אמו;נ=מורה[
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 ק"אטי'
 ולכל פ( הפמח בימי עירב שלא מי לאמר עליך שחולקין 1(השאלות

 החולקין טעם 8(. השנה לכל לערב יכול אינו שוב השנהועבתות
 הוזכר, מה וכי בידם. 4( זו ראיה מהיכן להבין יכול איני וגם פירשת,לא

 אמנם השנה. ימות מכל ]בבבביותר[6( עירוב לענין פמח הוזכרוהיכן
 שכולה ועוד בחמין. ז( מתעפשת אינה שהמצה לפי כן, לעשווו 8(הורגלו
 ימות לכל הדין והוא זו. מצוה גם 9( לשתף הורגלו למצות, 8(העימה
 עד עליו מומכין אדם למאכל וראוי קיים שהאוכל זמן כלהשנה

 מומיף האוכל נתמעט 11( דתנן שיכלה, עד או כקעיעור ס1(שיתמעט
 16(. כלן השבתות לכל מערב "( הריני שנינו משנה 18( באותה 12(,ומזכה

 _שיהא רוצה אדם שאין שפעמים תחומין, בעירובי 18( פליגי לא כאןועד
 לו הוא זכות לעולם[ חצרות עירובי אצל ]ב2אבל י1(, לעולםערובו
 בידו, לדבריו 18( ראיה ואין כך על והחולק לעולם. העירובו שיהאודעתו

 : ט( הימנו נוחה חכמים רוחאין

 ק"1טי'

 אגודת ממנו וליטול טוב ביום 9( המכירו גוי אצל לילך מהו 1(וששאל

 נמינוייס 60-59 =בפר: קל"3 סי' ת: כבכ"י ]בב "-1103 סת:( )כ"י "י"ס :ק"א
 סעתיס ס' וסמווס )ונו)ונס. ונלמון מינוייס נק5ת 222 קל"ח סי' ח"נ וס"ורסרניס[ן

 )ו"נ. "ות מס לנינס ועתיס 105, 5י פ"ססס"י
 נמ"לס זו ומ"ילס : 3מס 29 )ו"ר סי' 3)ועס"נ סי3"ס ני"י לי"י זי תמינס :ק"ט

 שט: 2( שם. פר: אותה: וששא5ת וויו: כ"י חו5קיז; שיש ששא5ת את מ: כ"י 1( :ק"14

 והאורה. מ: כ"י עפ"י ז,ה הוספתי 5( ביניהם. שם: 4( ושבת. שבת 5כ5 א5א שם: 8(5כ5.
 בפסח; אחת פעם מערביז ישיבות בשתי מנהג וכר קמ"ב: סי' הגאונים מז ססוקות בה5כות6(

 שם: 9( 5מצוה. שם: 8( "בחמיו". במקום "כחמץ" מ: כ"י 7( ה'. הערה שם פריימזועי'

 כרתנז: שם: 11( מ: בכ"י וכ"ה ]=מ[כשיעור; צ"5: 10( הזאת. המצוה גם בה5שתף
 עירוביז ששנינו; וכאותה שם: 13( ומ,רבה. מ: בכ"י אמנם כצ"5; 12( ע"ב. פ'עירוביז

 פ5ינו. שם: 18( וכו'. א5ר[ 5א ]רציתי א5ר, רציתי שם: 15( הרינו. שם: 14( ע"ב.5"ז
 אצ5 אב5 שכננרו, ]אמה[ א5פים 5הפסיר עירוב שיהא שם: מ:; כ"י עפ"י זה הוספתיז1(

 שם: וצ"5 שכנגרו, 5בר א5פים 5הפסיר בטעות: האורה 15; הוא זכות 5עו5ם חצרותעירובי
 שהמערב מורה שהוא אחר האורה: 19( בירו. ראיה ואיז שם: 18( שכנגרו.]=5צר[
 מהפסה. עירוב 5ענין שבתות ערבי שנא מאי השנה, ימות כ5 ע5יו סומרבפסח
 זצ"5 יהורה בר' יצחק רבינו 5פני שא5ו שבה"5: וששא5תם; הנרפס: מח"ו 1( :קקןט
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 ץ ממה נומל שאתה מה 4( ואמר עומרים, או תבן 8( או לבהמה,עשב
 אפילו זה דברי( : למחר השאר6( את לך אתן אני בהן, כיוצא מהןשנשאר
 אצל אדם הולך פ( דתנן המקח, מכום 8( אזכרת שהוא לפי אמור,מישראל

 שכן אגוזימ1'(, עשרים ביצים עשרה לי תן לו %( ואומר אצלו הרגילחנווני
 אומר אלעזר בן "( שמעון רבי ביתו. בתוך מונה להיות הבית בעלדרך
 אבל ישראל, בחנוני מילי והני המקח. מכום לו יזכיר 8'( שלאובלבד

 לתחום, מחוץ בשבילו יביא שמא גזירה 4'( אצלו שרגיל כיון גויבחנוני
 גוי ט( תניא בהמתו וגבי למלמלו. אמור לתחום 6'( חוץ בשבילווהבא
 אמור. ישראל בשביל ואם ישראל ואחריו 1'( מאכיל עשביםשליקמ
 מעמיד הונא רב %( והאמר ישראל. אחריו מאכיל 9ג( אמאי "( בהומקשינן
 מוכנין ומהן לפי פ'( במחוברים דמוממע '2( עשבים גבי על בהמתואדם

 שתלוש"ן כגון הוא, מוקצה עומבים גבי על 8ב( לא אבל בהמה,למאכל

 ]ותתס 299 תרכ"( סי' רס"י נסןור רניס ונסינוייס : יסוןס 3ר' ר"י רני'לפני
 ס5ורס 290[ן פ"ט ]ב:סי' ע"5 53 סלו:( )כ"י נות"ו יסויס[: נר ינתקסס:
 25[: =בפר: נ"נ סי' נו: ]בבכ"י ע"5 84 סלו: כ"י 5ו"ס : 198 נ"ו סי'ת"נ

 : 16 5ות 473 ת"נ ר5ני"ס ועי' 225. רנו"ך סי'וסנלס"ס

 עמרים או הנרפם: מח"ו 3( עשב. אגורות ממנו וליטול עשבים ביו"ט המביא רש"י: ס'2(
 ס: או"ה שהז; השאר מעה"ג: משאר; שם: 5( לו. ויאמר מעה"ג: ואומר; שם: 4( תבז.או

 וויז(: )כ"י או"ה ארם; בני משאר סם: או"ה בזו; כיוצא מהם מאחת האורה: מהם:משאר
 שאתה מה השיב: זו ותשובה מעה"ג: 7( למחר. מאילו שם: 8( בהם. כיוצא מהםוישאר
 רבר למחר, מאילו לך אטעז בהז כיוצא שהן משאר נומל שאתה מה לגוי לופר יכול אםשואל
 ביצה וראה ותנז; שם: 9( מקח. סכום זכילה כמו מעה"ג: 8( אסור. מישראל אפילוזה
 ביצים עשרה שם: 11( לי. תז ואומר ובנרפס: 10( חנוני. אצל ר"ה: שם ותוס' ע"ב,כ"ט
 אגוזים. י' או ביצים ל' מ: או"ה ביצים; עשרים או אנוז.ים עשרים מעה"ג: אנוזים;עשרה
 לו; מזכיי יהא שם: 13( אומר. שמעוז ר' מעה"ג: אלעזר; בז ישמעאל ר' הסררים: ס'12(
 כיוז מעה"ג: רש"י(; )ס' אצלו לילך שרציל צ"ל: אולי 14( יזכר. שלא הנרפס:מח"ו
 ובהאורה: איניי ר"ח שם ותוס' ע"א, קכ"ב שבת 16( מחוץ. ובנרפס: 15( אסור.ררגיל
 שם. שבת: במס' מעה"ג: 18( אחריו. ישראל מאכיל ובנרפס: 17( עשבים. שליקמגוי
 הונא. רב רא' והא בה והוינז שבה"ל: 20( אתריו. ישראל מאכיל אהאי במעות: ובנרפס19(
 נבי לא אבל ובנרפס: 23( במחוב,רין. פי' שבה"ל: מחוברים; ובכ"י: 22( =בשבת.21(

 מוקצה. גבי על אבל מעה"ג: שתלושיז; כגוזמוקצה
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 ]על הן מוקצים עשבים 6י( שליקפ וגוי הן, שמוקצין 4'( באוצרןומונחין
 אבל ואכלה ואזלא באפה לה דקאים %( ומתרצינן ישראל. אצל[ :הגליון
 לבהמתו. ליתן אמור הוא מוקצה %( דבר וכיון אמור, בידים י2(להאכיל
 : %( לבהמתו ליתן לו אמור לרנחום מחוץ ישראל בשביל %( הבאהלכך

 ק"גטי'

 חיה על נופה דעתי מה : שאלת אשר על משיבך הנני : 1( תשו2ות]א[
 מחוברין פירות ועל שני בי"פ לאכלן ראשון בי"פ הנצודיםועוף
 מפי שמעתי : גליות של פובים ימים בשני מהו ראשון, בי"פשנלקפו
 על ומומכין *( כמו' שלמח ר' 8( קרובי ומפי 2( שאמור לוי יצחק ר'מורי

 ( מדאמר לדבריהן ראיה ומביאין '(. אימור בהן שכתוב גדולות 6(הלכות
 במחובר המין מאותו יש אם לישראל דורון שהביא גוי הלכתא פפאר'

 בראוי שיעשה, בכדי ואומרים שיעשו, בכדי אמורי' נמי ולערבאמורין

 תכתי נתסונות סונתס תחן, נכוסת חלק'ס תסכי תורכנת (ו, רס"י תסונת :ק"ג
 כ"ן, ני5ס רס"י ורתס ]סתס[. תסונות נסס: 6-5[ 5ן י"ת ]סי' ולותיר5רפת

 רס"' סיור : 30 תעס"נ : ע"נ ל"ז ךף ק"ת סי' ח"נ תו"ז ; ולערנ : ך"סנ'
 ת"ך. ס" ת' כ"י ותו"ס ; תרכ"תסי'

 ופהשני שבה"ל: 28( עשבין. שלקח רגוי מעה"ג: 25( באוצרו. צ"ל: ואולי באוצר; שבה"ל:24(
 דמרבר שם: 28( להאבילה.. מעה"ג: 27( אסור. בירים להאבילה אבל ואזלא. באפא להרקאים
 מעה"נ: 29( אסור. מוקצח מובר רנברי וביון שבה"ל: ררבר; רביון הנדפס: מח"ו אסור;מוקצה

 בהאורה, רק יחודה בר יצחק שמו: חתם התשובה ובסוף 80( ישראל. בשביל לתחום מחוץהבא
 הסמינר. בב"י לא אמנם הנרפס, ובמח"ו רש"י,ס'

 להראות ברי "תשובות", הסימז בראש מרשם א'[ אות ]שם מילר ר"יל .קקקג
 סתירה יש ריהטא רלפום רב, עיוז צריר זה ורבר 2( לרש"י. הז הבאותשהתשובות

 אות 27 מעח"ג 19, שר"ל בנחלת והובא ע"א, ק"ב לונרוז ]ב"י אסופות בס' למש"בבזה
 ה"ה 8( שני. ביו"ט במחובר אפילו מתיריז תיו ממרויש שלמה ור' לוי יצחק שר'רט"ז[:
 מוירמיישא, 19[ אות 405 לראבי"ה ומבוא רל"א, אות 80 מעה"ג ]ראה שמשון בר' שלמה=ר'
 ]שם מילר ר"י של לרעתו אמנם לויה; סגז ר"י של הצעיר חביוו שהיה האוסרים,מקום
 מטורש, שלמה ר' הוא =אולי 218[ צר יוראיקא, גאלליא הצרפתי בס' גרוס, וראה א',אות

 מפני "במורו", לא אמנם =במותו, 4( מבואי. והשוות תשובות. עמו רש"י הריץאשר
 חבירו אם בי הלוי, ר"י של 408[ ל,ראבי"ה ]מבוא תלמירו היה לא שמשוז בר' שלמהשר'

 שמותר בתוב: רה"ג מהרורות בב' לפנינו אמנם 6( ע"ג. ל"ה מק"נ הוצ' 6(הצעיר.

 גירסא היתח רש"י רלעיני בנראה רי"ר[. אות שם ]ראה שיעשו בברי ראשון יו"טלמוצאי
 ע"ב. ב"ר ביצה 7( וצ"ע. שאסור, בח"ג:אחרת
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 16( לבי תלמוד בדברי הבינותי מיום וגם היתר, 8( כאן בהן נוהגיםשתיו ראיתי ששמעתי מקודם ואני שבידם. 8( וראיה כן וזהו טשמעלעשיח

 ראיה וגם קבל, ולא תשובות מבבתי טורי ואת המתירים. אחרינומה
 וגם התר, מעמי 11( כמה כמה בידי היו ואני לדבריו. מצא לאאחת

 ט( מביא בר ההוא לפניו. ודנתי קבל ולא התר מעם לו שהבאתימראיות
 שני בי"מ ואישתחימ ראשון בי"מ דאיתצד גלותא ריש לקמיהדאתא

 מן שאחד מותר, נפשך ת( דממה מיניה אכול חמדא ור' נחמןר'
 מה לומר חבריו עליו ושחקו מיניה. אכל לא ששת רב חול.הימים
 דתני' איכול היכי ששת רב א"ל מביא. בשר' אכל דלא ששת לרבנעבוד
 אחת קדושה אותן ועושה גליות[ ]של י"מ בשני אומר יומי רי היהוכן
 ר' ואשכחיה אשינוייה. ממך ולא "( אשי ר' ושנייה ארוך. כיום הןוהרי
 תנינא אין, א"ל בקדושות טידי מר רנני וא"ל שמואל בר לרבהששת
 על להתנות ומותר קדושות שרני שהן גליורנ של י"מ בושני יומי ר'מודה

 להו משכחת אי ששת ר' א"ל בזה. אכלה בזה שנולדה וביצההכלכלה,
 למדנו דרכנו לפי אכל. שלא מהן בוש שהיה לפי מידי, להו תימר'לא

 דאיתמר ואע"ג שמואל. בר רבה טשנת את וקבל ששת ר' בושחזר
 בא הצודה על להחמיר לא איתצוד, איתצוד4 לאו מביא בר דהואבממקנא

 ביום צידה, וטשום הוי שני בי"מ דאי ביום[ת( בו ]אפילו ולומר להקלאלא
 ומפק קדושות, שתי שהן ליה דפשימא ששת, ר' ליה אמר הוה לאראשון
 לחברו מי"ט תבשילין עירובי אדם מניח רבא אמר דהא חול. ומפקי"מ

 רבינ' אמר אמרינן אחת קדושה שהן ר"ה של ימים בשני ואלוומתנה.
 ערובי אנח דלא משום עציב דהוה חזייה "( אשי דר' קמיה יתיבהוה
 ל"ט עירוביו תוס' ]וגם ב' ר' מביצה רש"י שהביא הראיות והשווה הראיה; צ"ל: אולי8(

 זכיתי ולא הגי': סע"ג[ ל"ז רף שם באו"ז ג"כ ]והובא שם וברש"י ב'[: כ"ר וביצהע"ב,
 במקומנו היתר בו נוהגימ היו כי זה[, ]=ברבר זצ"ל יקר בר יעקב רבינו פי אתלשאול
 בהיה הלוי יצחק רבינו את שמעתי זצ"ל רבינו של פטירתו ולאחר פשוט. הרבר ליוהיה
 לפניו ורנתי כן; אומרת ה"ג וגם כמותו, עירו בני וכל שני יו"0 מוצאי ליל עראוסר
 וז.ה 10( ל"ז,.ע"ג[. שם או"ז ]וראה רש"י, של מקומו =טרוייש, 9( כלום. לי הועילולא
 ע"ב; ל"ט ערוביז 12( וכמה. =כמה 11( מבואי[ ]ראה רבינו של רוחו תכונת עלמעיר
 תחצ"21 18( 22. צר ס"ב סי' לערוביו ואוצה"ג 297, רש"י סרור 287, ע"ט סי' מח"ווראה
 או מ, ערובון רש,,1 עפ"י זה הוספתי 15( אסי. ר' הגי': ולפניננ 14( ]4ונרממה[.וממה

 אסי. ררב קמיה ולפנינו: 16( ג'. אות שם מילרוהערות
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 אימר א"ל וכו' אדם מניח רבא אמר דהא האידנא, מר ננח א"לתבשילין
 בקביעא ידעינן ואפי' הוא, ספק משום גליות של י"פ בשני רבאדאמר
 שהיו בידכם אבותיכם מנהג הזהרו מתם, כדשלחו ספק, בו נהגודירחא,
 אשי ורב רבינ' ליה וקם עליו אדם נחלק שלא הו' מספק ימים שניעושין

 :בשיפתי'

 אמר רב גליות של פובים ימים ב' י1( דאיתמר קמ, בשיפתיה נמיר%
 דקדושה ר"ה של פובים ימים ובשני בזה. מותרת בזהנולדה

 באו אם ימים שני עושין היו קיים המקדש שבית בזמן אפי' הןאחת
 ופמקינן בזה אסורה בזה נולדה רב אמר ולמעלה, המנחה מןעדים

 אינן הללו אלא לחומר', בין לקולא בין תלתא בהני 19( כרב 18(הלכתא
 אם נאסור. פעם מאיזה ספק, %( שכן ומאחר ספק. הן הרי והללוספק

 ויום שיעשו בכדי לערב מותר בי"פ והנלקפ חול, לשני קודםראשון
 את אוסר שהיה ששת רב מחר. של בי"פ שמותרים כ"ש חול,ראשון

 והרי אחת, קדושה שהן סבור שהיה משום אלא פעם, בידו היה לאהצבי
 לצידה ביצה בין חלקנו שלא וכשם מפק. שעשאו כרב הלכתאפמקנו
 לאימור, כמותן נדונת ביצה אף שאסור, ר"ה של ימים בשניומחובר

 חומרייהו דמאי להתר, כמותן גליות של פובים ימים בשני ידונו המאף
 כרבנן דאמר למאן ואפי' הכנה. ומשומ היא דאורייתא ביצהמינה,
 ופירות וביצה ויתלוש יעלה שמא משומ אלא אסיר לא הנושרים,דפירות
 מן שנשרו עצים '8( יוחנן א"ר ועוד גזירתא. חדא אוקימנאהנושרימ
 מתיר יוחנן ר' ק~היה 23(, ביצה תשיבני ואל בי"פ. להסיקן אסור 22(הדקל
 ולא לגומעה חזי נמי דביומיה ביצה, מ"פ בי"פ, לאוכלה שנולדהביצה

 אל מדקאמר כו'. א( אסיר יומא דבת ידעי מידע למחר, עד מר ליהשרי

 דאי %%(, שנולדה מביצה שנלקפ מחובר חמיר דלא מכלל ביצה,תשיבני
 דחמירי. מעצימדמובדין%(, דקילא שנול]ד[ה מביצה לאותוביה מציחמיר,
 מידי דכל קיימינן הא בידימ, גוי שלקפם מפני ומחובר צידה נחמירואי
 שם: 19( ע"א. ק"א או"ח כנה"ג קי"ט, סי' ח"ב רדב"ז והשווה שם: 18( ב'. ד' ביצה17(

 וער סכאן 28( =בשבת. 22( שם. ביצה 21( ספק. ]=הוא[ שכן 20( דרב.כוותיה
 ]-"שנולרה[. שגולנה תחצ"ו: 25( שינויים. בכמה שם ובגמרא 24( שם. לפנינו ליתא"מ"ט"

 רמאובריו. א'[: ע"ו ה"א פ"ב: ]חגיגה בירושלמי הירניל במובנו26(
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 עבדי. גוים לזבוני אדעתא מתמא והכי שרי, דישראל אדעתא בלאודעביד
 קאמר, מתמא י"מ כו', לישראל דורון שהביא גוי דאמר פפא רבועוד
 נפשך ממה שיעשו, בכדי לערב שמותרין שני לי"מ ראשון י"מ ביןוחילק
 שהלילה ואע"פ שיעשו, בכדי המתיר והרי חול הלילה הרי קדש היוםאם
 הלילה חול היה שמא אלא אינה בעשייה אמורא לעשייה, ראוי אינוהזה
 אליהו יבא ]אלו[זנ( מועלת והמתנה מותר. שהוא כ"ש הוא וא"כקודם,
 9פ( גננא *נ( הנהו והא שיעשו. בכדי וצריך חול, והלילה קדש ראשוןויאמר

 ואפי' מתם, מבא ביומא בהן %( שכתוב מפרים ויש אמא. גוים להודגזו
 וה"ה הוה, שני בי"מ הוה, כי מעשה ]האי[81( שני בי"מ דגריםלמאן
 רשאי אתה אי אימור בהן נוהגין ואחרימ המותרים דברים ראשון,לי"מ

 מילתא דמרכי מדינה ובבני בכותאי חמדא ר' אוקמיה בפניהם,להתירן
 . . התר דבר בפניהם להתיר מותר תורה בני ישראל אבלומזלזלי,

 אינה ועכשיו הגאונים מ( תשובת כן מצאתי כי בדבר אני יחידולא
 של ישיבתו על כחולק איני ואני לידר... ואגיענה ואחפשנה "(בידי
 לדברי יודה לפניו, ולדון לחזור שאזכה עד בהן אימור נוהגין כי א(,רבי

 דנתי 86( ולבמוף במשהו מלמדנו שהיה 86(... עמקי על לפניו דנתיכאשר
 : לדברי והודהלפניו

 היא, אחת קדושה 8-( דאמרינן מ"מ ויו"מ שבת : י8( וששאלתפ]ב[
 הואיל רבנן קמברי לך, קשיא ואי רוחות. שתי לערב רשאיואינו

 ולפגיגו א': מ' ערוביו בר"ס חגי' וכ"ה 29( נננא. =]בני[ 28( ]=אלו[. לא תחצ"ו:27(
 שציין המקורות ולכ5 שני. ביו"ט אסא להו רנזו נננא בני הנהו רבים: בשינוייםבנמרא
 בה"נ הגי' וכ"ה 80( שלפגינו. רש"י תשובת להוסיף: צריר ה'[ אות ]שם ובינוביץר"נ

 רב :=נלתשובת וכוונתו 82( מעשח. ]=האי[ מי בטעות: תחצ"ו 81( ובכתה"י.וברי"ף
 אמנם 22[: צר שם אוצה"ג ]ראה פסק ד"ה: ע"ב ל"ט בעירובין רש"י רומז ועליהנטרונאי
 גינצגונ ר"ל של ולרעתו עמרם: ר' =תשובת היא רל"ו[ אות ]שם עפשטיין ר"א שללרעתו
 ראה 88( ק=נ[. סי' וח"פ קפ"ר, סי' ]שע"ת שרירא ר' =תשובת היא: 9[ צר ח"ב]ננ"ש
 רוחו תכונת על מעיר וחוא רש"י, רבי בספרי ושנור מצוי זה ולשוז 34( במב1אי.מש"כ
 להוסיף: צריך אולי 35( ע"ב[. ע"ה ק"מ סי' ח"ב סע"נ, ל"ז ח"א או"ז ]ראה רבינושל
 סי' פררס לעיל: ]ראה לויח סנן יצחק ר' לפסק וכוונתו במשהו[; בחלב ]בשר עמקיעל

 אהרת תשובה איננח זו רתשובה כנראה, 37( לעיל. ולפנינו רמ"ב; סי' פררס 36(פ"ר[.
 ע"א: ל"ח עירוביז 88( הסימן. בסוף שלפנינו תשובה מאותה שני חלק כ"א עצמה,בפגי

 ע"ב. 5"1 או*זוהשווה
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 היתר ואין לרצחום, חוץ לילך שניהן ואמורין גמורה קדושהושניהן
 דפמקינן ביצה. נאמרה %( הזה המעם ומן אחד. כיום הם הריביניהם,

 : בזה אמורה בזה נולדה ויו"מ דשבת כרב הלכהבה

 ק"רמי'
 בו[ ]היו *( נוהבין כי 8(, בדבר 1( יעקב רבינו פי ארנ לשאול זכיתיולא

 ר', *( פמירת ולאחר פשומ. 6( הדבר לי והיה *(, במקומיהיתר

 וכל שיני, מוב יום 9( מוצאי עד אומר '( הלוי יצחק שרבינו '(שמעתי
 ודנתי ]בו[. 11( אומרין 16( גדולות הלכות וגם כמותו. עירואנשי
 שייעשו, בכדי א( מדנקימ אלא אינו מעמו וכל 18(. לי הועיל ולא 12(לפניהן
 בכדי "( שימתין צריך אומר 18( ואני קאמר. 15( ליעשות הראויבלילה
 קאמר מדלא ורצדע חול. והלילה קודש "( היום שמא משוםשייעשו,
 קאמר9 ראשון לערב %(, שייעשו בכדי אמורין שיני של 19(ולערב

 בא עוצה בם : כמורצי 8פ( מצאו הגולה 22( מאור גרשומ רבינו "(ותשובת
 זקן גדול אדם לשם שבא "( שצמ"ה %( מגוורמשא "( אחר כתב 4פ(לי

 2553 סי' 5ילר ]כ"י נפרם"י וסו53ס תתכ"ס לפנת קרונ נכתנס (ו תפונס :ק"ר
 5ילר ]כ"י נפרפ"י ענותימ ונפינוויס 285ן יף סוף פ"נ יו"ט 1279[ פנת רות5תן

 3ינס וילנ5[ ]יפוס בבפרפ"י 225[; נ21-ריפ ךף סוף כ5ן( נרפס נ5ן: בב1621
 : סע"נ ל"( ק"ת סי' ת"3 ו"ו"( : ולערנ : י"ס פס תוס' ן ע"נכ"ך

 ותחצ"1 תל"ט סי' או"ז וראה הז: אחת רקרושה מטעם רינא האי נ"כ מוקסי רלרבנן80(
 י'. אותשם

 חיתר. בו נוהנים חיו כי בנרפם: 8( =ז". 2( שם[. ]או"ז יקר -רר 1( :9י
 פטירתו ולאחר שס: 8( פשומ. רבר שם: 5( מרויי"ש[. לעיר ]וכוונתו במקומינו שם:4(
 הלוי. יצחק רבי' את שם: 7( 28[. אות להלז וראה תתכ"ה; לשנת ק,רוב ]=היינו רבישל

 אוסר. שהיח שם: 8( א'. אות י"א מי' תחצ"1 קמ"ז; סי' פררס השווה זה לויכוחובנונע
 תיקנתי 11( 8. אות ק"ג סי' לעיל ראה 10( שני. יו"מ. מוצאי ליל ער שם:9(
 שם[. ]וב"ח --ואלום 13( לפניו. שם: 12( כן. ,אומרת או"ז: 1821; ארלר כ"י עפ"יזה
 להמתין. שם: 17( בר"י. שלמה =רבינו ה"ה 16(. לעשיה. שם: 15( מרנקט. שם:14(
 במק"א. כ"ה 22( ובתשובת. שם: 21( =אלא. 20 לערב. שם: 19( קורש. היה היום שם:18(
 הסכתנו וכותב 27( סנרסיי"ש. שם: 26( מכתב. שם: 25( אלי. שם: 24( סצאתי. שס:28(

 חלוי יצח9 ר' אצל בוורסיישא שלמר מרומרונ, שמואל ב"ר מאיי ר' חתנו היחכנראה,
 %94. לראבי"ה בסבוא אפטוביצר]ראה
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 6'( התלמוד בכל ובקי 29( קלונימום ר' ושמו 28( רומי של בישיבהויושב
 ]בבעליהן[: ונחלק פ( 'כןוהורה

 ק"המי'
 1( יפריש שאם יעשה. כיצד ביו"ט עימה ולש הוא פמח של טוב יוםואם

 ועורפין אין ב( שהרי יכול, אינו לשורפה עליה, ומברךתרומה
 שורפה, כך ואחר יו"ט לאחר עד שמעכבה תאמר ואם טוב. ביוםקדשים
 אלא ימצא. ובבל יראה בבל' עליה ועובר 4( חימוץ לידי באה 8( היאהרי
 עוגה 6( אותה ויעשה .העימה מן ברכה בלא אותה יפריש : יעשהכיצד
 אפייה ולאחר העיסה. מן שיעשה 6( העוגות שאר עם אותה ויאפהקטנה
 "( ונראה והתרומה. 9( העוגה אחת בקערה או 6( אחד במל כאחת י(יצרף
 יברך ואח"כ לחלה 12( מצרפן שהמל לפי "(, ביחד מחוברות הןכאילו
 אפוייה כשהיא ט( טוב יום לאחר עד ויצניעה תרומה, להפרישעליהן
 אפייה קודם עליה יברך בעימה כשהיא תאמר ואם "(. אותתוישרוף

 אותה. וישרוף טוב יום לאחר עד וימתין אותה יאפה ואח"כומפרישה
 "( עליה שיקרא לאחר ביו"ט "( לאפותה יכול אינו כן, עושה היהאם

 ינחק נ"ר מלתס : נסופו מס וחתוס 3-נ50 סת:( )כ"י תק"ו 2ק"ה
 ת: כ"י הו"ס : 191 ח"נ סהורס ן וענותיס[ רניס נמיכוייס 266 ל"ז וסי' ל"וסי' ]בבתק"י

 סתכסינ : 181 רמ"י סיור 9[; ע' בבפר: ת81 סת: ]בנכ"י כ"ס וסי' כ"ןסי'
 ז"5. ר"מ כתנ נמס: כתרן ונקינור נתורפו ת'[ סי' ]=:ן"ק נ-ה83 סת:()כ"י

 ת'. סי' ותעס"נ 32/ כ' סס"י ח"ה סהורס קל"ה/ סי' פרךסועי'

 קלוניכזוס ר' של וביאתו רומי. של בישיבה מ': אות שם ביצה בר"ס אמנם רומא; מן שם:28(
 לא אמנם 47[ ע' 1901 החרשי במ"ע אפמוביצר ]ראה תתכ"ה לשנת קרוב היתהלגרמיישא

 הש"ס. בכל שם: 80( שם. החרשי מ"ע ראה שבתי; =ב"ר 29( . וירמיישא ישיבת ,ראשבתור
 כמותי. או"ז:81(

 שם: 4( באה. הרי שם: 3( שורפיז. שאין לפי שם: 2( מפריש. שאם ננרפס: 1( 2ק",ה
 סם: כ"י 8( יצטר9. רש"י: ס' 7( שיפריש. עוגות 6( עוגה. כמו 5( כר. ובין כרביז

 שם: 12( בסל. יחר או"ה: יחר: שם: 11( ונראות. שם: 10( העוגות. בכרפם: 9(אחת.
 לסל ונותן הרורה מ"ח[: ]פסחים אומר אליעזר ר' ]=כרתנן[ כרתניא כ,צרפן שהמללפי
 נשממ כולו זה ומאמר אחת. שבכף מה לכל עשאו הכתוב אחת, כף שנ' לחלה מצ,רפןהמל

 "ואם ער הפריש ולא שכח אם שם: 14( טוב[. ]קרי: יום לאחר עך שם: 13(במק"א.
 לאפות האורה: אותה; לאפות שם: 15( לר"ת. הישר בס' נמצא ומקורו בכת"י, ליתאתאמר"
 לה. שם: 16( חבית. לבעל ראויה היא שעריין לפיאותה
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 אבל נאכלת. ואינה הואיל לצורך שלא 11( מלאכה ליה דהוה משוםשם,

 הבית לבעל ראוייה היא 18( שעדיין לפי אותה, לאפות יכול ברכהקודם
 מן שמפרישה ויש מוב. יום לצורך שלא אפייה הויא ולא העימה,בשארת(
 6פ(, בתירא בן כדברי תחמיץ שלא הוא ומבור במים, אותה ושורההעימה

 יהודה רב אמר דאמרינן כמותו, הלכה ואין במים אותה שורהדא'
 נפ(. אליעזר כר' הלכה שמואלאמר

 פ(1 פמח של שאינן מובים ימיםובשאר

 אם חימוץ משום בהם לחוששאין
 יברך יו"מ, לאחר עד 28( אותן משהאהוא
 ומשהא ומפרישה, ביו"מ לאלתרעליה

 מ( שורפן ואח"כ יו"ט לאחר עד 24(אותן

 ואם '2(. כלום בכך אין "( חמצושאם
 ממנה הפריש ולא וק~כח העימה28(נאפית

 מוב ביום בין תרומה, 29( ולא חלהלא
 אפייה לאחר העוגה מן יבצע בחול,בין

 העימה. מן מפריש הוא 86( כאילוויברך
 : "( יצחק פ"רשלמה

 שם: 19( היא. ראוייה בנרפס: 18( שם. חסר והשאר יו"ט, לצורר שאינה או"ה:17(

 כר' הלכה נפחא יצחק רא"ר ע"א[ מ"ח ~פסחים בתירא בז וכרברי שם: 20( עיסה.כשאו

 כר' הלכה אומר ר' רתניא שם: 21( תחמיץ. שלא בצונז לה תמיל ראמר בתירא בזיהורה

 הוא. חבירו והכא מחביריו, ולא מחבירו כר' הלכה תלמורא בכוליה לן רקיימאאליעזר,

 ביום קרשים שוירפין שאיז לפי שם, עליה משקרא לשורפה רשאי אינו כו כמו שם:22(
 שורפה. שם: 25( שם. 24( אותה. שם: 23( חימוץ. משום בהז לחוש שאיז מכיוז אלאמוב,

 או"ה: 28( החמיצה. החמיצה, ואם המנהיג: 27( חימוצו. רש"י: ס' חימצה; שם:28(

 מפריש. כאילו שם: 80( חלה. ולא תרומה לא בנרפס: 29( העיסה. אפיית בשעתואם

 על והתימא בתשובותיו. רש"י הורה וכן 288: ע' ובמח"ו זצ"ל; יצחק בר' שלמה שם:81(

 כיצר מ': סי' ר"ק 82( 88. ע' ושם 58, צר למח"ו במבוא זו רש"י תשוכת רהשמיטרש"ה
 בגנ"ש גינצבוינ ר"ל השווה זה לעניז ובנוגע תועה; סמן בכ"י אמנם כצ"ל, 33(יעשה.

 שם. בר"ק ליתא וזה 84( 43. ע'ח"ב

 ב-א88( סמ: כ"י)המנהיג

 : ז"ל ר"שכתב
 5סח, של טוב ביום 82( נעשהכיצר
 בעורה החלה את קטנה עוגהיעשה
 עם אפייתה ולאחר ברכה בלאעיסה
 מצרפן והסל בסל יתנם המצותשאר
 ויברר ויפריש.גה אליעזר כר'לחלה
 היא רחלה תרומה, להפרישעליה

חלה להפרישוהמבררהעוגה.
 ראשית הכתוב אמר שכר 88(,טועה

חלה 71רומה, תרימו חלהעריסותיכם
 ער ויניחגה תרומה לשם תרימואחת
 מילי והני ושורפה. הפסחאחר
 טובים ימים בשאר עבל 34(,בפסח
 בעורה יפרישנה חימוץ חשש בהראין
 החמיצה ואם עליה, ויבררעיסה

 טוב, ביום יאפנה ולאהחמיצה,
 והויא היא לצורר שלאראפייה
 : לצורר שלאמלאכה
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 ק"וטיק

 חלה פ( ביצה בממכת : 1( נ"ע יהודה בר' יצחק ר' הקדוש השיצטך
 לכלבים. וליתנה ואמאי ממקומה. יזיזנה לאשנטמאת

 כלבים שאכילת תרומה לגבי אחר במקום נ( שמצינו מפני :והשויב
 פמח גבי נמי והכא מוב. ביום קדשים שורפין ואין הוישריפה

 למיכלינהו למחר מצי דלא השבת, לפני שורפין הכי משום למימראיכא
 :לכלבים

 ק"יטי'
 תרוטה נמילוו בלא לצורכה מצה בפמח שלשה נכרית שפחה לוהיתה

 : ואמר לר' ונשאל מדידה.ובלא

 מישראל, חלה תורת תשתכח שלא כדי מדרבנן שנוהגין הזה בזמן 1(חלה
 נוהגת אינה בארץ התלויה מצוה וכל היא בארץ הנוהגתדמצוה

 אנו ואין גזירה משום אלא אינה בעימה הפומרת וחלה בארץ.אלא
 לבנן שגזרו מצינו שלא אוכלת. שהיא העימה מן חלה להפרישצריכין

 : אוכלין והשפחות שהעבדים 1( העימה מן חלהלימול

 כתרן 3קנור וסו3"ס 3ערך 0~10 מכת ל"תי כעתקס 3י"י לי"י 1ותמו3ס :ק"ו
 תילר ר"י ע"י וכמתטס 14. כ"ר סי'נתעס"נ

 3ת3ו"
 עסקיו 3ין כ"ך ךף לתת5"ו

 3סר3עון "סף ר"ם ע"י 1ו תמו3ס וכמתטס ע"3. ע"ת רי"3 סס"י ם3ס"ם :ק"ז תכיר. 3ר תכתס ר' תמו3ות 3תוך לעיל וסמווס רמן'י. מל סמכי ר3ו מלותמו3ותיו
 סס. ניוכיו על "לס רם"י י3רי לסוסיף וים 94 "ות 105 עת' 3' ספר ך' מכס"5יון"

 ע"ב. כ"ז 2( בערר. 1070 שנת לאחר נעתקה זו רתשובה מוכח ומזה 1(ק"י:
 עיב. ל"ב פסחים8(

 .קאז
 מי' מיו"ר ע"א: י"ז להרשב"א חלה פמקי ע"ב; ל"ר להרמב"ן חלה ה' 57; ח"בהאשכול
 החלה על השפחה נאמנות לענין ובנוגע 2( מ"ר-מ"ח. ח"ב ננ"ש פ"ט; רין בו כלשכ"ב;
 בגג"יפ גינצבו,רג ר"ל ומש"כ 186: ע' ק"מ מי' פריימז( )הוצ' הרמב"ם תשובותראה




