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 ק"חפי'

 : ז"ל ר"ש רבנופתב

 לפורעה צריכה הפמח לפני מחברתה חמץ של ככר שלותה 1(אשה
 הפמח, עליו שעבר חמץ משום אימור פ( כאן ואין הפמח.לאחר

 בו יש 4(, פורעת אינה ואם חמץ. ביעור בשעת בעין היה לא.(שהרי
 המקום מן וכלוה רשע שנקרא משלם, י( ואינו לוה ומשום גזלמשומ
 רבי 6( שנינו שהרי אימור בזה ואין וגו'. ישלם ולא רשע לוהשנאמר

 ]בבופרעי[ ופרע הביעור זמן לפני בשביעית מעניי פירי יזפי ינאיר'
 2 ק עברין הן יאות 8( וא"ר הביעור. זמן לאחר בשמינית '(להו

 ק"טטי'
 5 " לא או במשהו כתוב אם בפמח, חמץ לענין הגרמא היאמה
 803 סוף סת:( )כ"י ננוכסיג סו3"ס מנועיס ר' חלנוירו ע"י זו רמ"י חמונח :ק"ח

 ג40 לוכרון( )כ"י "סופוח ס' ן ז"ל ר"ם רניכו כחנ : נמס כ"ח[ סי']=בר"ק
 259 י"ז סי' תח"ו : רמ"י חמו' 3מס: 83[  חוויןבבנ,ג"5ין

 סנו- נכ"י ]וליח"
 5: ע' בבפר: 803 סנו: ]בנכ"י ט"ז סי' נו:( )כ"י "ו"ס : 188 ח"נ ס"ורסמם[:
 ק"יו ס" פררס : "סופוח[ וגס נו כל לסוסיף 5ריך פריינון מס מ5יין סנוקורוחולכל

 רניכו כחנ 3מס: רט"ז סס'" מ3ס"ל : מס"ז סי' רם"י סיור נו""[ן רף]=בפע:
 מ5יין סנוקורוח ]ולכל 1, "וח 15 ע' רים ומס 4ן, ע' "מנועיה" ננוחנרחועפמטיין ר"" נום"כ וסמווס ז"ל. סר"ם נמס ונו5"חי : 3מס נ,"ח י נמי 13 כל : ז5"למלנוס
 42, מר"ל כחלח וסנוכסיג[, נוח"ו, ס"ורס, : לסוסיף 5ריךמם

 ויונו"
 רים לס"ורס

 64ן. סוף מס וכמתטס161,
 ן 240 5ו מר"ל "גרוח ן לנסוף מזח"ס[ ]כ"י רמ"י נוסיור ליקוטים :ק"ט

 : ס' "וח 23 5ר לפסחים"ו5ס"ג-סחמונוח

 פורעת אינה ואם החמץ, ביעור כאו ואיו ר"ק: מנהיג 2( כיכר. של111תה פע: 1( 2ק"וו
  ביעור. בשעת בעיו היה ולא הואיל מח"ו: 8( חמץ. משום אסורה ואין האורה:וכו';
 ע"ז 8( פורע. ואינו לוה ומשום שם: 5( שם. במח"ו וליתא 4( ל'. אות שם רש"הוראה
 מח"ו: ינאי: ואר' ר"ק: 8( בשמינית. הביעור לאחר להו ופ,רעו או"ה: 7( ע"ב.ס"ב
 ום"א יאות, ר"ה שם תוס' וראה עברין. ]הן[ וצ"ל: עברין יאות בו: כל 9( יוחנן.וא"ר
 א'. סעיף ת"ן,סי'
 אוצה"ג )וראח הוא סבוראי רבנן כרב במשהו נרסי' ולא ע"א: ע"ז המנהיג 1( :ק"פ
 כרב. במשהו ר"ת גרס לא אמר: ר"ה ע"א צ"ז חולין תוס' ג'(; אותישם
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 דור 8( מרבותינו ורבותינו מרבותינו שהעתקתי האמתית י(והגרמא
 אמר : הוא כך '( דרבא במימרא התלמוד חכמי עד דוראחר

 6(, כרב במשהו אמור במינו שלא ובין במינו בין בזמנו חמץ הלכתארבא
 בנומחאות וגם שמעון. כר' מותר במינו שלא בין במינו בין בזמנושלא

 : ע"כ שכתבנו, כמו כתוב כך עליון קדושי 6( הקדמונים לגאוניםבדוקות

 ק"ימי'
 בפמח הם מותרים כי 1(, רי"ש הנקרא אורז מיני על : רש"יהשיב

 אותו שמבשלין 3( האומר לדברי ואף המינים. מחמשת 2(ואינו
 6( לי ואמרו הארץ אנשי פי את 5( ושאלתי גוים[4(. ]בבבכלי שגדלבארץ

 : יומן בני אינן גוים כלי מתם נתבשל, ואפילוח"ו.

 קי"אמי'
 ישראל, : ר' אתשאלו

 שיאמר 1( מהו בשותפות, תנור להם שיש וגוי
 : ץ כנגדן כך לאחר אטול ואני פמח של ג( שבוע טול לגויישר'

 )סו55ס ניךע)ותן 5ר")ו יסהייס בבסתירס "32 תוכספורך מ1ה"ס ]בבכ"י"33 443 סי' סס)ויכר( )כ"י סכייר נספר סוכתס סמתלס כוסה נלי 1ו תמונס :ק"י
 ה"נ סתורס סתס: ר' נמס: ג50[ סיו: ]::כ"י 263 ל"ת סי' תה"ו :קי"א רמ"י. סמינ נמס: ת'[ תות 49 5ך ה"ת5מככ1ית(

 והמליז 3( ]ו[ז"ל: היא התשובה ותמצית שאלה... יש הסרור ובסוף שזח"ה: כ"יצ(
 רמיזא וליתא ע"א, ריש ל' ,פסהים 4( ה'. אות שם באוצה"ג ליתא מ,רבותינו""ורבותינו

 מבבל ששלהו וכתשובות 77: תס"ב סי' ה"ב ראבי"ה 6( ת'. אות 80 צר שם בד"סמזו
 אוצה"ג ועי' כרב. במשהו בהז ,וכתוב הוראה סוף שהם אשי רב מימות סם,רים שישכתבו:
 הראשונים. לגאונים בדוקות בנוסהאות נמצא וכן ה': מלהמות ס'. 6( 23. נ"נ סי'שם
 לתשובה כוונתו ]אולי הצרפתים הכמי שאלת ע"פ בזה הישנות ספרי בבבל נברקווכבר

 ה'. אות שם באוצה"ג והובאשלפנינו[

 רש"י" ביי "פפלאנצעננאמען לעוו והשווה ]=בלע"ז[; בלה"ע רי"ש אק: כ"י 1( *ק"י
 800, ע' תרל"א סי' רש"י וסרור קל"ה, סי' בפררס כ"'ה 2( רייס". "רער : ומאמרו 69:סי'

 ומקורו 8( ע"ב. ט"ז להרשב"א הלה ופסקי 20, ע' ה"א הורוויץ( )הוצ' תוש"רוהשווה
 שם: 8( כו'. פי את שאלתי את אק: כ"י 5( הסברא. עפ"י זה 'תיקנתי 4( ממני.נעלם
 ךרקלין. כיואמרו
 מהו האורה: לו: לומר מהו או"ה: פסה; של שבוע טול לומר מהו סמ: כ,,1 1( :קי"א
 לגוי לומר מותר ראבי"ה: פסה; של שבוע אתה טול או"ה: 2( אתה. מול לישראללומר
 ואני או"ה: בשבת; בו ולאפות כנגרר אני אטול כר ואהר סמ: מה"ו 3( מסה. של שבועה,טול
 כנגרר. אה"כ אמול ואני ראכי"ה: בשבת; בו ולאפות כנגדו הפסה אהר של שבועאטול
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 שבוע. מאותו דמים ממנו 6( ונומל הפסח קודם ישראל מתנה :וא"ר
 יאמר לא בשותפות, שדה להם שיש וגוי לישר' דומהואינו

 שהן הפורח שכל לפי בחול. ]חלקי[ 6( אפול ואני בשבת חלקך 6(פול
 בשביל שפורח 6( נמצא 8( בשבת עודר וכשזה לאמצע בשדה י(פורחים
 שרגיל 16( ישראל וכן מותר. מתחילה דמים שנפל כיון כאן אבלישראל.
 מקבל, אינו פמח של בשבוע יום, בכל שלו "( ממערופייא ככרותלקבל

 : עצמו שבוע מאותו "( הפסח לאחר ת( מקבלאבל

-
 קי"במיו

 בבצים ללוש מותר אם ר': אתשאלו
 חימוץ משום בהם יש אםבפמח,

 ולא אימור לא בדבר ר' אמר ולא לא.או
 יודע שאינו אמר, לא איסור 1(.היתר
 סי' רם"י סדור ן 10[ ע' בבפר: "81 סח: ]בבכ"י כ"1 סי' ח: כ"י "ו"ה ן192
 רט"1 סי' מ3ה"ל : קל"" סי' פרדס ; 182מע"1

 ]ולית"
 ט3ס"ל נק5ור

 ת"3 ר"3י"ס ; לרם"י מ"לה : נמם ת"ן סי' וט"ו"ת ל""[; סי' סח:()כ"י
 ""ת 25: "ות ומם 17 "ות 94ע'

 ת""
 רוקת ; ל""[ סי' נו ]בבכל קכ"נ סי'

 ור"י "פטוני5ר ר"" מם מ5יינו סחקורות ולכל רח"1: ס" ת"נ ו"ו"1 ; רס"תסי'
 ו"ו"1. רוקת, 3ו, כל ""ת, : להוסיף 5ריך "'( "ות 10 )ע'פרייחן

 ו49-"50 ( סח: )כ"י נחת"ו הו3"ה תלחידו מחעיה לר' 1ו רמ"י תמונת :קיזו15
 סדור ן קכ"ט סי' פרדס ; 189 ע' ס"ורס קליכן[; נמינויים 268 ע' ת"נ בבסיי]בב
 סי' )ס"ניק( רוקת חעמה : מחעיס ה"ר : 3מם רל"ט ס" ת"נ "ו"1 ן 180רמ"י
 ; 51"ל ר"ם מל פסת ה' : 3מם רי"ד סי' מנה"ל ; כתנ ונתמונות : נמם 14 ע'יו"1

 77. ע' לר"3י"ה ותקונים וסוספות ; 26 "ות 97 ת"3ר"3י"ס

 עפ"י זה ותיקנתי בחול; ]=חלקי[ כצ"ל: 8( חלקר. את שם: 5( היסנו. סם: מח"ו4(
 וכשזה או"ה: בשדה; צ"ל: אולי 8( בשדה. חולקין סם: סח"1 7( שם. רש"י וס' סם:כ"י
 ראבי"ה 10( כטורח. נראה רש"י: וס' סם: סח"ו 0( ישראל. בשביל כמהרח נראה בשדה,עודר

 שנ"א: סי' לונדוו כ"י אסופות ]ובס' הגלחים. חוק להם שקנו ישראל וכן חלשוו:בשינוי
 דער לעבעז איננערען דעם "אויס ברלינר נראה =יסע8טפפטטע(ע פרונדאברומ הכומריםחק

 הארוז שנותן להרשיון כוונתו 11( 77[. ח"ב לראבי"ה והוספות 202, אות 59 יורעןדיימשען

 חגרסני בס' הופסאו שציין המקורות ולכל בהם; ולהיויח עסקיו בכל להשתדלליהודי
 לתחצ"ו וסבוא 16, קאסעל( )הוצ' הנאונים תשו' : להוסימ צריך 109, צד נעלרהאנרעל""דער
 הפסח לאחר יקחו ראבי"ה: 13( הוא. סקבל סם: סח"ו 12( 215. ע' ח"ב ננ"ש 37;ע'
 הפסח. ביסות להם שחסרסה

 השווה בתשובותיו זה ללשוו ובנונע לא; הראשוו בלילה אבל ייקח: ס,שה 1( :קי"ב
 בתשובותיו". רש"י "סגנון וסאסרי ע"ב, ל"ד ד"ק פררס 9,סעה"ג

 14( רוקח)סעשה

 רבי את שאגי : כתבובתשובות
 רביצנ( אסר ולא בבצים. ללושסהו

 אבל היתר, ולא איסור לא)יוסי(
 : לא הראשוןבלילה
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 אין ומים ,מים בלא לישה אין שהרי ממים, יותר להחמיץ ביצים דרךאם
 4( לפי אמר, לא והיתר 8(. בו שעמוקין זמן כל העימה ארנ 2(מחמצין
 5( כי לחוש ויש עימה. משאר יותר ונפוחה עבה בבצים הנלושהשעימה
 איפשר אי בבצים הלש 6( ושמא ממים. יותר להחמיץ ביצים דרךשמא
 למאן דאיכ' מים. לישת כמו מחימוץ לשומרה בידו ואין חימוץבלא
 מכלל חימוץ. משום ודבש ושמן ביין לשין אין בפמחים י( לאוקומידבעי
 מחימוץ לשומרה 9( איפשר ואי ממים יותר 8( דמחמעא מילתאדאיכא
 עבה ת( נעשית 8ת מפירורי פת עושין שאפילו חימוץ, זה איןהביצים, מפני עבה נעשית שהעימה דמה אלי, "1( וכדומה בה. עמוק בעודואפילו

 : כןכמו

 קי"גטי'
 בו '( שמו מזופפת שהיתה שלאחר אחת מחבית-1( ר' לפני באמעשה

 חמץ אמור בה יש אם : 8( לר' ושאלתי היין. לתקן כדיקמח
 והשבתי מותר. הפמח ולאחר אמור הפמח בתוך : לי וענה לא. אובפמח
 מיהא לדבריו ראיה והביא הוא. הפמח עליו 4( שעבר חמץ והלא :לו

 במינו בין בזמנו חמץ רב אמר שעה, כל פ' 5( פמחים בממכת רבדאמר
 במינו שלא אמור במינו הפמח( לאחר בזמנונ שלא אמור, במינו שלאובין
 מתיר ושמואל גזר. לא מינו אפו במינו שלא בזמנו שלא עד וכו'מותר
 ]=:סו5'  ת"ך סי' לר"ת סיסר נספר סו3"ס תל)וייו ס)ועיס לר' (ו תסונס :קי"ג
 1. "ות 7 5ך "מנועיס" נ)וחנרתו עפסטיין וססווס ק"ך[. סי' : נטעות תקע"וווין

 שםא שם: 6( בביצים. הכולושה שהעיסה שם: 4( בה. שם: 8(' מחמיציו. סמ: כ"י2(
 ל"ה פסחים תוס' השווה זה לענין ובנוגע שמא: בביצימ והלש שם: 6( שמא". "כיבמקומ
 י"נ, סי' פ"ה פסחים הראש מחמציו, איו ר"ה: ע"ב נ"ג מכחות תוס' פי,רות, ומי ר"ה:ע"ב

 סם: 8( שם. 7( ג"א. סי' מהר"ק ביהורה נורע ושו"ת א' אות פ"ה חו"מ ה'הגה"מ
 שם. כ"י עפ"י זה ותיקנתי וכמרומה: וצ"5: הוא מ"ס 10( לשמור. שם: 9(רמחמצא.

 גםגואי מאמרי והשווה מחביות. במעות: ובנרפס אחת; מגשה.בחבית במיבי. 1( :קי,זג יוסי". רגי "אמר בםקומ ]=רש"י[ רבי אמר ולא וצ"5: הוא מ"ס 12( נפוחה. שם:11(
 גו: ושמו שם: 2( בתשובותיו". רש"י סגנון על ]גליקיזם[ העתיקה צרפת לשוו"השפעת
 8צ[ נ"ד סי' ח"ג אוצה"נ וצ"ב, סי' תשובה שערי 88, ח"ב גיאת ]רי"ץ בתשובותיוורה"ג
 חסרא ההוא מחמיציו, רלא הוא חזקה כו', לתיקוני רחמרא חביתא בגו ושרינווכתב:

 *אג. כ"ט 6( 0ג. אות להלן ראה 4( ג. אות שם עפשטייו ראה 8( וכו'. ו~רי ביהרשרינון
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 בין בזמנו שלא מותר, במינו שלא אמור במינו בזמנו 6( דאמרטפי
 זמנו לפני חמץ י( לעיל דאמר שמעון( )כר' _ מותר במינו שלא ביןבמינו
 במשהו אמור במינו שלא בין במינו בין בזמנו חמץהלכתא " רבא אמר עד וכו' 8( אמר יוחנן ור' כלום. ולא עובר אינו זמנוולאחר

"' 
 כרב,

 אמר מי וקפריך כר"ש. מותר במינו שלא ובין במינו בין בזמנושלא
 והך "(. מותר תערובת ע"י אבל בעיניה, מילי הני עד כו' הכירבא
 ונם : פמח אחר מותר ע( ולהכי ביין, נתערב הוא תערובת ע"יחמץ
 להשתמש רוצין ואין וקערותם, קדרותם את ששוברין אנשים 18( כןיש
 ומביאין ישברו. בפמח קדרות "( דאמר כרב ועושין פמח, לאחרבהן

 בדבר, מודה ר' ואין באימורי. כרב 15( הלכה דאמר' לדבריהןראיות
 ובין במינו בין בזמנו שלא חמץ דאמר שמעון כר' הלכתא רבאאמר '" דקתני בההיא דחזינן משום כרב, הלכה אמרינן לא הכא צ( ר'דמבר
 באימורי, כרב הלכה דאמרי : '( מורי לי אמר והבי מותר. במינושלא
 דהלכתא בהדיא חזינן הכא אבל כמאן. הלכה חזינן דלא בדוכתי' ת(היינו

 : תערובת ע"ידמתיר

 שם. ד*ס וראח ב5וס, ב5א ע5יו עובר אינו חני': ע"ב ריש ב"ח שם 7( סע"ב. שם8(
 שד*י נ-וטגרות ש~ח"ה ב"י רש"י מסרוו בליקומים 10( ע"א. ריש ל' 9( סע"ב. כ"מ8(

 האמתית וחגרסא ב~ח"5: היא התשובה ותמצית וכו', שאלה יש חסרור ובסוף כתוב:240[
 רבא אפר הוא: בר ררבא במימרא חתלמור חכמי ער רור אחר רור מרבותינושהעתקתי
 בנוסחאות וגס ובו'. כרב בטשהו אסור במינו ש5א ובין במינו ביז ב~מנו חמץה5כתא
 קרושי חקרמונים 185[ עמ' נאוניס" "באבי5אנישע בספרו פווננסקי ]ראה לנאוניסברוקות
 ועי' "טותראן במקוס "לא" בנמרא: ולפנינו 11( ע"כ. שכתבנו כמו בתוב כרע5יוז
 שעבר חפץ נקרא ~ה ואיז י',[: רמ כ"ח סי' תרע"ב, ]סאניק רוקח ובמעשה 12( שם.בר"ס
 חרוש רבר ~ה וראה -=ראז; קרי: 18( בע"1. כראיתא בעיז ואינו חואי5 חפסח,ע5יו
 5' פסחיס 14( חעתיס. צוק רבו רש"י של שב~מנו העוברא למרות קררותם, לשבורחוא,
 ב"ח. סי' ח"א ררב"1 ותשו' 89, ח"א האורח והשווה רב; אמר ר"ה: שם ותוס'ע"א,
 וגם 19, אות 5ח5ז וחשווה 16( צ"ר. סי' יאיר חוות תשו' וראה ע"ב: מ"מ בכורות15(

 א5ו 18( שס. ור"ח ע"א, ל' פסחיס 17( ההלכה. בקביעת רש"י ש5 שימתו במבואי:מאמרי

 רב* קס"נ: סי' פסוקות בהלכות תמצא ומקורו 19( רש"י. של תלמירו שמעיה,רברי
 פסיקא הבא בסתמא, ושמוא5 ררב פלונתא רשביקא היכי באיסורי, כרב הלכתאאמרינן
 ב55 שמועח ביביז שהובאו הכללים 5כ5 ןה כל5 להומיף וצריר וכו'. כרב רלאהלכתא
 שם ואוצח*נ רע"ה, סי' ןאב בנימין תשו' ; רפ"ח אות אלי הליכות ותק"ו: ת"א,רמ"1,
 25. נ"טסי'
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 קי"רמ.ין

 עוגות אחד 2( גוי לי ששיגר : היצחקי שלמה 1( אני לידי באמעשה
 לאשתי, וקרא לחצר הגוי ונכנם 8מח. של 8( בשמיניוביצים

 בקרן הביצים לשמור וציויתי והלכתי : הכנמת לבית אלי שגרהואשתי
 והלחם הזה. הזמן אחר שיעשו בכדי התרתים ולערב הערב, עדזוית
 ס שהרהינו דכיון רציתי. ולא שכיניי אצל להפקירו הגוי ורצה קבלתי,לא

 : ובאכילה י( בהנאה ישראל כל ועל עלי ונאמר חמץ נעשהאצלו
 קמ"ומי'

 השבוע. מוף עד למימני צריך לא 2( דשבועי : מצאתי 1( בתשובותאבל
 ולהזכיר למנות צריך אין לשבוע שהגיעו עד השבוע ימי עםאבל
 כל וכן ימים. תשעה שהם יאמר ימים לתשעה כשיגיע אלאשבועי.

 : שבועות שני שהם ימים עשר לארבעה שיגיע עדהשבוע
 קמ"ןמי'

 י116( ממ: כ"י)מח"י זמן ברכת על : ע"ה ר"ש מ8יתשופה

 18( 2ל ב::מב:~ן הנמןה:ט אנו 1( נוהגין ר"ה של שיני יוםשל

 ל5 ]ולית5 755 תת"ג סי' פ"3 פסחיס נולןסתיט( )כ"י יירןכי הנסות :קיייד,
 ותסונס ; ססתינר([ )כ"י תרןכי נליקוטי ל5 ונס 5תסטרןס וך' ריוו5 ן'נתרןכי
 : 30[ 5ך חל"5 חןסה סו55ה ס5ננלי ]3רנעון 5ייטלין ן"ר ננעיני נעלרנסזו
 ע"5. נ"3 5סופות ס' וכת"י 11, 5ות 177 עת' ח"3 ר35י"ה :קמ"ר
 ]ב32נןפס ע"ר 116 ריס סת: כ"י תח"ו 515-503; סיי: כ"י סנייר ספר :קמ"ז
 ; י5חק בר' סלרנס : חתס ונסופו 77 רס"י סןור רניס[; נסינוייס 356 ס"פסי'

 וזה י"א[; סס"י ]=תחצ"ו צרפת מנהנ למי 2( במבואי. מש"כ והשווה 1( :קיייי
 ]ראה והיהורים הנוים ביז רש"י של בזמנו השולמ ירירות בררר חברותי מצב עלמעיר

 מ"ה סס"י ]מח"ו הפסח אחר ער להשהותו מותר תערובות ע"י חמץ אבל 3( שם[.ציימליז
 בפסח נכרי של חמץ ובעניין 5( בתשובותיו". רש"י "סננון פרק מבואי, והשווה 4(269[.
 ה"ב. פ"ב: פסחים י,רושלמי השווה בהנאה, מותראי

 ולא 161; צר להאורה במבוא רש"ב ע"י ונשממה רש"י. רבי לספרי 1נ11נתו 1( :קטוור
 מררכי שכ"ט, סי' ח"א או"ז ועי' רש"י. של מררשו מבית שיצאו בספרים לפנינונמצא
 ושבוע שבוע כל בתשלום היינו 2( לשוז. בשינוי תפ"ט סי' וטאו"ח תת"נ, סי'מנילה
 פמחים[. סוף הר"ן]לרעת
 סעריה לר' בתשוב' הרמב"ם של ערותו ]לפי המערב חכמי כל ניהניז יכי 1( :קמ"ז

 אשכנז חכמי אמנם 17[. אות 72 ע"ב סי' מק"נ חוצ' הרמב"ם תשו' ראה חמלמר ברכותב",ר
 שם[. ]ראבי"ה בתקיעתה ול"ש בקירושא ל"ש ר"ה של שני ביו"מ זמן או' שאין נוהניןוצרפת
 שו"ת פ"ר, ווקח ק"מ, סי' או"1 ראה רר"ה שני בליל זומן בעניין ררבוותא לפלונתאובנונע
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 2( שעברתי מקומות ובכלבמקומנו

 4( ר"ה של ימים 8( בשני ואיןלאומרו.

 אלא[ גליות של טובים ימים]2נלשני
 זה -~ל א!ע לאמור ומהובר ציד ץלגבי
 הע ץ ב"ד בזמן ק~אף לפי והנשעםבזה.
 ויום מפק שום בלא '( י"ט שניעושין
 היו ראשון ויום י"ט. עיקר היההשיני
 לזלזולי 8( ליתי דלא בקדושהגומרין
 9(. ממכינן מנהגא ואהא הבאה,לשנה
 נינהו מפיקא אי נפשך, מה זמןולעניין
 ק]א[ דב"ד אמנהגא ואי זמן, "(נימא
 ולמהר קדש "( אותו נוהגין שהיוממכינן
 שיני מיום דהא זמן. אומ' כן גםקדש,

 ט( ההגעיקר

 5,1" רס"י 3סס: ס"ך[ ךין 3ו ]בבכל נ' סי' ר"ס ס'""ה
 ר"ס סר""ם ; נתסונות

 ל"ה ה"3 "ו"( : נתסונס רס"י כתנ : 3סס י' סי' פ"נ עירונין יסס י"י, ס"פ"י
 ע"ך[. 104 קריו,ונס ]ך' ת"ר סי' ו3"י ט"ו"ה ; 4 "ות 219 ה"3 ר"3י"ס ןע"נ

 המנהנים וס' ע"ר, ק"ב ר"ו אבוררהם 149, ס'המחכים ע"ב, נ"ב מנהינ ג"ר, ר"פמהר"ם
 שם. רש"י בסדור וכ"ה =]בהז[. 2( ח'. אות 19 ע' ושם י', אות 40 ע' ב"בלמהר"ם

 עפ"י זה ותיקנתי 4( מובים. ימים שני ביז חילוע ואיז רש"י: ובס' ימים. שני[ =]ביז8(
 ביצה לענייז אלא סמ: מח"ו רש"י[; וס' ]מח"ו ומחובר ביצה לגבי 5( רש"י. בס'הני'

 וטעמא הנרפס: מח"ו 6( נליות[. של י"מ שני ר"ה: ע"ד נ"ו הרמב"ם חירושי ]ראהומחובר

 עושיז שהיו פעמים שם: 7( המקרש. בית בזמן ראמ רש"י: סרור הבית; בזמן ראמסשום
 הבאה. לשנה בה יזלזלו שלא שם: 8( ספק. שום היה שלא ואעפ"י ארוך, יו"משניהז

 זמז. אסרינז שם: 10( ספק. תורת לאיסורז משוינן ולא אנן, סמכיגז מנהנא ואההוא שם:9(

 וכז שיני ביום זמז לומר וצריר השנה, ראש עיקר והוא רש"י: ס' 12( קרש. =]היום[11(
 ולאסור. שם: 16( י"מ. שני ביז שם: 14( הנרפס[. במח"ו ]וכ"ה =המקומות 18(הלכה.

 שם: 19( עושיז. שיהו שם: 18( הבית. בזמן הנרפס: מח"ו 17( בז.ה. זה את רש"י: ס'18(

 יום רהא שם: 21( רש"י[. בס' ]וכן ספק -שום 20( ארור. מוב יום רש"י: ס' ארור;יום
 הנרפס: מח"ו שם; וכ"ה 22( אנז[. המלה ]בלי סמכינז שם: 22( יו"מ. עיקר היהשיני

 שני. מיום שם: 28( גליות. של זמז שם: 25( הוא. ספיקא אי שם: 24(לאיסורו.
 שיני. ביום זמן שם: 28( המוערות. כל מוניז סה"נ: המוערים: מונין ,רש"י: סרור27(
 הספרים בכל בזה רש"י תשובת לפנינו נמצא לא 4[ אות ]שם אפמוביצר של ולרעתו29(

 ובסרור במח"ו הנייר, בס' רהלא רבריו, צרקו לא אמנם רש"י. של סדרשו בביתשנתחברו

 יצחק. בר' שלמה בסומ: חתם ובשניהם רש"י, תשובת איתא שלפנינורש"י

 חילוק ואיז בהם. שעברתימקומות
 השנה ראש של מובים ימים 14(לשני
 אלא גליות, של מובים ימיםלשני
 את 15( לאסור ומחובר ביצהלעניין
 ראף משום ומעמא, בזה. זה 18(של

 18( שהיו פעמים 17( דיז ביתבזמן
 ואע"פי מוב19( יום 'טניהםעושיז
 יום דהא ספע. שמ%20 היהשלא

 יום העיקר היה הוא 'טנימוב21(
 בקרושה ראשוז יום גומריז היומיב,
 ואההוא הבאה. לשנה בה יזלזלושלא

 מיפוינן ולא אנז22(, סמכינןמנהגא,
 לעינ"ז אבל ספק. תורת 23(לאיסורז

 גינהו ספיקא24( אי נפשר, מהזמן
 דבית אמנהגא ואי זמן25(,אמרינז
 היום אותו נהנין יטהיו סמכינןריז

 דהא זמז. אומריז קורש, ולמחרקורש
 מוניז27( היו יפיני מוב28(מיום
 השנה ראש עיקר והוא המוערותתיקון
 הלכה: וכז זסז28(, בו לומרוצריד

 2 29( יצחק בר'שלמה

 והוא המועדות, כל מוניןהיו
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 קי"ז 1פי
 ביום זמן לברך שלא ופמק בו 1( שחזר בשמו אחרת תשובה מצאתיעוד

 של שני ביום זמן אומרין : נ( לשונו נומח ווה כלל. שניטוב
 אחד דקדושה משום לאומרו שאין אומרים שהיו יש כי השנה.ראש
 ועתה 8(. לאומרו צריך ודאי אלא היא, מילרנא ולאו ביצה. לעניןהן

 טובים: ימים ככל בלבד ראשון ביום אלא זמן 4( לומר צריך שאין לי,נראה
 קי"חטי'

 שלא ערבה 8( משום המועדים לדחות ראו מה : מיקמיה פ( שאילו 1(תוב
 מצות עיקר '( והלא ולולב. שופר על הקפידו ולא בשבת,תארע

 לסתורס ונונות סס"כ, 3ו, כל ת"ח, : לסוסיף 5ריך מס תפטוני5ר מ5יין סחקיייתולכל
 64ן. ומס157,

 רפ"ס סי' 3(03"0 סונתס לסיפך, ופסק 3ס מח1ר רניכו, 3מס זו יחרת תמונס :קיקקז
 ]רתס 1"ל רם"י מל ררכו 11 נותמו3ס ללנוור וים קס"ח[. סי' נפררס ]ועי' 268ע'

 סרתני"ס סמתלס ולנסוף ת5תתי. ,נתמונות : נמס 406 תר5"ט סי' ח"נרתניס : ע"נ כ' רף לקוסוופ י ר13ס 3לקו11ס קעווס רף ]=בפע: קכ"נ סי' פררס :קי"ח מלפכיכו. רם"י ר3י כ:פרי 3כל 11 לתמו3ס חנר נו5תתי ולת 64ן[. לסתורס 3ת3ותרם"כ
 נורכמטיין י. ח. תעיכי 11 תמונס וכעלנוס וק5רתיס. נרולס וסמתלס : נ1ס"ל מסתוסיף
 ולסלן. 361 עת' י"ר מכס נסתקופס סתחרוכיס" סענור ינוי "רכרי על סחמוננתתתרו

 ולא טעותו על תמיד הודה הוא במדותי(, ,רש"י של גדולתו על מעיד וזה1( :קי"ז
 ושם י"ד, סי' פ"ד ]ר"ה והרא"ש 2( מיוחד. בפרק במבואי ע"ז שחעירותי מה וראהבוש.

 כתב שני בליל זטז ולענייז : בזה"ל כתבו ת"ר[ סי' ]או"ח הטור וגם י'[ סי' פ"געירוביז
 וכיומא אחת קדושה שהז לפי ראשוז, ביום אלא אומרים שאיז אמרו רבוהינו בתשובה:רש"י

 שעברתי... המקומות ובכל במקומינו נוהגיז וכז זמז. בו שצ"ל אומר אני אבל דמי...גריכתא
 ובראבי"ה 8( 8[. אות להלז ]ראה זקנו רש"י בשם רשב"ם כתב וכז ע"כ. הלכה וכז זמז בווצ"ל
 רבינו זקינו בשם שאמר מאיר רבינו בז שמואל רבינו כתב בתשובות אבל איתא: 219ח"ב

 ביום שהחיינו לומר שצריר בחול, להיות ר"ה של ימים שני כשחלו שאפילו נ"ע:שלטה
 ז', אות הכ"ג פכ"ט: שבת ה' הגה"ט ]והשווה דיומא אתקיעתח ביז דלילא בקירושא ביןשני,
 ' שם טוסיף והרשב"ם ו'[. אות פ"נ שופר ה'ושם

 דאע"ג דזקני, טעמא מסתבר' לבסוף:
 יש וכו' הילכר וגו' הוא ממפיקא שלא שני ביו"ט הוא קדושה עיקר הם, אחתדקדושה

 ואשכנז צרפת חכמי שפסקו למה מתאימה זו ופמקא 4( וגו'. גטז הלילות בשני לומרלנו
 מרוטנבורג מהר"ם דבי מנהגים במפר באריכות ע"ז שהעירותי מה וגם 2 אות לעיל]ראה
 י'[. אות40

 וו תשובה ואולי הקודמת. התשובה לסוף שם ושייר ]=תוב[: טוב בנדפס: 1( :קי"ח
 בראבי"ה. וליתא בלקה"פ: ג"כ וכ"ה 2( במבואי[. מש"כ מראה לרבינו אינה לרש"יהסיוחסת

 שם. חסר השאלה סוף ועד מכאז 4( מפני. ראבי"ה:8(
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 למקד"ג זיכר אלא נן א והיטאר ץ בקרא כדכרעב ראע"ן ביוםלרלב
 שהעמידו מופרים בדברי ומעד ממך העיבור מוד בעלי מצאו היכןועוד

 חכמים בימי והרי עליה. מועדים ושאר פמח לדחות כרת במקוםדבריהם
 ץ, במוכה כדמפרש בראשון לולב כמו שבת דוחה בשביעי ערבההיתה
 וכו'. יעבירנו שמא גזירה לידחו, נמי יומי שאר הכי אי התםוהוינן
 אי הלכך דירחא. בקביעא ידעינן לא לידחו נמי האידנא '( פרכינןועוד
 דלצרכו לומר רמז מצינו ולא שבת. לידחי ולא דלבמלו מועדאיקלע
 ערבה משום ולא בראשון לולב משום לא ממקומו, היום לדחותרבנן

 משום 9( ודחוהו לאלול דעברוהו הכפורים ביום 8( שמצינו כמובשביעי,
 : וירקייאמתייא

 השנה ראש נקבע שלא אפשר אי "( כרחינו על : רבינו '1(והשהצנו
 מולד לכשיבא כן לא שאם בשבת. נםי מוכות ט( ויבאבשבת

 הדחיה, מפני '1( לקובעו אפשר אי ביום ובו ]:בהי"ח["( בחמישיתשרי
 לדבריך בשבת ולא 16(, בראשון וטיבא כיפור יום מפבי פ1( בששיולא

 ונמצא ערבה. תקנת מפני ט( בראשון ולא ולולב, שופר תקנת "(משום

 ובמה ידחו %( ובמה עליהן תהא מה ימים ד' 19( והללו ימים, ד'דחוי
 ]בשבת[ לקובעה מומב עליהם לממוך יש אפשר, ואי הואיל א(.ימלאו
 ולא למחרתם, תשלומין להם יש שהרי אחד, יום ולולב שופרוידחה
 ערבה %( התם וכדאמר תשלומין. לה שאין שביעי של ]ערבה[תדחה
 לפרממה כדי ומשנינן יומי. משאר מפי שבת דחיא טעמא מאיבשביעי
 המים ונימוך ערבה נמיעות דעשר פה, שבעל תורה התורה, מןשהיא
 לעשות עליה והשגיחו הראשונים ממכו זה דבר ועל ממיני. למשההלכה

 ע"א. כ' ר"ה 8( ]=פרכינז[. פרטנ' בנדפס: 7( ע"ב. 0"ב 6( 0'. כ"ג: ויקרא5(
 ויקבש שם: 12( כורחר. על שם: 11( והפעיטנו. ראבי"ה: 10( ידחוהו. בנרפס:0(
 בזה. כ,ום הניה לא עהרנרייר ורח"י בי"ח. בטעות: ובפרדס חצות; יום, ה', וסי0נו:18(
 שם: 17( ראשוו. ביום שם: 16( ששי. ביום שם: 15( לקבוע. א"א ביום בו ראבי"ה:14(

 ועוד שם: 21( ירחו. ב0ה ראבי"ה: 20( הללו. פע: 19( ראשון. ולא שם: 18(טפני.
 ר' השני =רבו הוא אולי 23( ע"א. ט"ר סוכה 22( וכו'. מיהרא ואתי קדיםדהשתא
 לספר "0בוא בספרו אפטוביצר ר"א טעיני זו ונעלטה 14[ צד 0עה"נ ]ראה יהודה בר'יצחק

 פגז =ר"י הוא 174[ צר לקוטי, בתר ]לקוטי ברלינר של לדעתו א0נם 871; צדהראבי"ה"
 מבאז 24( בראבי"ח. חסר הקרוש" טורי "טפי וער זה" רבר "ועל מו זה וטא0רלויה.
 וליתא ה0עתיק. 0את הקוד0ים לרברים וביאור הוספה שהוא כנואה קרים" "והשתאוער

 העיגול. חצאי ביו אותן ש0תי ולבו בראבי"ה. טזחרמיזא
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 העיקר חיבת 4*( )ומ"וך : "( הקדוש מורי מפי קבלתי כך ומייג. מעדלח
 העיבור ממדרי רבותינו הקפידו : ובאר קצר עוד אפרשנו הטעםנוהגין
 בא כשהוא עצמו מחמת דחוהו ולא ערבה משום השנה ראשלדחות
 לכשיבא כן שאם הראשון. החג בעיקרו בטל ולולב שופר בו ובטלבשבת
 בששי ולא י"ח, 16( דחיית מפני לקובעו אפשר אי בו ]=הי"ח[בחמישי
 שופר תקנת משום לדבריך בשבת ולא בראשון, שיבא כיפור יוםמפני
 ויותר(. ימים ג' דחוי נמצא ערבה. תקנת משום בראשון ולאולולב,
 החכמים לכל נראה ולא יומי, ]=תלתא יי( מיהרא ואתי קדים 'נ(וה,שתא
 דאמר 8*( ההוא כי כך. כל מולדו[ מיום שרחק מאחר חדש, ראשלקרותו
 נראה ולא ]בשנה[נ המעוברים חדשים מד' ]פוחתים[ אין פ'(בערכים
 יומי תלתי מיהרא ואתי דקדים משום ח', על יותר[ לעבר]לחכמים
 ואמרו זה על רבותינו ממכו אפשר, ואי הואיל 56( לפיכך עלמא.ותמה
 תדחה ולא "(,. התורה מן שהוא ולולב שופר וידחה בשבת לקובעומוטב
 קיים שהמקדש בזמן א( שהרי "(. ממיני למשה הלכה שהיא 85(ערבה
 "( בשביעי ערבה ש( התם כדאמר תורה. משל יותר חיזוק להעשו
 שהיא לפרממה כדי ומשנינן יומי. משאר טפי שבת דחיא טעמאמאי
 למשה הלכה , המים ונימוך ערבה נטיעות דעשר פה שבעל התורהמן

 פ( ידעינן לא "( התם כדאמר שבת דחייא לא האידנא ומיהוממיני.

 : מידי לא ותו מקמיה, דחינן דירחאבקיבעא

 רמב"ם ]ראה המולר מפני שלאחריו ליום ר"ח קביקעע שרוחיז וכוונתו הרחייה. נמפני25(
 הלשו.1 27( קרים. רהשתא ועור ראבי"ה: 26( 116. אות שם וראבי"ה ה"ג, פ"ר: קרה"חה'
 רח"י על והתימא .הראבי"ה. עפ"י להשלימו ויש בלקוה"פ, וגם בפררס בחסר נ5קהכאז

 ראמרינן הא כי ראבי"ה: 28( תיבות. מי"ג פחות לא כאז שנשמטו הרגיש שלאעה,רנרייר
 המעוברים חרשים מר' פוחתים איז משובשת: הני' קע"ו רף ובפע: ע"ב. ח' 20(בערכיז.

 תשלומין להם יש שהרי אחר, יום שם: 1ה( הילכר. ראבי"ה: 80( ח'. על נראהולא
 "מש5 וער מכאז 84( תש5ומיז. לה שאין שם: בה( שביעי. ש,5 שם: 82(למחרתם.
 ע"ב. מ"ג שס 87( בשביעית. פע: 88( ע"א. מ"ר סוכה 85( בראבי"ה. חסרתורה"

 וכו'. רירחא בקביעא בקיאינן 5א אנז התם כראמרינן ראבי"ה:88(
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 קי"פפי'

 מלאין עושין שאנו '( העיבורים חדשי על : 1( מורי-צדק פי אתשאלתי
 לעוים רבינו, משום ס בגולה נוהגין אנו וכך ]התם[8(.כדגרמינן

 שיני דאדר בזמנו. ר"ח שהוקבע לך שיודע עד חמר ואחד מלאאחד
 אדרים, שני עושין וכשאנו חמר. אדר מלא שבמ כמשפמו, חמרלעולם
 המנילה את קורא אתה אי שכן לשנה. עיבור הוא לשבמ הממוךהראשון

 0 דאמר כמאן לן דקיימא השיני, אדר עד השקלים את השמעתולא
 *( דאמרו כרבנן והילכתא בראשון. נוהגות אינן בשיני הנוהגותמצוות

 המולד, כדין וחצי ]יום[ מכ"מ להיות ודינו יום. שלשים שנה עיבורכמה

 המולד, ץ ממקום הקביעות 8( סדחין עיבורין 1( שהיו יום חצאי ז'הרי

 מאחרין הן אבל כאחד, 10( באין היו חמר ואחד מלא אחדשעל-ידי
 רבין שהמליאין וכמליו מרחשון על ועוד : המולד לאחר הרבההקביעות

 ושלשה שלשה 11( שלנו והילוך מנהג שזהו אומרין ששמעתי החמירין,על
 כמדרן. והשאר חמירין וה' מליאין מ' יש בראשון שבעולם.מחזורין
 והשלישי כמדרן. והשאר חמירין וה' מליאין ה' ת( לו ]יש[ובשיני

 הקביעות מדחה שהמחזור נמצא חמירין. וה' מליאין מ' "(כבראשון
 החמירים, ]::על[ מכנגד א( יותר רבים שהמליאין ימים ד' אותןלפניו,
 ן,]ועוד[

 נדחה שהקביעות וחצי ימים ז' הרי עיבורים, של חצא,_,ום 16(
 בו והמולד הקביעות עוד שיבואו לעולם יתכן "( ואיך מולדו. "(ממקום

 : אתמהא "(.ביום

 ]=ם7' ע"3 ל"ז 7"ק ספרוס נלקוטי סו3"ס לרם"י נר"י תרייי 1ו ת5ונס :קי"פ
 רניס ונסינוייס ; קנ"נ סי' 22פרוס וקע"ס קע"י וף 22פע: וע"נ ע"3 כ'"נ1'[

 : 51"ל 5לנ1ס רנינו 53ס נ51"תי : 53ס קס"ח סי'353ס"ל

 בספרן נ'ינ.רנ י.1 מש.." פ.וה.צרק הח.אי .ע.יני ייו; פ.י" "ו: 1( :קיט

 ע*ב. י"פ ר"ה 8( )שם(. רעיבוריו 2( 817-808. עמ' ירועה" "כתה-שאינההנרסני
 שהעיבורים. שבה"י: 7( שם. ר"ה 8( ע"ב. ו' סנילה 5( ר'. משום נוהניז אנו וכר פע:4(
 שויז שבה"י: 10( שם. שבה"ל עפ"י זה ותיקנתי הסולר. ]=מיום[ 9( סריחיז. פע:8(

 פע: 18( סלאים. ח' שבה"ל: מלאים; חמשה לר יש פע: 12( כל. -,פל 11(באחד.
 בשבה"י )וכ"ה החסריז על רבים -שהמלאים 14(בבראשיתו.

 זו ושור ,טם: 16( שם(.

 ואיו שם: 417 םחזור. בכל םולרו םשום פע: 18( יום. חצאי י"ז יותר פ': יום;חצאי
 אחד. ביום שם: 18(יתכו.
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 שנה כל של התש"צנין 8( כנגדן לך יש הרי : ]=רבינו[ ר'והשיבני
 ואחד מלא באחד 8( חדשי-השנה ]ננכמליו[ שכלו שלאחרושנה

 של *1( כדי-שיעור קביעות של ביומו ונכנם המולד 1י( נמשרחמר.
 עד חציו, עד פעמים יום, של ידותיו שתי עד פעמים השנה,תשצ"גין
 א( של והתש"צגין הקביעות ונקדם המולד ומאחרין רביעו עד '9(,שלישו
 על* מועד ]בנשל "( זה איחור הרי ימים. לז' קרוב 26( עושין כולןמחזור,
 וכמליו מרחשון מולד של הקביעות[ איחור כנגד לך עולה התש"צגיןידי

 בפרדין 88( שאין עד לעולם זה י'( את זה משוין כן ועל-ידיוהעיבורין.
 : מזה יותר מזהזה

 ק"פמי'
 1( כר' כשר אחד אנד רק נאגד שלאלולב

 מאגודת קיחה קיחה דיליףיהודה
 אגדין מניין 2( שם מצינו ולאאזוב.
 לנוי, בשלש *( מצינו אבל מגי. '(וברוב
 : ואנויהו אלי זהמשום

 : יצחק ברשלמה

 ריוו5( )ן' נ)ורךכי ]ולית5 ע"נ 90 ךף קע"ן סי' פ"נ סוכס נולךס)ויט( )כ"יסנדול )ורךכי נסנסות סונ5ס י5קק( 3ר סלנוס נסופס )ותתם לרנינו זו תיונס :ק"כ
 5 5ות 377 תרס"ו סי' ת"נ נר*ני"ס 5פטוני5ר ר"5 ס5יין ס)וקורות ולכלסלסון. נפינויי 131 רע"ס סי' וסס 146, ס"נ סי' רס"י ונסיור ; ק5"5 סס"י ונפרךססס[

 146. ע' רסן'י וס' פרךס )ורךכי, : לסוסיף5ריך

 שבח"י: 22( נבהשר. והנה שמי 21( סרווין. השנה חרשי כל שם:20( יתרי:. שם:10(
 שם. ליתא שיישו" "ער שבה"ל: 28( השנה. תשצ"נ של פע: השנה; תשצנין כלושי
 ביקה"פ: ונם בשבה"ל וכ"ח 27( ירי. על המולר איחור הרי שבה"ל: שם: פע: עפ"יגה תיקנתי 28( יסים. יז' קר.וב עוליז שם: 25( כולם. של פע: המחזור; כל של שם:24(

 העני: ובנונע מזה; יותר מזה זה כסררז שאי: ער פע: 28( זה. אחר זה בפ.ררס:אמנם
 ]וייתא 422 ע' מח"ו ומישו: סני. ובחר שם: רש"י וס' פורס אמנם 3( שם. רש"י וס'פררס עפ"י זח ותיקנתי נאונרין[; מניי: ]-ישום[ צ"ל: אולי 2( ע"א. י"נ סיכה 1( ןק"כ תב"ח. סי' ושם תכ"ז, סי' או"ח וטור החורש קרוש ה' הרמב"ם השווהשלסנינו
 וח,פווח וקשר. כריבה או קשרים שני לעושות צריר רש"י שלרעת משמע: ח182[ סמ:בכ"י

 ויבאן. ינא: הערבה יתפזרו שיא וימעלח למטה לרבנן אפייו יאונרוםצוח ינוי אבי זשם? רש"י ס' ינוי; לאונרו[ מצוה ]=אבל צ"י אויי 4( 7. אות 377ראבי"ה

 148( רש"י)סרור
 אחר אנר אלא נאנר שיאלולב
 מאנורת קיחה קיחה יהורה ררבכשר,
 מניי: שזם מצינו ולא יליף.איזוב
 מצוה לנוי אבל סני. ובחראונריז
 ולמעיה ימטה ירבנ: אפילולאונרו
 ולכא:: לבאז הערבה ענפי יתפזרושלא

 : יצחק ברשלםח
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 קכ"אמי'
 אין אם ואומרין חלוקין 4( שיש החג, ימות שבכל ההיקףעל " שכתב : השיב " וכן נ"ע רבינו '( נשאל החג ימות שבכל '( היקףועל
 כבר אני : מצוי לולב שאין אע"פ היקף יש או' 6( ויש היקף, איןלולב

 ץ ושניתי היקף. יש האו' כדברי והשיבותי שנים כמה זה י( עלנשאלתי
 אכולה ערבה, דחיבומ 9( ממתניתא יומף רב איתותב דכי שדימיתיבה,

 דאמר 8( בין בנמילח, לאו ערבה דאמר בהא בין איתותב,מילתא
 אחרי 8( ואמרתי בלולב. שביעי של ושבע יום שבכל מ( אחתהיקף

 הוזכר לא אלמא היקף. הוא הוה שנ( דבערבה ושמעינן יומף, רבשהושב
 האידנא 8( לה עבדינן דלא רבנן 8( ואמור ערבה. אלא היקף לעינייןלולב
 יום בכל מקיפין שאנו זה שהיקף דיםיתי לפיכך למקדש. זכרשבעה
 8( שבע לערבה למקדש זכר בענין אלא '1(, עלינו הוא 16( חובהלא

 לולב 8( אין שחרי פופרו, ולא מחייבו לא ולולב הוא. בעלמאמנהג

 ונלי ע5ותיס נסינוייס 444 ע' ספ"נ ]במסי' 1395 סת:( )כ"י תת"1קפ"א:
 ת"3 15"ז ; 110 ע' יכ"ז יס"י סייי ן נ"ע רנינו נס5ל : נסס נסופו[חתי)ותו
 : י5תק[ נר' סלנוס : נסופו ]ותתס רס"י תסונת וזו : 3סס רניס נסינוחם סט"וסי'

 סר"ס 55 ס5לס נס5לס וע"( : נסס ע"ך[ ]קט"ז ל"ך סי' ת"5 נ5"ת נ)ורןונקי5ור
 ידוע ס5ינו קיונוס, סיותר רס"י תסונת זכר כ5ן נתקיים ע5)וס רנינו ונתסונתז"ל.

 : נונו5י[ ]וססווס 5חר )ו)וקורלנו

 16ן[ רש*י ]ם' וש"ב שם שצייו המקורות ולכל החנ; ימות כל של בנרפס: 1( :קכ"א

 רששי. תשובת ווו או"ז: ו"ל; הר"ש אל שאלה נשאלה וע"ז א"ח: 2( א"ח. להוסיף:צריך
 ברבר חול9י1 שיש או"ז: היטף; אין לולב אין שאם ואו' חולקין שיש שם: 5(היטף. עי ושבהבת או"ז: חחנ; יסות כל של היסף על שכתב על שם: 4( השיב. וכר בנרפס:8(

 יא ע"ב([1 מ"נ )סוכה בז.ה נחלטו ובבל א"י אמוראי ]וגם לולב, בלא היקף שאיוואומרים
 סי' סנחינ 448, מח"ו ע"ב, מ"א ח"ב עימור קי"ג, ח"ב ריצ"ג והשווה הראשונים.בלבר
 שחה9פח מוכיח שם חריצ"ג גם 8( %. אות סוף 897 ח"ב וראבי"ה שם, באו"ז ריב"זי"ר,
 רש"י: סן 8( כו'. כרברי והשיבותי זאת על שם: 7( שם. ליתא זה ובאו"ז: בערבה.היתה
 י-פפתניתין 9( מבואי[. ]ועי' רבינו של הגרולה ענותנותו על מעיר והוא בה;ומעיתי
 אחת חיקא ,שם: 11( ראמר. במאי ובאו"ז: בנרפס 10( מתני'. מהא או"ז: מ"ג:[:]סוכה

 אותו היה ובנרפם: היטף; חהיא הוה שם: 18( שס. ליתא זה באו"ז: 12( יומן.]="שבכל
 מוטל או"ז: עלינו: הוטל שם: 18( =יקליה. 15( ואמרינז. או"ז: ראמור; שם: 14(היסף.
 ריח"י: וסן או"ז ז'; לערבה למקרש זכר בענין לא שם: 17( הומל. עלינו רש"י: ס'עלינו;
 סנהנא אלא יחם: 18( למטרש. זבר בענין אלא רק סמ: ובכ"י לערבה; זכר בעינן לארהא

 ותיקגתי בהיקא; לולב ]4ענזכר[ איו -4שחרי 19( בעלמא. מנהג אלא ראינו או"ז:בעלמא;
 בהיקף. לולב למקרש זכר איו שהרי ובנרפס: או"ז: עפ"יזה
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 אחי של כחו יישר 0י( עתה ]=אבל :בהיקף
 ויש מפלפולו. שלמדתי 1"

 מחוורתא 8'( קמברי היקף[, בלולב הראשונים הבהיבו ~יחבם 22( שלאלומר
 בזקיפה[, ערבה דאמר ]::אהא 24( מתניתא מהא יומף רב אתותב כיהיא,
 מינה ושמעינן אתותב, בנמילהולא

 דאמ' אחריתי מילתא אבלדבנמילה,
 אלעזר, ר' אמ' וכן בלולב, דמתני'היקף

 הוה. בלולב 6י( וההיקף קיימי,בדוכתיה
 6י( לעשות חובה עלינו שהומלוכיון
 'ם הנהיגו שבעה, למקדש זכרללולב
 אין ואם למקדש, זכר שבעה כל בולהקיף
 הדברים, ]::נראין[ וכןיג( היקף. איןלולב

 : 9י( מבראשונה בווחוזרני
 : "( יצחק בר'שלמה

 קכ"גטי'
 לחוף מותר לאו. אם ראשו למרוק אמור אם מועד של בחולו :וששאלתם

 נחלקו מוב וביום בשבת שאף מועד, של בחולו ראשוולמרוק
 217; ק"כ סי' ס"ורס ; רס"י תסונות נין 24,  לר ת' סס"י תת5"ו :קכ"ג
 נוררכי 300, תר"ל סי' רס"י סרור ; יסורס נר' ר"י תסונות נין 289 פ"ר סי'תת"ו
 הנרפס. עפ"י וח ותיקנתי ש5פנינו; סמ: בכ"י כולו נשמט "קסברי" וער מכאז20(
 ]באו"ו כאו המובא "אחי" ותואר באו"ז[. ]וכ"ה מפלפולו שלמרתי אומץ[ ]=ויוסיף21(

 חמעתיק השמיטו וה בשביל אולי ולפ"ר תלמירו. שמעיה לר' =כוונתו רש"י[ ובס'ובנרפס
 מבואי(. )וחשווה מויטרי[ שמחח ר' מהרורת ולא שמעיה ר' מחרורת ]רהוא סמ:כ"י
 רב אתותב כי קסברי שם: 28( כו'. קסברי הראשונימ הנהיגוחו חנם על שלא או"ו:22(

 כ"ח 25( שמ. ונרפס אוייו עפ"י וה תיקנתי 24( חיא. רטחוורתא קסברי ובנרפס:יוסף;
 רש"י: ובס' בנרפס אמנמ באו"ז,; נ"כ כ"ה 28( בלולב. נמי והיקמ או"ו: רש"י; בסרורנ"כ
 ]=יבו בראשונה בי וחוורני ובאו"ו: סמ: בכת"י 29( שם. חסר ובאו"ו: רש"י; וס'הנרפס עפ"י וה ותיקנתי הרברים; =נראיו 28( הנהיגוהו. רש"י: ס' 27( למקרש. וכרלולב

 סם: בכ"י רבינו ש5 חתימתו 80( שם. והנרפס רש"י ס' עפ"י וה ותיקנתימבראשונה[;
 408: ח"ב בראבי"ה אמנם במק"א; שלפנינו רש"י בתשובת ליתא וו ט'עמא 22( שם.ח"ב בראבי"ה אפטוביצר ר"א וחשווה 8. אות 898 ע' טוב שוחר במררש הוא ומקורו שס"ט[סי' ]שבה"ש מובח במקום היא התיבה הקפת 21( הנרפס. ובמח"ו רש"י בס' שם וחסרובאו"ו:

 9[ אות שם אממוביצרר"א מעיני ]ונע5מה לולב בלא אמ הריז רהוא רוקא, לאו בוה"ו הלולב עם מקיפיז שאנוומה

 : ו"5 הר"ש אל שאגה נשאלהוע"ו
 5חקיף צריר אם לו5ב לו ,טאי!מי
 צריר ראיו והשיב: חתיבה21(:את

 בשבת 82( רהא התיבח, אתלחקיף
 כר לו5ב. נוט5יו ראיו מקיפיואיו
 5חקיף צריר איו 5ולב לו ,טאיומי

ע"כ:

 ,טט"ו( ח"ב)או"ו
 ע5 ושכתבת רש"י: תשובתוח
 חו5קיו שיש החנ ימות יטבכלהיקמ
 לו5ב. ב5א חיקף שאיו ואוסייםברבר
 והשיבותי ואת ע5 נשא5תי כברואני
 היקף"" שיש האומרכרברי



..
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 תלישו2 משום הדבר 1( לאמר נראה האיך כי מותר. במועד אבלבו
 אדם כל ועל השביה מבית נ( לבא ]מותר[ במועד גלוח השתאשער,

 : 8( מנוולים כשהן לרגל יכנמו שלא כדי אלא נאמר,לא

 קכ"נטי'
 מועד. של בחולו בגת ודריכתן ענבים לקימת 1( להתחיל מהו 2ועהצאלתם

 חצדא ליה חצדי 8( הונא דרב מהא ומותר, דמי האבד 1(כדבר
 אמור, אבוד כולו אפילו במחובר דתניא דהא וממקנא דמועדא.בחולא
 דחימי דחצדי שמואל, ואיקפד חצדא ליה חצדי דרב ועוד הוא.יתידאה

 שבק כי כחשי 4( דמכחש משום פמידן וודאי עינבי אבל פמיד. ולאהוו
 בהן, ליכנם רשות ונותנים 5( הכרמים את לבצור כשמתחילין ועודלהו.

 כרמו, בוצר שאינו מיכל
 6( ולדורכן לבצור ומותר האבוד דבר הוה וודאי

 :בגת

 קכ"רטי'
 עצי קורות להוליך במועד לכתחילה גוים לשכור '( מהו :וששאלתם
 ובלבד כן, לעשות מותר : יאבדו שלא כדי למקום ממקוםבנין

 נו55תי וכן 3מס: רכ"ט סי' ום3ה"ל ),ויטרי, מנותה ה"ר 3מס תתל"ט סי' נו"קרים
 ]סתס[. רני הורהנתמונות

 נוח"נ : 25[ ]22פר: כ"5 סי' ),: כ"י 5ו"ה : 198 כ"ה סי' ת"3 ה5ורה :קכ"נ
 299 ע' רים רם"י סיור : ע"נ כ"5 לקה"פ קכ"נ: סי' פרךס 289: פ"תסי'

 ונ),עה"נ : רם"י[ 3ס' ךלית5 : וכתנ נרו5ה מכה 5' הערה נה5ורה ]ורם"ננסתס
 511. ת"נ נר5ני"ה ),זה רווי51 ולית5 יהוךה. נר' ר"י תמונות נין 33ע'
 נסתס: 24[ ]22פר: יו"ת סי' ),: כ"י 5ו"ה : 197 כ"נ סי' ת"נ ה5ורה :קכ"ר
 הסינון נסוף 298 תרכ"ן סי' רם"י נסיור ונס מס, ונסךריס 289, פ"3 סי'ננות"ו

 תלישת משום לאומרו ואיז מח"ו: הרבר: את נאסר היאר שהרי רש"י: ס' 1( :קכ"ב

 שרי נילוח רהשתא מח"ו: השבייה; מז לבא מותר רש"ין ס' סע"ב; י"ג מו"ק 2(שער.
 לחו4 רש"י: ס' מיבעיא; ולסרוק לחוף ומח"ו: מררכי 8( הים. וממרינת השבייה מזלבא

 85. חיות רצ"פ הוצ' היתום בז לי"ש מו"ק בפי' ועיי' )בתמיה(. אסורולסרוק

 בלקיטת להתחיל אם רש"י(. )ס' לנת ברריסתן ענבים בקיבולת להתחיל מהו 1( 2קכ"נ

 האבר ברבר 2( )או"ה(. במוער ענבים לקיטת להתחיל מהו )מה"נ(. הנת ורריכתענבים

 ט"ק ירוש' ועי' 5( )מה"ג(, כחשי רכחש משומ 4( ע"ב. י"ב מ"ק 8( )מח"נ(.מותר

 רש'"(. )ס' בנת ולררוס 6( ה"ב.פ"ב
 לשכור, מה האורה: 1( :קכ"ר



 רש"תש1ב1תעבנ

 בצנעה לעשות יכול שאינו 8( לאו ואם עושה, בצנעה לעשות 8(שיכול
 ושולה הננבים מפני פירותיו אדם מכנים 8( כדתנן שיוכל. ץ כמויעשה
 6( הנהו ליה הוו יומף רב ואמרינן תאבד. שלא בשביל המשרה מןפשתנו

 : וכו' ביממא עיילינהוכשורי

 קפ"חמי'
 כולו בניין לו לבנות הרגל קודם פועלים שהשכיר ישראל :ו,8שאאלתם

 שוב במועד, 1( לגמור הםפיקו ולא טוב יומ קודם לבנותווהתחילו
 : נוטה דעתי 8( כך : ונגנב אבוד בכולן 8( הוא וכבר גומרין יהולא

 התחום בתוך קיבולת מקבלי " דאמ' במועד ולגמור להניחשאמור
 דישראל עבידתיה עביד דקא לגוי וחזו העיר בני אותם אזלו דכי '(.אמור
 מינה ונפיק טבא ביומא ץ עבידתיה יהיב ישראל האי אמרי טובביום
 אמר דכי '( מישמע טוב. יום מקמי מישראל גוי דקיבלה ידעי ולאחורבה
 סס ס5ורס ר5ס לסלן. סייכס נר"י ר"י חתיתת ]5נונס יסויס. נר' י5חק :3מס
 כנוו נסתס רם"י סייר : וכתנ נרו5ס מנס סס ופריינון 5'. סערס סס 5ו"ס י',סערס
 32, נועס"ג ע"נ, כ"5 פריס לקוטי ק"נ, סי' נפריס 5נונס פס[. לפנינומסו5
 נונו5 ועי' 5חיו נוכיר( ננר' נונחס לר' מססינ נ"ע נתן ר' : נסס ם"ך סי'ונרוקח
 ס)וכירי. כועסס נוס' נונעת זו ותסונס וג'. 5' סערס מס רם"י וס' י"נ, יףלנוס"ג
 288[: פ"5 ב:סי 52 סכו: ]כ"י תח"ו 29: 5ך ת"ג סי' תעס"ג :קנ"ה
 5ו"ס : ומם5לתס : נסס 98 תרכ"ג סי' רם"י סיור : 197 נ"נ סי' ח"נס5ורס
 ' סי ונמנס"ל נר"י[: לר"י ]=:וכוונתס נסתס 23*24 5ך =:פר: כו"ז סי' נו:כ"י

 ז"ל. לג5ונינ( ם5לו נמס:רכ"נ

 )שם(. שיכו5 כמו 4( רש"י(. )ס' יכו5 אינו ואם 8( ואו"ה(. וש"י )ס' יכו5 שאם צ"5:*(
 ועיי5ינחו כשורי הניי רש"י(: )ס' כ5 פני כיומא עיי5ינהו כשורי הנד 8( ע"ב. י"ב מ"ק8(

 5נומרם מניחיז יהו 5א ואם 5יבט5, רוצים שאינז 5פי כמוער ש,נמורו מהו 1( :קנאח
 בח 8( )האורה(. רמי וכגנב אבר ככו5ז סבור והוא פ( )מח"ו(. ינמרו 5א שובבמוער
 רש"י(. )סרהר שמוא5 ראמר 4( )מח"ו(. במוער 5נמור 5הם 5הניח שאסור נוטה.ד*תי
 מ5אכה שקיב5 גוי רהיינו אסור, 5( אריסא. ר"ה ע"ב כ"א ע"ז בתום' ע"א.ועי' י"גמ"ק

 ביומא 5גוי עיבירתיח יהיכ 8( ואו"ה(. רש"י )ס' אסור התחום בתור יו"מ קורםמישר'
 ירועה שהיא במ5אכה כגוז שמוא5 אסר רכי ומשמע ובמח"ו: 7( )מח"ו(. 5כתחי5המבא
 5בא וגי5יז ישר' שאיז כמקום רהוי רמותר שמוא5 קאמר 5תחום חוץ אב5 ישר', ש5שהיא
 רש"י: ובסרורשם.

 ישרא5 יש5 שהיא ידועח קהיא במ5אכח כנוז שמוא5 אסר רכי ומשמ"
 ' שם. 5באורני5יז

, 1 
 ן
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 קאמ' לתחום חוץ אבל ישר' של שהיא שידועה במלאכה שמואלכאן
 אי 88א ר' ואמ' שם. לבוא ישר' רנילי' שאין במקום דמותרלשמואל
 ההוא בני ליה דחזו אמו' להתם ומקרבא שם דרין דישר' מתאאיכא
 לדוכתא מדוכתא '( דאזלו אינשי דשכיחי מועד של בחולו וממקנאמתא.
 ליה בנו ץ נתן דרב בריה זוטרא מור ואמרינן אמור. לתחום חוץאפי'

 מפיא ורב ט( רב אקלעו לתחום. חוץ קיבולת מקבלי "( במועד א(אפדנא
 אמור לתחום חוץ אפי' *1( דקמברי לנוה, 18( עאל ולא חיננא בר הונאורב

 : להתם למיזלדרנילי

 קט"וטי'
 דכינ( ברזל, בננרי מועד של בחולו מומים פרמות לתקן מהו 1(:הטיואלתם

. ץ ושרי דמי האבד '( כדבר לומר יש מועד, של בחולו דרך לונזדמן

 8( אבל שנהנו, במקום מותר הני כל : המועד לצורך נוי אומן ידי על

 קיבולת מתחלה, לתופרן אומן לנוי כלים וליתן 6( נוי לכובמ כליםליתן
 : ואמור '(הוי

 פריס : 33 ננועס"נ נר"י ר"י 3סס סו53ס זו יסויס 3ר' ינחק ו' תיינת :קכ"ו
 וסי' פ"ס ]בנסי' ע"ו 52 יף סנו:( )כ"י נוח"ו ע"נ: כ"5 לקס"פ קנ"נ:סי'
 לו"ט סי' נו: ]=:כ"י ע"5 85 ןף סנו:( )כ"י 5ו"ס ן 198 ח"נ ס5ורס 289[:פ"ו
 ח"נ ר5ני"ס וססווס סינוייס. נכנוס 298 ע' רס"י וסיור 25-24[: בנפר: נ'וסי'

 2: 5ות 47 רס"י לס' ונונו5 11/ 5ות506

 ובאו"ה 10( שם. הסררים בס' וכ"ה נחמו. ררב בם"ק: ולפנינו 9( צ'. אות ר"ס עי'8(
 רבא איקלעי )האוירה(. רבה איקלעו 12( )טח"ו(. מוערא בחולו 11( אפנרא.בסעות:
 עיילו ולא רש"י: ובס' לנביח.. עיול ולא בטח"ו: 13( שלפנינו. בנסרא וליתא)או"ח(.
 שם. חסר והשאר אסוו. לתחום חוץ רקסברי באו"ה: אמנם בסק"א. כ"ה 14(לנויה.

 ולתקן סם: כ"י טח"ו רפרזלא: בננרי סוסים פרסות לתקו מהו ששאל אן"ה: 1( :קכ"י
 או"ה: 4( רמי. ראבר כרבר רש"י: סרור 3( לן. סריח רכי סררים: ובס' סוער, שלבחולו לי שסין רכי רש"י: בסרו,ר אולם לו. טזרמו רכי שם: 2( ברגל. בנינרי סוסיםפרסות
 סי' או"ה פ"ו: סי' טח"ו 6( נוי. אומו ע"י וסותר טעה"נ: הטוער: לצרר אסן ע"יושרי
 טח"ו בתחילת: לתופרו לגוי כלים וליתו נוי לכובס ליתו אבל סגה"נ: 8( 25. צרנ'

 חוא. סט: טח"ו 7( גוי[. לכוגס 52: סם ]ובכ"י אוסן לכובס כלים ליתו אבלחנרפס:
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 קפ"זמ"
 חדש ראש 8( בפרשת ארבעה י( וקראו החזן ששכח ר', 1( לפני באמעשה

 חדשים. 4( בשאר ארבעה לקרות שרגילין כמו בחנוכהןשבא
 היה לא הארון מן מוצא חנוכה של תורה מפר י( ה*ה לא אם : ר'ואמר

 משגיתין אין י( הילכתא דהא חנוכה. 6( בשל חטישי לקרותצריך
 חנוכה בפרשת עיקר כל קרא לא אם כלומר עיקר, כל 8( ובפוריםבחנוכה
 פגמו משום תורות, "( שתי שהוציא " עתה אבל לחוש. איןובפורים

 שלא חנוכה, "( פרשת ולקרות חמישי להעמיד צריך שני, תורה מפרשל
 קרייה. בלא החזירוהו לפיכך הוא, פגום שיני תורה מפר "( אותויאמרו
 שיחתום קודם חנוכה בשל "( בו יקרא עצמו שהרביעי לומר "(ואין
 מדלגין ואין י1(, טדלג ליה דהוה חדש, ראש בפרשת ראשון תורהבמפר
 חדש ראש 16( בשל שקרא מאחר הרביעי אבל עיניינין. בשני'בתורה
 דמומב שנייה, בתורה ויקרא "( אחריו יעלה והחמישי וירד,יחתום
 פוחתין אין ובפורים בחנוכה "( דאמרינן האשתבמל

 %( שקרא ואחר תורה. מפר 19( ייפגם ואל]ב:עליהן[,

 לבמלה. ברכה משומ שנייה, פעם בו לקרות "(אמור
 לוי במקום "( וקורא ומברך עומד וקרא, שבירך %(שלאחר

 : %( שנייה פעם כהן קורא לוי שםאין

 סךור סילוייס[; נכתס ר"ת ססווי 206 ]:בסלךפס 46 סת: כ"י תח"ו :קכ"ז
 נסס ת5פתי נסס: ק"5 סי' סנס"ל ן כ"נ סי' פרךס ; 160-159 סכ"ו סי'רס"י

 (5"ל* סלווסרנילו

 ==רבי[: ]קרי: למני בא מעשה פררס: רבתי; בתניא ליתא זו ותשובה 1(' :קלנ"י
 ראשי- בשאר שם: 4( החרש. בפרשת שם: 8( וקרא. רש"י: ס' 2( "רבי". המלח שםוחסרה
 בחנוכה. חמשי מח"ו: בחנוכה: חמשה שם: 6( היתה. לא אם שם: 5( ארבעה.חרשים

 והלכתא ע"ב: כ"ט ובמגלה משגיחין; איז רקאמר פררס: הילכתא; אמרינז רהא שם:7(
 שהוציא עכשיו רש"י: ס' 9( שם. ד"ס ועי' עיקר. ו,ר"ח ובגמרא: 8( בחנוכה. משגיחיןאין
 יאמרו שלא שם: 12( בפרשת-חנוכה. שם: 11( =ספרי-תורות. קרי: 10( ספרי-תורות.שתי
 בתורה. מרלג שם: 15( חנוכה. בשל יקרא שם: 14( לומר. צר,יר ואיז שם: 13(ס"ת.
 חביאו רס"ג, לשון והשווה 18( שנייח. בתורת ויקרא יעלה מח"ו: 17( חרש. בראש שם:18(

 6. אות שס"א צד רס"נ בסדור ונמצא סעריה, רבינו וכתב בשם: ע"ב ל"ט ר"פאבודרהם
 לקרות. אותו אסור מח"ו: 21( בתורה. שקרא שם: 20( יפגום. ואל רש"י: ס'10(
 לוי; שם איז אם מר ראמי שם: 24(, לוי. במקום ומברר שם: 28( שבירר. שאחר שם:22(
 ואח"ג בזה"ל: לבסוף מסיים ובפררס חנרפס. במח"ו חמר וזח 25( ע"ב. נ"מ זיטיזועי'

 ירי-חובתז. יצאו וכולז מברר אחד יצא כולן, הברכות בכלמתחיל

 מומיפיןואין
 תורהבמפר
 הכהןמלבד
 %( מרדאמר
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 קכ"חטי'

 באחד פורים ואירע שהיה 1(מעשה
 4( בהמישי להתענות 8( וקדמובשבת

 אשה ובאתה6( : דבר עמא 5( וכןבשבת
 ז( אחר לרכוב לה שהיה ר' לפניאחת

 איפשר ]אם[ 8( ושאלההשלמונה.
 מורח מפני היום ותאכל 'למחרשתתענה
 ]זה[ שאין אע9"י ר' 9( ואמרהדרך.
 ולא תורה מדברי לא קבוע, ציבורתענית
 כן העם שנהגו 9( אלא מופרים,מדברי
 מרדכי שהתענה תעניות ט( אותםשהרי
 וכת' ימים ג' התענה בפמח 12(בשושן
 שעבר 18( במגילה ואמרי' מרדכיויעבר
 צום קבלת היינו לאו בקרא דכתיב וזעקתם הצומ'ות דברי משום "(ואי

 : 168 ס,ת"ס סי' רס"י סוור 481[; סת: ]ב:כ"י 210 רת"ס סי' תת"ו :ק'ב"ח
 רניגו נסס ת5"תי 3סס: ק5"ו סי' סלס"ס רכ"נ-רכ"נ[ן  רף =כ]פע: ר"ו סי'פרוס
 ותעסס : 3סס כתרן ונקי5ור נתורפו  "26  רף ססוויכר( )כת"י סכייר ס' ; 51"לסלתס

 לו"ד י סי 3ו ]בנכל ע"נ( )ק"כ כ"ו סי' ""ת ]=כסלתס[;  וויס רני' לפכינ"
 3"3 תסר"ס דני תכסגיס וספר ; 1"ל הר"ס "ל ס"לס תסונת 3סס: [ ע"3()ל"ת

 סגייר. ספר : לסוסיף 5ריך סס ס5ייכתי התקורות ולכל 76-75 5ךתרוטכנורג

 כצ"ל: 2( בא. ומעשה נייר: פורים; ואירעו מעשה ושבה"ש: סמ: מח"ו 1( 2;קכ"ח
 וס' שם: 6( השבת. שלפני שם: 4( הקהל. שבה"ש: הציבור; סמ: מח"ו 8(]-שלמה[.
 לרכוב אחת אשה ובאתה ומעשה שם: 8( הקהלות. כמנהנ שבה"ש: רבר; עמא רהכימנהנים:
 רוצה שהיא ז"ל הר"ש לפני ושאלה אחת אשה באה אחת פעם א"ח: השלטונה; אתריולילר
 השלטון. אצל שבה"ש: 7( בחמשי. השלמון אחר לרכוב צריכה שהייתה באשה נייר:לרכוב;

 אוכל אם אמרה, א"ח: היום; ותאכל למחר להתענות יכולה היא אם ר' ושאלה סמ: מח"ו8(
 ע"-ש. למחר ער להתענות להמתין תוכל אפ פיו את ושאלה נייר: למחר; ואתענה היוםלאכול

 בעלמא: מנהנ אלא ונייר: שם 10( תורח. מרברי אינו זה תענית ]="רבי[ רב ואמר שבה"ש:9(
 פררכי של תענית שהרי שם: 11( העם. נהנו אלא סמ: מח"ו  בעלמא: לוכר מנהנים:ס'

 ט"ו 18( שם. חסר סמ: מח"ו 12( בפסח. התענה רמררכי נייר: פסח; בימי היוואסתר
 פסח. של ואשון בי"מ והתענה שעבר ]=ואמרינן[ ואמ' נייר: שם: ליתא סמ: מח"וע"א;
 זה אין כתוב, וועקתם הצומות רברי לומר ארם נפש ואם שבה"ש: רכתיב; והא נייר:14(

 ארורות. קאי לא צ"ל: אולי 16( פירושו. בר אלאפירושו

 ח26( סמ: כ"י)הנייר

 משה רבי' לפני באומעשה
 צריכה שהייתה באשה : 2(]-שלמה[

 ושאלה בחמישי. השלטוו אחרלרכוב
 להמתיו תוכל אם 9יו אטע)ר'(

 : ע"ש למתר ערלהתענות
 הציבור שקבעו מאחר כי :והשיב
 מן לפרוש איו בחמישילהתענות
 לא זה שאין אעפ"י וא"ר כלל.הצבור

 אלא סופרים, מרברי ולא התורהמן
 ב9סח התענה רמררכי בעלמא.מנהנ
 שעבר ואמ' מררכי. ויעבורשנ'

 והא 9סח. של ראשוו בי"טוהתענה
 קאי לא וועקתם, הצומות רברירכתיב
 קאי ]צ"ל=לא 16( ארויותאלא

 ועקה. עכרינן לא שהריארורות[
 : הצבור מן לפרוש להקל איןמ"מ

 : ההג"העכ"ל

 בתענית. פמח של ראשוןיום
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 ושלום. חם צועקים אנו לדורות צעקה מאי נמי, "( וצעקתם דא"כלדורות.
 עליהם שעברו והצרות 8ץ וזעקתם הצומות דברי על קאמר הכי '1(אלא
 '2( מקום מכל : לנימים זכר פורים "( היהודים עליהם קבלו המן,בימי
 לא 1ץ דיבמות בפ"ק כדאמרי' הציבור, מן פורש להיות לאדם לואמור

 קשאע"פ צפ( פרושים ויש : אגודות אגודות "( מצות תעשו לאתתגודדו,
 לממוך כדי לטחר ומתענין חוזרין הציבור עם בחמישי 24(שמרנענין
 יעשה בשבת 26( לו איפשר ואי הואיל דינו. הוא שכן לפוריםהתענית
 שהוא י2( מפני הולך. בחשך ]והכמיל[ עליהם צ( קורא ור' שבת.בערב
 לעשותו מחמירין 29( והן לדבר, 8( זכר ]שעושין[ מנהג אלא אינועצמו

 בחמשי "( רבים *'( שהורגלו וכיון התורה. מן קבוע הוא כאילובמקומו
 שבת: ערב מתענין שאין לפי בחמישי מ( נהגו ולכך בכך.]דיו[

 קכ"טט"
 : 1( מ"כ שלמה רבינו השיב כך ברכהולעיניין

 212 ע' ריס רגו"ס סס"י נתת"ו סו3"ס ססתלס[ כוסת ]3לי זו תסונס :קפ"ט

ןב2ולית"
 סגו:( )כ"י תרוכי סנסות ; סלנוס רניכו נסס: נ48[ סת: כ"י סס

 שחרי נייר: עכשיו; זועקים אנו דמה איכא, לרורות זעקה מאי ויעקתם, כו ראם סמ: מח"ו6ג(
 כרכתיג ועשייה, זכירה אלא לנו איז אסתר, בשביל זועקים אנו רמה פררס: זעקה; עכדינןלא

 ונעשים המנילח. קריאת והיינו זה, עם זה לספר ימים אותם נזכרים כלומר ונעשים,נזברים
 וזעקתם הצומות דברי כז אם פע: 7ג( זעקה. זו אין הרברים והזכרת ושמחה, משתהימי
 סמ: מח"ו 8ג( פירושו. כר אלא שכה"ש קאמר;הכי

 והזעקות_
 פורים לעשות שם: 9ג(

 ארם מתיר לא מקום מכל שם: 20( לדורות. הנס לזכר שבה"ש: לניסים; זכרלרורות,
 א"ח: חצבור; מז לפרוש יארם אתיר לא ואעם"כ שבה"ש: הצבור; מן פורש שיהאלעולם
 שיהא לארם התיר לא מ"ם מנהנים: ס' הצבור; מז לפרוש בעולם לארם מותר אינווהשיב,
 דאסרינן שם: ע"ב; י"נ ג2( הצבור. מז לפרוש להקל אין מ"מ ניי,ר: הציבור; מןפורשש

 אנורות. אנודות תעשו לא וררשינן תתנוררו לא דכתיב מנהנים: ס' וכו'; תתנודרולא
 סח"ו 24( אומרים. ויש א"ח: הפירושיז; מז ויש שבה"ש: 23( שם. ליתא סמ: כ"י22(
 יתענה בשבת, לעשות אפשר ואי א"ח: 25( בשישי. ומתענין חוירין בחמישי הצבור עםסמ:

 קורא סמ: מח"ו 28( בע"ש. יתענו בשבת, להתענות אפשר ואי דהואיל מנהנים: ס'בע"ש;
 ליכר שם: 28( מנהנ. אלא אינה נופא רהיא מנהנים: ס' עצמו; הוא שם: 27(עליו.

 וחוא א"ח: וכו'; הוא כאילו להחמיר 3א ון.ה מנהנים; ס' מחמיר'; שם: 29(בעלמא.
 וכיוז שבה"ש: רכימ; שהרנילו כיוז שם: 80( וכו'. במקומו לעשות עצמו עלמחמיר
 סופו ועד סכאז סמ: מח"ו 82( בכר. דיינו בחמישי להתענות ג8(שבה"ש: רבים.שנהנו
 ז"ל. ]=הר"ש[ הר"מ עכ"ל א"ח: שם;ליתא

 168. ושם 155, צר לחאורה כמבוא רש"ב ע"י נשמטה זו ותשוכה כבור. _מניחתו ג( :קכנקקט
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 עשרה, ץ שאינם בין עשרה שהן בין אומר, *( אני מנילה מקראועל
 ידי ץ השומעים כל מוציא ואחד ולאחריה. לפניה *( לברךצריך

 : מעשרה בפחות 0 מברכין שאין ואומרים עלי 6( חלוקים ויש :חובתם
 : יצהק *ר'שלטה

 ק"לם"

 וכן ונו', יהודי איש : החיים בצרור נפשו תנוח רבינו לפני הומדוזה
 לאומרו העם ס שנהנו היהודי, מרדכי כי ליהודים, יצא,ומרדכי

 ץ שמהת אלא מנהנ ואינו חובה אינה מנילה קריית- בשעת א'בפה
 קריית בשעת לאומרו העם שנהנו מדות י"נ של 8( מקרא אבלתינוקת.
 ]=:חינונים[ דבריץ שהן לפי הואץ. כשר מנהנ ציבור, בתענית תורהמפר

 ]ך' קליס נמינוייס "43 ס"ט ס" פ"3מ3ת
 ריוו"

 ולית" : מ5"ס סי' מס
 נו' מס

 ו'. סערס 64 ל' ת"" יס"ורס ן י5הק נר מלתס : נסופס מס והתוס"תמטריס[
 ר' סי' מ3ס"ל ; ר"פ סי' פריס ; 210 ע' רת"ס סי' סת:( )כ"ו תה"ו :ק"ל
 ; מלתס ר' נמס ת5"תי :3מס

 תגי"
 "תגס נונילס. נוסל' ע"" וסגס"נו ן נו' סי'

 46, ע' )סוףנתעס"ג
 ונתנו"

 כ"" יף ומס י' יף רים מס
 נוס נויתס 5"1( סערס

 סוקן קליגינווגש לרו ]בבךכךךגתך קלוגיתוס ר' סרנ "תר ועוך : ע"ם לרמ"יממייך
ת"מעיר"[.

 צריך קשם: 4( עשרח. שאיו ביו שם: 8( ח48. סם: בנ"י 3רש"י התשובה מתח5ת נאן2(
 5שיסתו מתאיסה ש5פנינו ותשובה ו5אחריה"[. "5פניה המ5ות ]ב5י מוציא ואחריברר
 5א )אפנם ח48[. סס: נ"י במח"ו ו5יתא 188, רש"י נ=סרור 208 ע' ריש במח"ו רש"יש5

 שיפח רבינו אבי ס'[(: סי' רנתי ]=תניא קצ"ה סי' בשבה"5 ז,צ"5 ר"ש נשם5טש"נ
 רבר. עסא וכו יאחריה, ביו 5פניה ביו ביחיר אפי5ו 5ברר שצויר וא' ]=רע"נ[ ע5יוחו5ק
 כהוגו: היא רע"נ ברברי הנירסא ח48 סמ: נ"י שבמח"ו נאן 5העיר נראי אנבובררר
 ונם 1118 ע' סוף 5ראבי"ה ותקונים הוספות בס' אפטוביצר ר"א שהעיר 5מה זונירסא יחוסי" ]וצר*ך ויאחריה 5פניה סברר בעשרה "בזמנה"[ המ5ה ]ב5י אותה קרא אמהילנר
 עיי חו5קיו שס: 8( חובתם". "ירי המ5ות ב5י שם: 6( 47[. עמ' סעה"נ שמ5הניה
 ר'"ש בשפ: ע"א ע"ו קצ"ה סס"י וש5ה"ש נתב, ועור בשם: ע"א מ"ח נ"ר ב55]שנה"5
 בעשרה, בזסנה וש5א בזסנה וסני5ה ק5"ר: סי' וננ"ק מעשוה. פחות שם: 7( מצאתי[.זצ"ל

 רבי סנהנים בס' שהעירותי מה ]והשווה 5ברר 15 אין 5בדן 5נשימ או 5עצמו אותהוהקורא
 היו'[. אות 1 קם' ב"בסהר"ם
 ר' סי' מ3ס"ל י"פ; סיי פריס ; 210 ע' רת"ס סיי סת:( )כ"י תה"ו :קקקל
 שסחת איא צש5: אויי 2( ונו'. הפסוקים א5ו 5ומר הקה5 ונהנו ובהנה"מ: )מעה"נ(.סנהנ

 חיא ותורח 4( הוא. כשר מנהנ מרות י"נ מקרא אבל מעה"נ: 8( הוא.נח[תינוקנו[ת
 רחסים. ורברי הוא וריצוי חינוי רברי שהן 5פי שם: 6()שם(.



 רש"יתשובות.168

 ששליח הוא ודרך ץ. ריקם הוזרות שאינן מדות י"נ הן והןומליהות,
 מפני ולא לאומרו. לציבור לרמז " כדי ושותק בפמוק 7( מתהילציבור
 ונהלתנו: ולהטאתינו לעונינו וסלהת לומר העם '( נהגו וכן כן. הובהשיהא

 קלק,אפ,י'

 ", כקוצים ר' בעיני 8( קשה הדבר והיה ישראל. בבתיהעומדים " ולשפהות לעבדים בפורים מתנות להלק שנוהגין 1( בנ"אראינו
 לבוים 5( והנותן בנוים. ולא נאמר בישראל לאביונים, ומתנות שלשוןלפי
 ]יבמצוות[( עכשיו מקיים הוא כאילו 6( בעצמו ומראה לענייםגוזל

 התהילו שמתהילה 9( ולפי ישראל. באביוגי 8( הנאמרה לאביוניםומתנות
 לההזיר מניקות א( נויות ביד שלהם תינוקות לשלוה המתביישיןעניים

 03ס: ותיס[ וע רניס נו"ס 03 211 ע' רת"ה ]בבסיו ך48 סת:( )כ"י :תה"וקל"א
 סךור ע"3: ל"ט ת: הו"ס.כ"י 255[ן ]בבפע: ר"ס סס"י פרךס ]סתס[,ר'

 ן 0לתס רנימ נ0ס 423[ סת: ]בבכ"י כ"ו סי' ך"ק תגילס ס' תנסיג 168ןר0"י
 סוף נתעס"ג "תנס ר0"י. לפני ההך תלתיך כתנ : נ0ס פ"נ ס" תגלס ס'וסגס"ת

 ועפ"י סזקה קלעיתוס לר' לר0"י[ 00"ך ]תס תיהס ר"נ סי' ונ0נס"ל 46/ע'
 ךנר יקוס עךיסהת0ס

 0סו"
 : לרנעו

 רחמים יטיתנלנלו כרי הציבור כומלים לפיכר כאו: בהמר שנלקה מה מוסיף ובמעה"נ6(
 המקרא ראט מתהי5 7( יהיר. משל היא מקובלת ציבור של ותהינת. יטתפילתןשליהם
 )מעה"נ(. יותר רחמיו שיתנלנלי כרי לכפול ונומרו הוזר כר ואהר הו. שיאמרו ערושותק

 יטמתהי5 גסליהות, וסלהת 5ומר נהנו וכן 9( )שם(. לאומרו לציבור לרמז .אלא ואינו8(
 )שם(. נומרים וציבור צבררשליה

 העוגריס הנה"מ: ישראל; עם הררים טם; 2( ארם. בני, וראינו ובנרפס: 1( :5קל"1*
 חצ5 קגרים וסהר "עברים והשוות ישראל. בבתי ושפהות לעברים רש"י: ס' ישראל;בבית

 16[ ע' מיוהרת והרפסה 106 ב' ספר ר' 'טנה "ציח" אסף, לר"וט הבינים" בימיהיהורים
 יף ושם י/ רמ רי"ט למעה"נ ומבוא 217[: עמ' במקום 221 ע' מה"ו שם: ]וצ"ל 95אות
 רש"ק סרור 6( ,טם. הסר "כאילו" וער מכאו 4( מאר. קשה שם: 8( צ"ה. אותכ"א
 סה"ו עכשיו: מקיים כאי5ו עצמו ומראה יטם: 6( לשניים. נוזל לעבר פרוטה הנותןוזה

 הנא' ובנרפס: 8( ר,ט"י. ס' עפ"י זה תיקנתי 7( מקיים. הוא כאילו 'טרומההנרפס:
 ישר, .ט5 פההיהם עי התינוקת לשלוה 'טם: 10( כו/ 'טמתהילה ומתור ,טם: 9(בישר/

 התינוקות יחזר יפניקות נוים ביר שלהם התינוקות את לשלוה רש"י: ס' שם[; המרנוהשאי
 ישראל. של פתהיהועל
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 ט( ולמניקות לשפחות אף לתת ח( נהגו ישראל, של פתחיהן עלתינוקות

 א( ר' ולדברי בדבר. ]=היתר["( נוהג ר' ואין תינוקות. לצורךשלא

 שמתנות ח( שמראה לים, צרור[ : הגליון ]על אבן הזורק ממנומוב
 עשו וזהב לה הרביתי וכסף 16( עליו ר' וקורא לגוים. אף נעשוהיום
 וכשבא המשכן, לעבודת להביאו18( לישראל זהב המקום"( שהרבהלבעל,
 %(: באזניהם אשר הזהב נזמי את העם כל ויתפרקו העגל מעשה א(להם

 באו וקיבלם, ישראל אורחי באו "(, אורחים מקבל שהיה לאדםמשל

 עליו שאומרים 28( וזהו הראשונה, את איבד וקיבלם, 22( גויםאורחי
 איבד בפורים לגוים מתנות 24( הנותן זה אף בכך. ודרכו הואשומה
 "( אלא שמים, לשם כעושה %( מראה שאינו לאביונים, י2( שנתןמתנות

 : %( בכך שדרכוכעושה

 קל"בטי'
 המימנין 1( לגלות לטבח אסור : כתוב יצחק ב"ר שלמה ר'בתשובת

 חותך ואח"כ ומכאן, מכאן והעור הבשר ולהניח הגדי 9(בראש

 : 46[ 5ך ח"ת ]בבסחוקר י"3 סי' רע"ו ס' ך"ק סנתוכיס תן פסוקות סלכות 2קל"ב
 299[. לרתני"ס ]בבתנות קליס נסיכותס תתרפ"ו סי' 637 תס' תק: כ"ירתני"ס

 מב"ה בצאתם ישראל לענ" הפורים ביום פורימ מעות לתת שנהגו צרפת, מנהג מנהיג:11(
 סמ: ]בכ"י עליהז יטלמה רבינו וקרא להז. ונותנים המניקות גויות התינוקותומביאות

 בתחלה שהמ לבעל. עשו וזהב לה הרביתי וכסף הזה המקרא עליהם[ ר"ש וקוראב42:
 לעשות ואסור אותן. ונומלות הגויות באות ועכשיו לאביתנים, ומתנות ישם על לכרהורנלו

 ובשבה"ל: בנרפס הגי' עפ"י גה תיקנתי 18( תינוקות. לצורר ,טלא אף וש"י: ס' 12(כה
 שם והגיה מרח ולשוא כצ"ל, 14( כה לעשות ואמור מנהיג: כז: נוהג אינו קלונימוםור'

 'צרור הזורק ]==ממנה מוב ר' ]==וכרברי לים צרור כזורק טוב ר' אומר[ זה ]וברבררש"ה:
 קח1ראה רש"י: ס' 16( לים. צרור הזורק ממנו טוב כז, ישעושה מי אומר אבל יטבה"ל:לימ[:

 היום נעעח מתנות משלוח כי עצמו יטמראה ובנרפס: עושימ; לגוים אף פוריםשמתנות
 העושה על וקורא ,שבה"ל: עליהמ; ר",ש וקורא סמ: כ"י מנהיג עליהם; ישם: 16( לנוים.אף
 והביאוהה רש"י: ס' והביאו: ישמ: 18( זהב. להם הק' שהרבה ישם: 17( יק. ב': ]הושעכז
 בשמחה. מישראל אורחים מקבל 'שהיה 'שם: 21( ג/ ל"ב: 'טמות 20( לירם. יטמ:19(
 ]==הוא[ 'טומה העולם יטאומרימ ,טמ: 23( וקיבלם. העולמ מאומות אורחים ובאו ,טמ:22(

 ,טאינו יטמ: 28( לישראל. ישמ: 26( לגוים. מעותיו הכותז רש"י: ס' 24( בכר.ודרכו
 שררכו כשומה אלא רש"י: ס' בכר; שררכו אלא שם: 27( שמים. לשם עושה שהואנראה
 ]הוד בתשובותיו הרמב"ם מש"כ והעחוה הסימנ". לשחומ 'שמ: ראבי"ה1( 2יתל"יט בק. כ"ז: ]תהלים לחזות י"י בנועם יזכה זאת, מעשות והפורט ,טמ: 28(בכר.
 הסכיה בראש יטמ: 2( אפרימ. רבינו לתלמירי 5ש[ ל ריש פ"ז סס"ימק"נ
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 נבילה. מידי הבהמה את מוציא אינו התך כולם אם נמי. המימניםבית
 פרע ומגולה מפורעת שהיטה עשה לא המימנים את אה"כ התךהא

 לוושט. שמגיע עד בשר רוב בלא ומפרקת שדרה מולק 8(כדתניא
 מהליד שהוא מפני הונא ר' אמר וכו'. מטמא במכין מולק *(ואמרינן

 : למעלה מגולה והשהיטה שמולקואע"פ

 קל"גמי'
 בו שיש אע"פ למטה, או למעלה בראשו פגימה יש אם במכין,השוחט

 לכתהילה, בו לשהוט אמור פגם, במקום שלא שהיטההכשר
 המגל, בגב ששהט כגון יד, במגל השוהט '( דתנן ]גדול[1(. אורכוואפילו
 אתי דילמא לא, לכתהלה אין דיעבד השוהט, עלה ותני כשרה.שהיטה
 צד באותו שהפגימה במכין, וכ"ש פגימות. שם שיש גימא באידךלמעבד
 למיעבד ואתי בידיה מישתמיט דילמא למיגזר איכא בו, שוהטשהוא
 משמהת מונע הואי אפי' ר', וכדברי שוהטים. אין לפיכך הפגימה,במקום
 ברייתא במדר וגם לא. לכתהלה הכי אפי' פגימה, בלא מכין לו שאיןיו"ט
 נמי ומשמע פגומה, במכין השוהט 8( דתני ממך, רבי מצא הוליןשל

 : נוהג היה וכן '( הרב מפי : לכתהילה ולאדיעבד

 קל"רטי'
 1( הזקן רבו לו הורה וכן נפגמה. בעור שמא לעוף, אפילו מכינו בודקרכי

 העוף שהיטת לאהר אהת מכין ר' לפניו שהביא למעשה,הלכה
 סונתו תלנויךו סנועיס 'רנינו ע"י לסלן ססנתתי רס"י, תסונות הנוס 2קל"ג
 ספ"ק ונורךכי ת"ו: 'סי' ך"וו סיסר ספר 207: ע' ה"נ סתורס קת"ז: סי'יו: כ"י תו"ס רי"ה: סי' נפרךס סונתו נוסס וכנוס 45. ע' פ"נ סי'3תה5"ו
 ן, תות 7 ענו' "סנועיס עפסטיין ורתס ו'. סי' טיו"ן ועי' רס"י. נססלהולין

 6. תות 31ן 5ן ]ל.[ ונס 3ן תות 3 ע' וסס 3, תות 5ע'
 45. עת' פ"נ סי' תה5"ו :קל"ר

 88. ע' צ"א ססייי שם הרמב"ם תשו' ועי' ב'; ב' שם 4( ע"א. ב"א הו5יו8(
 שינויים; בקצת דהו5יו פ"ק תוספתא 8( ע"ב. ט"ו הו5יו 2( ב'. אות שם1( 2קל,קג
 רבינו. ש5 משסו אסרה שסעיה והת5מיד 4( שם. ובר"ו ע"ב י"ז הו5יזועי'
 אמטוביצר שצייו הסקורות 5ב5 זו תשובה 5הוסיף וצריד יקר. ב"ר יעקב =ר' 1( 2קל"ר
 י"ה. סי' בסיו"ד סשה ודיבי ב"י ועי' 898. צד ושמ 358 צר לראבי"הבסבוא
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 מכין, עול חורפו אלא פגימה זו אין : ואמר ובדקה וחזר יעקב ר'ובדקה
 ואמר עליה. תהא מה פגימה, היתה אם : רבי לו ושאל 2(. אשפראשקורין

 ר' של 8( דרכו היה וכן נפגמה. לבעור ח"שינן בעוף דאפילו נבלה, :לו
 פגימה תמצא שאם בתר"תא, לאכשורי ויונה יונה כל בין לבדוקז"ל

 שבדק ", לידי-אשר בא ומעשה : האחרון אלא תפמל לאבאחרונה
 ולא בצפורן בדקה שחיטת-התרנגולת ולאחר פעמים, י' עד יפהוהשחיז
 לו ונדמה עיניו לנגד בשמש שהצצה עד מגמגם לבו והיה בה. קחגרה
 לו: וטרפה זו היא פגימה ודאי : ואמר ובדק וחזר לר'. והראתה פגימהשם

 קל"הטי'
 מליגתה ולאחר 1(. כמשפטה שני בכלי מלוגה היתה כברוהתרנגולת
 התרנגולת על שנית ושפכום האור על מי-מליגה אותן והחמוחזרו

 '(. רפריר שקורין - העוף, לייפות כדי לעשות 8( דרך כן כי שני.בכלי
 לא תחילה בה שמלגו שני כלי דאותו לי, פשיטא : לפניו ודנתיובאתי
 אבל הנבלה. מטעם כלום נבלע לא מבשל, אינו שני וכלי דהואילנאמר.
 : ר' 6( לי ואמר 4(. מהן המליגה כדי בו והחמו שחזרו אחרון כליאותו
 בלא חמין אותו הרי בחמין, שמלגוהו קודם השחיטה 8( הבית שטפואם

 הרי שטפוהו, לא ואם היתר. אלא בלע לא שנית הוחמו וכיאימור,
 האור על שוב וכשהוחמו 8(, שחיטה בית של הדם מי-מליגה אותןהדיחו

 : בדם הם שבלולים אימור, של המים את הכליבלע

 פ"3. סי' תת5"י :קל"'ה

= הישנה צרפת בלשוו2(  מבואי והשווה 8( במבואי[. ונם ה', אות שם ]ראה ס,ק~ע 
 רש"י של לתלמירו לא אמנם השו"ב, ל,,אשר" וכוונתו 4( בהלכה". רש"י של"שיטתו
 ע"א. י"ח וחוליו א'; פ"ר: חולין תוספתא ראה 5( 2[. אות 4 עם' ל. ונם מבואי,]ראה
 וכן 2( 142[. ח"א ]האורה למלנה שאסור רש"י' הורה ראשוו יבכל1 1( :קל"'ה
 נהנו זה שמפני התרומות: ספר' בשם זרה[ עבורה סוף ושם פ"נ; סוף ]שבת בכנררכיהובא
 מבואי[. ונם ו', אות שם ]ראה ס"ח סי' בטיו"ר משה וררכי ב"י נם ועי' יפה. הצוארלרחוץ

= הישנה צרפת בלשוז3(  ו'[. אות שם ]ראה שנית ומלינתן עופות תקון וה1א (4(בק((1 
 =בית-השחימה. 8( תלמירו. שמעיה =ר' ה"ה: 5( ]הוא[. =מה צ"ל:4(
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 קל"וטי'

 שמיפת-צואר בלא לה אי-אפשר עצמה ראשונה והמליגה : לו 1(ועואלתי
 הדחה. לו צריך אין מבשל, שני כלי ואין הואיל : לי ואמרקודם.

 בהם שאין מאחר כלום, בכך אין לדם, מדיחין שני שבכלי החמיןשאפילו
 אם עצמן, מים אותן ומחמין שחוזרין זו מליגה מפני אבל לבשל.כח

 מעורבין: ודם מים שבלע כלי אותו לבליעת לחוש יש בהן, מודחדם"הצואר

 קל"זטי'

 רותחים 2( של הקילוח שופכין אנו היאך : שאלתיו עצמה 1( המליגהועל
 דופניו שהרי מבשל 4( אינו שני דכלי 8( נהי שני. בכלי העוףעל

 העוף על בשמיפה ששופכין רתיחה של הנצוק מקום מכל הם,קרים
 מרתיחין אין והא : 5( מ"כ ר' והשיבני : עמו ודמו בשרו רוב מבשלהרך,

 פושרין. אלא כ"כאותן

 ביותר, 1( מרתיחין למלוג הרבה עופות שלפניו מי הרי : 6( לר'ואמרתי
 ונפשמ 9( כוויץ העור שהרי נראה, והדבר 8(. ביחד למולגןכדי

 דבריך נתת וא"כ עליו, שנופל הרתיחה "( קילוח מכח הבשרמעל
 ליתן שצריך גחלים גבי על בשר "( במדר מצאתי ואני פ(.לשיעורין

 פ"נ. סי' תח5"ו :קל"ו
 ונסינוייס ן 45 פ"3 סס"י 3תח5"ו הו3"ה תלנניןו סוזעיה לר' ר3ינו תסי3תלוו"ו:
 חסר ב2פר: "34 ווין :נכ"י קיו"1 סי' יו: ]=:כ"י "47 סוז:' כ"י 3"ו"הרניס

 207. פ"ה סי' ח"3 ונה"ורהסס[:

 תלמירו. שמעיה לר' וכוונתו 1( :קל"ו

 בהאורהי )וכ"ה בעצמה סמ: כ"י1( :קלזזי
 ]=בסוף[ באמצע במעות: א' אות שם ונרשם

 ועי' ואו"ה. האו,רה להוסיף: צריר זו[ אות ]שם מילר שציין המקורות ולכל פ"ב(.סי'
 נהו. האורה: 8( רותחים. ]מים[ =של 2( 3. אות 5 ושם 1, אות 7 ע' "שמעיה"עפשמיין

 שם: 6( "מ"כ"1. ]בלי רבי והשיבני שם: כבור; =מנוחתו 5( מבשל. שני כלי ראי. שם:4(
 ]קרי: קליח שם: 10( כווץ. שם: 9( כאחר. שם: 8( שם[. ]וכ"ה =מרתיחן 7(לרבי.

 11(קילוח[.
 פריימן הח' שציינו המקורות ולכל במבואי; מש"כ והשווה 12( ע"ב. ל"ה שבת.

 ח"ה ממר"מ השנתי ]ספר זולצבר 179[,' ע' 1906 ביבליוגרפיה העברעישע .פ.]ציימשריפמ
 ב', אות 207 והאורה שלפנינו, תשובה להוסיף: צריר 274[ לראביה ]במבוא ואפסוביצר נ:8[,צר

 82. צר במבואושם
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 למלגו. העוף "( לתוכו נותנים ואח"כ שני בכלי ]החמין[ 18(...תחילה
 היה "( כן אני וגם כחו. ויישר "( הממדר מידר יפה י1( נ"ע לי א'ור'

 : שני[ בכלי אלא אותן מולגין ]בבדאין "(...בלבי

 קל"חפי'
 8( הראש ונמלח 2( בפארור שנתבשלו כבש של ורגלים ראש 1(ההוא

 היתה 4( קדירה שאף ואמרו : ר' את ושאלו : נמלחו לאוהרגלים
 הפארור בכף 8( ממרמ השמש והיה בשר. מלאה הפארור אצל 6(מבשלת
 8( שדם שבקדירה. '( הבשר אף אמור, שהכל : ר' ואמר :והקדירה

 9( ולשעך בעלמא. אבשר דהוה מידי האיברים, כדםהרגלים

 רגלים 11( ליה הוה בבשר בלוע שדם "( שמאחר איפשר,אי
 : א( אמור הכל ח( הילכך דאימורא, חתיכה 12(וחד

 ח"נ ס*ורס 37[: ע' בבפר: פ"3 סי' ת: ]בבכ"י 883 סת: כ"י 5י"ס :קל"ח
 287. תק5"1 רס"י נסיור ע5ווויס ונסינוייס 210. 5"וסי'

 הערה נשם 0ילר א0נם שם; ואו"ה האורה עפ"י זה ותיקנתי בכ"ש. =הח0יז לנכון כצ"ל18(
 ראה ככ"ש, או ראשוז ככלי עירוי אם רהלכה, לענינא ובנוגע בכ"ש. 0ים והגיה: טרחז'ן

 חרושי ו'[; אות ]שם הרש ר"ה: ע"ב ע"ר ע"ז ותוס' אבל: ר"ה: ע"ב 0"ב שבתתוס'
 רשב"ם בשם: ע"א ט"ו שבת ה' ח"ב או"ז ז"ל; לגאוז שאלה ונשאלה בשם: לשבתהרשב"א
 =ורבי 15( שמן. בהאורה ]וכ"ה =לתוכן 14( ה'. אות 44 לשבת ואוצה"ג 0כאז;0רקרק
 וכוונתו 16( 2. אות 5 ע' "ש0עיה" עפשטייז ועי' לין א0ר ורבי ]שם: לי א0ר ערזנוחו

 רבינו. של תשובותיו ח0סרר תל0ירו, לשמעיה לא א0נם גחלים", ע"ג בשר "סררלרברי
 שם עפשמיין ועי' 6. אות 181 צר יצחקי" של0ה "ר' בספרו ליפשיץ ,רא"0 רברי יאמנוולא
 שם. ואו"ה האורה עפ"י זה והוספתי 18( בלבי. היה וכר והאורה: או"ה 17( 8. אות 5צר

 ריז 0: בכ"י א0נם בהאורה(; )וכ"ה מליח שאינו בשר ריז ס0: '!בכ"י 1( :קל"ח
 טלוחה. הראש והיתה שם: 8( בפרור. תראז: 2( תראז(. אזמיר בכ"י )וכ"ה ורגליםראש
 0: כ"י 5( בהאורה(. )וכ"ה שם ליתא "קרי,רה" המלה 0: ובכ"י וויז; בכ"י ג"כ וכ"ה4(

 וכ"ה 8( הקרירה. בשר ואף שם: 7( מ:(. )כ"י 00רח 6( טתבשלת. האורה:מבושלת:
 אזמיר ובכ"י רש"י בס' )וכ"ה הרגלים בבשר האיברים שהרם פר: באו"ה א0נםבהאורה;
 להו הוו שם: 11( אחר. שמא 0: כ"י 10( ששים. בכפות ולשער פר: 9( שם(.תראז

 ווין: כ"י ובאו"ה רש"י: ובס' בהאורה וכ"ה 18( "וחר". ליתא 0: בכ"י 12(לרגלים.
 ט:[ בכ"י לא וגם ווין בכ"י לא טז.ו ר0יזא ]וליתא ס0: ובכ"י 14( אסור. הכלרהלכתא
 להלן. והובא אווזא; בר האי לבסוף: כאזמוסיף

בששים
 חדלכל
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 קל"פטי'

 העוף. כשר מחובר, בין תלוש בין שניצלה, ובין 1( שמבושל ביןוהלב
 ומגור[8(, מתום אלא פתוח, הלב שמעל הנקב יהא שלא 2(]ובלבד

 6( פולמ ואינו שבתוכו, הדם ועוצר 4( מצמית מתחמם, כשהואלפי

 ומוציא קורעו הלב 0( חולין בממכת אמרינן ותו כלל. הלב פתוחכשאינו
 פתוח הלב היה ז( ]אבל ומותר. בישולו לאחר קורעו קרעו, לא דמו,את

 שבתוכו הדם עם ובישלו תלישתו במקום הלב קנה במקוםמלמעלה
 ששים אין אם המאכל, כל ואומר הנקב דרך יוצא שהדם לפיאמור.

 : בו[ לשער עצמו הלבכנגד

 ק"מטי'
 .נ

 שומן בו ושמו ד"מא בה מבשלין שהיו מקדירה : 1( ר' לפני באומעשה
 מלוח. היה שלא ב( אלו"לא שקורין מעיים בני שבתוך אווזשל

 287: רס"' מ17ר ": ס" חעה"ג ק:"ג[; לף ]=לע: ונ"ג ס" לו7ס :קי"ט
 "ו"( ן קס"( סי' ך"ל 3"3 תסר"סתסו'

 ח""
 סלתס רניכו ססי3 וכן : 3סס תס"ך

 נו5" סכן : תר5"ט חולין לורךכי :נתסונות
 סערי : רס"י נתסונת ר"ני"ס

 ע"נ. סי' טיו"ך ונ"י ; רס"י תסונת : נסס כ"חסי' ךור"
 ת"ס סי' 5ר"ת סיסר נס' סונ"ס תלתיךו סתעיס ר' ע"י (ו ר'תעסס :קזימ

 נטעות[. סס כך,ית" ק"ס סי']ול"

 זורקו תלוש[, =ביו ]קרי: רבוק ביז בישלו, ביו צלאו ביו 205: האורה 1( :קל"פ
 שלפנינו רתשובה כאו להעי,ר וכראי בלע. ולא פלימ ולא שייע דמישע משום מותר,והשאר
 קל"ג, סי' אזמיר כ"י רש"י בתשובות ע"א, סי' בתחצ"ו יהודה בר' יצחק לר' במעותנרשמה

 יהורה בר' "יצחק ה0ליו ובאמת ע"ג. סי' ח"ב ובהאורה מ"מ, וסי' ס"א סי' 0: כ"יבאו"ה
 ר"א והח' לרש"י. שהיא רבר יקום ערים חמשה ועפ"י שלאחריו. לסימן לממה מומבותנ"ע"

 לס0וך שאיז ונראה כתב: ע"ב סי' טיו"ר וב"י ברואה שם שגו עהרנרייך ורח"יעפשמייו
 והגי' 8( שם. פע: עפ"י זה 0וסגר מא0ר והוספתי 2( להקל. רש"י תשו' בשם שכ'ע"ז
 אז: כ"י ]תר' יהודה בר' לר"י ן כ"א לרש"י שאיאנה כנראה, מותר, והשאר וזורקוכאו:
 0צת0ית. 0עה"ג: 4( י"ר[. סי' אק: כ"י ח"ב שבה"ל ס"מ, וסי' ס"א סי' מ: כ"י או"הב48,
 כ"א לרש"י שאינה כנראה, 00נו, בלע ולא פלימ ולא שיע מישע רלב משום כאן: והגי'5(

 שם. בפע: הגי' עפ"י זה מומגר 0אמר והומפתי 7( ע"א. ק"מ 6( נר"י.לר"י
 מבואי; ראה 2( 1. אות 7 צר "שמעיה" עפשמייו ועי' שלמה; רבינו ה"ה:1( :ק"מ
 שם. לרש"י הלועזים על בלונרהיים ר"ר של בספרווליתא
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 בבני דמ 6( מחזיקינין לא 4( חולין בשחיטות דאמרינן מהא 8( ר'והתירו
 : וכו'מעיימ

 קמ"אטי'

 בשר בביתו שהיה ר' בבית '(ראיתי
 ציר קצת המינה ויצאשנמלח
 שנמלחה לאחר אחת. בקערהוהניחוה
 הקערה 2( מצאת למחר אחת,לילה
 ממנה. שיצא מלח ממי 8(שלימה
 או אמורה אמ ר' פי את 4(ושאלו
 אלא זה שאין מותרת, : ואמרמותרת.

 תע"ו( סי' ח"א)או"ז
 ר' בבית מעשה : כתוב נמצאוכז
 צלייח שיעור כרי ושהה שנמלחכבשר
 שלם, אחר בכלי הושם ואח"כ הרף.על
 הלילה. כל שם והי' מנוקב, הי'שלא

 מי מן מלא הכלי נמצאולמחר
 את ושאלתי הבשר. מז שיצאהמליחה

 ואמר הבשר. מאותו לאכול מהור':
 אותם איז בכלי, שהושם מרםשיעור כרי במלח הבשר ששהה מאתרמותר,
 הבשר מרם בכלי חנמצאיםחמים
 מוהל אם כי זה אין הרם. יצאשכבר
 ומותר: ולחלחותוהבשר

 הרב ומכתיבת לפניו ז,צ"ל שמעי' חר"ר שסירר שלמה רבי' מפסקי הועתק זו]מעשה
 זצ"ל[: שלמח רבי' לפני שמעי' ה"ר או הוא או שפירשו6( וירוע זצ"ל. מווימירי שמחהרבינו

 תשכ"ה( סי' חוליז)מררכי
 שהוא רש"י של 7( בתו בז שמעיה רבינו כתב וכן והתיר. רש"י של בביתו אירע....זה

 והתיר... לרש"י שאלעצמו

 ; 1383 תע"ו סי' ח"" 3"ו"ז סו3"ס תלונייו סתעיס לר3ינו 1ו תסו3ס :קמ"א
 ]בביי תסכ"ס סי' חולין סת: כ"יו3תריכי

 ריוו"
 נק5ור עתיק סיותר ותקורו סס[;

 סו"נתרן
 תסר"ס ותסו' ן רכ"ו סי' פריס ; ע"3 סע""-ריס ת"ך ע"ו סי' 3תח5"ו

 רס"י. תסו' 3סס: ר5"ך סי' י"פ3"נ

 נמלחו; לא אם ליאסר רם בחזגת אינן אין: ר"ה ע"א ק"י חוליז בפירש"י נמצא זה וכעין8(
 מחזיקיז. אין שם: 5( ע"א. ק"י בחוליז משרשיא רב מאמ,ר 4( איז. ר"ה: שם בתוס'ועי'

 המקורות ולכל ר'; בבית מעשה ובאו"ז: וקרובו; תלמירו שמעיה =ר' והוא 1( :קמ"א
 ח"ר במנאציז נרוס. והשווה ומררכי. או"ז. להוסיף: צריך א'[ אות ]שם מילר ר"ישצייז
 15 "שמעיה" במחברתו עפשמיין ר"א 228; ושם 196, יוראיקא גאלליא הצרפתי ובספרו207,
 2ו. אות 416 ושם 18, אות 415 לראבי"ה' מבוא בס' אפטוביצר ו,ר"א 1: אות 20 ושם 8,אות
 רש"י"[, של מננונו על גליקיזם "השפעת מבואי ]ראה מליאה במובז: 8( =]נ[מצאת.2(
 היה שלא שלם, או"ז: עפ"י זה ותיקנתי מלח, ממי ומליאח[ נקב ]בלי שלימה צ"ל: אוליאו

 כתב וכן מררכי: ר': את ושאלתי או"ז: 4( הבשר. מז שיצא המליחה מי מן ...מלאמנוקכ,
 הרם, יצא שכבר שם: 6( והתיר. לרש"י שאל עצמו שהוא רש"י, של בתו בן שמעיהרבינו
 ר"א ע"א; צ"ז שס"א סי' ח"א או"ז והשווה 6( ומותר. ולחלחותו הבשר מוהל אם כי זהאין

 נכרו היה לא שמעיה ר' כנראה, 7( 14. אות ושם 13, אות 416 לראביה במבואאפטוביצר
 : שצ"ל ואפשר 14. ונם 18, אות שם אפטוביצר 4, צר .שם עפשטיין ראה רש"י; של קרובואלא
 נ.(. )ל. וש"י של בביתו והמביא היוצא היה שמעיה שר' וכוונתוי בתו, בז ולא ביתו[]-בז
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 קמ"בטי'

 מן אימור בו שאין : לו והשיב דגים. דם על לרבנו אחד בחור 1(שאל
 שכנמו דגים דם לאמור ומייג 3( חזוק עשו 3( חכמים אבלהתורה

 יאמר שמא י( גזירה מוכנם, 6( אלא 5( אמרו ולא בכורות. 4(בממכת
 ואם דם, שופע דג לו שיש מי אבל בהמתו. דם אוכל פלוני 8(,הרואה

 : צריך אינו "( הדחה אפילו יפה, 9(דעתו

 קם"גטי'

 רעה 8( שבכלומימ והיתושים שבעדשים 2( הזוזין על ששאלרנ 1זולעוין
 א]י[מור נוהגי' אנו אין אבל הללו. 4( במקומות היאמשולחת

 השורץ השרץ טרפות אלו 6( פ' בשלהי דתניא בקדרה. ולא במאכללא

 : נסס 45[ ע' ב:פר: =: 903 סת: :בכ"י ]ב: 5"1 סי' י):( )כ"י :"י"סקמ"ב
 ק"" סי' ח"3 נס"ורס וכסכס ; סתסרנכו

 ס5סון. נסיכוי 211
 ]במסי' י"" סי' "1תיר כ"י : נתר נסלי)וותס סו3"ס לרם"י 1ותיינס :קמ"ג
 רם"י פסק : 3סס כנורן ונק5ור נתורפס ונת5"ת 45, 3-" 7ף סנליון[ עלקח"3

 7' סי' הס)ויכר( )כ"י סק5ר ונם3ה"ל : תריו"נ סי' פ"נ חולין נ)ור7כינתסונותיו
 7.23ף

 האורה: 2( א'. אות שם וראה לרבינו; התלמירים מו אחר שאל וויו: כ"י או"ה 1( :קמ'קב
 חיזוק ומשום שם: 3( בכורות. במסכת מכונס שהוא בזמו אסור שהוא אסרוהו, חכמיםאבל
 רבר בשביל ולא אסור הכי ומשום האורה: 5( ע"ב. כ"א רף 4( וחיה. כחמה לרםוסייג
 מגומגם כלשון האורה 7( שם. והאורה ממ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי =מכונס; 8(אחר.

 אולי ולרעתי בהמתו; רם אוכל פלוני מכונס, רגים רם יאכל על ארם יאמר שלאומסויס:
 ]כרי[ מכונס, רגים רם יאכל ]=אל[ )על( וחיה בהמה לרם וסייג חחיז,וק ומשוםצ"ל:
 ע"ב, כ"א שם פרש"י השווה זה לענין וכנוגע 8( בהמתו. רם אוכל פלוני ארם, יאמרשלא

 ס"ב. כלל חטאת ותו,רת ס"ו, סס"י יו"ר מ"ו, סי' ררב"ז תשו' ה"א, פ"ו: מא"א ה'רמב"ם
 בעי. לא שם: 10( עליו. יפה רעתו אם חאורה:9(

 ברור רכר לרעתי אמנם שלפנינו, רבי-רש"י כספרי נמצאת בלתי ,י תשיבה 1( :קמ"ג
 העניו לאותו רכנונע ובפרט ששו"ו. ,ר' לבו-גילו ולא לרש"י היא שלפנינו רתשובההוא

 להלן ראח קמ"ג; סי' ]שם אזמיר בכ"י שמשוו בר' שלמה ר' השיב בשם: אחרת תשובהמצאתי
 ותשובות 186: ע' מבוא ושם 121, ע' ק"ב סי' ח"א חאורה והשווה ספרי[. לבסוף"נספחים"

 בכ"י מנוקר וכ"ה =הזוזי]ם[; 2( נמי[. ריקא ר"ה: ע"ב ס"ז חולין ]תוס' ור"תריב"א
 היא בגמרא לפנינו והגי' ע"א[; ס"ז חולין פירש"י ]לפי קטניות מין =והוא 3(שלפנינו,

 מרש"י השואל של מקומו לקבוע אפש,ר אולי זה מוכהק)1( סימן וע"פ 4(=שבכליסים.
 ע"א. ס"ז שם 5( ר'[. פרק במבואי מש"כ]ראה
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 וידוע שבכלומים. היתושים ואת שבעדשים הזיזים את להוציא הארץעל
 או וחזרו פירשו אי נודע ולא באביהן אלא התליעו שלא הואוברור
 להוציא דמותרין ז( דתנן אהא 6( וממכינן ושריין. מפיקא מפק להו והוילא
 מתליעי' דרובייהו לתמרי הני דמיין ולא שבפנים. והייתושים הזיזי'את

 שתא ירחי י"ב לבתר 8( דכדא תמרי הני הונא רב אמ' ולהכיבאביהן.

 שבתמרי' תולעים להוציא הארץ על חדא תני פריך תמרים דלגבישרי,
 זתים שבעקרי תולעי' לרבות הארץ על אידך ותניאושבגרוגרות,

 לחוץ ויצאו דבשלן היכא אבל שרן. ויתושין זיזין אבל גפניםושבעקרי
 פירשה 9( יומף רב דבעי ממפק, אמירי הן מתים ואם אמירי גופיהואינהו
 אמורי' עצמן הן להכי ואמפו לחומר'. דאימו' תיקו וכל תיקו, מהוומתה
 בם' אלא אמור אינו המאכל אבל מרומקי' שהן בין שלמים שהןבין

 שנתבשל הנשה גיד "1( דתנן בם'. אלא המאכל אומרי' וחתיכה בריהדאין
 ובהני טע' בנותן והרוטב טעם בנותן אותו שמכירין בזמן הגיד"עם
 שהרבה ע( למימר דאיכא ואע"ג בקדרה. ולא במאכל לא אימוראליכא
 נפש ובעל נוקפו שלבו מי אלא אימורא מחזקינן לא במאכל,נימוקו

 ומצות מהן קצה אדם של שנפשו ועוד המאכל. מן לפרוש הואכדאי
 הני מכל בקדרה ולא במאכל לא ליכא אימורא אבל כאן, ישפרישות
 בקדרה נתינתן קודם יפה יפה לבוררן שצריך הוא הדין מן אבלטעמי.
 וישליכם, ויקחם המים על יעלו שיפרישו ואותן צוננים במים אותןויתן

 יפרישו שלא כדי בקדרה, רותחין במים ישימם או בקדרה ישיםוהשאר
 : במהרהוימותו

 הילכתא רלית בתשובותיו... פסק רש"י אבל בזה"ל: איתא תרמ"נ[ ס" נחיי'ן ובמררכ'6(

 ספר היגער, הברייתות, לאוצר זה להוסיף וצריר בנמרא[, ~לפנינו =רתניא 7(כשמואל.

 2 צר מרוטנבורג ב"ב מהר"ם רבי מנהנים בספר בטעות שהעי,רותי מה ~וראה 87 ע'א'

 כר. ערר ערור ועי' ע"ב, נ"ח חוליו 8( ט"ס[. המלה: את שם למחוק וצריר ב';הערה

 אלבעק ר"ח סש"כ והשווה 11( שם. בר"ס ועי' ה', ז': חולי. משנה 10( ע"ב. ס"ז שם9(

 ה'. אות 125 ושם ח', אות 83 ע' ח"ב האשכולבס'
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 קמ"רמין

 ,שמנו טריפורנ 8( י"ח פ( בדקינן לא והשתא : רש"י לשון 1(תשובת
 הריאה טריפות ואפילו כו'. נטולה שבורה, 4(, נפולה כגוןחכמים

 6( הריאה דנאבדה היכא ומיהו דשכיחא. לא אי 6(, בדקינן הוהלא

 : 8( לצנועין אלא מפרממין ואין וכשירה. רובא '( בתראזלינן

 קמ"המי'
 4( חותכו אך מטריף, לא 8( הכנף : רש"י השיב : שנשבר 2( עוף 1(כנף

 : החי מן אבר משום 8( אמור שהוא לפי 6(, ומשליך הפרקמן
 למעלה נשבר אם 8( אבל באכילה, מותר '( העוף כל עם הכנףנשבר
 וכיצד 1'(. בדיקה וצריך 10( נקבה שמא לריאה חיישינן הגוף 9(מצד

 בריאה 18( בקנה ומניחין דקה קנה של שפופה מביאין : פ1( אותהבודקין
 : טרפה לאיו ואם כשרה, נפחה אםונופחין,

 : נמס "71 דף הסנויכר[ ]כ"י סכייר נספר סוני לרניכו 1ו תמונס קטע :קמ"ר
 ע"נ י"" 1860[ ]לנונ ח"נ סעיטור ; רמ"י למוןתמונת

 ]ולית"
 ונס מס"ח, נך"ו

 סי"ד, וווו"ס 282 סי' ססנויכר נכ"יל"
 וכך נסס: 482[ סי' ס(ח"ס נכ"י ול"

 ע""1 כ"נ ומס ע"נ, י"נ חולין ופירמ"י ; רמ"יסמינ
 כ' סי' סוו: כ"י מנה"ל נק5ור כנו5"ת סס"לס כוסת נלי 1ו רמ"י תמונת :קמ"ה
 תקפ"נ סי' רמ"י סדור ר"כ, סי' כרדס 95, 5ד 5"ס סי' ננועס"נ כוורן ונק5ור ןנ13

 כ"נ. סי' ומנס"ל ע"נ, ע"ו ססדריס ס' כ"י נ'[, ]"ות282

 א'. אות ב85 שם כ"ו, רף לתחצ"ו ומבוא תי"א, סי' ח"א אג"ז. יהשייה 1( :קמ"ר
 לננ"ש זו תשובה להוסיף ווצריר טריפות י"ח כל ברקינז ולא סמכינז ואהא שם: מירש"י2(

 שמזכיר וה,ראשוז 8(_ 166. אסף[ והוצ' הנאונים מספרות לס' ונם נינצברנ[, הוצ' 540ח"ב
 ברליז נינזבורנר, והוצ' נ' י"ט: במרבר על עוזיאל בן יונתן תרנום הוא טרימות י"חבריקת
 בתרנום וליתא שם; בגנ"ש )והובא ט.רימז בתמנימרי ויברקינה 5: אות 283 ע' רישתרס"נ[
 רש"י תשו' לעיל וראה 4( 53(. ע' סוף תרנ"ח[ ב,רליז נינזבורנר, ]הוצ' לתורהירושלמי

 =ולא 6( שם. רש"י תשו' לעיל והשווה 5( ששאל. הנפול ועל בשם: 5 אות ע"גמי'
 זה ובטוי 8( ארובא. סמכינז עיטור: 7( העיטור. ס' עפ"י זה ותיקנתי בבריקה:אפשר
 במבואי. מש"כ ראה רבינו; בתשו'מצוי

 נשאל הסררים: ס' שנשבר; עוף כנף על שלמה, מרבינו שאלתי מעה"נ: =על; 1( :קמ"ה
 1=עוף[. עור בטעות: כ"י 2( שלמה. מרבנו נשאל ונם רש"י: סרור עוף; כנף על רבינומאת
 שם: 5( חתכיה. אבל רש"י: ס' חתכוהו: אך שם: 4( ממרמא. לא בכנף ואמר מעה"נ:3(

 וכז. רש"י: ס' 8( במק"א. חסר זה נם 7( נשמט. כולו במק"א: 6( 1=אותו[.והשלר
 וצריר הסררים: ס' 11( במק"א. נשמט זה נם 10( הנוף. לצר רש"י: ס' הנוף; בצר מעה"נ:9(

 קנה. צ"ל: אולי 13( במק"א. חסר סומו וער מכאז 12( בנמיחה..לברקה
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 קמ"ומי'

 מה אותן, חולבות והיו טרפות שהיו ופרה כבשה על 1( לר' שאלועוד
 אין : והשיב בחיים. בעודן גבינות ובאותן חלב באותולעשות

 ימים. ג' בתוך ופרות כבשות מאותן שנעשה דבר על להתירבידינו
 וכן מתיר. היה ימים ג' קודם אבל 2(. טריפות אלו מפ' ראיהומביא
 חיותא האי קאמרי' והכי לאמור. לנו אין ימים מג' דטפי 8( ה"גפמק

 יומי ג' מקמי מינה דעבדי' מכמכא למיכל שרי טריפה ונמצאדאשתחיט
 דהיכא 4( בנדה כדאמרי' דנטרפה, הוא והשתא חזקתה על בהמהדנעמיד
 על הגוף העמד הלכך לפניך, היא דטרפה ריעותא חדא אלאדליכא
 לה מוקמי' וכו' אירמתיך שלא עד גבי 6( בכתובות אמרי' והכיחזקתו.
 פריפות שכמה וי"מ מטרפא. דהשתא אמרי' נמי הכא כשרות,בחזקת
 אם מפק מפיקא, מפק הוי וא"כ בעלמא, חומרא משו' ממפק אומרי'אנו
 אלא בא לא הטריפות אימור היא, טרפה ואת"ל לאו, אם טרפההיא
 אותן אומרי' ווש מותרים, דהגבינות ופשיט שנשחטה. ימים ג'קודם
 להתיר שיש 6( ברוך רבי' כתב )וכן : הכי מ"ל לא ואנן חדש י"בעד

 שנמצא דוקא או' ויש ז(. שמואל רבי' דברי על ולממוך הגבינותאותן
 חזי ופוק לא. 8( אחר בטרפות אבל הגבינות מת'ר" דאז במרכא,טרפה

 : דבר( עמא 0(מה

 נסס 513 קס"ס[ נ: קס"נ סי' : סנליון ]על ל"ך סי' 15תיר כ"י תו' 2קמ"ו
 ע"י. כ"נ ע"נ סס"י "ו"ה סל' סתרוווס, נס' .נוונ5 ותורפו : סתסר'

 לרש"י. אינח ואולי שלפנינו; רבי-רש"י במפרי זו לתשובה חבר מצאתי ויא 1( 2קמ"ו
 חוליז 2( מ"ט. כלל הארור או"ה ע"ב, כלל תור"ח פ"א, ריש מיו"ר מאכ"א, פ"ג הגה"מועי'

 בהלכות נמי מתיר וכן התרומי: מ" רבים; בשנויים 532 ר"ב ה"נ 8( ע"א. מ' ושםמ"מ:,
 חזקתו. על רבר העמר ע"א: ב' נרה 4( בנו. ואת אותו בהלכות יהוראי רב שלגרולות

 יצחק ב"ר ברור =ר' 6( חזקתו. על נוף העמר תתארם, שלא ער ע"א: ע"ו כתובות5(
 מאוחרת הוספה היא מופו וער רמכאז כנראה ע"נ. מי' או"ה ה' שלו התרומה בם'מגרמייזא

 ו' ובתשו' התרומה: מ' מבואי. ראה 7( במוגריים. אותז הסגרתי ולכז מאוחר, מעתיקע"י

 יש סרכא ע"י טריפה נמצאה אם א"כ חזגה... ממעם הגבינות שהתיר ראיתי נמישמואל
 נאוז. יהוראי רב והיהטר שמואל רבינו הוראות על לסמור יש כי הנבינות, אתלהתיר

 הנבינות כל בזה, וכיוצא ראוני בררא שלא ביותרת כנוז הבמן, מן שבא בטרפות אבל שם:8(
 רבר. עמא וכן שם: 9(אמורות.
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 קמ"זמי'
 קדףררנ בה עטבחעיו בעטר קדףרורנ בה עטבוחשףן המגףם- על . 1( רבףבורברי

 כשהףא אם ב2טר. קדףררנ בה 2טבחשו חלב קדףררנ מגףם אוחלב,
 כףרה ע"ב עטעטופרנורנ קדףרורצ 2טרנף כנון בעטר, קדףר]רנ[ בה בחשולחה
 הףא ולחה הואףל זו, לתוך זו של ונתנו בשר של ואחת חלב עטלאחרנ
 שהכנףם מה וכל בשר, של אחרנ הקדףרה לתוך הכף מן הכנים כמהחזףבן
 שהכנףם מה שףעור י( הכף עצמה, היא אףמור, חתףכרנ נעשה הכף מןבה

 בחשו עטלא הףא 3( ףבעטה ואם עטהכנףם. כף עטףעור להאף בם'ומשערףנן
 הבקףאףן בקדףרה, דפלטה במה ב2טשףם, משערףבן חלב קדףררנ הףוםבה

 וזו, זו וףאמור עצמו על המחמףר על ברכה רנבא רבףבו לנו ואמרבדבר.
 : ולףדע לעטער עטףודע שאףן כמדומהאשר

 קמ"חמי'
 ממנה 3( הנפלט בחלב, בעטר מעטום ב( הנאמרת כף[ ]=: : 1( השףבוועור

 חלב והחלב נבףלה בשר הבשר חלב, טעם בףן בשר טעםבףן
 ,"5 ע' י' סי' 3תח5"ו הו3"ה 1ו תטונה :קמ"ז

 ]ונתנו"
 1'[ סערה כ"ך ןף טס

 ל"כ[ חונרת "' טכה ]=:הסנלה כ"1 סי' "ק:( )כ"י ח"נ וטנה"ל ן ו)עטהר"ה )1ורי : נטס רת"1 סי' וטס רל"ח, סי' פרןס ן )סתס( רניכו לכו ו"תר :נטס
 נכןפס[. לפכיכו וחסר הנ"וכיס, ו)עטה לס' ]ב:וכווכתו הנ"וכיס תטונותנטס
 נ)1רןכי והונ"ה יהוןה נר י5חק ר' ורנו טלו1ה לרניכו הי" 1ו תטונה :קמי"ח
 וכטכה תתט"נ[; ]=:סי'הר"ני"ה תס' ננ1רןכי והועתקה ן  ע"ב  125  רף רכ"נ סי' כסך יין ה' נולןטו)יט( )כ"יהנןול

 נתנו"
 נטיכוייס 297 ע' וטס 299, ע' לר"ני"ה

קלינן.

 אמנם 3, אות 3 ע' "שמעיה" במחברתו  עפשמייז ,ור"א ע"ה, מי' תחצ"ו יהשייה 1( :קמ"ז
 אולי 2( לרש"י[. ולא ב"י ]לר"י הוא י' מי' גם ואולי שם(: )במבוא העיר מילרר"י
 לחה, או יבשה היא אם בכף שחילק מה אולם ז'(: הערה )שם ובמבוא 3( צ"ר, מי'יו"ר וב"י מור וראה ב'[, אות ]שם שהכנים מה שיעור גיאות[ וצריר ]=אמורה, הכףצ"ל:
 פוגמת. ליל]ה[ שלינת לרש"ימצאנו
 שט במררכי וגם ובראבי"ה שלמה[. ורבינו יהורה בר' יצחק ]=רבינו ה"ה 1( :קמ"ח
 ובש,ר רחלב פמקו ]נמי[ רש"י ]ובתשובת[ יהורה בר ר"י ובתשובת בזה"ל: ברישאמומיף
 ק',1: מי' מ:[ ]כ"י או"ח 207: פ"ר מי' ח"ב האורה השווה כף לרין ובנוגע הן. מיניןשני

 ]=פע: רמ"ז מי' ושם רל"ח, מי' פררם 6; ע' י"א מי' מעה"ג ע"ה; מי' ושם י' מי'תחצ"ו
 ור"א כ"ז: מי' אק:( )כ"י ח"ב ושבה"ל תקצ"ר: מי' רש"י מרור קם"ב[; ריש ושם קנ"ז,רף

 ובראבי"ה: שם. הראבי"ה עפ"י זה תיקנתי 2( 3(. אות 8 ע' "שמעיה" במחברתועפשמיין
  )בריבי"ה(.  מטנה הפולמ 3( שנאמרה.כף
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 במינו מין היתר[ = ] 4( בבשר או ה'תר בחלב ממנה נפלפ ואםנבילה.
 בשר, שאר עם במינו מין נקרא אם 5( והרגלים והראש : ובמשהוהוא

 : ע"כ 6( בתשובהכתב

 קמ"טמי'

 שה'ה מאיר, בר' 8( כהן יהודה ר' על י( מרבו שמע 1( זצ"ל שלמהרבינו
 דלאו ומורה חולק בן-גילו 4( אליעזר ור' מלתא. דריחאאומר

 6( בתנור עמו שנאפה אע"פ הבשר עם לאכול 6( הפת והתירמלתא.

 : דבר עמא וכן ז( הלכה וכן גבינה. שלפפילה

 58[ ע' סוף "' מכה ]בבהסגלה ל"ו סי' רים "וכספורן[ ]כ"י ח"3 :מ3ה"לקמ"ט
 לית" מלפכיכו פיריכ5י וככ"י ; (5"ל מלננה רניכו :נמס

 מס_

 היתר חלב לתור נבילה חלב ממנה וכשנפלט הגי': שם ובפע: שם. ראבי"ה עפ"י זה תיקנתי4(
 לראבי"ה במבוא סופו.נשטט עד כולו והמאמר 5( בטשהו. במינו ומיו בטינו מי; ליההוה
 שלפנינו: הגדול המרדכי בכ"י בחסר נלקה והשאר 6( קס"בן. ]=פע: רמ"ז סי' בפרדס וגם209

 טמני. נעלם בטק"אומקורו
 שערי וראה זצ"ל; להר"רב לאו, אם היא טילתא ,ריחא אם דיו אק: 1(יבכ"י 2קכ2"ט
 וגם 125[ צד ח"ב ]ראבי"ה אפטוביצר הח' שציינו המקורות ולכל ל"ה. סי' פראג ד'דורא
 ר' ה"ה רש"י, של השני =רבו 2( ח"ב. שבה"ל להוסיף: ציריר 86[ ח"ג ]אוצה"גלוי;

 ספר בעל ממגנצא, הכהו טאיר בר' יהורה =ר' שהוא כנראה 8( טמגנצא. יהורה בר'יצחק
 מעה הסנלה עורר אטנם ליאון; סיר יהורה ר' של ונכדו רגמ"ה של תלטירו שהיההדינים,

 מכתב והשווה רגם"ה. של רבו שהיה הזק;, כ"ץ יהודה ר' ליאונטי;, ר' שהוא לחשובשם

 ישיבת ראש טוירטיישא,, יצחק בר' אליעזיר ר' =והוא 4( 460. צד ט"א חלק גרמניחרשי
 ריחא ר"ה: ע"ב ע"ו פסחים לפירש"י מתאימה זו והלכה הגדול. אליעזר ר' הנקראטגנצא,
 ורוקא 5( לה. חייש דלא לי נאמר יצחק בן אליעזר ר' של משמו ואף שם: וז,"לטלתא
 טותר תל"ח סי' שם להראב"; אמנם ל"ה; סי' המכריע בעל של לדעתו לכתחילה ולאבדיעבד
 ח"א בהאורה וכ"ה טובא; אוירא ביה שלימ דלא צר, בתנו,ר לא אמנם 6( לכתחלה.אפילו
 אמנם ז"ל. רש"י =והוא ז"ל הר"ש דעת וכ; ח74: צר פ"ד אות. ח"א ובא"ח 139. ע'סוף

 שישארו שפעמים לעני;: לסיפא כ"א מלתא, ריחא לענין לעיל טוסבת אינה זו ציטטהלדעתי,,
 בשימתיה ליה וקם בתרא, דהוא דרבא כותיה דהלכתא 7( במצה. ודבקו בתנור חטץפירורי
 מתאיטה זו והלכה ס"ג[. דף ס"ב סי' שלמה וקהלת שם, ראב"; שם, פירש"י ]וראהדלוי

 ס"ו ע"ז תוס' ]ראה ר"ת של לשיטתו לא אמנם 4[; אות סוף לעיל מראה רבינו שללשיטתו
 ל"ו[ סס"י ח"ב שבה"ל ח': אות ע"ו סי' לר"ת סה"י רבא; ר"ה:ע"ב
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 ק"נטי"
 אחרי' עוד ובשלו והוציאום שלמי' שנתבשלו תרנגולין על 1([]וששאלת

 הגליון: )על קיפה באותו אחרים בשלו ושוב והוציאדם, מרקבאדתו
 דבוק כבד או לב 2( מצאו למוף תרנגולין. מ' בו שנתבשלו עדמרק(
 הקיפה אם נתערבו, שכלן היא, בשול זה מאי ידוע דאין מהןבאחת

 כבד או לב אמור ואם לא. או בם' ובמיל מצרפתן כלן בהשנתבשלו
 1 דבוק או בנפרד 8( שיעדרו ואיך צלי, או מבושל בעדףהנמצא

 אמורי' כלן ודאי מהן באחד דבק כבד שנמצא כיון : נומה רעת,יפך
 עצמה החתיכה בשר חתיכת על שנפלה חלב - מפת 4(כדאמרי'

 כאן אף חתיכות, מ' שם שאין בזמן החתיכדת כל דאומרת נבלהנעשית
 העופות כל ואומרת נבלה נעשית מהן באחת דבוק כבדכשנמצא
 בין לפי' כנבלה. נעשה הכל ג"כ 5( בהקיפה שנתבשלוהראשונים
 שהקיפה לפי מצרפתן הקיפה ואין אמורי' האחרוני' ביןהראשוני'

 נבלה... נעשיתעצמה

 קנ"אטן'
 "מ"ה( ט" א")תי: ואין הרבה חתיכות עם שנתבשל 1(פבר

 חתיכות עם ונתבשלה שעליה בשר מעמו, לבמל בו עטעטים 2(בחרניכורנ

 רסוס סנליון )על 3' סי' "1' )כ"י( : נתר סו3"ס נר"י לר"י 1ותסונס 2קקקנ
 3-ת10. יף י"נ סי' ססל1יכר כת"י סק~ר וס3ס"ל ן 3-"ב4 יף קל"נ(סי'

 : "1 כת"י : נתר סו3"ס כתן 3"ר ע1רי"ל ר' תלתייו ע"י ח רס"ית5ונת 2קנ"4*

 יהודה בר ר"י תשו' )והשווה ח80. ח"ב שבה"ל כת"י עפ"י זה היספתי1( :כ("נ
 ר: טי' מעה"נ 204: האורה "[; חוברת א' שנח ]=:הפגלה 80 דף אק: כת"י ח"בבשבה"ל
 יותר(. ומוריוחת מזוקקת יטלפנינו ותשובה תמ"א. סי' ורוקח ע"ב; סי' ושם ע"א סי'תחצ"ו

 יטלש 3( יטלפנינה מכתה"י הוץ מק"א בכל רמיזא ליכא מהז, באחת דבוק ללב ובנוגע2(
 ע"ב. ק"מ חוליו 4( במק"א. לזה חבר מצאתי ולא אזמיי בכת"י רק נזכריז הללויטאלות

 כנבלה[. הכל 1עיטה ג"כ ]==והקיפה צ"ל: אולי5(

 עפשמייז ר"א והשווח יטם(. רש"י וס' האורה )או"ה, שנתבשל דבוק כבד1( :לקנ"1*
 : להוסיף צריד שם שצ"ז המקורות ולכל 2; אות 15 צד ושם ג אות 8 צר "שמעיה"במחברתו

 : א( הערה שם )תחצ"ו והעיר ביואה שגה מילר ור"י שבה"ל. וקצור רש"ק ס'חאורה,,או"ה,
 צד רש"י" "תולרות בספרו ליפשיץ רא"מ אמנם לרש"י. ולא בר"י לר"י היא זודתשובח

 יטלשה פי ועל בששים. במינו מיז התיר בר"י ר"י כי ליש"י, והוא כתב: 6 הערה181
 )שם(. בחתיכה ואיז 2( לרש"ה שהוא דבר יקוםעדים
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 אלף הן אפי' כולן החתיכות כלאסר
 שנדבק 8(, חתיכתו מינה. שהןמפני
 שאר וכן הוא בשר מין בה,הכבד

 מחמת שהאימור ואע"פהחתיכות.
 דבוק, אינו ואם נבלה. נעשת הריבא, דם"

 כדי אלא אמר לא אתו, הרבהוחתיכות
 נאמרת ואינה אומרת שהכבד מפנימעמו,
 6(, ובולעת חוזרת ואינה לפלומשעשויה

 שם היה ואם מעם. בנותןונאמרת
 לבמל ששים שליקתו עד בשולומתחילת
 ולא לבליעתו לא לחוש איןמעמו,

 הלכך 8(. מותר עצמו והואלפלימרצו,
 חתיכות, עם שלוק או מבושל נפרד,כבד
 מותר. הכל בו ששים שםויש
 דנפיק במאי לשער לנו י( היה התר, עצמו והכבד הואיל אניותמה

 ואף אימור. כשהחתיכה משערינן בדידיה 8( אמרינן דכימיניה,
 בדידיה: ששים דאיכא "1( לאו אי להתיר, רוצה שאין אלא כן, נדמה 9(לר'

 ששים, שם שהיו אע"פ ואמר דבוק שאינו בכבד ר' לפני באומעשה
 הכבד ת( ששנינו לאותה וכשנזכר במיל. 1'( לא במינו שמיןמפני

 ח"נ ס5ורס ; 43 ע"נ סי' תח5"ו ; 465 קוץ"ס( סי' רסוס סנ5יון )ע5 י"וסי'
 ן 285 תקפ"ט סי' רם"י סוור ן רכ"ר סי' פררס ; 28 ע' ס' סי' 5ו"ס ;201
 103 ( סוץ: )כת"י סק5ר ונמנס"ל 305; ח"נ סנס"5 ; תכ"נ סי' רים ח"55ו"1
 3ר'[ ]ע1רי55 5ר' י5חק 3"ר[ ]ס5תס רני' 5"ל: ו5ו5י 5חיו. כתן 5ר' י5חק רניכונמס:
 יותר. ווץרווחת סנעתייס ת1וקקת סי5 ס5פכיכו 15וץיר ונכת'" ]בכת5וץיןו[- 5חיוכתן

 וצ"ל: כבר מחמת האיסור שבא בטעות: ובאו"ה מק"א. בכל כ"ה 4( )שם(. חתיכח8(
 אוסרת שלוקה האומר לדברי ואף ובולעת. חוזרת ואינה : הני' 28 ובאו"ה 5( ]דם[.מחמת

 בהאורה(. )וכ"ה טעם. בנותז ונאסרת ובולעת חוזרת שליקח שבשעת ,מפניונאסרת
 בס' )כ"ה 7( מששים. יותר ואפילו אסור, הכל התבשיל מתובל ואם הגי': ובהאו,רה6(

 דכי )או"ה(. רבותינו אמרו דכי 8( מיניה. דנפקא במאי לשער לנו ומה או"ה:רש"י(;
 נרמה מטרייש שלמה לרבי .ואף שם(. רש"י )ס' כן נדמה לי ואף 9( )האורה(. רביאמר
 דתשו' להחלימ נוכל מזה וגם 11( )או"ה(. ששים איכא א"כ אלא 10( כת"י(. )שבה"לכר

 בששים. במל במינו מיז דלשימתו שם(. מילר ר"י )ראה יהורה בר לר"י איננהשלפנינו
 ע"ב. ק"י חוליז : מי"א פ"י: תרומות12(

 ש' הכבד שעל בבשר ואיואחרות
 כל הכבד, לבמל ששים( : הנליוו)על

 אומד יטהכבד מפני אסורותהחתיכות
 ואומרת חתתיכה וחוזרת החתיכהכל
 1 במי מיו ליה והוח החתיכותכל
 בשר בשום רבוק אינו ואם במיל.ולא
 חתיכות עם ונתבשל לבדו כבדאלא
 מעמה כפי אלא אוסר אינובשר

 'טאינח נאמרת ואינח אוסרתדחכבד
 חוזדת ואינה לפלומ אלאעשויה
 בשולו מתחלת שם יש ואםובולעח.

 לחוש איו מעמו לבמל ל שליקתווער
 עצמו והוא לבליעתו ולא לפליטתולא

 או מבושל נפרד כבד הלכרמותר.
 מ' יטם ויש אחרות חתיכות עםשלוק
 מותר.הכל

 מותר עצמו והכבר הואיל אניותמה
 דכי מניה, דנפיק במח לשער לנוהיה

 זמו כל ברידיח מששרי]נחאמרי]נח
 נדמה לרבי' ואף אימו]ר[.שהחתיכה

 אלא להתיר רצה שלא אלא כולו
 ומשעריננח בדידיה ס' איכאאי

 : ומרקבקיפא
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 משערינן וכי פרשתי. אשר הדברים 18( ככל לי אמר נאמרת, ואינהאומרת
 ונתבשל דבוק, "( וכשאינו נוהג. ר' וכן משערינן גופא בקדירה "(אילפם
 מפני במינו, מין הוי ולא לבמלו מועילות כולן בשר, חתיכות שארעם

 בחתיכה דבוק אבל התירתו. התורה אבל הוא, גמור דם כולושהכבד
 כל ואומרת נבלה נעשת עצמה חתיכה חתיכות, שאר עםונתבשל

 : מינה שהן מפניהחתיכות
 בחתיכה י1( בששים שבו דם ר' ושער דבוק. 16( בלב ר' לפני באומעשה

 אלא נבלה נעשת עצמה חתיכ' אמרינן דלא והתיר. בהשנדבק
 מעם. בהבשנתן

 : "( נתן ברביעזריאל

 קנ"בטי'
 בהמה בדיר שאין יודע אמ 2( אף רואהו, ישראל ואין גוי שחלבו 1(חלב

 : 6( נחש ישכנו גדר ופורץ 4( נאמר זה ועל 8(. אמורממאה,

 סי' 1519 ס' ]בבך"ק 1"ל ר"ם כתנ וכן : נסס "115 סת: כ"י סתכסינ 2קנ"ב
 ק"ס סי' נו: ]=:כ"י "62 סיו: כ'~י -"ו"ס 207ן פ"נ ס" ח"נ ס"ורס ןקל"ח[
 סכך נסס: פ"נ סי' יור" סערי ן 290 תר"1 סי' רם"י ס~ור ן 48-47[בנפר:

 ע"3 ל"נ "נורכל תס' ]בבלקוטיס רם"יכתנ
 בבולית"

 סס[. סנו: נכ"י

 רש"י(. )ס' ואילפס קרירה 14( שפירשתי. מה ככל לי אמר ; ובהאורה במק"א. כ"ה18(
 רבוק ובשאינו 15( 0שערינן. : וצ"ל 0שערינז. גופה וקרירה אילפס : בטעותובהאורה
 רבוק. בלא : במעות ובאו"ח 16( ונתבשל. : וצ"ל ונלבשל, : בטעות ובהאורה)או"ה(.

 ד'( הערה )שם מילר ור"י תם"ר. סי' ח"א ואו"ז 129, ח"א האורה 855, ח"ב א"ח ועי'17(
 בכת"י 18( כנגרו. מעיר 129 האורה בס' וכו'" רבי "והתירו הלשוז רהא ברואה,שגה

 ]=רש"י[ ר' פירש אשר זהו : וצ"ל אחיו, נתז לר' ר' פירש אשר זהו : הגי' ח"בשבה"ל
 א0נם 2(. הערה 15 )שם עפשטיין ר"א רעת וכ"ה ]=תלמירו[. אחיו נתז בר'[ ]עז,ריאללר'

 מנחם ר' רברי הם א'(, הערה )שם 0ילר ור"י 7( הערח 180 געשיכטע )לימער. צונץלרעת
 אחיו. נתז לר' פירש אשר מכירבר

 ועי' ; ז"ל הצרפתי שלמה רבינו כתב וכז ר"ק: ז"ל; ,רש"י כתב יכז מם: כ,,1 1( :קנייב
 פריי0ז שצייז המקורות ולכל 187. סוף ק"י מי' ח"א האורח רנ"ה; סי' ושם רמ"ח, סי'פררמ
 א"וה ט0אה; בהמה עמו שאיז אע"פ רש"י: ס' 2( המנהיג. להוסיף: צריר א'[ ]אותשם
 שאין בבירור יורע אבל ע"ה: סי' ררב"ז בתשו' אמנם טמאה; בהמה בריר איז אפילו 0:כ"י
 שלא רש"י; ס' 3( 0ותר. ממא לרבר כלל לחוש ראיז שכיוז הורה טמא. דב,ר ההואבערר
 נחש ישכנו גרר ופורץ חורבא ]=מיניה[ ליפוק רלא מ: כ"י או"ה ממנו; חורבה ליריתצא
 תורת נ"א, סי' יו"ר חלק רשד"ם מא"א, מה' פ"ג הרטב"ם ועי' שורות(; ג')טטח
 פ"א: ברכות ירושל0י ועי' ח'; י'; קחלת 4( שם. קט"ו מי' חרש ופרי פ"א-פ"ג. כללחטאת
 בז אברהם ושלום ר"ק: 5( עשה. ר"ה: ע"ב כ"א לעירוביז פי,רש"י לזה והשווח ח"ר.ריש
 זו. הוספה ליתא שלפנינו סם: בכ"י אמנם הירחי;נתן
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 קנ"גמי'
 משמעתו אל כלים, מהרת על : '( יצחק בר ]שלמה[ רבנא שלמשמו

 את כשממהרין : כתוב ומצאתי 8(, בדקתי שלו במפקות 2(,מרתי
 שעל הכלי שיהי' צריך אינו כלים, ושאר וכפות קערות 4( כגוןהכלים,
 ואני ז( מפיו '( מ"כ רבינו אלי דיבר כה : לכן קודם ממוהר 5(האור
 רבות ופעמים : 9( )המד( שמשון בר יעקב אני בדיו, המפר על 8(כתבתי

 והנני רבות. פעמים לפניו כן עשיתי ואני כן. עושה רבינו %(ראיתי
 : "( רבינו מפי ששמעתי דבר של מעמו לךכותב

 קנ"דמי'
 בשוגג, 4( החזירה ולא 8( החבית מן 2( ברזא שהוציא 1( אחד בגוימעשה

 רביכו מ5 חייו ינ1י לסוף קרונ וככתנס מנ1עיס/ לר' ערוכס 1ו רם"י תמונת :קנ"ג
 תפל"1" מתמון נר יעקנ ר' ס5עיר תלתייוע"י

 נספר וסו3"ס [/ ס~עבע ]:ב
 326 סי' פרים בבכ"י 115 סי' ם(ח"ס בבכ"י 134 סי' תוכטופיורי ]כ"יס"סופות
 סתעיס לר' ר' סמינ ונמס: 803: יף 503[ 5י 1887 תוכטמריפט22כייטיער

 נ' ע"ך יף 5' סי' ח"" ח"סנ"רחות
 40[ן  וי 22פר: 5"5 סי' ת: ]בבכ"י "90 רים ססתיכר[ ]כ"י "ו"ס 2קנ"ד

 יהאורה במבוא רש"ב ע"י נשמטה זי ותשובה שמעיה; לר' ר' השיב א"ח:1( 2כ(נ"ג
 "שמעיה" במחברתו עפשט"ז ר"א 187, למח"ו במבוא ברלינר ר"א והשווה 161; ע'ריש
 ט' פרק במבואי סש"כ והשווה 2( 867. צד לראבי"ה במבוא אפטוביצר ור"א 2, אות 8ע'

 ראה סרות, וקבלת הכנעה לשוז שהוא זה במליצה כתב ורש"י רבינה של סגנונועי
 שסואי

 עי סעירה יטלפנינו תשובה ואולי 4( דבר. של בטיבו התבוננות לשוז 8( י"ד. כ"ב,א'
 חהיכות נכות בית ראה 5( הי"ב. בסאה הכלכלי המצב ועי רש"י, של בביתו החייםסרר
 כבורה. סעלת ]או כבור :==סנוחתו 6( אדומה. פרה ה' פ"ו רמב"ם 20, צד רישח"ב
 יפי 8( סבואין. מראה העתיקה צרפת לשוז השפעת על מעיד הוא ואולי :=בבעל-פה.7(

 ==והוא 0( הק. פרק מבואי ]והשווה כותב סתלמידיו ואחד פה בעל קורא בעצמושרבינו
 לה וכרומה זה הרפתקא 10( "יעקב"[. ערד מבואי ]ראה מפל"זא שמשוז בר' יעקבר'

 בישיבתו השולמ קרבות של היחס על ג"כ מעידה ואולי רבינה בתשובות אחדות פעמיםנשנה
 סאיר בר שסואל ו' ואף זו: הוספה איתא הכ"י ולבסוף 11( ותלמידיה חרב ביז רבינושל
 העם. נוהגין וכז צורה, ]==ישמרהו י"צ מאיר בר יעקב ר' הורה וכז בשימתוף.עמר
 מתאיסה יוש"י זו ופסקא שם; ליתא חיה ובכ"י מ: כ"י באו"ה בהאורה; יכ"ה 1( 2לתנ"די
 בתמים ועי' 22[; ע' צבי לדוד ]בהמאסף אמרכל בס' והובא וש"י; של רבו בר"ה דר"ילפסקא
 תומ תק"ה; סי' לר"ת סה"י 1[; ע' תרמ"ז שנת טוב ]אוצר לע"ז פירשב"ם ק"ח; סי'דעים
 בכ"י 2( א/ אות פר: או"ה 80; ע' שד"ל נחלת וראה עכו"ם; אתא ה"ג ר"ה: ע"ב נ"טע"ז
 ,שקוריז הברזא בפירישב"ם: בלץ דודיל הנקרא ברזא וויז: בכ"י הברזא; ישהוציא בגוימ:

 החזיר ויא ס: וכ"י ישם, 4( בשוגג. חחביות מז האורה: 8( ב. אות ,שם פר: וראהרושיל;
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 מה לשתות 6( ]ר'[ והרניר ". יהו]דים[ בענין בקי היהשלא

 הברזא תהא '( שלא קצרה, הברזא שתהא ובלבד ההבית.שבתוך
 "( בשמועה ליה משכשך "( וראה 9(. הבית תוך הור של עוביו 5(עוברת

 ודאי למטה שנפל ומה א(. בע"ז כדמוכה הבור, ניצוק הוי 13( לאגונא האי ס( דכי היישינן, לא הבור ולניצוק נמך. יין .ליה והוהלהוציאה,
 "(. בע"ז כדאמ' בשתיה, אמור לנמך נתכוון שלא "( אע"9 15( דנגעאמור,
 וכן בשתייה, ליה א( ואמר ביין לוליבא ונגע 18( לוליבא דמליקההוא
 שלא נגיעת-יין, לשום נתכוון ולא ביין ונגע גוי בא אם אבל "(.אמ"ר
 28( וכההוא פ2(. בשתייה אפילו מותר 21(, לא או יין היה אם יודעהיה
 המרא. שתו וקא יתבי דהוו נהוראי בן יומי ור' ארזא בן יוהנןדר'
 '2( דרימא לבתר אשקינן[%(, ]תא ליה, "( ואמר גברא 4פ( ההואאתא

 ההוא למשתי 29( ושריוה הוה דגוי מילתאאיגלאי
 שתול המרא פ8( הני כי דרבנן 81( דעתיה מלקאאי

 לשם נתכוון ח( דבשלא אלמא אשקינן[84(.]תא
 : מותריין

 פסקי הו"ז ן ת133 וסס 1263, הסופות ס' לונןון נכ"י וסונה ן 215 ק"3סהורס
 תתוו"ז. סי' ע"ז וננורךכי ; כ' סי' תה"ה, סל' חיינווניות, תסו' ; רכ"ס סי'ע"ז

 מ: כ"י עפ"י זה תיקנתי 8( היהורים. בעניז שם:. 5( רבי. והתיר החבית, לתורהברזא
 וויז: כ"י החור; מעובי חוץ שם: 8( הב,רז.א. תצא ולא מ: כ"י 7( האורה. וס' וויזוכ"י
 =כשמנענע: 11( כז. ראם מ: וכ"י שם: 10( החביות. תור האורה: 9( החור. מזחוץ
 שם: 13( גוונא. רבכי-האי שם: 12( להוציאה. כשמנענע האורה: להוציא; כשמנענעה מ:כ"י

 נגע. קא רהא והאורה: מ: כ"י 15( רגואי. ר"ה: שם ופירש"י ע"ב, ע"ב שיז 14(ליכא.
 הי=לריקלא 18( ע"א. נ"ז זרה, עבורה במסכת וכראמרינן האורה: 17( ואע"פ. שם:18(
 ונחת לריקלא[ ]קרי: לרוקלא האורה: מ:; כ"י עפ"י זה ותיקנתי ביריה; לוליבאונחת

 לאו. אם שם: 21( שם. ליתא מ: ובכ"י רבי; =אמ,ר 20( ליה. ואסרי שם: 19(לוליבא.
 ראיה אינה וזו המפרש, טעה לי כמרומה : בזה"ל מאוחרת הוספה כאז יש מ: בכ"י22(

 ]וליתא בכוונה. שלא כחו אלא הוי, נגיעה לאו ארזא בז יוחנן ררבי מעשה רההואלכאן,
 נ"ח. ע"ז וכהאי; שם: 28( וויז[. בכ"י לא וגם בניו-יורק הממינר בכ"י לא מזורמיזא

 אשקינז[: תא ]קרי: אקשינז הא סמ: בכ"י 26( ליה. ואמרו שם: 25( גברא. האי שם:24(
 היא. רחמ,רא גוי נתכוון רשלא אשקיין תא מ: ובכ"י שם; האורה עפ"י זהותיקנתי

 ושרייה מ: כ"י 20( מילתא. ראיגלא לבתרי, האורה: 28( לגוי. חמרא ררמי שם:27(
 כצ"ל 82( רבנז. רעתר מלקא אי מ: כ"י 31( ראמרינן. האורה: 80( ראמרינ.. ההואלמשתי
 ראה 84( לגוי. ראמרי והאורה: וויז, כ"י ליה; ואמרו שם: 88( הוי. כי סמ: ובכ"ילנכוז;
 נתכוון. שלא רבר בהאורה: אמנם מ:; בכ"י וכ"ה 85( 28. אותלעיל

 28(, לכמא גויהמרא

 %( רב דאמרהמרא.

 לגוי ליה מ(דאמרי
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 קלקהטי'

 לר' 1( השיב שלמה ר' : רש"יתשובת
 2( הגברת ששכחה היין על :שמעיה

 להיות וצריכנו עיוה"כ. המרתףמפתחות
 היתה הרבה ופעמים3( בביהכ"נ. 'היוםכל

 בני וגם לביתה מביה"כ יוצאתהגברת
 וחוזרים. לבית מביהכ"נ היוצאיםהבית

 הבית פתח מוגרת היתה 4(והשפחה
 וגזלנים. גנבים ובאו הגברת צותהכאשר
 המפתח 5( הגברת שאלה המחרתוליל
 ממוך היומ 6( מצאתיו השפחהאמרה
 פתוחות חביות 7( שם והיולערב.

 ושאינם בברזא. 8( ומבורזותומתומות
 שאם מותרות, שהם בעין מראהמבורזות
 היו המרתף בתוך הגויהנמצאת

 ]אמורות[9( מותרות והמתומותהפתוחות
 נחשדו שלא נראה היה מבורזותאבל

 בטוב יודעין ואינם יין לנמךהנוצרים
 ארמאים כמו אדוקין שאין כלל,לנמך
 לע"ז. ביין אצבעותיהם משכשכיןשהיו
 19( למזוג כך על נחשדו לא עתהאבל

 סחוקר נת"ע נ)ילר ר"י ע"י סו3"ס סו,עיס ר' לתלתיןו רס"י תסונת 2קנ"ח

 46-45 י"" סי'ת""
 ]כ-תנו"

 ר"ני"ס י"ת[: "ות 6 ע' סנ"וניס תן פסוקות לסלכות
 'שלמה רבינו שהשיב לרבריי ראיה תשובה מצאתי ועור תתקם"ב: מ" יאב,"ה1( :נפנ"דן

 ששכחה אמ,רכל: 2( שמשוו. לר' שלמה רבינו השיב אסופות: היה: מעשה אמרכל: שמעיה;לר'
 עיוה"כ. המרתף מפתחות הגבירה ששכחה ראבי"ה: עיוה"כ; מרתף של מפתחיהודית

 סגרה ופעם פעם ובכל שם: 4( לביתה. מביהכ"נ היהורית הלכה מעמים והרבה שם:3(
 ישם: 8( המפתח. היכו היהודית שאלה שם: 5( הבית. מז גבירתה כצאת הדלתהשפחה
 שם. חסר הנוצרים" נחשרו "שלא וער מכאו 8( במרתף. שם: 7( לערב. ממורמצאתיה

 לא כי היק, שלמה רבינו והתיר אמרכל: 10( ג'ך אות )שם הסברא עפ"י זה תיקנתי9(
 ע"ב. י"א ע"ז 11( לשתות. כ"א לנסר הנוצריםנחשרו

 8( עמ' אמרכל)ס'
 מפתח יחורית ששכחה : היהמעשה

 והרבה הכפורים יום ערב מרתףשל
 הכנסת מבית היהורית הלכהפעמים
 השפחה סגרה ופעם פעם ובכללביתה
 וליל הבית. מו גבייתה כצאתהרלת
 המפתח. היכו היהורית שאלההמחרת
 לערב. סמוך מצאתיה השפחהואמרה
 וסתומות: פתוחות חביות במרתףוהיו

 לא כי הייו שלמה רביגווהתיר
 לשתות. כ"א לנסר הנוצריםגחשרו
 מימיך לצור הלכת לא 11(ואמרינו
 שתי ששפתו וגוי ישראלוראית
 להם חשו ולא אחת כירה עלקרירות
 בקרירה. נבילה ישים שמאחכמים
 תמיר ויוצאל גכנס' שהגברתועור
 ומתיראה המפתח הגברת תזכרושמא
 ספק ואומר כגגב. תתפס שמאהשפחה
 מתני' מההיא ליכא,ביאה

 אקלירא שמסרה 15(]=מסוביתא[
 אלא מפתח לה מסרה לא ואמרהלגוי'

 הכי, נמי ותניא בלבר, מפתחשמירת
 אסור שמור אומר שאםואע"ג

 שמירת במסירת א"ה שמפליגשהוריעו
 שלא הכא וכ"ש חיישינו. לאהמפתח
 והגויה שכחה אלא לה המפתחמסרה
 ולא גמור. היהר רהוא כגנבנתמסה
 לפי ישראל של בממונו ארםיקיל

 ספיקא וק"ל עליו חסהשהתורה
 ריין חומרא משום ואי לקולא.ררבנו
 לע"ז יינם שמנסכיו באומות ה"מנסר.

 ראורייתא איסורא רהויומשכשכיו
 זו באומה אבל גסיכם. ייו 22(ומשום
 שנוכל 28( מקום על מנסכיושאיו
 4 מותר הייו כגנב נתפס עליולומר
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 אבל עושין, הם ישראל בפני כן, שעושין רשעים דיש דאע"פ'ולשתות,

 דתו. על ישראל לעבור מתכוין גוי שיהיה לזה חכמים חשו לא בפניושלא
 בארבע דחמרא קיטמא מלימא דמודייתא קומטא התמ 12(כדאמרינן
 לעיל הלכה אמרינן ועוד חשוד. לא ליה אהני דלא במידי אלמאליומא,

מינך.
 חשו לא א' כירה על קדירות בשתי שותפין וגוי ישראל 18( אחרתועור

 בקדרה גוי ליה ושדיה אפיה שישראל בזמן דלמא לדברחכמים
 דברים. כמה ומפני לנמוך. לחוש לא ליין בינה חבית שהיתה וזווכו'.
 דלמא איתא אם ועוד הבית. לתוך ויוצאים נכנמים ישראל היו כי :הא'

 רעדה דאחזתה ואע"ג ואתיה, דאורכמא וודאי אלא ישראלית,מינכריה
 אפי' ועוד נגרה. אי מלתא לברר דחביתא בברזי וחזי אזלאדלמא
 אמר לגויה. איקלידא לה דממרה ממיבתיה ומהא טהור. ביאה 14(מפק
 אלא לה ממרה לא ואמרו מדרשא. בי הוי עובדא אלעזר ר' א' יצחקר'

 למנות ממש חמרא אצל דקאי היכא דמי ולא בלבד. המפתחשמירת
 הפליגה בשלא הך תימא ולא היין. אצל ממש עומד שהוא בחנותאותו

 שמור לה אמרה ולא המפתח שמירת לה ממרה שלא כיון האעמקינן,
 בחנות ממש מקומו על לגוי דשבקין היכא מזו, גדולה הודעה לךאין

 שמור. לה שאמר או ננעל "( תניא היין, אצל ממש שם עומדשהוא
 בממירת מתם אבל מפליג'. שהוא שהודיעו שמירה זאת שמירהאלמא
 כגנב והגויה ששכחה המפתח ממרתה שלא זו וכ"ש תנן. לאשמירה
 של ממון לאבד בעיניכם י1( קל יהא ואל גפור. היתר מותרבמרתף
 לחוש ואין לקולא דרבנן מפיקה וקיי"ל עליו. 18( הקילה שהתורהישראל
 אומות אותן "( הנ"מ דיי"נ, חומרא משום ואי בזה"ז. בעולם פניםבשום

 תתר"ן סי' ומס תתקת"3,סי'
 ]בבתנו"

 סיונל נס' תתרכל : 299[ 5ן לר"3י"ס
 )כ"י "סופות : סמו"ל מס וסמו)טת וססיר סלמון נמינוי 8 ע' סופת"ןלרי"5
 מתמון לר' מל)וס רנינו סמינ : 3מס 45[ מן"ל ]בבנחלת ע"נ קכ"ט ךףלונךון(

 מר)עיס[.]בנלר'

 שם. בע"ז הגי' ע"פ תיקנתיה 15( ע"ב. ע' שם: 14( ע"א. 5"ח שם 13( ע"ב. 5"ר ע"ז12(
 ? וצ"ל הוא ט"ס 18( ישרא5. ש5 בממונן אדם יקי5 ו5א אמרכ5: 17( ע"א. ע' ע"ז16(

 יסמנסכיה באומות ה"מ שם: 19( ע5יה ]==חסה[ שהתורה==5פי
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 יין ישתו דכתיב מתים דזבחי דאורייתא אימור ת( והא לע"זהמנמכין
 26( שיש עינינו, ראתה ולא ראינו ולא "( שמענו לא מ( הא אבלנמיכם.

 : לע"ן יין ששיכשךמהם

 קנ"ומי'

 חייש דלא 8( אליעזר כר' לן דקיימא 2( דהא : 1( כתב יהודה בר'ור"י
 בחותם ומגי חרם של היו שלהם דחביות בימיהם ה"מלזיוף,

 זה מחוברין שהפרודות שלנו עץ של חבית אבל החביות. פי עלאחד
 בו ויתחוב שם דרך היין ויוציא 4( מכין של חודו לתחוב יכוללזה,

 ברכה: עליו ]=תבא[ והמחמיר הנקב. למלאת 6(קוץ

 קנ"זמי'-
 בחבירצ שברצבוה ראירצ אם ששאלרצ, היין על : 2( לרש"י שאלה 1(תשובת

 ממנו. לשתות מתירו 8( אינו ימים, ג' ועירוי מלוי בלא בוישל
 פ"3 ע"( סיו:( )כ"י וריכוס נ)ורוכי סו53ס לרמ'-י נר"י ו"י תמינת :קנ"ו
 3ר"1 ירוזי 3מס: תתיוזח[ סיז מס 5יוי בנךי ריוייח 5~ף סיי מס רייי5 ]ב:ך'1081
 נליקוטי ונס : ך114 רל"נ סי' מס סת:( )כ"י יורךכי נסנסות וכמ)וטסכתנ.

 מס. סיו:( )כ"ייורךכי
 קליס ]=:ונמכוייס קס"ס ךף סוף ססתיכר[ ]כ"י ח"3 חייס 5רחות :קנ"ז

 הר"ם[. נמס קל"ס סי' טיו"ך ב:נ"י נ' סי' 271 ע' נ,ק"כ )סו5' ח"533"ח

 יין ישתו[ =;]_רכתיב 22( ראורייתא. איסורא רהוי שם: 21( )שם(. לש'ו =יינם20(
 לא וצ"ל: הוא מ"ס 24( וו. באוסה אבל ראבי"ה: 23( ל"ח. ל"ב: רברים וראהנסיכם.
 לע"ו. ביין ששיכשר מהם באחר שם: 25( שם[. ]וכ"ה עינינו ראתה ולא ]=האזנינו[שסענו

 ותשו' לאפוקי, ר"ה: ע"ב נ"ו ע"ו תום' והשווה בחסר; נלקה בסופו הגי' ובאמרכל:26(
 שפ"מ. סי' ר"ב ב"במהר"ב
 שם. ריווא ר' עם"י וה ותיקנתי לן. קיימא סמ: כ"י 2( שם. בהגה"מ יל1תא 1( :קנ"ו

 ]וצריך 76 ע' ריש ושם 71, ח"ב האשכול רל"נ; אלף סי' שם הרי"ף ע"א: ל"א ע"ו3(
 נוים של מנהנם היה כר 4( אלבגק[. ר"ח של להערותיו שלפנינו תשובה שםלהומיף
 מתיר: איני שם: 3( ו"ל. ל,ר"ש שם: 2( שאלה. תשובה]=ת[ בנרפס: 1( צקנ"ז ריווא. ר' עפ"י וה ותיקנתי כום; סם: כ"י 5( 82[. ]סעה"נ היין את וסוציאין סכיןשנועצין
 סוף ח"א הורוויי, הוצ' בנה"ה ונם 248 צר שלאסברנ, הוצ' ראו' הל' לבסוףהשווה
 יינם. אם]=ת[ סם: כ"י 4( ששון[. כ"י ראו בה' ]=וליתא 82;צר
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 בו, שחשודין אע"פ באימור, יינם 4( את תחזיק אל עיניך ראו שלאוכל
 הניתן ביין אלא בו, מחמיר ואיני 6(. הגוים מן לקוחות חביותיהם רובאין
 : עכ"ל : כך כל בוז( מחמיר איני אחרת 6( לשנה אבל ראשון.בו

 קנ"חטי'
 8( ישראל קבלו אם בחובו, ]בבנמך[2( יין לו שנתנו 1( יהודי עלוששאלתם

 5( הגוי ברשות ישראל ומוכרו 4( ברשותו הניחו ואם בהנאה,אמור

 אביהן8(: את שירשו וגרי ]בבגר[ דתנןי( להערים, שאיפיטר6( בדמיומותר

 קג"פ י'ם
 והורה יין. מלא בכלי עפר בכוונתו 2( שורק אחד בגוי 1( שהיהמעשה

 אינו בגוי מהור, שבזב כל 6( רב דאמר משום 4(, להיתר 8(עליו
 עושה אין נמי בגוי מהור, הוי בזכ מהור אדם 6( נגע אם נמך, ייןעושה

 נוףח 3לי 3ר"י[ ר"י לר3ו כ"" לו ]ו"ינה לרם"י התיוחסת זו תמונה :קנ"ח
 ]צצפע: )953( רס',ת ונס ר"ס סי' ופרוס ן 77 נועה"נ ן ]14 5י קי"נסי' ת"" ה"ורה : 1113( וף סי1: )וכת"י קת"ו( סיז ת: )כ"י 3"ו"ה הו3"ההמ"לה,

 ונזכרה נ"ט[.וף
 ננ1נו"

 ן 155 ע' ומס 154, ע' סוף להיורה
 ולית"

 )נוסוורת 3"ו"ה
 תחרנ"טן  לסי' סריני"ס  וורנרי  ליונס סנוסס.פריינ)ן(

  תנו"
 296( 5ך לר"3י"ה

נר"ה
 יין ]"ת ימר"ל קנלו "ס סמינ יהווה נר' י5חק ורנינו : נר"י לר"י מהי"

 "סור. נחונונסך[
 נמס: 893 הסתינר[ ]כ"י 3"ו"ה הו3"ה מתעיה לר' תרמ"י  ך תיונהקנ"ני:

 ל"חי מלתה[ ]בנר3ינו סתסר'

 ]ב:ר-

 נ"ו"ה וע5ותיס רניס ונמינחיס : סתעיה[
 מבואי[. ]ראה הגוים עם ממחר בלשרי עמרו זו בתקופה צרפת שיהורי למריה אנו ומזה5(
 הק. סי'  275  זי שם בא"ח ]והובא בתשובותיו רש"י שכתב מה ראה חורש י"ב ישנז ואם6(
 3. אות לעיל ראה7(

 הגי' וכ"ה ]נמר[. ייז : וצ"ל הוא ט"ס 2( מ:(. )כת"י אחר ,הורי על ,( :קנ"ח
 )פע: גוי ברשות הניחו ואם 4( שם(. )מח"ג בהנאח אמור קיבלו ואם 3( מק"א.בכל

 אפשר שאי : ובמה"ג במררס 6( )שם(. גוי ירי על הגוי ברשות 5( שם(.והאורה
 את : לבסוף מוסיף במררס זגם ובמה"ג 8( ע"א. מ"ר ע"ז. ; מ"י פ"ו: רמאי 7(להערים.
 ע"ב(. י"ז לרף )וכוונתו קירושיז במסכת וכו'אביהז
 האורה: בכוונתו; גוי שזרק מ: כ"י וויז; בכ"י ג"כ וכ"ה 2( מ: בכ,,1 ל1תא ,( :קנ"פ
 להתירו מ: כ"י 4( יטם. וחאורה מ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי :==רבי; 3( בכחנתו.שזורק
 שבזב: כל ר"ה: שם ע"ז תוס' וראה ב48; רם"ח מ" פררס 148, ח"א בהאגרה שמסק כמו]ורלא
 ]האורה: וזרק ביטתיהד הוא מותר יטם: 6( ע"ב[. ס' ]ע"ז ראמרינן יטם: 5( 8[. אות 44פר:
 בשתיה ומותר נסר, ייז בזריקתו עושה איז נמי ובגוי מהור, הוי טהור בארם זבואם[

 הוא[.]האורה:
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 מדקתני שפיר ממתברא דהכי בשתיה. הוא י( ומותר נמך, יייבזריקתו
 9( בברייתא כדקתני ימכר, קתני ולא והכשירוהו, מעשה היה זה 8(מתני'

 "(. בהנאה אפי' "( אמור גוי במגע ט( ר' דאמר דוכתא ובכלנמך. ייי עושה בגוי טמא, שהוא זב מגע אבל. לשתיה. אפי' "(דהכשירוהו
 : 16( בשתיה אפילו 16( אמר מותר, גוי מגע בשלא "( ר' דאמרובדוכתא

 בשתיה מותר הנשאר '1( אם נמך, גוי של בכלי נמשך אם ששאל, היייועל
 בחביות ט( שנשאר הייי שאמור צוטה, דעתי "( שכך ודע לא.או
 דאמר ואע"ג נמך. לייי חיבור הניצוק פ( הונא רב דאמר ח(,לשתות
 רבליה

 נחמי
 דוחיה הונא, לרב ליה ב2( פשיטא ולא הא, לך מנא

 להו ,דאמר איתא, הכי גמרא הכי אפילו א(. אחרינא במיני 23(לראיותיו
 26( לגוי חמרא מזבנירצו כי "ן, מוכרי 26( ממובתא להנהו חמדארב

 לכלי עליון מכלי שיורד ה"י של הקילוח מ( פמק "(, קטופיקטיפה

רצחתוי
 הקילוח מי 30( שיפמוק כל 29(,

 העליוי
 שלו לתחתון שיגיע עד

 ק"ח ס" ס"ורס ונס' נוח[; ווץ =בכ"י 45-43 ]בבפר: 5"ו סי' ת:ג"י
 סלסוה נגתגוס214-213

 0תניתו 0רקאנגרי האורה: 0רמתני; 0: כ"י וויו: בכ"י וכ"ה 8( 4. אות לעיל והעחוה7(
 מתניתיה רש"ב: הגיה ר' אות ובהאורה מק"א; בכל וכ"ה 9( שם[. ופירש"י ע"ב, ס']==ע"ז

 יטם: 12( רא0רינה שם: 11( שם[. ]האורה בשתיה אמילו והכשירוהו 0ינה ש0ע מ: כ"י10(
 ע"ב[ נ"ט ]==ע"ז וא0רינן ברזא, גוי שהוציא :==כגון 18( בהנאה. אפילו אסורא0רינן

 גשלא האורה: דאמרינו; שם: 14( 0: כ"י עפ"י זה ותיקנתי בהנאה. אסור ברזא רלהדיכל
 --ינח 18( בשתייה. אפילו 0ותר א0רינן האורה: 0; בכ"י ליתא 15( מותר. גוימגע
 ותיקנתי בשתיה. 0ותר שהוא ונגע, )נסך( "ז שהוא בו הכיר שלא או עפר או אבן גוישזרק
 נוטה. דעתי כר לר, דע שם: 18( הנשאר. או בטעות: האורה 17( 0: כ"י עפ"יזה
 ע"א. ע"ב ע"ז 21( 11(. אות 'טם פר: פראה חין בכ"י ליתא 20( בחבית. הנשאר 0: כ"י19(
 לכל רהוה שם: 23( הונא. רב פשיט לא האורה: הונא; רב ליה פשיט לא הא מ: כ"י22(

 יטם[: ]פירש"י ייו 0וכרי רהיינו[ ==]סביתא 25( אחרונייתא. ב0ילי שם: 24(ראיותיה
 חמרא 0זבניתא האורה: 26( סו0תא. תיו: כ"י סוסייתא; 0: כ"י 0סוביאתא;האורה:
 קטופו האויה: קטופי: סטיפי 0: כ"י יטמ; ר"ס ועי' קטומי, סטפי בג0רא: 27(לגוימ.
 היורר בטעות: 0: כ"י לנכוז; כצ"ל 29( ייה של הקלוח פסקו כלומך מ: כ"י 28(קטופי.
 10 'טיפסוק כלו0ר שם: 30( קע"ה סי' א"ג מהר"ח שו"ת וראה לעליוה התחתוולכלי

 העליח הקלוח 0ז[ יטימסוס ]סרי: 0י יטיפסיק כלו0ר האורה: לתחתוה יטיגיע עדהעליוז
 לתחתוה יטתגיעער
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 לא נחמן רב ואפילו ב8(. חבור נצוק מוכר[ ד' : הגליון ]על פ(חוב"ה
 3י( נפוץ' נמי אי לקלוח. וניצוק לעליון התחתון אלא הונא דרב עליהפליג
 כלומר מ(, מערים זריקתו ידי על אלא כלל שופכין "( תהיו שלאנפוצי,
 דהכי מילתא, לה פשט 37( לא כלומר הא, 38( לן מנא לה בעי דהוהניצוק
 דאימורא מילתא וכל לך. תבעי חבור נצוק, לך תפשוט "( לקמןקאמר
 מפשטא ולא לן מיבעיאדקא

"9 
 : חמדא רב דאמר הכא וכ"ש לחומרא, לן

 וטהיו שמאחר ב4(, תמ"ך 41( הגדול רבי' בית אנשי "( מפי שמעתיוכן
 לו מקצין והיו ממנו. שותה היה לא לגוי למכור שלו 48( מחביתמושכין
 כן פי על ואף 48(. לשתייתו מתחלה מודיאות 45( שתי או אחד "(מודיא
 ולהזהר לפרוש בא אם "( אחי ]בבואף לאחרים כן "( מורה היהלא

 שפרץ"( האימור ענין לפי כי לאחרים[. להורות יחוש אל ככה, עלבעצמו
 ואל שוגגין שיהיו 0י( מוטב לישראל. להם והנח יזהרו, שלא אנירואה

 : מזידיןיהיו

 ק"םמי'
 : יהודה ברבי יצחק רביתשובת

 ה' סי' "ק:( )כ"י ח"3 3(3ה"ל הו3"ה לרם"י נר"י ר"י תסונת :ק"ם

 נצוק לעליוז התחתוז יחובר ולא מ: כ"י =]סוכר[; "חובה" המלה על מחיקה בסימז81(

 נצו0 לעליוז התחתוז יחובר שלא וויז: כ"י וכו'; נפוצי נפוצי נמי אי ]=הקלוח[.קלוחי
 נפוצי שם: 33( חיבור. ניצוק אלמא האורה: 82( הקלוח[. בניצו0 ]=האורה:הקלוח
 כ"י מערום; האורה: מעריס: וויז: כ"י 85( ]=תהיו[. תהיה שלא האורה: 84(נפוצי.

 בהאורה וכ"ה הוא; לד מנא ליה בעי רהוה אלא מ: כ"י 88( חבור. הוי נצוק מערייתמ:
 שם 88( מילתא. ליה פשימ הוה לא האורה: מילתא; ליה פשימ רהוה שם: 87(שס.
 לד תיפשומ פחסתו האורה: לד; תבעי נצוק לר. תפשומ פחסתו מ: כ"י ע"ב; רישע"ב

 איפשימא ולא האורה: לחומרא; לד תפשומ ולא כ"י: 89( לד. תיבעי חיבורניצוק,
 ווין: כ"י הגרול: רבינו בית אנשי מפי האורה: הנרול: רבנו מפי שם: 40(לחומרא.

 =תהי 42( מבואי[. ]ראה יהורה בר' יצחק ר' השני =רבו 41( הקרוש. רבנומפי
 שלו. מחביות האורה: מ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי שלו; =מחבית 48( כבור.מנוחתו

 שם[. ]חאורה אחת מרריא מקציז והיו מ: כ"י אחת; מוריא לו מקציז ווין: כ"י44(
 מ: כ"י לנכוז; כצ"ל 47( לשת"תז. מ: כ"י בהאורה; וכ"ה 46( שתים. או שם:45(

 =וכוונתו 48( לאחרים. בייז מורה[ ]קרי: מורה וויז: כ"י לאחרים; בו מנדהוהאורה:
 ור"י 49( שם. והאורה מ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי מבואי: ,ראה תלמירו: שמעיה ר'להשואל
 והניה: רש"י לשוז ונמגם מרח מקומות, בהרבה כררכו 88, צר יצחקי" "ר"ש בספרוספיבק
 יהו ואל שוגניז שיהיו להם והנח מ: בכ"י אמנם וויז; בכ"י וכ"ה 50( וכו'. אנייורע

 שם. ור"ס ע"א ל' ביצה ע"ב, קמ"ח 'שבת ועי מזידיו; יהו[ ]קרי: יהי ולא האורה:מזירין;
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 והברזות המגופה, פני על ומזופפת מגופפת החבית על 1(השהצאלתם
 8( אעפ"כ גוי. של בחצרו ישראל והפקידן שלנו, כאורנם 3(מזומנות

 של מנהג 5( הוא שכך ]=בשתייה[4(. אמורות הגוי ביד והמפתחהואיל
 ואין הנקב ומותמין היין[ את ומוציאין ]בבמכין 6( שנועציןגוים

 : 9( בדימקטא לנוד וזפיתא מתימה 8( הך דמי ולא ניכרת. י(המתימה

 קם"אפ"

 לשלהם, 9( שלנו חבית בין חילוק דאין : יהודה בר' לר"י רש"י 1(השיב

 במתימת אבל המגופה, 4( במתימת אלא התלמוד קפיד לא 8(שהרי

 והחבית. המגופה חרם, של דתרווייהו גב על אף חייש6(, לא החביותדופני
 כי עץ. בכלי י( ה"ה חרם, לדופני דחרם מגופה 6( בין חילוק דישוכיון

 : 9( החבית דופני 8( מדק דרך היין שיוציא לחושאין

 קליס ונמיכוייס ; נר"י ר"י תמונת 3מס: 13[ ע' ס' חונרת ה' מכס]=בססנלס
 תמונות ילו : סכותרת נתוך ס"ך[ ךף ]=בפע: רס"ס סי' פרךס : 82נתעס"נ

 כתרן ונק5ור נתורפו ה5 סתיכר( )כ"י מנס"ל ק5ור : יסוךס נר' י5חק רניכומל
 י5חק רני לרנו סהל : נסס ך' סי' ח' : י"נ תה"ה ס' סנס"ת ן נר"י ר"י סמינ :נמס

 סתרותס. נעל : נסס 5"1 סי' נו ונכל ; )סחסין( יסוךסנר'
 פ"נ ע"1 סת:( )כ"י תרךכי נסנסות סונהס נר"י לר"י רס"י תמונת :קם"א
 סס סת:( )כ"י ךריכוס תרךכי : נר"י לרן'י רם"י סמינ נמס: ך114 רל"3סי'
 ורמ"י : נסס תתי"ח[ סי' הת' ב:ךי רת"ח הלף סי' מס ריווה ך' ]בב ך108סוף

 : לוסמינ

 החבית על קצשבה"ל: ומזופפות; המנופפות החביות על וששאלתם מעה"נ: 1( :ק"ם
 שם. במעה"ג הגי' עפ"י זה ותיקנתי שלנו[ כאות; ]ומסמנות צ"ל: 2( "וששאלתם"[. ]בליכו'
 הוספתי 4( כו'. והמפתח הואיל יהורה, בר' יצחק ירבינו השיב סמ: כ"י במק"א: חסר3(
 גוים של מנהגם כר שהרי מעה"נ: 5( בשתייה. אסורה סמ: ובכ"י שם; מעה"ג עפ"יזה

 ווהשאר ניכר סתומו ואין קצשבה"ל: 7( סמ: כ"י עם"י זה הוספתי 6( סמ:[. בכ"י]וכ"ה
 פע: 9( סמ: בכ"י כולו נשמט סופו וער ומכא; וחתימה: ז~יתא הנר מעה"ג: 8( שם[.הכר
 חותם. בתור חותם הוי רהתם ע"א, ל"א לע"ז וכוונתו הריסקיא. לגור מעה"ג: ברסקייא:לנור

 שהרי שם: 3( שלהם. לחבית שם: 2( לו. השיב ורש"י ררינוס: מייכי 1( :קם"א
 רופני שם: 5( המנופה. פי בסתימת ,ריווא: בר' אמנם שם: נ"כ כ"ה 4( איירי. לאהתלמור
 ריווא: ד' ררינוס; במררכי כ"ה 7( חרס. ולרופני חרס מנופת שם: 6( חיישינ;. לאהחבית
 משוס החבית, מרופני הסרק ררר שם: 8( עץ. בשל הכי; הוא סמ: כ"י הנה"מ עץ; בשלה"ה

 וחתיטה, בשריקה יתקלקלו שלא החבית רופני משום ריווא: ר' החבית: רופנישקילקל
 ע"כ: פרץ ה"ר מורי' משיטת הג"ה בזה"ל: בסופו מסיים סמ: כ"י הנה"מ9(
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 קם"בטי'
 הי' כשר שיין : רש"י לפני בא 1(מעש'ה

 ושכחו היה. ומלא עץ ~טל ב(בקנקן
 8( ממנו הגוי והריק הגוי לפניהקנקן

 שבכלי נמך "ן ומתוך לשוזווז. 'לכליו
 נצוק ע"י הק'נקן שבתוך היין אמרוהגוי
 האמור. קנקן אותו 5( לתוך מחבית יין הוציא כן 4( ולאחרחיבור.
 ליין בהבית שנתחבר נצוק משום אמרוהו ולא שבחבית היין 6(והתירו
 אינו יין ואותו נצוק. משום אמרו שבקנקן נמך שיין לפי שבקנקן.נמך
 שמא חיישינן ולא בכלי. ממש עירב א"כ אלא נצוק, ע"י אחר ייןאומר
 לתוך בידו הגוי נגע שמא או הקנקן, לתוך שבכלי נמך מיין הגויהריק
 נצוק. ע"י אלא נמך יין הוי דלא הכי למיעבד י( שכיחא דלאהקנקן.
 ממש. בו נגע ולא הואיל נצוק ע"י 8( שבחבית יין לאמור איןהילכך
 יש הכי דאפי' שמעי' מכאן מ"מ היבור, נצוק ש"מ 9( שאמר'דאעפ"י

 : "1( הוא נצוק בר דנצוק מותר, שבגת )נמך("ן

 קם:"נטי'

 רואהו ישראל כן אם אלא גוי, של 2( מי-תותים 1( ]לשתות[ אוטרר'
 רקכטי פסקי : י' לף הענרי[ חלק הופתן לרל"ל כיונל ]3ס' "תרכל ספר :קם"ב
 ק"ס סין לר"3"7 ןעיס ותוויס ן ז"ל רם"י וסתיר : 3סס כוורן( )3קלור רכ"נסי'

 : תרווורונ[ סווו"ל ר' בם ] ז"ל סרנ כתנ כ"ן על :3סס
 ; סס[ ב2פר: ע"נ כ"" פ"ט סי' ת' ]=:כ"י "142 סיו: כ"י"ו"ס :קם"ג

 מז ה"ם והשווה וכו'. שנתנו מעשה ,רקנטי: רבי; לפני בא ומעשה תמ"ר:1( 2קם"ב
 רקנמי: 2( א'. מי' תחצ"ו רמ"ז, מי' ע"ז פמקי או"ז 45, ח"א החוקר י"א, מי' 8 צרהגאונים

 כוכבים עובר שם: 8( כשר. ייז מלא יושמיריאה, שקוריו קנקן, על תמ"ר: ייז: מלאקנקן
 רש"י והתיר שם: 6( הקנקן. לתור שם: 5( החבית. מן מזגו ושוב שם: 4( הקנקן.מן

 רלא במעות: תמ"ר 7( שב[חבית. =הייז ]קרי: החבית את ר' והתיר במעות: תמ"רז"ל;
 ר"ה: ע"ב נ"ו ר' פרק ע"ז והתומפות הרא"ש לשוז והשווה 8( ]=שכיחא[.שביחא
 ב'. ע"ב ושם ע"ב, נ"ו ע"ז 9( ג'. מ"ק קכ"ו מי' ח"ב יו"ר והמ"ז הש"ר הביאונינותני;

 באריכות ע"ז שהעירותי ומה ח102: אוכמפורר[ ]כ"י פרוונצא פמקי רמ"ז; ממ"י או"זועי'
 8. אות וגם 1, אות לעיל ראה 10( שם. פרוונצא" "פמקי עלבמאמרי
 ור' מעה"ג: לשתות; ואמור האורה: שם; ומעה"ג האורה עפ"י לננוז כצ"ל 1( :קם"נ

 להומיף: צריר רנ"ב[ אות ]שם עפשמייז ר"א שצייז המקו,רות ולכל לשתות. אומרקלונימומ
 גוים. של תותים ייז מעה"ג: 2( ק"מ. מי' התרומה ומ'האורה,

 רכ"ב( ריקנמי)פמקי
 כוכבים עובר לפני שנתנומעשה

 כוכבים עובר והריק "ז מלאקנקן
 מזנו ושוב ליטתות. לכליו הקנקןמן
 בר נצוק ממעם 'טבחבית ה"זז"ל רש"י והתיר הקנקן. לתוד החביתמן

 לא ,2בקנקן ריין חבור. ראינונצוק,
 וכו': נצוק מחמת אלאנאמר
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 6(. גאוני-לותיר נהגו וכן 4(. החביות מן מוציאו שהגוי 8(משעה

 כדי החביות, מן שמוציאו 7( בשעה 6( יין בו מערב פעמים שהגוילפי
 שמא לחוש ואין המקבל. בעיני 9( חשוב דבר ויהא 8( עליולהומיף
 שהיין להצניעו יכול אינו דשוב בחביות, בעודו %( יין בו עירבמתחילה
 הגוי מן 18( מקבל וכשישראל ט(. הוא בדוק ודבר "( ומקרישומפיגו
 לבדוק בדבר חושש רבי ואין טובים, בימים 14( בדורון לרביומשגרו
 כך על ישראל נחשדו 17( דלא %(, והיתר אימור בשום יהודי ע(אחר

 : הם "(.שקדושים

 קם"דטי'
 ]יין[ ממנה 2( שהוציאו שבחבית היין על 1( וששאלתם : לרש"ינשאל

 ]בבבו ונשאר בו, ששרנה 6( בכלי ממנו 4( גוי שמזג 8(לכלי

 וועס"נ ]בברמ',י[* סתס רני נמס 214 ק"י סי' ח"3 וס5ורס ; רס"ו סי'פר7ס
 : ס(קן[ קלוכיתוס ]=בר' קלוכיתוס ר' נמס י"נ[ 5ות 10 מס ]בבנתנו5 7583

 כ"י ]ו53תרכל ו%-% עת' 5נורכל נספר יותר תורווחת (ו רמ"י תיונת :קם"ד
 5' מכס ]בבססנלס 175 5ק: כ"י ח"3 3מ3ס"ל רניס ונמיכוייס ן מס[ לית5סת:

 43-42 ]=בפר: 5"ו סי' ת: כ"י "ו"ה ; פיריכ5י[ נכ"י בבולית5 18 ו'חונרת
 ר5נ"ן ;. רס"ח סי' פר7ס ; 149 ח"5 נס5ורס ונק5ור ן מס[ חסר סת:בבכ"י
 ן נרנותכי : 7"ה ע"נ כ"ו ע"1 תוס' ן כ"ע מלתה רניכו תמונת נמס: מ"ססי'

 ס5מכול לס' ת3ו5 ]וסמווס סעתיס ספר נפסקי ת55תי : 3מס ק"7 סי'  רעיסותתיס
 נתנו5י[. ע"1 מסעירותי ותס 37, 75ח"5

 ראה 6( ליהודי. החבית 0ז שם: 4( ומאוצר. ר"ה: ע"א ל"ב ע"ז תוס' ועי' בשעה: שם:8(
 תותים שייז לפי מעה"ג: 8( בשעת. האורה: 7( נסר. ייז מעה"ג: 8( 248. ח"בא"ח
 בערבוב. ושותה המקבל בעיני חשוב שהוא ועור שם: 9( עצמו. הייז מן יותריקרים
 בזגוז תותים, ייז של מנהג שכר לפי יין. בו 0ערב בחבית עורו מתחילה שמא שם:10(

 וכ"ה 11( מסריח. שהוא מפני לקייום להכניסו יכול איז הייז, מן קימעה אפי' בושמערב
 0עה"ג: 12( יין. בו שעירבו אתר מתקיים שאינו לפי 246: בא"ח והובא הרשב"א,רעת
 והשווה ברורן. האורה: 14( המקבלו. שם: =מקבלו; 13( כז. ומצאו שברקו ברוקורבר
 ברבעוז צייטליז שצייז המקורות לכל זו תשובה יהוסיף וצריר זה. מנהג דבר עןמבואי
 : 0עה"ג 18( =אחר[. ]קרי: יותר האורה: לנכוז; כצ"ל 15( שם. חרשה מהרורההאנגלי
 ישראל נחשרו שלא לפי שם: 17( עיז. בראיית הגוי מז בכש,רות קבל אם הימנולישאל

 קרושים. כולם העדה כל כי שם: 18( כר.על
 שמזגו כלי לתור שם: 8( יין. ממנו שהוציא האורה: 2( ששאל. אי"ה: 1( :קם"ד

 בו. ששתה בכלי או בנדפס: 5( גוי, ממנו שמזג כלי קנקן לתוך או"ה: 4( ממנו.גוי
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 ישראל עמד שלא 9( אע"פ מותר שהוא ]בעיני[8( נראה : 1( "ןעכבת[6(
 עכ~שיו פ1( הגוים אדוקים שאין לפי 11(. הכלי מן במוזגו 10( גבועל

 של דרכה ]בבשאין 16( ממנו שמזג כלי לתוך 14( ידו מכנים ואין 8'(,לנמך
 ע"י אלא ממנו[ שמוזגין הכלי לאמור לנו ואין שיכשוך, ע"י אלאע"ז
 ישראל וכששכח נמר. ליין חיבור שהנצוק י1( הלכה וכן "(. חבורניצוק
 הבא בצוק 20( ]הוא[ הרי ראשון כלי 10( אותו לתוך "( החבית מןועירה
 ירד 28( דתנן כך. על שבחבית היין 22( לאמור לנו ואין נצוק, 21(מכח
 אלא שנו לא הונא רב ואמר מותר: והשאר אמור שבבור 24( דמהלבור
 גרגותני החזיר אבל באשכנז-לגת, %( גרגותני-בינזייא 25( החזירשלא
 בנצוק. י2(, מיתמר במאי גופא גרגותני ופרכינן אמור. שבגת מה אףלגת
 הונא רב דמיהו בורו. 29( כשפיחמתו "( ודחינן חיבור. הוי נצוקום"מ
 וקמפרם נצוק "( דאמר הונא לרב ליה דשמעינן %( גומרה נצוקמשום
 מתני' קתני לגת, גרגותני החזיר לא וכי נמך. ליין חיבור מופחומשקה
 התחתון שהקילוח שבשעה בחבורין אפילו אלמא מותר. שבגתמה
 %( קתני לגרגותני. מהגת העליון 32( קילוח יורד לבור, הגרגותני מןיורד

 יין ונשאר : בטעות בנרפם 7( יין. מפת בו ונשאר שבה"ל: שם; האורה עפ"י זה תיקנתי8(
 שבה"ל: 10( גב. על ואף האורה: 9( שם. והאורה שבה"ל עפ"י זה תיקנתי 8(בחבית.

 ייז. לנמר עתה ארוקין גוים שאין שם: 12( כלים. לתור הכלי מז שם: 11( במוזגם. גבםעל
 ממנו. שמוזגין כלים לתור יריהם מכניסין ואין שבה"ל: 14( נפר. ייז לנמר האורה:18(
 עבורה לעבור ררכם שאיז ובהאורה: ואו"ה: שבה"ל עפ"י זה תיקנתי ממנו; ימוזגז או"ה:15(
 מחמת אלא : שבה"ל 18( ממנו. שמזגו הכלי את לאמור לנו ואין שכשור, ע"י אלא בכרזרה
 קמופי. ר"ה: שם ורש"י ע"ב, נ"ו ע"ז ועי' 17( חיבור. ניצוק מחמת אלא האויה:נצוק;
 שבה"ל; עפ"י זה הוספתי 20( ראשון. הכלי לאותו שבה"ל: 19( החביות. מן האורה:18(

 נצוק; מחמת נצוק שבה"ל: נצוק; מכח :הבא[ ]קרי נצוק זה הרי או"ה: 21( )ה. הריהאורה:
 הגאונים מז פפוקות הלכות א', סי' תחצ"ו וקי"ב, ק"ח מי' האורה השווה זו להלכהובנוגע
 סי' ד"פ ב"ג מהר'ם תשו' תרי"ח, מי' וויז הוצ' לר"ת, הישר מפר 8, צר י"אמי'

 לאסור ואין האורה: 22( ח102. רף אוכפפורר כ"י פרוונצא" "פםקי על מאמרי וגםשע"ג,
 האורה: 25( מה. שם: 24( מע"א. נ"ה ע"ז ותנן; שבה"ל: 28( כר. על שבחביות הייןאת
 או"ה: 27( רש"י". בתשובות "הלועזים על מבואי השווה 26( וכו'. לגת החזי,ר שלאאלא
 שם: 20( ומשני. שבה"ל: ב"ח; ומרחי שם: 28( מינה. שמעת ]=בניצוקו מתםראבמאי

 חבית של הקלוח יורר או"ה: 82( ע"א. ע"ב ע"ז 81( אמרה. או"ה: 80(כשפחםתו.
 "שנאסר". ער "קתני" מן המאמר כל נשממ או"ה: ובכ"י מותר: וקתני שבה"ל: 83(לכלי.
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 לכלי חבית של נצוק כמו זמן שלאחר "( ]כאן[ וכ"ש מותר.השאר
 : 38( מזיגה של נצוק ע( מחמתשנאמר

 2 יצחק ברשלמה

 קם"הםי'-

 יש]ראל[ בו ששתה כום : 1( השי2עוד
 גוי בו ונגע הדיחו ולא 2( נגבו ולאיין
 בשתיה. מותר משקין שאר בוושפך
 במשהו, במינו נמך יין 3( הלכתאדהכי
 : טעם בנותן במינושלא

 קם"וםי'

 נוי ובא אצלו, היה היין וכד השלחן 1( על שהיה היהודי עלויטשאלתם
 ממני ונשפך היין את והמיט הכד מתחת המפה את 2(והשמיט

 4( יעקב בר אחא ורבי הוא. כחו דכח בשתייה הוא אמור היין 3(,חוץ

 : ואמור כחו בכח עובדאעבד

 433, קל',ך( סי' סנליון )על נ' סי' "ז: כ"י תר: :קם"ה

 82. עיו' ימעס"נ ס"ך[ן ןף]בבפע:
 ס"ורס :קם"ו

 ה""
 סי' ומס ר"ס, סי' 3פרןס סו3ת ווומס ן 144 ע' קי"נ ס'

 בר"י. לרן'י סי" זו תמו3ס נס ו"ולי )"ט[. ןף רימ ]בנפע:רס"ה

 ע"י. שם: 85( שנאסר. בכלי חבית של קלוח יורר זמז שלאחיר כאן שכז וכל שבה"ל:84(
 ר"ח. א"ל ר"ה: ב' ע"ב, ע"ז והשווה ז"ל. רש"י כתב וכן בשם: כולו נשנה שבה"ל ובכ"י86(

 שבכת"י השיב" "עור הלשוז מז נראה וכז יהורה. בר' לר"י היא זו ותשונה 1( 2קם"ה
 יהודה". בר' יצחק רבינו של תשובות "אלו ביז היא ובמעה"ג בפררמ וגםשלפנינו.

 בנה"ה ע"ב: ע"נ ע"ז 8( 169[. דף ממ: ]=כ"י י'. סי' 277 צך ח"ב א"ח וראה2(
 82. רישח"א

 שם(, )מע: מפה להשמימ גוי ובא 2( מבואי[. ]ראה אצל : במובז בהשאלה 1( :קם"ו

 לא ושלומינו וכו' עבר יעקב בר אחא הרב 4( בפע: וכ"ה הכך[. מז ]=חוץ צ"ל:8(
 פקור. מנהר יעקב רבי ואסור כחו בכת עוברא הוה ע"א: ס' בע"ז ומקורו שם(; )פע:יחסר

 82( עמ')מעה"ג

 יהורי בו ששתה כוס עלוששאלתם
 בו ועפך הריח ולא הניב ולאייז
 מותרין שהז בו, גוי ונגע משקיזשאר

 במינו נסד ייז הילכתא רהכיבשתייה.
 : טעם בנותן במינו ושלאבמשהו

 רס"הסי'פרןס




