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 היקריםלהורי
 אלפנביין אפרים ב"ר חנוך אליקוםר'

 נירנברג צבי ר' בת חנהרבקה



 רם"אםי'
 רש"י של תלמידו זצ"ל, שמעיה ר'והרט

 משכים כשהיה זצ"ל '( שרש"י :כהב
 התורה. ברכות מברך בתורהלעמוק
 ופמוקי ברכות לומר לביהכ"נוכשהלך
 באותן כמו בתורה, ומברך פ( חוזרדזמרה
 טעם ונתן ללמוד. השכים שלאהימים
 חשיבה לא התורה דברכת כמו :לדבריו
 קודם בירך שכבר אע"פ לבטלה,ברכה
 כאן חשיב דלא ה"ה ישמעאל, ור' מקומן ואיזהו קרבנות פ'שיקרא

 : 8( לבטלהברכה

 רם"בםי'
 חגור. בלא ק מתפלל שהיה ר' את אחת פעם ראיתי : בתשובותפתב

 מתנים. חגור לא והוא מתפלל שהוא זה מה : ואמרתיותמהתי
 חלציים, חגור בלא להתפלל לאדם שאמור פ( ברכות בממ' אמרי'הא

 הערוה. את רואה 8( לבו יהא שלא משוםוטעמא

 נספר ]בב5ורנך 35 324 תספר וטיקן כ"י : נ23 כ"נ סי' ת"5 5י"1 :רם"א
 1[: יות ת"ך ןףרס"י

 סו5 וסכותנ נזס"ל: סוספס נננ55ס ונסוף 455. קכ"ת סי' ח"5 יו"ז :רם"ט
 : (5"ל סלתס רני' סיינו ורנו סתעי'/ ר'סרנ

 רש"י ופסק 2( שם[. רש"י ]בספר אורבר לר"א ידוע איננו באי"ו ימקירי 1( 2רם"א
 שרש"י ואפשר מ"ב(. מי' )מעה"ג רש"י של רבו יהורה בר' דר"י לפמקא סתנגרשלפנינו

 כשעסר כבה"כ וברר חור ולכן : היום שהאיר קורם ללסור כשעמר אלא ובירר, חורלא
 טפסיק היה שלא אפשו שאי סשום : שם או"ו של ולרעתו )ג.(. היום האיר וכברלהתפלל
 כאה היא התורה חיבוב מתסת דברה"ת ראיה, אינה מזה אסנם 8( מברר. היה כרטשום
 שם[.ךאו"ו

 כ"ר 2( הכללי. במובנה המתפלל מלת דהוא ותפלה, ק"ש על מוסב ואולי 1( 2ר5!קק15
 2. אות רס"ג מי' להלז והשווה 8( 5. ע' וד"ו 33, ע' ד"ב ה"ג ועי'ע"ב.

-805

 א8( וטיקן)כ"י

 שסעיה ר' של הלכותוכפמקי
 כתוב: וצעל, רש"י שלתיסירו
 תורה ברברי לעסוק רש"יפטסשכים

 אח"כ וכשהולר התורה. ברכתסכרר
 רוסרא ופסוקי ברכות לוסרלביהכ"נ

 באותם כסו התורה, כרכת וסבורחוור
 טעם ונותן השכים. 'טלאהיטים

 טברה בתורה הקורא כילרבריו:
 אעפ"י לכמלה, ברכה ליה חשיבולא

 קרבנות פר' יטקרא קורם כברשברר
 ברכה חשיב לא ה"נ סקוסז.ואיוהו
לבמלה.
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 אלא מכנמים לחכמים להם היה לא הימים באותן לי כמדומה :ואמר
 מתומים היו בגדיהם וכל לעקביהם ממוך עד גדוליםחלוקיהן

 אזור, בלא להתפלל שאמור אומר" היו לפיכך וימין. ושמאל ואחורפנים
 בלבד. אזור אלא לערוה הלב בין הפמק שום להם הי]ה[ שלאכיון

 כתבי כל פ' שבת דבממכת מכנמים. לחכמים היו שלא הדברים)ונראין
 שיכול כלים עשר שמנה ומפרש הדליקה. מפני מצילין 4( תנןהקודש
 מפני בשבת מצילין בגדים עשר שמנה יומי דא"ר בשבת. להצילאדם

 ש"מ הוזכרו, לא ומכנמיים התם מפרש כולהו ולובש, וחוזרהדליקה
 שום ובלא מכנמיימן י( לנו שיש אנו אבל מכנמיים(. לחכמים היושלא

 : אזור בלא להתפלל אנו מותרים לערוהן הלב בין הפ'מק ישאזור

 רם"גטי'
 הבבליים פ( בתשובת שמצא : רש"י בשם '( פי' זצ"ל שמעי' רבי'הרב

 לבו 8( די"א קמא תנא מדמבר מותר. הערוה את רואהדלבו
 : יחיד לגבי כרבים דהוי מותר, הערוה אתרואה

 רם"רטי'
 ובלבד פ(. בהן היה מהרהר בחמין או חיים במים רוחץ '( ר'פשהיה

 ; והרי ך"ה: כ"ה 3רכות רי"ח תוס' ; "45 קכ"ח סי' ח"" "ו"1 :רמ"ג
 סי' הר""ס פסקי ; 103 ח"ז[ ]3הנורן הכ5 ע5 ס' ע"3: ת"ט 3כורותפרס"י
 : הקונךריס פירוס 3סס: י""[ ךין 13 ]בככ5 ט"ז סי' תפ5ה ה' ""ח5"1;
 סי' סזח"ה( )כ"י ח"3 5ךרך נייה :רם"ר

 )ו""
 "46 ס)ו: כ"י "ו"ה 49:

 גאוז סעריה ו,רב 18[ ע' אלבעק, מהר' ]האשכול, האי רב לשוו וכ"ה 5( ע"א, ק"כ4(
 לחגור טכנסים לובש שאינו "למי או ; וכו' מכנטים לו ואיו המתפלל : י"ז[ סי']שבה"ל
 16(. אות 56 ח"א ראבי"ה )ראה וכו'באבנט"

 הקונרריס. פירוש : הנקרא י"א[, דיז בו ]כל לברכות שטעיה ר' של =במייוש 1( :רם"ג
 "תשובת והלשוז ובניו. יחיאל ר' רומא, חכמי תשו' ולא בבל, גאוני =תשו' : ה"ה2(

 של לדעתו אמנם 8( 14[. לראבי"ה ]הוספות שמעיה ר' של לשונו הואהבבליים"
 פסקו וכז אטור, הערוה את רואה שלבו רכל כי"א והלכתא : 58 ע' טוף שם ראבי"האפטוביצר
 ; ז'[ סי' ה"ז ק"ש מה' פ"ב בהגה"מ ]ועי' להיהר. פטקו הבבלים בתשובת ארהגאונים.

 רואה לבו הירושלמי דלרעת 284: צר ח"ב גינצברג לר"ל בירושלמי וחרושיםובפירושים
 הערוה. את רואה לבו יהא שלא לרקרק יש לכתחלה שרק כ"ט: רס"ג ובכרור מותר; הערוהאת

 ]=ומברך[. בהז היה מהרהר : צ"ל 2( רוחץ. כשהוא : הא1רה 1( :רט"ר
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 לבו שיהא 1( כדי הן צלולים אם ברגליו, המים 8( עוברשהיה
 5(. ]בבלעכרן[ לעברן צריך אין צלולים אינם ואם הערוה, ]את[רואה
 שאמרו 8( ומרחץ ומהרהר. לכילה חוץ ראשו ז( מוציא 6( כילה ישואם

 וזורקים ]=ערומים[ 9( עממי' שם שיושבים היינו בו, להרהרשאמור
 : "( אמור ודאי אז "(, אישבומ"א כגון המים,עליהם

 רט"הטי'
 שוקע היה לאכול ורצה במים בגיגית רוחץ כשהיה : 1( נוהג היהר'

 למעלה עולין המים שיהיו כדי במים, עצמו ]=את[ 9(ומקמין
 לבו ואין הם עכורים המים : ואמר המוציא. ברכת ובירך לגרונועד

 : המזון לברכת עשה כן וגם הערוה. 8( אתרואה

 רט"וטי'
 בצרור נפשו תנוח רבינו מפי הומדוזה

 כלי שם על ידים נמילת *החיים
 לוג. רביעית מחזיק והוא 1(, אנמלששמו

 מחזיק אנמל אנבג אבפק 2(כדאמרי'
 8( רבותינו ושנו ]תורה[. שלרביעית

 : י122 53סופות 5חר 3סננון 5ס5ן וסו53 222. ח"3 ס5ורס ק5"5[ן סי' ונ:]בככ"י
 39[: מך"ל ]בבנח5ת ע"ך: קכ"3 5ונךון( )כ"י 5סופות ס' :רט"ה
 יו"1 סי' 5': 5ות 227 נס5ורס נטעות ]ונרסס 35 5י ס"1 סי' נוח"ו :רטקקד

 שיעכרם ער לברר רשאי אינו ח45: ובאו"ז. ברגליו. המים עוכר[ ]-שיהא : קרי3(
 הערוה את רואה לבו הירושלמי ולרעת יהא[. ]-שלא כרי : קבי 4(ברגליו.
 צריר. לא רהא עוכרן, אין צלולין המים אין ואם : ובהאורה : ]=לעכר1[ : קרי 5(מותר.

 יש ואם : צ"ל אולי שלפנינו ובכת"י כולה. : במעות ובהאורה 7( ראשו. ]=את[ : צ"ל6(
 פונקיל. העתקת לפי כ"ה 9( )האורה(. שאמרו המרחץ ובית 8( ראשו[. ]=עלכילה
 : שם 11( מבואי. וראה : אישטובא כגון : האורה 10( ]=ערומימ[. וצ"ל הוא מ"סאמנם
 ערומים. שהז לפי אסור, ווראיוהכא
 מבוא,ר ]וכז בגיגית רוחציז שהיו בשעה במים, לאכול בצרפת מנהג ה,ה יכי 1( :רפו"ה
 אינו בצ,רפת, שעושיז כררר בה, ואוכל בגיגית שרוחץ מי הלכד... ח45: באו"זבהדיא
 )שם שד"ל לרעת אמנם 48[. אות 407 צר לראבי"ה מבוא ברגליו. שיעכרם ער לברררשאי
 ]=את[ צ"ל 2( במים. לאכול והוצרר חלש היה שירש"י היתה, לרפואה זו רחיצה :39(

 ב'. אות שם או"ה : שם או"ז וראה 3(עצמו.

 נ"ח ב"ב 2( אנטל. ע"ש נטילה וי"מ : קצ"ב מו' פ"ח ברכות ובכ!ררכו1( * ו ש5, *י5,קקי
 ע"א. ק"ז חולי1 3(ל'ב.

 227( ח"ב)האורה

 הטביל ואם בכלי. אלא אינהנטילה
 י~ל במקוה או במע"1 או בנהריריו

 וכשרוצה סגח. סאה מ' ]==שלמים4(
 ליטול קט1 כלי עמו נוטל ברררהולר
 ,פחרית נוטל6( ]==או[ ליריההימנו
 היום: כלומתנה
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 רביעית ומשירי הואיל לשנים ואפי' לאחד לידים נוטלין רביעית]מי[
 או בנהר ידיו טביל אי נמי ואי בכלי, אלא אינה שאמרו ונטילהקאתו.
 כלי עמו נוטל בדרך 6( וכשהולך : מגי מאה מ' של 4( במקוה אובמעיין
 שחרית ידיו 6( נוטל או ודיו. ממנו ידיו ליטול רביעית מחזיק שהואקטן

 : '( לטבילה נהר או מעיין ימצא לא שמא היום, לכל עליהם ומתנהבביתו

 רם"זטי'
 דמצוה 1( משום ידיו שנוטל ופעם פעם בכל נט"י על לברך אדםהייב

 עצמו לנקות זו דבמילה 2( ביומא כדאמרי' ניצוצות משוםלרחוץ
 לאחר נקבים בברכת אבל מצות. 8( ולשאר בתורה לקרות ראוישיהא
 ידיו נטל אם 6( ואעפ"כ היום. כל 6( צריך אינו ]שוב[4( שחריתשבירך
 כדאמ' מלטנפם, עצמו שישמור ובלבד דמי. שפיר עליהן והתנהשחרית
 שכיח דלא אתון כגון דערבות פקתא לבני אבינ' וא"ר ז( הבשר כלבפ'

 : יומא לכולי עליהו ואתנו מצפרא 8( ידיכי משו מייאלכו
 רפ"חטי'

 ג92( יינדיז כ"י)א~יפית קידוש, קודם ידיו החתן שנטלמעשה

 ::ול :יחזור מלבצועיעד ממתז ~היה מלבצוע ממתין היה 1( קידושולאחר
 סי' )ו:( )כ"י "ו"ס 228-227_; ח,,נ נס"ורס )ונותנס ונלסון כתרן ונקנור 85[נך

 : ג10 ס)ו: כ"י )וח"ו סס[; חסר =:פר: 145 סיו: ]ב:כ"יקע"ס
 51: רסו,י ונסיור 36[: ס"1 ]בבסי' "1,0 סלו: כ"י נתח"ו ענו)ויסנסיכוייס וסונ* ן "48 קכ"ג( סי' רסוס )ננליון כ"נ סי' ":)ויר כ"י תר: :רם"ז
 )כ"י "סופות סיכוייס[- נכתס 591 ]=:)וח"ו י156 סיו- כ"י תח"ו *רם"ה

 סגי[. סאה מ' ]--"פל וצ"ל: מים,. של במקוה או בטעות: האורה וגם או"ה4(
 היום, כל ומתנה שחרית נוטל : מוטעת הגי' ושם 6( בדרד. הולד וכשרוצה : שם5(

 חוליו )ועי' היום. כל 1=עליהם[ ומתנה =]בביתו[ שחרית ]=ידיו[ נוטל ]=או[ :וצ"ל
 14י. פ"ה סי' א' ספר לעיל והובאה הומפה, כאו נמצאת וש"י דבי ספרי ובכל ע"ב(.ק"ו
 להטביל. מעייו או נהר ממ: כ"י מח"ו7(

 : רש"י ס' ע"א. ל' 2( דמצוה. דכיוו : רש"י מ' ; לרחוץ דמצוה מכאן . מח"11( :רם"ז
 דאמרינן : שם ומוסיף ומצוות, ברכות ולשאר : שם 8( וכו'. זו דנטילה לברד אדםחייב

 ארחץ אומר הכתוב עליו שמע, ק,דית וקודא תפילין ומניח ידיו ונומל הנפנה כלבברכות,
 כולו. היום כל לבדד צריר אינו : רש"י מ' 5( שום. : שלפנינו ובכת"י 4( כפי.בנקיוו

 691. ומח"ו ; 54 מעה"ג ועי' בנדפם. שם ליתא מופו, עד "ואעפ"כ" מן כולו, המאמר וכל6(
 ]==ידייכו[. וצ"ל 8( ע"ב. ק"ו חולין7(

 שם. ליתא אמיפית: 1( :רופ"דו
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 נטל בפסחים ראמרי' הא משוםיריו
 הפסקה רהוי משום יקרש, לאיריו
 ריו וא"ר יריו. וליטול להווווצריר
 רקרוש קרוש שקורם ראשונהלנטילה

 אלא בלבר זו ולא הפסקה. הוילא
 עליהם מתנה שהרית יריו נטלאפילו
 לבני רב להו ראמר כולו[, היום]כל

 שכיח רלא אתוו כנוו רערבותפקתא
 יריכו משו שעתא בכל מיאלכו

 יומא כולי עלייהו ואתנובצפרא
 הנוטל ומיהו באיסורי. כרבוהלכתא
 אינה שאמרו ונמילה יקרש. לאיריו
 המביל אם נמי ואי14( בכלי,אלא
 במקוה או במעיו או בנהריריו
 הולר וכשישראל סניא. מים 16(של

 לימול קט, כלי עמו נוטלבררר
 יריו את ונוטל יריו 18( אתהימנו
 היום כל 17( עליהם ומתנהשהרית
 להתנות, צריר הנטילה ובשעת18(כולו.
 הנטילה. לאהרולא

 ט11( ממ: כ"י)מה"ו
 לברך, חייב בסעורתו מיםוהשותה

 שהכל. שותה, שהוא ופעם פעם כלעל

 ען סין "ק:( )כ"י ה"3 ס3ס"ל ע"ת[ן '"3 ותיקן ]בבכ"י ע"נ 5"3לונ7ון(

 סת: ]כ"י ק)ו"ס ס" ת:( )כ"י "ו"ס 137[; 7~"1 הונרת 7' ס3ס]=ססנלס
 ה': "ות פכ"ט ס3ת ס' סנס"ת ; 56 ה"3 ר"3י"ס 54; תעס"נ1113[ן
 וסס ע"7, סס"י פר7ס 27[: ב:פר: 3"ו סי' 11: ]=:כ"י 853 סת: "ו"ס :רמ"ט

 בע"פ. ראמרינו הא משום : הנרפס מה"ו ; רפסהים האי משום : סמ כ"י מה"ו2(
 : שם 6( שם. באסופות וליתא ; במעה"נ נ"כ כ"ה 4( הנוטל. : ר"ה שם ותום' ע"ב, ק"ו8(

 אסופות: 7( בנטילה. לו רי : מעה"נ : הנרפס מה"ו עפ"י וה תיקנתי 8( הפמקה. רהוימשום

 )שם אפמוביצר ר"א העיר וכבר הפסקה. אינו וקירוש : מעה"נ ; הפסקה הוי לארקרוש

 שציין המקווות ולכל כלל. הבנה לו איו הפסקה" אינו "וקירוש ומ"ש : בוה"ל 22(אות
 ע"א, מ"ח קנ"נ סי' 2 תרא"ו 51, רש"י סרור ]והשווה ושבה"ל או"ה : להוסי4 צרירשם

 לכל מתנה : מה"ו ; עליהם מתנה היום שכל הזינן : ראבי"ה 8( ח10[. סמ: כ"יומח"ו

 : מח"ו ע"ב[. מ"ט ]בכורות 10( יומא. לכולי עליהו מתנה : תרא"ו 9( כולו.היום

 ! ק"ו חוליו 11( רערבות. פקתא לבני רב להו ראמר אסופות: ; הבשר כל בפ' רבכראמר

 ; כצ"ל 12( רב. להו ראמר : תרא"ן כ"י : רערבות בפקתא ר' להו אמר : מעה"נ ; אבינארבי

 נמי ראי : בכ"י 14( עלייכו. : מה"ו 18( ירייכו. משום בטעות: ממ: בכ"יאמנם
 סני. סאה מ' של : רש"י ס' ; באו"ה כ"ה 15( רלא[. : ר"ה ע"א ק"י הוליו תוס']ועי'
 מק"א. בכל וליתא באסופות: כ"ה 18( היום. לכל ! מעה"נ 17( ליריו. הימנו ליטול : שם18(

 תוס' וע" ; בסעורה מים ]=ריו[ ביו : האורה ; בסעורה מים ריו סמ: או"ה 1( :רט!קקט

 לברר. פעם כל על צריר : מ: כ"י 2( כ"ט. סי' פ"ו שם והרא"ש א"ה, : ר"ה ע"ב מ"אברכות

 האי 2( משום ידיו את וימול שיחזורעד
 מי *(, יקדש לא ידיו הנומל 8(דפמחים
 6( משום יקדש, לא לחולין ידיושנומל

 ולימול לחזור וצריך הפמיקה הוידקידוש
 ראשונה בנמילה דיו ]בבוא"ר[6( ידיו:את

 זו ולא הפמקה. י( ואינו קידוש,שקודם
 שחרית ידיו נמל אפי' ]:באלא[בלבד
 9(, כולו היום כל 8( עלייהוומתנה

 להו ואמר באימוריה. 16( כרבוהילכתא
 אתון כגון דערבות פקתא לבני ת(רבינא
 ידייכו 12( משו מיא, לכו שכיחידלא

 : יומא לכולי 18( עלייהו ואתנומצפרא

 רם"טמי'
 אפילו מעודתו, בתוך מים 1(חשותה

 כל על לברך 1( צריך ושלש,פעמים
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 בפעם שבירך 3( ואע"פ ופעם,פעם
 לצמאו מים השותה 4( שנו שכךראשונה.
 רבא 5( ואמר בדברו. נהיה שהכלאומר
 למעוטי 6( אידי רב אמר מאי.למעוטי
 לאו הא מברך, דלא אומצא י(דחנקתיה

 : כנמלך ליה דהוח מברך,הכי
 . קמיה מים "( דאיכא כיון דאמרי '(ואית

 "( אחריתי זימנא 10( לברוכיצריך
 : המיםעל

 שותה אדם לך שאין ופעם. פעם כל על כנמלך שהוא לפי אומר י1(ור'
 : "( דעתו ולהםיח עצמו מ( להעמיד שיכול בפחות, אם כימים

 ר"עמי'
 י'( "ש"יסס,נ יפניו שחגיאו : '( ר' את י(. ראיתיסעמים
 : שלסה רבינו לפני זקנינו שמחח בדבש, מטוגנים אגוזים חשולחןעל

 בייא יסביר עי"יי ויא וגגע עליהם ומברך 3(, בשטרי אב לווקורין

 סי' תת"ו ; 53 ק"1 סי, ומס ע"ס, סי, רם"י סוור ; 200 ת"3 ס"ורס ; ע"3סי'
 מ11[: סת: ]=:כ"י 39 ע"נ סי' 5ס נסלכס ונסתירס סלמון ונמינוי ; 29נ"ו
 : ר"ס 383 3רכות תוס' ן 59 רם"י סוור ס11[ן ]בבסת: 40 חת"ו :רז'ע

--- 
 מח"ו: שנינו; שכר האורה: 4( 29[. וגמח"ו ח66 בס,רע"ג ]וכ"ה לפניו שהם ואע"פ : שם3(

 רחנקי ס: כ"י 7( אביו. =גר 8( ואמרינו. : שם 5( ע"א[. מ"ר ברכות ]משנהששנינו
 מברך במעורתא סיא קסיה ראיכא : שם 9( ראמרי. מרבנו ואית : מח"ו 8(אוסצא.
 מ? באו"ה חמר חרא" "ז,יסנא וער ומכאו : לברוכי צריר לא ותו ]=קמא[, קמיחזימנא
 מברר רכי אחמרא, רהוי מירי וזמנא, זסנא כל על עליה לברוכי צריר לא מ: או"ה10(

 29: סח"ו 11( 29[. מח"ו ]ראח אחריוני זימנא תו עליה לברוכי צריר לא חראזימנא
 בברכות מרגרסינז סעורתו. בתור אמים לברוכי צריר לא רכלל ]=ראמרי[ מרבנןואית
 ייי שאני וסשני ליפטר. נסי ייז ופריר מאכל. סיני כל פוטר פת כיצר ע"ב[ ]מ"אפ'

 המת איו המזו,, ברכת כלומר לעצמו, ברכה רקבע ייו ררווקא מכלל לעצמו. ברכהרקבע
 ; י-מרבי[ מ"ר מ: או"ה 12( פוטרתו. הפת לעצמו, ברכה קבע רלא מים, האפוטרתו.
 : לבסוף מוסיף פר: או"ה 14( עצמו. =]על[ 18( 29. במח"ו נשממ סופו וערומכאו
 ע"ב. ס"א ברכות 15(מ"ר.
 רש"ב לרע,ת אמנם ; שלמה רגינו : ה"ה כנראה 2( שמעיה. =ר' הוא אולי1( :רווע
 כ"י 8( פה"ע. בורא מגרר שהיה מרבותיו, לאחר כאו כיוו רש"י : א'[ אות 59 רש"י]ס'
 מגואי. וגם ג' אות 80 צר שם והשווה ; יורגעס שקוריו : רש"י ס' ; געמל אז שקוריוממ:

 ראיז הוא. נמלר ושעתא שעתארכל
 הרחק. ירי ועל לצמאו אלא שותהארם

 כל לפטור לסים קגע איזלמיכר
 יין אבל ראשונה. בפעםשתיותיו
 ולהשגיעו נפשו, לתאות שותהשארם

 15( התם צמא, בלא אפילוולהגרותו
 רבריר וכיוו לייו. קגע ישאמרינן
 כומות מאה אפילו ושתה, קמאלכמא
 : בה לן לית ברכה,בלא

 לא חדא זימנא ובריךמעודה
 מעודתו קובע הואשהרי
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 ואע"8 טפל. והדבש עיקר 4( האגוז אומר הףה הוא כי העץ. פריבורא
 בישול. זה ואין ]=מהוייתו[ 6( מחיתו נשתנה לא בדבי, הןשמטוגנות
 : עליו לממוך 7( ר' הוא כדיי אלא עיקר. דבש הוי 6(ובעיני

 רע"אטי'
 אותו, מחזירין אין 1( תלמודא דאמר דהא * רש"ף ברנשובת מצאתףוכן

 צלי ב( חייא ר' עלה דקאי ההוא כי תפלתו, כשימיים דוקאהיינו
 חוזר תפלתו, מיים שלא כגון דצבור, 8( טירחא ליכא אי אבל צלי.והדר

 : ע"כלעבודה.

 רע"טטי'
 וקמו כבר מנחה וצלי כנ,טרנא לבי אףבי,ם 1( דעל הףכא : ז"ל .הר"שטתב

 בהדי ומצלי ואתי ץ איהו קאים ערבית. תפלת למצליצבורא
 ולא לפניה בירך ולא ]דאורתא[8( שמע את קרא דלא אע"גצבורא

 לפניה בשתים שמע את 4( קרי צבורא בהדי דמצלי ובתרלאחריה.
 : ע"כ כהלכתו.ולאחריה

 ל"ח רי"ח תוס' :תמכחת
 ע""

 "ו"( וכי; ר"ס:
 : כ"ז עסין סת"נ קס"ח: סי' ח""

 קנ"" ס"סת"ק
 : ס' סי' פ"ג 3רכות סנס"ת ן קל"7 סי' פ"ו 3רכות "נורס ס' ;

 ס"פ[: ס" לתסר"ס 3רכות ]בנפסקי 299 תקפ"1 סי' ר"3 3"3 נוסר"סתסו'
 97: ח"([ ]סנורן סכל עלוס'

 ת': "ות סי"3 פ"י: תפלס ס' סנס"ת :רע"א
 : 12 ח"" ס"ורס ע"3: ת"ג 1' סי' ח"" חייס "רחות :רע"ב

 ולא ס0! כ"י ; ]==0הו"תו[ : לרי 5( ממל. והעמל עיקר אז אומר: היה כי סמ: כ"י4(
 הסם"נ לפי רהא ; 0וימרי ש0חה ר' לא אמנם שמעיה. ג="' ה"ה 6( מהויתה פרינשתנה
 נ==רש"י[ ובעיני : ה"ה רש"נ של ולדעתו העילר. הוא שהאגוז : סובר שמחה ו' כ"זעשין
 להלו ע"ז שהעירותי מה והשווה עליו: לסמוד ]==כדאי[ כדי אלא סמ: כ"י 7(עצמה
 שמ"מ סי' ג'מפר

 : ע"נ[ 48 סמ: כ"י ב0ח"ו ]==וליתא רכ"ו סס"י מח"ו והשווה ע"ג. ל' ברכות1( :1'ע"4*
 בצבור. : ד"ה יטם פירש"י והעחוה 3( ,טם. 2( ~עש. תקל"טסי' רש"יסדור

 ו0צלי ואתא איניש וקאיס שם: 2( כנישתא. לגי דאתי היכי האגרה:1( :*ן%"ב:
 דערבית[ קריאה : ]==קרי 4( דאור"תא. בטעות: הג" בא"ח 3( ערבית. תפילתבהד"הו
 כהלכתה לאחריה ]ושתיס[ לפניהבשתים
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 רע"גטי'
 : גאון 2( יהודאי רב משם רש"י פמק כעונה. '( שהשומע מכאן :'-הגה"ה

 : שבקדושה לדבר לבו ויכוין ישתוקשהמתפלל

 רע"רטי'
 פ( העולה לקרות יודע אינו ואם אחד, כל לקרות מצוה : ז"ל הר"ש 1(וכתט

 לימא גמיר, לא העולה אי א"נ בלחש. למייעו החזן עלבדקדוק,
 היכי כי רם. בקול יקרא והקורא בלחש ותיבה תיבה כל החזןליה

 : חובתיה ידי נפיק ובהכי צבוראדלשמעו

 רע"הטי'
 בו. וגער 2(. בממיכה שקרא אחד בתלמיד : ז"ל 1( שלמה ר' לפני אירעוכן

 : לקרות ולחזור התורה על ולברך 8( לחזורוצוה

 רע"וטי'
 במפר לקרות 2( הרגילין האנשים : '( הגאונים בתשובות מצאתיעוד

 רפ"ך "לף סי' פ"נ סוכס ריוו"( )ך' תרןכיסנסות
 נכ"י ]ולית"

 סנו:([: )כ"י סנורןכי נליקוטי ל" ונס סנןולנורןכי
 ע"ך: כ"3 ןף כ"" סי' וחחיסי סכי ס' ח""""ח
 י"ט 324 נוספר ותיקן ]כ"י "סככזיס )ונסני סל תפלות-ססכססןור

 1[: *ות ת"7 7ף סוף רס"י נספר ]בב"וך3ךע"ך
 ן 51 ע' קי"ט סי'תח"ו

 תנ"תי עו7 3סס: 303[ סת: נכ"י =ולית"
 ע"א 1' ואת"נז מוב, לקח והעחוה 2( כעונה. לשומע מכאז : ע"ב ל"ח סוכה1( :4,ן"ג
 יטם. קצובות בהל' וליתא הלכות; בעל גאוז יהוראי רב יסר וכן בשם? 106[ ח"ב]גנ"יט
 אלבעק ר"ש שכתב למה מתאים אינו וזה שלמנעו. האורה בס' מצאתי ולא 1( :רזן"ד

 הר"ט. וכתב : בשם האורה מ' את לכנות הא"ח של שררכו : ט' אות 86 ע' ח"א האשכולבם'
 ברלרוק. ללרות יודע אינו העולח ==ואם2(

 כ"א יטם בבלי ה"א; פ"ר: מגלה ירושלסי עי' 2( ג"ל. לרש"י וכתנתו 1( :רזן"זק
 לפנינו ונסצא לכותל; ישעז לא בתורה הקורא : סעדיה ר' בשם: 268 ע' העתים מ' ;ע"א

 ולברר. לחזור צריר בריעבר ואמילו 8( שס"א. רמ"גבסדור
 לתשובות לא אמנם ; רש"י לתשובות או נרבונא, גאוני לתשובות וכוונתו 1( :רע"ד
 רורא"[. "מנהגי סטרי לבסוף שהעירותי מה ]וראה בבל.גאוני

 * ה עו...,,י

 *4**זזף

 :רע"ה

 ..י.,,י
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 8( נוחה חכמים רוח אין תורה מפר שאין במקום בעשרהחומש

 כתיקון עשוי שאינו נמור תורה במפר שאף כן: לעשות אומר 4( ור'בהם.
 שיפה בין יהא ושלא בנידין, תפור שאינו כנון לקרות, אמורחכמים
 מדקדקין שאינן חומש מפר שכן כל 6(. לקרות אמרו שימה כמלאלשימה

 בזה, והמיקל בו. לקרות שאמור האלה התיקונים מן אחד לעשותבו
 : ת' לבמלה. ברכה שמוציא עושה, הוא נכוןלא

 רע"זטי'
 נם בידו 1( מפר ומאחזין ]בבלעשרה[ קמן שמשלימין אותם כןופמו

 לומר*( להקל, ולא להחמיר ]בביש[ בזו8( ונם למורי. פ( נכון לאבזה
 עדה, דהיינו עשרה בעי השם הזכרת ונבי עשרה. בלא השםקידוש
 וכלב: יהושע יצאנו[ הזאת, הרעה לעדה מתי עד ]=ינן[5(דקאמר

 רע"ה טי'-
 לחקת בתוכם הנר בהנר 8( ופמק פרה בפרשת שקרא אחד בחזן 1(מעשה

 : ואמר הדבר, על 8( ר' והקפיד במקומו. וישב מ"ת ונללעולם.

 תסר"ס תסו' ר5"ס[; סי' ]בב5ו"ס 229 קכ"ו סי' ח"3 טיורס ; סנ5ו)יסנתיי'
 תסר"ס =:תסו' נו"נ סי' לנוסר"ס ]בבפסקי-נרכות רס"י : נסס קע"נ ס" י"פנ"נ

 כ'[: כןי' 13 ]בבכל נ'( )כ"נ ח"" 5"ח ן ל"" סי' סנס"ל 310[: ע'י"נ
 נרכות ]בבפסקי רס"י: נסס קע"נ: סי' י"פ נ"נ חסר"ס תסו' :רע"ז

 ח"3 ס5ורס קליסן נסי)וייס 310[ ע' י"נ ווסר"ס בבתסו' יו"נ סס'"ל)וסר"ס
 : רס"י נסס )ו5יתי וכן 3סס: ל"5 סי' סנס"ל ר5"ס[ן סי' )ו: כ"י ]בב5ו"ס230
 ]סתס[: ר' נסס: ,96 נ95-רים סוף תס"ע סס"י סס)וי)ר[ ]כ"י 5ו"ס :רע"ח

 כסו ולברר, בבהכ"נ בהוסשיז לקרות טותר : שם( )סח"ו טנחם בר ר"י תשובת ולפי2(
 תשו' קובץ ]ראה ס"ת להם שאיז כפרים באותם הסגהג היה וכר בגיריז. הגתפרבס"ת

 בז ז. וגם זוין י. ש. הרב החכטים, סעיגי נעלטה ז.ו שעוברה והתיטא מ"ו[. סי'הרסב"ם
 6[. צר תשרי מ' ושם 8, צר תרצ"מ תשרי ה' ירושלים, ]הצופה, בטאטרםטנחם,

 שבת וסגהיג : תורה : ר"ה שם תוס' ; ע"א ס' ]גימיז הצבור כבור ספני הוא ומעטא8(
 טרו"ש וקהלת רש"י : ]בסאסרו בארוז שלום ר"ר שרברי סעיר זה וגס 4( ג"ז[.אות
 ]=בו[. : קרי 5( בסציאות. יסור שום להם איז 51[צר

 ]=רש"י[. לסורי גראהלא *רעווז
 בלא השס קרושת ססגו יצא פן שם: 4( שם. הגי' עפ"י זה ותיקנתי להחסיר. ]=יש[3(

 כ"ז. י"ר: במרבר על ע"ב כ"ג מגילה 5( טצוה. בניעשרה
 =,רביגו הוא אולי 8( י. י"מ: בסרבר 2( ס"ת. פרשת סעות ריז מס: כ"י 1( : דזרע

 יצחקי.שלסה
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 אמרנו שלא כלל, קרינן לא כאילו ודומה כולה. הפרשה כל קריתםלא
 וקורא הפרשה, בראש והתחילו ופתחו וחזרו בעלמא. רמז אלאממנה

 : הערב עד 4( הפרשה כל שיגמרו מטעם ומוף, תחלה התורהברכת

 רע"פמי'
 ואח"כ שבת של נר והדליק 2( מעונן שהיה שבת בערב היה 1(מעשה

 4( להדליקן מותר הנרות כבו אם : 8( הרב ואמר השמש.זרחה

 לכבותן צריך אין כבו לא ואם החמה. שקיעת עד שמן בהןולהומיף
 שקיעת עד מלאכה לעשות מתירין ואין אומרין אין 5( שהנרותולהדליקן.

 : 6( ערבית רנפילת שיתפלל עדהחמה

 ר"פמי'
 שכבר צריך שאינו אעפ"י ויכולו, פותח החזן לחש תפילת מיוםולאחר

 בשבת, להיות שחל טוב יום מפני אלא בלחש, שא' בויכולונפטר
 לומ' והוצרך בחרתנו, אתה אומ' שהרי בלחש ג( ויכולו אומר"שאין
 שלא לחש, תפילת לאחר שבת בכל לומר תקנוהו לכך רם. בקולויכולו
 פ( העתקתי : שבתות שאר ובין לתוכו טוב יום שחל שבת ביןלחלוק

 : רש"ימתשובות

 ]בג5וך3ך 66 5ן 255[ קונן נרס5וי ]כ"י ך3י-רט"י נוספרי 5קוטיס :רע,יפ
 41: 75 סעתיס ס' וסטווס נ"ו[. 7ף ריט רט"יספר

 : 12 5ות 243 5פטוני5ר( )סו5' ור35י"ס : נ' סס"י פרךס : 82 רנת"ו :ר"פ

 כ"ב[. : י"ט ]במרבר הערב ער =תטמא4(

 78[. אות שם ]אורבר ע"ב ה' ח"ב באו"ז רש"נ בשם לזה רומה מעשה והשווה 1( :רעוובי
 והוספות 266, ח"א ראבי"ה ק"ע, סי' ראב"ן 41, העתים ס' ראה המעוגז יום ריז ובנונע2(

 רעתו וכ"ה 4( מ"ח[. רף סוף שם ]אורבר לרש"י הכווגה ואולי 3( 48. ע' שםותקונים
 בטעות. קבלה היתה שהקבלה, משום ; שמז ולהוסיף להרליק מותר כי : מלוניל אשר ור'של
 במלאכה עצמו לאסור שבת קבלת הנר, הרלקת חשוב שאין : שמשוז ר' של רעתו וכ"ה5(

 ורע"נ 84[ ע' ]ר"ב בה"נ אמנם ; נ"ט[ מי' שבה"ל ; רבי : ר"ה ע"ב ל"ה שבת תומ']ראה
 ]אורבר מלאכה ולעשות להרליק אסורים הנרות, שהרליקו ראותם : פסקו ע"ב[ ל"ו]סרור
 ה,ר"מ. בשם שם[ =אורבר ל"א ריז בו ]=כל ע"נ מ"ר ח"א א"ח ועי' 6( 78[.אות
 ולרעתי 2( 187. מ"נ סי' ומח"ו ; זוכרהו : ר"ה ע"א ק"ו פסחים תוס' והשווה1( :רוומ1
 במבוא רש"ה )כרעת ק"ה במי' לתשובה ולא ק"ר[, ]סס"י שלפגינו לתשובה כוונתואולי
 רבי-רש"י[, למפרי ]=וכוונתו מצאתי ובתשובות : שם ובראבי"ה ; 85( צרשם



 ש ר ת ו ב ו שת

 רפ"אטי'
 הבדלה ידי ליצאת באתי 1( אחתפעמ

 נתכוונתי ולא הכנמת, ביתבהבדלת
 לי, ואמר הייז. בברכת נתכוונתי שיא הואיל לי[ ]בבאמר אמ"ל היין.בברכת

 הבייה יביכת ינתכיינת ןולן : 4( דיין הבדלה בברכת נתכוונתה 2(ולא

 רפ"בטי'
 שחל באב תשעה ליל נוהג שהיה : מצאתי ז"ל 1( שלמה רבינוובשם

 עד מבדילין שאין אע"פ הנר. על לברר שבת במוצאילהיות
 מבעוד ושתו אכלו שכבר לפי מבדילין אין שבת דבמוצאי תענית,לאחר
 יכול שאינו לפי להבדיל, יכול ואין התענית חל כשהחשיך ומידיום,

 מותר הוא למה 2( תאמר )ואם : הכום על אלא מבדילין ואיןלמעום
 הבדיל שכבר לפי באב, בם' דמותרות ובישול הבערה כגוןבמלאכה,

 :-5תפילה(
 רפ"גטי'י

 ב"ר 8( שניאור הר"ר עי ר'העיר גדי או כבש 2( קשור לחתוך : '( ר'התיר ל"ם( שזה"ה כ"י)צל"ר
 שחותר בשבת שראהו ברור: ב"ריהורה

 5( בהז מ"ישר שהיא הכבש "שיי מיהא בשבת, בשפוד מקושרשהוא
 עכ"ל: צלי כשהוא בשפורי

 נתח"ו וע5ותיס ר3יס נסינויס הו3"ה תלתיךו סתעיה לר' ץתסו3ה :רנש"ן*
 36 ס"ט סי' ]בבתק"ו נ10; ךף סתינר()כ"י

 )ונתנו"
 מ*לזי 3מסד 52( סס

 סי' ופרךסלר'[ן
 ע"נ_

 : עהרנר"ך( )תהן' נפע: זו תסונה ונסתטה
 )קכ"ח רס"ח ס" ]:בס3ה"ל וע"ן(ן ע"נ )ת"ה נ"ט סס"י ר3תי י"ת :רפ"*

 קס"3: סין וסס קנ"ה, סי' פרךס ת5"תי; ז5"ל סלתה רנינו 3סס:ע"3([
 סי' תח"ו 443ן קל"ט( סי' רסוס הנלען )על ח' סי' "זתיר כ"יתר: :רפ"ג
 5291"נ

 ]ולית"
 ]:בהירספלך 49 קונן סזח"ה כ"י ק"3 לךרך 5יךה "53[: סת: נכ"י

 : פ"ז מלה"ם : קכ"ט סיז ת: כ"ו בב"ן"ה 221 ק"נ בבה"ורה ל"ט סי' 130[תספר

 שם[. בפע: מייתא ]==רש"י[ ירבי שמעיה[ ]=י' שאלתי אחת פעם פרדס:1( :'ג8"ז*
 ורה"ג רנט"ג ה"ה: הגאונים, בדברי הדיז ומקור 8( ונתכחנת. הואיי הנרפס: מח"ו2(

 רייר. : שם 4( 1[. אות 181 קמ"א סי' ח"א ראבי"ה ; י"ד ח"א ריצ"ג 28;]מעה"ג
 לרש"ע אינו העיגול, חצאי ביז המוקף מאמר, אויי 2( קנ"ה. סי' פרדס ראה1( :"ש"וצ
 מררכי והשווה 2( ]==גרוט. ארם וצ"ל: ארם. עי ר' העיר : בטעות מח"ו1( :*נש"ג
 א'. אות שם והאווה מבואי והשווה 8( תרצ"א. סי' רביצהפ"ר

 י,,

ומעם
 8(יוצא

-816

 88()מחייו

 כיוז הכנסת, ביתבהברית אני אם : לר' שאיתיאחת
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 פ"ו( סי')שלה"ש

 נרול ארם עי שהעירו : מצאתיוכז
 ב"ר יהודה ב"ו שניאור ר'ומנו
 הכגש קשרי שחתר שראוהו זצ"ל,ברור
 : צלי כשהוא בשפור בו קשורשהיה
 שאיו ר': הורה תלוש בפסיקתואפי'
 דרבנו, שבות ואפי' בשבת איסורשום
 כדאפרי' הוא. נ0ור היתראלא

 שבכלים חות0ות מוג יום 7(ב0סכת
 וחותר: ו0פקיע0תיר

 רפ"דטיו
 ובא מדאי, יותר ארוך היה העוף יריכי בו שתוחבין שפוד של 1(יהד

 באור 3( ראשו לשרוף ולא במכין, לחתכו ב( ואמר ר' לפנימעשה
 6( לפי באור לחותכח 4( דומה זה ואין כלי. תיקון משום שיתקצרכדי'

 נרות: שתי להדליק שצריך כאדמ כדרכו, כמדליק נראה דחתם ברות.שרצי

 רפ"הטי'
 על לא פוב, ויום בשבת באגוזים 1( לשחוק להתיר רוצה ר' אין :[]א

 נ1: כ"י "ו"ס : 199 ח"נ ס"ורס ,53[: סת: ]בבכ"י 290 5' סי' יוח"ו :רפ"ד
 מנ"(: סי' ח"נ נ"ו"( רנים ונמינויים 299ן רמ"י ס~ור 26[ן ]ב2פר: נ"גסיי

 נטעות מס נרמס 26 ונ"ו"ס : נתמונות ור"יתי : נמם 19 "ות 477 ח"נור"ני"ס
 : מלפניס "תמונס ק"י ו"ולי יסויס. 3"ר י5חק ר' :נמם

 224: קנ1"ס סי' ח"נ נסתורס סלמון ונמינוי 291: 5"ך סי'תח"ו :רפ"ה
 : ק"נ1 סי' ת: כ"י"ו"ס

 החבית את ארם שוגר : הישוז גשינוי ע"א ק0"ו שבת שנשברה[. חגית ]=גפ' דתנז : קרי4(
 שהיה : שלה"ש 6( א0שטררם. 0כ"י י"ט סי' ר"ב ג"ב 0הר"ם תשו' וראה הי0נה.לאכול
 סופו ועד 0כאו 7( שם(. )גשבת ת0רים ושל נרונרות של חותלות 6( גשפור. גוקשור
 סע"ג. ל"א גיצה וראה : ע"ג י"מ 1796 שאלוניקי רפוס גשגה"לחסר
 יצחק ר' : בשם גטעות שם נרשם 26 וגאו"ח ; ]=יתר[ יחר : במעות האורה 1( :-פ"ד
 מעשה "ובא וה0ייז : רגי ואסר ס0: כ"י 2( שלפניה. אתשוגה קאי ואולי יהורה.ג"ר
 ]ביצה בירושל0י רא0ר להא ד0י ולא : או"ז 4( אותו. : שם 8( שם. חסריז ר'"יפני
 נרות. שתי כ0דייק ונראה נרות, לשתי גאור חותכה או0ר יהורה ו' פתילח נגי ה"ר[פ"ר
 ב0שנה. ה0פורש רבר 0ירושל0י, הגיא ל0ה ירעתי ויא : 54( )ע' רש"ה ע"ז העירוכגר
 נרות. שתי גפי : ובראגי"ה ע"ג. י"ג גיצה5(

 אחרים ויש : קי"ר[ סי' ]=קוגץ קי"ז סי' יה,ר0ג"ם הרור פאר גשו"ת א0נם 1( :רפ"ה
 השגתות. 0צר נאסר ואינו ולוזים. אנוזים גפירות שוחקיםשהם

4_י-1
 ן '",---ייח, "!'- ?וי,;;1 -יטי תי-יכיכ עיי.לו;ש

 ממנה ואוכל חבית אדם שובר 4(דתנן

 בגמ' ותניא שנשברה. חבית בפ'גרוגרת
 מתיר וגרוגרות תמרים של 6(חותלות
 עצם אשובר דהוה מידי וחותך,ומפקיע
 2 המוח ממנולחוציא
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 אולודי 8( מקשום פ(, ווליאה שקורין בנילנול ולא קדירה, שולינבי
 : 4( שמשת]ב[ר מפני ועודקלא.

שמחת מפני רבינו מתיר 8( פלומא שקורין ]בכדור[ 6( ולשחוק :[]פ
 מוביום

 רפ"וטי'
 אבל כדרכן, כותשן ר"( מוב ביוםושומין

 או מוב יום קודם מוחנןפלפלין
 דםכינא בקתא דבר, בכל או בקערהמוחנן
 הני יהודה רב דאמר אחר, בשינויאו

 דםכינא בקתא חדא חדא מידקפילפלי
 כיון אמר רבא אמור. תרתי תרתישרי,
 בבוכנא או נמי, מובא אפי' משנידקא

 שלהם בריחים פלפלין אבל ץ. בביצה כדממיק אצלויי, ובאצליואמותא
 שלהן. ץ מולינ"פ לאותו קרי שלהן וריחים בביצה. כדאמ' אמורודאי

 סם ונסנס 199, ת"נ ס5ורס 535[ן סת: ]בבכ"י 290 5"5 סי' תח"ו :רפ"ו
 26[, ]=:ער: כ"ן קי' ת: כ"י 5ו"ס 380ן 051 300/ ר5"י סיור ן 224 ע'נקי5ור
 508 תסער ותיקן כ"י סתכסיג ת5לוס 7ן 5ות 440 ח"נ ר5ני"ס ק"תן סי'051

 74[: סערס 115 ע' ער"תן לר"י סיול ]בבס'נ87

 פירש"י )ראח קול מיפמיע פפום 8( ;עצה. )חאורח אלריא : מ:( כ"י )או"ה ולירא2(
 ליתא וה שני ועניו 6( ]-"טסיפתנב[ו[. ,פמופתכר בטעות: מח"ו 4( ע"א(. ק"רעירובין

 הרמגאם תעח' ; י"מ[ מ" רבתי ]רקתניא קכ"א סי' שבה"ל ועי' באו"ה. לא וגם בהאורחלא
 על פרוגינציאלי מיפה חרב ותשובת ; 172ץו1 געשיכטע צור צונץ : 71 ע' סי' פריימן()הוצ'
 יפלפגיגו ותשוגת 87(. אות 874 ושם 4, אות 881 צר ר' ספר ר' שנה )תרביץ, הכרורמשחק
 גמאסרו ריבקינר שצ"ו המקווות ולכל ס"ה רף סוף רש"י בספר אורבר מעיני כנראה,נעלמח,

 או"ח, :חאורה, לחוסיף צריר 10( 9, הערות 209 צר ושר"ץ שנת )הרואר, ישראל משחקיעל
 עאא[. ל"ו מוכה ]פירש"י מ0(0אע == 8( י"ט. סי' רבתי ותניא ס"א, סי' קטןתשב"ץ
 פלפליו אגל כררכה גיו"מ בקערה שומיז שכותש רבי את ראיתי 224: האורה 1( :רעפ"ך
 אבל כהרכן, כותשו ביו"ט ושומין עצומים: בשינחים סמ: כ"י מח"ו יו"נן; מערבמוחנן

 3ח ]וחמלין בגיצת כראמרינן 'פלהן, בריחים לא אבל רבר. בכל או בקערח טוחנזפילפליו
 יריחיים סם: כ"י ; ]-"טלנו[ 8( ע"ב. כ"נ 2( בכ"י[. חסריז "אצלויי" ער רסכינא""גקתא
 לאותו קרי או"ה: : ופלנו מולצין קרי : רש"י וס' האורה ; יפלנו מוליניט לאותן קרישלהז

 'פלגהסולינו"ר

 ג87[ ותיען( )כ"י- חמנהיג]תשלום

 גך: כתג ו"ל יפלמה רבנואר
 גהיגה מוב ביום לכתשו מותרושומין
 אגל מעמה מפיגיו 'פהז 6(לפי

 או וטוב יום לפני מוחנוהפלפליו
 אגל גיואם, רגר גכל או גקערחטוחנו
 גמור. כמוחן שנראח שלחה גרחייםלא

 טסאה פלפלין של חרחיים 8(מרתנן
 גלי כמפום וכו/ כלים ,פמפהסיפום
 )ןעידי( רגר גכל או לומר, רוצהגגרה
 גשגוה א4 'פלהו גרחיים לא אבליפנוה
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 שהוא שברווכו הברזל כלים. שלשה משום טמאה 4( התם מדגרסי'תדע
 כברה. 8( כלי משום טמא עצמו בפני הוא י( אפילו דקים נקביםנקוב

 : קיבול כלי משום והתחתון מתכות, כלי משוםוהעליון

 רפ"זטי'
 נאמר. הזה החדש ראש וקרבן דשבת, קרבן זה '( במידורים שכתובמה

 שדברי לפי לאומרו, ראוי שאין : ז"ל שלמה רבינו בשם ב(מצאתי
 אחד, יום קרבן אינו לכתוב, רוצה שהוא זה כל כי להודיעם, הואהסופר
 כמו אלא בו. המאורע פלוני ליום קרבן וזה פלוני, ליום קרבן אםכי

 בנתיים יפסיק ולא המאורע, יום קרבן מיד יתחיל שבת קרבןשממיים
 וימים בשבתות וכן נאמר. החדש ראש יום ומוסף שבת, קרבן זהלפרש

 : 4( למי ראוי מי היודע, 8( הוא כיטובים,

 רפ"חטי'
 לפי בצבור, בין '( ביחיד בין חוזר אינו בלילה ר"ח של הז.כיר ולאטעה

 8( אמלא אבל אחסר, מילי והני בלילה. החדש את ב( מקדשיןשאין

 :רפ"ז
 מלנוס רנינו נמס נו5"תי 53ס: ך'( )כ"ך ור"ת 35ת ענין רנתי תני"

 מלנוס[: רבינו ב5ס: ס5"ל וכתנ : ט"ו "ות ע"" ס"1 ]בב)(רעס"מז"ל
 853 סנו:( )כ"י "ו"ס :רפווח

 סין 353ס"ל נתרן ונק5ור 200; ת"3 ס"ורס [; ער:בנוסךורת ל" ונס ווין, בכ',י ול" נו: כ"י 3"ו"ס ל" ]ולית"
 ונתני" קע""

 ך23: רנתי

 במק"א מצאתיו לא אבל : ותיקן בכ"י כ"ה 5( איכא. : ר"ה ע"א י"ר שם ותוס' שם, גיצה4(
 ממא עצמו בפני אבל : או"ה 8( אבל. ממ: כ"י 7( שם. ביצה 6( רש"י. רביבמפרי
 מתכות. כלימשום
 מוסף לפניר הזכרנו : מרע"הש ; נאמר ר"ח קרבן שבת קרבן זה : רמ"נ סר1ר1( :רסוווז
 בכל לזה חבר מצאתי ולא 2( כהלכתן. ער חרשיכם ובראשי ר"ח, מומף לפניר ונזכירשבת
 שאינו שאומר, ויש : שם 4( יורע. יתברר הוא אבל : שם 8( שלפנינו. ,רש"י רביספרי
 לרלגו.חושש
 את מקרשין ב"ר שאין לפי : ע"ב ל' ברכות בגמרא אמנם ת'(. הערה שם ר"ס )ראהפאריז בכ"י נ"כ כ"ה 2( ציבור. בין יחיר בין : האורה . ל1ח,ר ב,ן ממ. כ"1 1( :רסווודץ
 שם(. )ד"ס לא חסר בחרש אבל פ: בכ"י אמנם 200. בהאורה נ"כ כ"ה 8( ביום. אלאהחרש
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 פעה דהא אחמר, 6( בין אמלא בין 6( נחמן רב אמר 4( והאלהיםלא.
 : '(קאמר

 וה"מ לפניו. מומפין שהרי אותו, מחזירין אין שחרית חזכיר ולאטעה
 : לילה בין 9( יום בין הדר 8( יחיד אבל דצבורא, מרחא משוםש"צ

 רפ"טטי'

 עצמו בפני וקראו הציבור. עם חדש דראש הלל קרא שלא : ר' 1(וראיתי
 : תורה מפר קריאת 2( בשעתמיושב

 ר"צטי'

 כשרוצה : ז"ל שלמה רבינו בשםמצאתי
 שבת, ונר חנוכה נר להדליקאדם
 של ידליק ואח"כ תחלה חנוכה נרידליק
 תחילה שבת של נר הדליק שאםשבת.
 כבר כי כן, אחר חנוכה נר להדליקאמור
 שבת של הנר בהדלקת השבת עליו 1(קיבל

 נס' ולית* 193[. ע' רכ"( סי' ]:בוננופס ע"ו 43 סת:( )כ"ינות"ו :רפ"ט
 ע"": 60 סיו:( )כ"יסנייר

 :ר"צ
 פרוס ע""(: )י"" י"נ סי' וסס ע""(, )כ"ו ל"ס סי' רנתיתני"

 ר""סי'
 ]ב=וסו" סלסט ונסיטי : ע""( )ת"(

 84([ ו"3 50, )ך"ו 3ס"נ סל לסונו
 קפ"ס: סי' וסס נ"ט, סי' סנס"ל : 150 רס"ינסיור

 טה 8( פאריה בכ"י וכ"ה רב. אטר : שם 5( יק. לאות ממעל ]בסגול והאלים סם: כ"י4(

 שם" פ: )כ"י חסר לי מה מלאלי
 רהא טם: ובכ"י קאמר; ]==טעמא[ רהא צ"ל: אולי 7(

 קאמר. מעמא רב מכרי : שם ובגמרא רב. קאמר טעמא מכדי פ: בכ"י אמנם למאי.טעה

 האורה 9( בצבוו. : ר"ה שם לברכות פירש"י 81: צר ר"ב : ה"ג הוא עתיק היותר ומקורו8(
 יום. ביז לילה ביןשם:

 סח"ו 2( 153 נ"ו סי' א' ספר לעיל מש"כ והשווה תלמירה יטמעיה ר' הוא1( :1,4"נש
 סריית. :193
 : ראבי"ה וגם רש"י סדור : עילויה לשבתא רסבלא משום מעמאל. מאי בה"נ:1( :י4"פנ
 ע"ב סוף 60 ר"ו ה"ג 2( עילוה שבתא ליבל דהא שבה"ל: ; עליה לשבת דקבלהמשום

 רחנוכח. 84: ר"ב 50. ר"ו בה"ג כ"ה 8( 82. ררי"ג קצובות הל' ; 84[]==ר"ב

 נ"מ()שבה"ל

 זצ"ל: ]שלמה[ וביט בשםמצאתי
 ונר חנוכה נר ארלוקי בעי רקאהיכי
 והרר ברישא רחנוכה מרליקשבת,
 רשבתא ארליק ראי רשבתא.סרליק
 בחנוכה לארלוקי ליה איתסרברישא

 עילוה שבתא קיבל רהא]==רחנוכה[8(,
 : נרולות הלכות בעל כתבוכן

 : גדולות *( בהלכות כתובוכן
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 רצ"אטי'

 לברך, צריך צ( הרואה 1( דאמרינןוהא

כגוי
 בביתו, להדליק בדעתו שאין

 שהיה או במפינה, הולך שהיה כגוןאו
 להגיע יכול היה שלא '(, בדרךעובר
 מצאתי כך : הדלקה שעת קודםלביתו
 בשם שאמר ז"ל "( שלמה רבינובשם
 : צ1(רבו

 ד45[ סמ: כ"י]מח"ו

 : 8( שתים מברר חנוכה נרחרואה
 יהודה בר' יצחק רבינו בשםמצאתי

 ]=בר' יעקב 4( ובינו משוםשאמר
 למי אלא זו ברכה הוזקקה דלאיקר[
 או ערייז, 6( בביתו חרליקשלא
 מוסיפיז מח ומפני : בספינה 6(ליושב

 9( נר לחדליק המניז מן 8( שאינונר
 10( לאפוקי הנרות, את בו חנוכהשל

 טדליקיז איז דאמר דרב,מפלוגתא
 : לנדמנר

 - רצ"בטי'

 לקרות ורוצה פ( בדרך לצאת המבקש : ז"ל 1( שלמה רבינו בשםוכאצאתי
 מגלה עמו להוליך יכול אם 8(, בי"ג בי"ב, בי"א, המגלהאת
 ידי ויוצא בי"ג, בי"ב, בי"א, יקראנה לאו ואם שיכול. תקנה כליעשה

 :חובתו

 סוז: כ"י נננת"ו סלסון ונסיכוי ן ע"נ( )כ"ו ל"ס סי' רנתי תכי5 :רצ"א
 ן"ס: ע"י כ"נ ס3ק ]בבפורס"ו 151 רס"י סיור 201[ן רל"ז ]בבסס"יי45

 תפרסיס: יס 3סס: 576  עו ת"3 וך35י"ס 3ך"ין ר"י 3סס:סרו5ס[
 ע"ן([; )כ"ז ת' סי' רנתי ]:בתכי5 ע"5(; )ע"1 ק5"ס סי' סנס"לרצ"בנ:

 ע"ו[: 46 סת: כ"י נתת"ו ]וליתי רע"נ( )נלסץ 207 רת"נ סי'תת"ו

 דברי 8( לברר. צריר חנוכה[ יטל ]==נר הוואה צ"ל: 2( ע"א. כ"נ שבת 1( :רטב"א
 יקר. בר ר"י לרבו וכתנתו הרואה. : ר"ה שם בפירש"י נ"כ וכ"ה 4( יטם. בנמרא יהודהר'
 קודם לביתו להניע יכול היה שלא או בביתו, להרליל בדעתו יטאיז כנוז : רבתי בתניא6(

 ורואה, בשוק עובר או : ראבי"ה 7( בספינה. הולר 'טהיה כגוז או : שם 6( הרלקה.שעת
 : וטם 9( המנ"ן מן ואינח אחר." נר לילה בכל : נרפם מח"ו 8( בביתה ער"1 הרליקולא

 לאפוקי : יטם 10( בחנוכה. הנרות את בו להרליק : רש"י כ' ; חנוכה ,טל נרות בהוטמדליקיז
 יהודה. בר' ר"י בשם סמ: כ"י 11( ע"א[. כ"ב שבת ]ועי' אומר ררב מפלונתא.נפשיז
 יקר. בר ר"י היאשוז ==רבו : ה"ה12(

 בי"א שם: 8( לררה שם: 2( מצאתה זצ"ל שלמה רבינו ובשם שבה"ל: 1( :'רצ"בן
 "בי"ג"[. ]בליובי"ב
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 רצ"גטי'

 מח כל קצבה, אין פורים במעות : זצ"ל שלמה רבינו בשםמצאתי
 אחד כל וצדקה צדקה, שהוא מפני יתן, ליתן 1( האדםשירצה

 2 הטובה עינו כפי יתןואחד

 רצ"רטי'
 בדותיו כל על מים מלא כלי מביא : ר' מנה3 כך פמח של 1( מדתולשער

 3דולה בקערה ויניחנו ,אחרת פעם יתמלא מלא כברוכשיהא
 והמים מים. המלא בכלי לבא ואחד אחד כל ויתנם ביצים מ"3 ,ויקח
 ]=לא פחות ביצה והחומש המצה מידת שיעור הוא בקערה נפלואשר

 : בחלה לחייבן במל 8( לצרפן שמצריכין וזהופחות[2(.

 רצ"הטי'
 רק חול. כדרך ויתפלל התפילה 1( בבית לרוץ יש המצות, שנאפואחר

 שבה. החמץ מפני בי"ד קריבה 2( דאינה לתודה מזמור יאמראל
 אומר *( ור' חמץ. הביעור אחר עד מצות לאפות שאין 8( מחמיריןויש

 : רש"י תשובת בדבר. חשששאין

 ע"ג([: )כ"ח ת"5 סס"י רנתי ]22תכי5 ע"3( )ע"ט ר"3 סי'מנס"ל 2רצ"ג
 יין 3ר כל רס"י[; ]:ם ר' תכסג כך : נסס 305-3 סת: כ"י סכייר ספר 2רצ"ר

 : רי"נ סי' מנה"ל כתנ: ז"ל וסר"מ : נסס ע"נ( לווח )יףוו"ח
 : רמ"י תמונת נסס: 305 יף ססוויכר כ"י סכיירספר ?רטכ"ה

 האיש. שירצה : שם1(תניא ?רטכ"ג
 זה ותיקנתי פחות. ]=לא[ : קרי 2( מסח. של ]_ח,ה[ =מרת : צ"ל1( ?רטכ"ר
 ביצה. וחוסהט ביצים מ"ג והוא חלה, מירת משיעור יפחות שלא וכוונתו הסברא,עפ"י
 חץ אות ]שם אלבעק ר"ח שצ"ו המקורות ולכל 56; ח"ב האשכול 624; ע' ר"ב ה"גועי'
 חלה פסקי ועי' 8( ב/ 'טער סוף להרשב"א חלה ופסקי הנ"ר, ק"ל, פררס : להוסיףצריר

 ב/ י"ג ושם א/ י"א קורוניל[ ]הוצ'להרשב"א

*טנ"ך"
 יטל בחו"ם לא תמלה: י מהרי"ל מנהגי 2( התפילה. ]_=לב,ת[ קר,: 1( ?

 ולילה ליום נאכלת רתורה משום א"א ובע"פ שבה. חמץ מפני בפםח נקרבת תורה ראיזפסח,
 בלא כהלכתא היא המחמיריו רעת 8( וגר. היום חצי ער אלא נאכל אינו ובע"פ חצוהער

 2[. אות 78 ע' ח"ב ראבי"ה ]וראה לפםח מצה ראיתקש משום שנאמר לא אםטעמא;
 הגרול רביגו ביטם: 8 אות יטם ובראבי"ה : הגרול אליעזר רבי בשם: תנ"ח סי' טאו"ח4(

 ;ןה ל מעה"ג וראה יהורה[. בר' יצחק ==ר'וה"ה;
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 רצ"וטי'
 ן2( דף 1108 סי' יפמיא)כ"י 9( אמור בשבת 1( באחד להףורנ שחלפטה

 שאיז בסייייי: כתב ש"ייביני הראשונים8( שבת. מערב מצהלאפות
 חצות, לאחר בע"מ כ"א מצה לאפותי

 בזמנה: ומצוה מצוה הרור משום אבל הוא, 4( מצורנ הףדור משוםאומרףם

 6( פףרקא בשילהי לפמח מצות הקשו דהא מדאוריףרצא, אףמור בומצינו

 ומחצה שעות משבע אלא אינו הפמח עשףירנ מה ומצות, אש צליבתרא
 כדרבא פמח, לאכילת הוקשו נמי מצה ואכילת מצה. עשיית אףואףלך,
 עזריה בן אליעזר לרבף חצות, אחר הזה בזמן מצה אכל 6( רבאדאמר
 לצורך בבצק לעמוק שלא רבותינו ממכו י( מףכן חובתו. ידי יצאלא
 תשחם לא זבחי, דם חמץ על תשחם לא שנאמר חמץ, ביעור קודםמצה
 בפמח כיוצא הוא הרי ביעור, קודם לש ואם קףים, "( חמץ ועדייןהפמח

 חמץ: ביעור קודם 9(שנשחם

 רצ"זטי'
 בשבת, בחמישי להיורנ ושחלו טובי' יומף 1( שאר או פמח על : רש"יפטק

 לשבת מי"ם להכין 8( אמור והנה בושברנ, בששף 2( י"ם שאראו

 261: כ"נ סי' ומס 260, י"ט סי' תת"ו 188: ל"3 סי' ת"3 ס"ורס :רצ"ו
 רמ"י ס7ור מס[ן ]בנפר: י"ת סי' נו: כ"י "ו"ס ת"נ(ן 7ף )בבפע: קכ"ט סי'פר7ס
 179, מס"טסי'

 ונתנו"
 :כתנ נמס 176 רי"נ סי' מנס"מ 2; "ות י"נ 7ף מס

 פ. 5. ת"ע ]ר"ס 1103 סי' וויללערס קטלונ לפסי", כ"י ן 51"ל מלמסרנינו
 : כתנ מ"י רנינו נמס: 21[ 75 1907 נינליונרפיססענרעימע

 287, ע"ו סי' נ)ת"ו רמ"י: פסק נמס: "33 סוו:( )כ"י סנייר ספר :רצ"ז

 בפע: ]וכ"ה בשבת להיות שחל פסח[ =]ערב[ ]קרי פכח : בטעות מח"ו 1( :רצ"ו
 קיים. החמץ בעוד מצה לאפות שלא הוא כשר מנהג : רפכחים פ"ק מררכי 2( מ"ב[.רף
 ובראבי"ה בע"ש. מצה לאפות ומותר : כתב ש"ג[ כי' 834 ע' ]ובשלם ק"ה סי' יראים במ'אר
 ביום להיות פסח כשחל בע"ש לשמה מצה לאפות מותר היה זה ולפי 71: תנ"ב מי'ח"ב

 שלא להחמיר שראוי לי נראה )אולם( בע"פ. מצה לאפות יכול שאינו לפי שלאחריו,,ראשוז
 ראית בלא מסברא בזה שנחלקו ראשונים, ראיתי וגם : שם ראבי"ה 3( ולאפות.להקרים
 במח"ו וכ"ה =מצוה[. ]קרי מצה הירור : פררמ ; ]=מצוה[ 4( 20[. אות ]שםהתלמור
 מפרי בשאר נשממ וכולו ; ]=מכא.[ 7( שם. 6( ע"ב. ק"כ פמחים 5( לפמיא.ובכ"י
 הנמצאת התשובה היא אולי סמכו", "מיכן המתחלת השניה, והתשובה שלפנינו. רש"ידבי

 ע"ב. י"א וזבחים ; ע"א ק"ח פסחים 9( ע"א. ה' פמחים 8( 261. ע' כ"ב מי'במח"ו
 האויה 3( במק"א. מזו רמיזא וליתא 2( טוב. יום שאר או 287: מח"ו 1(י*שרווון
 לשבת. מיו"ט ומבשלין אופי. שאי. מפני :ומח"ו
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 ובשר שלם פת לוקח : 6( עושה הוא וכיצד ובתבשיל. 4( בפת עירבאא"כ
 בני לכל ומזכה מבושל[ דג או בשר עליו ומניח בב ] עליו מבושל דגא,ו

 אם"ה בא"י ומברך אשתו, או '( הגדולים ביתו מבני אחד '( ע"יהעיר
 ולבשולי לאפויי ]לן[ שרי יהא בדין ]ואומר[ עירוב מצות עלאקב"ו

 הדרים ישראל ולכל לנו לשבת מי"ט ולאטמוני ולאתקוני שרגאולאדלוקי
 : עירוב של הככר יבצע ובלילה מקום, לו ומייחד הזאת.בעיר

 רצ"חטי'
 תבשילין עירובי לעשות ישראל כלומנהג

 רב 2( הלכות פי על ותבשיל 1(בפת
 בתשובותיו: ז"ל ר"ש כתב כן ז"ל.יהודאי

 רצ"טטי'
 ובאחת הטוציא, 2( באחת שמברך : אומר ר' שאמרנו1(, מצותוהשלש

 וכן כהילל. לכריכה ואחת לאפיקומן, ובציעה מצה אכילתעל
 ושלשתן הואיל : אביו משום הזקן יקר בר' יעקב ר' 8( רבו לואנמר[

 ונס 70, וסס 195, וו"ח סי' ח"נ סהורס החר: נסנכון 251 ע' רפ"ו סי'וסס
 ריס סת: כ"י סתכסינ 21[; ]::פר: ת"3 סי' ת: כ"י הו"ס קליסן כו"ס נס77
 ו"כ נ"נ תסר"ס תסו' נותיו: 3תס 1"ל ר"ס כתנ וכן נסס: 5"ו[ ]ב:סי936

 תר"ס: נסס ת5התי 1ו סנ"ס נסס; 317 ע' תכ"טסי'
 כ"ו: סי' רנתי ותכיה 5"ו[ן סי' ]בבו"ק "93 סת: כ"יסתכסינרצ"וז:
 רס"י סוור 195ן ע' ת"1 סם"י ח"נ סהורס 271; ע' כ"נ סי' תח"ורצ"ט:

 ע"ו: 50 סתיכר כ"י נתח"ו לי ונס קל"3, סי' נפרום וליתה64;

 בשינחים 287 ע' שם ונשנה 252, ע' מח"ו 5( 12. אות 440 ח"ב ראבי"ה : 181 ד"ב ה"ג4(
 על או[ ]קרי: וכגוז אחר ירי על 287: ,סם 6( ג52(. סמ: כ"י במח"ו )וליתאקלים
 )ותיקנתי ומברך להם[ שיזכה מי ]==מיר מידה וקח 1 אשתו ידי על או הגדולים ובתו בנוידי
 ~'ב[. ס"ר וגיטין ע"ב ע"ט עירובין ]וראה נינהו זבייה דבני 7( יסם(. האורה עפ"יזה

 צריד 12( אות 440 ח"ב )ראבי"ה אפטוביצר ד"א שצייז המקייות י,כ, 1( :רצ"ח
 13. אות 60 ע' הרמב"ם בז ר"א ותשו' ; 17 ע' יו"ט למס' אוצה"ג : זו רש"י תשו'יהוסיף

 181. ד"ב ה"ג 05: ע' מרגליות( )הוצ' רריה"ג קצובות הלכות2(
 לאכילת ואחת המוציא, לבדכת אחת : שם 2( מבדך. מצות יהשלש : האייה 1( :רצ"ט

 : האורה ; אביו משום יעקב ר' אמר וכן : רש"י ס' 3( לכריכה. ואחת ולבציעה,מצה
 אביו. משום הזקז יעקכ רבינו רבו לו אמדוכו

 נ"ו( סי' רבתי)תניא

 שלמה רבינו בשם גם מצאתיוכן
 סגיא: אחדדבתבשיל
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 מניהין אדם בני שאר אבל בשלשתן. מצוה תיעשה מצוה, 4( לשםבאו
 : כן לעשות נכון ולא שלימה.השלישית

 ש'מי'
 בערב הרומת תיקן ולא אדם שכה אם שבת במוצאי להיות שהלפמח

 1( ליל שהוא שבת במוצאי לתקנו שיכול שלמה רבינו אמר :שבת

 ]=תבלין[ השתא מצוה. 4( מכשירי ואינו ץ מצוה הרומת כישני.
 : 6( מותר שהוא הרומת כ"ש 4(, כדרכןנידוכין

 ש"אמי'
 על קידו,ט 2( אומרי' אין פמה של הראשונים טובים ימים שני]בליל[1(

 8( ואם הוא, כומות מארבע אהד שקידוש לפי הכנמת. בביתהיין

 אין ולפיכד כומות. המשה שותה נמצא אותו הכנמת בבית הואשותה

 167 ה"נ ר"ני"ס ע""[ן קנו"ך 1408 תספר פריז ]כ"י פסה יל"ו"ס :ש'

]22ןונו"
 16: ע' ננועס"נ רניס ונמינוייס 143[ן לר"ני"ס

 ס"ורס מיט"ס[; נכתס י50 רימ סת: ]בבכ"י 270 ע' ת"ה סי' תה"ו :1ט"14
 10 ע' ]22פר: כ"ה סי' ת: כ"י "ו"ס 192:ה"נ

 :2ולית"
 סת:[: כ"י נ"ו"ס

 סיר "נוירסס נ""ן סי' פסה ס' סתנסינ קל"": סס"י פריס 182ן רמ"יסיור
 סס ס5"ן סתקורות ולכל 24. 5ך תרוטננורנ תסר"ס יני תנסניס וס' ספסהןתפלת
 תנסניכה וס' "נוירסם 8, "ות 179 ה"" ר"ני"ס : לסוסיף ימ "'( )"ות פרתתןר"י

 מצוה. לשום : שם4(

 הרוסת לכתוש מותר נמי בפמה שני ובליל : אהר מעם מביא 167 ראבי"ה1( :שי
 דרבנז, =מצוה והוא ; מצוה הרוסת דנרמינז : מעה"נ 2( מעמז. שמפיגיז משוםכדרכו,
 ה' פ"ז ומצה המע ה' רמב"ם ; ע"א רנ"ד דפמהים פ"ה הרי"4 ועי' לתפוה.. או למימזכר
 ]ממכשירי- : צ"ל ואולי ; ע"א כ' במנהגיו מהרי"ל כדעת שלא 8( תע"נ. מי' ואו"ה ;י"א

 מצוה. שהוא : שם 5( נפש. לאוכל נידוכיז : שם 4( שם. במעה"ג וכ"המצוה[
 פסהים ואוצה"ג-הפירושים נ"נ, סי' או"ז והשווה הפרדס. עפ"י זה הימפתי1( :קט,וא
 אות 76 צר הפנים ומלא קמ"ה, סי' הרמב"ם תשו' קובץ והשווה 2( 162. ושם ה', אות107
 כאז כוונתו מ-ואין ובתשובות : כתב תקכ"ה[ רם"י ושם קם"ה, ]מי' הראבי"ה אמנםה'.

 צבור שהשליה ובבבל, ספרד בארץ המנהג האלו בימים שעור ראיתי, רש"י[ דבילמפרי
 העיר וכבד לאומרה. בהנדה בקיאים שאיז הארץ עמי מפני הכנמת, בבית המדד בפמהעושה
 ; בבהכ"ג אותו שותה הוא הן=ואם 3( אהר. ממקום לי נורע לא זה מנהג : אפמוביצרשם

 כוסות. המש שותה שנמצא[ ]=לפי נמצא לפיכד הכנמת, בבית אותו שותיז ואין סמ: כ"ימה"ו
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 מפני ץ, בפמח חובתו ידי אדם שום להוציא כאן אין שהרימקדשין,
 דומה זה ואין יין. של כומות 8( מארבע הפוחת בישראל עני 6( לךשאין
 "( כל ועושה גומר שהוא 8( בתים ושלשה בשנים פמח של אנדח י(לומר

 : כמדרהעניין

 ש"פמי'
 איבו 8( בלילי-הפמח ]:בהלל[ 2( הלכתא : וז"ל ז"ל, 1( הר"ש כתב נמיופן

 אלא קריאה 6( על-דרך אותו אומרים '( דאין לפניו, ברכהצריך
 שלא מי כל אומר היה 8( נמליאל רבן י( שנינו שכך 8(.בתורת-שירה

 ששיר נמצא 8(, לפיכך אמרינן ובמופא וכו'. בפמח אלו דברים ג'אמר
 : אותו משתקין '1( עליו לברך אדם בא אם ת( לפיכך היא. "(והודאה

 ש"גמי'
 באמצע. אותו שחולקין לפי הפמח בלילי מברכין אין ההלל אתולגמור

 בקידוש, מהדרו ראשון וכום היין. על אלא שירה אום' שאיןלפי
 ץ שהרי מהדרו, במה שני 1( אלא בהלל, רביעי המזון, בברכת שלישיכום
 טלנ)ס[: ]בבי3ינו ז"ל סר"ס כת3 3סס: כ"5 5ות ע"3 ריס פ' ח"5 5"ח 2ש"פ
 5נ)ח ר3 נ)ן3רי נו3עיס רס"י וך3רי 100. ע' סוף פ"ט סי' ח"5 ס5ורס )זס'וסו5

 195[: 5ת3ר פסחיס וס' ק', ע' ח"3 ורי5"נ ק"נ, סי' ]סע"ת ורס"ננ5ון
 1"ל: ר"ם סס: וחתס 5'[ סיי ]ב:ן"ק 923 ריס סת:( )כ"יתנסינ :ש"ג

 הגדה =לאוסר 7( כוסות. מארבעה הפוחת : שם 8( לו. שאיז : שם 5( שם. חסר4(
 כל : שם 9( מקומות. : או"ה 8( מ:[. כ"י ובאוייה סם: ב"י במח"ו ]וכ"ה פמחשל

 הזה.חעניז
 ח"ד ]אוצה"ג לויז של כדעתו שלא שרירא, ,רב ולא שלמה, יב,נו _והיא1( :ש"פ
 : האורה 8( =יחלל, 2( ט"ו. אות 92 ח"ב האשכול אלבעק והשווה : ט'[ אות125

 : האורה 6( ]=אנו[. 4( פסחים. שבלילי והלל : האשכול : בלילי-פסחים הללוהלכתא
 כקוראין. עליו מברכין שאין : הלל ה' ריצ"נ ; קורין בתוית : האשכול ; קריאתבתורת

 פסחים 7( הן. שיוה כמשוררין אלא : ריצ"נ ; שירה אומרין בתורת אלא : האשכול6(
 ונאמר להלל להודות חייבין =אנחנו 9( ]=רבג"א[. רשב"נ : האשכול 8( ע"א.קט"ז
 דכיוז אומר, הכותב ואני : האשכול : היא הודאה ששיר : אוצה"ג 10( הללויה.לפניו
 וכן : שע"ת 11( היא[. ברכה במקום ]=והודאה הוא בביור כפותח הוראה, בהדאית
 : =לפניו בו( רי"ח. סי' שבה"ל : ד58 לקוה"פ וראה וכו'. ולפיכר ישראל, כלמנהג

 שמן האורה עפ"י זהותיקנתי

 כי. : שם 2( ש.ם ליתא י ד"ק 1( 2שיזזג



 רש"יתשובות.828

 מקצת שני בכום לומר צריך כן על היא, בעלמא דברים מיפורהאגדה
 גומר י( רביעי שנינו 4(, באמצע אותו שחולקין שם ועל המצרי. 8(ההלל

 חדש. כראש 6( לדלגו שלא ההלל אתעליו

 ש"רמיק
 מצת אכל ולא ב( ר' ,שכח 1( אחתפעם

 קודם מעודתו ]=:לאחר[8(אפיקומן
 רצה ולא הוזכר. 4( כך ואחר המזון,ברכת
 לברך צריך שהיה לפי הימנה, 6(לאכול
 ואי ברכה. של מכום ולשתות 8(אחריה
 ]=:ברכת י( של כום בין לשתותאיפשר
 8( רבנן דאמור הלל. של לכוםה[מזון

 ישתה לשתות רצה אם הללו הכומותבין
 ]ב:חכמים[ 10( שתיקנו לפי יין, בלא המזון ברכת 9( עליו לברך רצהולא
 )של( כום לאחר ת( ואפילו כום. 11( צריכה שהיא ונראה עליה שלישיכום
 שהם מפני המזון. ברכת ולברך 18( מצה לאכול רצה לא הלל שלרביעי

 רמ"י ::סךור מיכוייס[ נכנוס 286 ע"ן ]בבסי' נ52 סת:( )כ"י תח"ו :ש"ר
 כ "ו"ס ן 104 ח"" ומס 194, ח"נ ס"ורס64:

 סס"י ומס קל"נ, סס"י פרךס 16-15[:ב:פר:
 ונקי5ור נתורפס "ד8[ פ"ו סי' ]=:ן"קנ91
 נוכסגיס : ז5"ל מליוס רניכוכתנ

 קלויזכר לר""
 ומס 22/ ]5ן נתעס"ג "תכססגךס.

 ננונו"
 י'[ ךף

 ך3ר יקוס עךיס מנווכס ]וע"פ סזקן קלוכינווס לר' לרניכו,ממייך
 מסו"

 לרמ"י[:

 שם. ליתא 7( לרלג. : שם 8( רביעי. כוס : שם 5( שם. ליתא 4( שם. חסר : שם8(
 חזקן קלונימוס רבינו שכח : ואו"1 מעח"ג, 2( ששכח. מי סמ: מנתיג 1( :קשקקר

 סעורה. אחר : ובנרפס ; סעגרתו אחר סמ: כ"י 8( ע"א[. כ"1 אמרכל מה' לסוטים]והשווח
 ]וכ"ה ו[לאכול =]לחזור 5( כר. ולאחר : רש"י ס' : הוזכר המז.31 ב,רכת ולאחר : בנרפס4(

 שם(. בנרפס )וכ"ה המזוז[ =]ברכת 8( ממנה. לאכול : ובנרפס ; כתה"י[ בשניבאו"ה
 תיקנתי 10( עליה. : ובנרפס 9( ע"ב. קי"ז פמחים 8( או"ה. עפ"י זח תיקנתי7(
 : רש"י ס' 18( רביעי. כוס אחר : בנרפם 12( כום. טעונה : מעה"ג 11( הנרפס. עפ"יזה

 המצח.לאכול

 ב91( סוף סמ: כ"י)מנתיג

 מצת אכל ולא ששכח 80(מי
 לא שוב מזונו, על ובירךאפיקומן
 81( לברד צריר יאכלנה שאםיאכלנח.
 82( להו ונפישי המזון ועלחמוציא
 האחרונה חמצח על לסמוך וישכוסות.
 לו שתעלה סעורתו במוףשאכל
 מצותינו שכל לפי אפיקומן, 88(למצת
 ר"ש כתב כר : ה3 84( שמורותבחזקת
 : 85( בתשובותיוז"ל

 ישתה. לא לרביעי שלישיבין

  ל"ו סי' נו: ]ב:כ"י נ80 סנו:י
 סיף סת:( )כ"י סנוכסיגקל"ג:
 : 3מס רי"ח סי' מ3ס"ל :כנורן
   סור נוסרי"ל ונוכסגי : ע""ל"ח

 נוס נויחס/ רל"3 סי' ח"3ו3"ו"ז
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 התקינו. לא חמישי כום 16( אבל בלבד, כומות "( ד' אלא התקינו א(לא
 טעם 18( והחזיק המזון: ברכת אחר מצה מלאכול נמנע כן "(ומפני
 מצות רוב 99( שמתם 19( לפי מצה, ולאכול לחזור צריך שאין זהבדבר
 מצה. לשם שימור בהם 22( ויש חכמים כתיקון עשויות 91( כולןשלנו
 96(, מצוה של מצה לשם בככלה[ ] 24( לו עולה מעודתו בגמר עטאכל 28(ומצה

 : %( מ"כ 28( רבינו נהג וכן : מצה לשם "( שימור בה ונעשית "(הואיל

 ש"הטי'
 שנמלגה תרנגולת ר' והתיר היה מעשה : ז"ל 1( הגאונים בשםמצאתי

 מטעם ]=ר'[ והתיר חטים. ובו בתוכה הזפק והיה בפמחבחמין
 : הבשר ובין בינו מפמיק הזפקשקרום

 ש"וטי'
 בתרנגולת נמצאת ]=אחת[1( חטה : שלמה רבינו בתשובת מצאתיוטן

 : ואכלה יו"ט '( מוצאי עד רבי והמתין פמח. של אחרון 2(בי"ט

 : ]סתס[ ר' 3סס: ע"ג( )ל"5 ח"ו סס"י רנתי תני5 :ש"ה
 : 269 ח"ס סי' חת"ו 44[: סן"ל ]טטנתלת 3525 4נךט כ"י 5סופות ס' :1ט"1
 ארבעה אלא : או"ה 15( התקינה לא מצות שלאותם מפני : מעה"ג : תיקנו לא : שם14(

 כר. וטפני רש"י: ס' כן; ועל יטם: 17( התקינה לא חמשה אבל בנרפס: 18(בלבר.
 : רש"י ס' 20( מפני : בנרפס 19( בעיניה שישר ברבר, טעם : מעה"נ : המ,ם : שם18(

 ]-"טימור[. 'טימן בהז ויט יטם: 22( "כולז"[. ]בלי עשויות בנרפס: 21( מצות.יטסתם
 מצוה" "של והמליז 25( כתה"ק. ]בשני או"ה עפ"י זה תיקנתי 24( שאוכל. שם:28(

 חכמים. כת~קח שימור שם: 27( בחם. ונעשח שם: 26( רש"ה בסרהרנשמטו
 84 ו"ט"י בסרור רש"ב יטמעה )כמו ו"ם"י יטל מרבותיו לאחר ]ולא לרש"י ==כחנתו28(
 רש"י; נהגו וכז מהרא"ק: ובמנהגים ; 104([ ח"א האורה שם: להניה וצריר ג'(אות

 רטסתפינא ]ולולי ז"ל. יטלמה ובינו נוהג וכן : הנרפס ובמח"ו האורה, כתה"י(, )בשניובאו"ה
 האורה ראה כף. מברר מצות והשלים : לממה מוסבות ו", רבי נהג "וכז רהמליז אומר,אני

 המזוה לברר יטם: 31( יטכח. ואם ר"ק: מנהיג 30( כבור. ==מנוחתו 29(195[.
 : יטם 84( מצוה. יטל מצה לשם כולה לו עולה : ובמק"א 38( להז. : יטם 32( כו/ונפישי
 פ"ו סי' 1519 ,טנת קושטא ברפוס נמצא שאינו ומה לבסוף שם מוסיף סמ: ובכ"י 35(שטוה
 אלא ושפחה, ועבר גרים מצותינו בכל ללוש שלא נכוז הרבר היה כז ועל ח87[: ברליז]==ר
 לסצה. המשומרת בסוף האוכל במצה חובתו ירי ויצא זה, משנה לירי יבא אולי ישראל.בנות
 הנרפס. במעה"ג לפנינו וליתא למעה"ג. כחנתו ך=ואולי 1( :עטו"ץ
 ביום מח"ו: 2( 289(. מח"ו עפ"י זה )ותיקנתי ]==אחת[ חמה כצ"ל:1( :עט"ך
 פסחים מררכי והעחוה פסח; מוצאי ער יטם: 3( ח50[. סמ: בכ"י ליתא ]==וכולו פסח 'טלאחרוז
 ח"ב וראבי"ה ; 161 להאורה מבוא 55; לטח"ו מבוא : תמ"ז סי' טאו"ח ; תק"נ סי'פ"ב
 16. אות77
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 ש"זט"
 מבע"י. ערבית תפילת ]מ[להתפלל הציבור מונ]ע[1( לעצרת פסחפין

 א"ר 2( מיכ' ברכה. בלא ושבועי ימים הציבור עם ר' היהמונה
 ברכתי שלא ונמצ]א[ כדין, ואברך אחזור בביתי, בלילה אידכרכי

 ושבועי יומי מניתי הרי אשכח, ואם החמה. שקיעת קודם לבמלהברכה
 :למצוה

 ש"חטי'
 השוחמ שכל לפי ויברך. יכסה 1( אחד כל אחת, לגומא שוחמיןשנים

 : שניהן שחמו והרי ששחמ, מה שיכסהצריך

 ש"פטי'
 ולא ברור, וחותם סימן צריכי' לעיר מעיר שחומ עוף השולח 1(וא"ר

 : אשחימהסמכינן

 ש"יטי'
 שחימה, בשעת דמפרקת 2( עצים לחתוך למבח אסור : שלמה רבי' 1(מפי

 '( החותך מר דאמר תפרכם. 8( שלא ולחיה לבהמה שעושיןכדרך

 יו': סי' 130[ נוס' ]בבסירמפלד 49 קונן מ(ת"ס כ"י ת"3 לירךנייס 2ש"ז
 ]סי' ת"ו סי' לר"ת סימר נס' סונ5ס רמ,,י נמס מנ)עיס לר' (ופסק5 2שפ"מ

 נטעות[: מסק"ו
 : 473 קנ,,נ( סי' רמוס סנליון )על כ"5 סי' 5(תיר כ"יתרי *ש"פ
 ]בבסי' ת' סי' לר"ת סימר 3ס' סו53ס תלתי~ו מנועיס לר' (ופסק5 2ש"י

 : בטעות הגי' מלונרוז פרנקיל מר ההעתק ולפי מטושטש. הכתב ובנת"י1( :עיזזי
 ]=מיכאז[. 2( מונ]=ע[. : צ"ל ואולי )?(. כו' ממהמונה
1( *  זזןץען

 תחצ"ו : בתשובה 1"ל רש"י כתב : בשם תקצ"ר סי' פ"א חוליז מררכי והשווה1( *?ש,קפי
 קי"ח. סי' וטיו"ר ; ט"וסי'

 ; תפרכס שלא =]כרי[ 3( ]=עצם[. : צ"ל 2( ר'. מפי לקוטיז : או"ה1( 2ען"י
 מפרקתה השובר : הגי' ע"א קי"ג בחולין ולפנינו 4( שם. ואו"ה האורה עפ"י זהוהיקנתי

 שם. בר"ס ועי' : בהמהשל
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 וגוזל הבשר את מכביד זה הרי נפשה, תצא 6( שלא בהמה שלמפרקת
 לכובד האידנא למיחש דליכא וניהו באיברים. דם ומבליע '( העולםאת
 הבלעת '(, במשקל בישרא השתא מזבנינין דלא משום ולגזילה,בשר

 : איכא מיהו 8( באיבריםדם

 שי"אט"
 והכשיר, " ר' לפני מעשה ובא כבד של במימפון מחם נמצאה אחתפעם

 האוכל, את להכנים קנה דרך שאין ואע"פ ועייל. נקםדמימפוני
 עד מימפונת דהלכה וקיבלה, לוושם הקדים קנה שמא למימראיכא

 :הכבד

 שי"בטי'
 הוא שזה : ר' ץ והתיר ץ בלבד אחת בכוליא טלה שנמצא 1(מעשה

 עד והקפינה שם היא אם אבל גונא, האי בכי 6( ודוקא 4(.בריתו
 : הוא '( חולי שזה טרפה, 8(כפול

 ת"3 ס6ורס לסוסיף: 5ריך עפפטיין ר"6 פס פ5יין סתקורות ולכל 3טעות[: פסק'
 ר': )ופי לקוטין 3פס: ק"י סי' 6ו"ס 212: ק"יס"

 : ת"ס ס" לר"ת סיפר 3ס' סו63ס תלנוייו פנועיס לר' רפ"יתעפס :שי"א
 ס6ורס 496: קנ"([ סי' רפוס סגליון ]על כ"ו סי' 6:תיר כ"י תר: צשי"ב
 כ"י תסר"ס תפו' וספווס 211: 5"ט סי' ח"3 פס ונפנס 135, ק"ט ס"ח"6

 : ע"ס ס"6תפטריס

 וואה הבריות[. נאת ונוזל צ"ל: אולי 6( בהאורח[. ]וכ"ה נפשה תצא שלא =ע]ער[5(
 שס. חסר 8( למשקל. ? שם 7( 212.האורה
 .ן9%1ב4 1. אות ? עף "שמעיה" עפשמיו ר"א והשווה : ן-ת"ה[ ק"ה מי' במעות שם 1( :שי9א
 וטעם 4( והכשירו. : שם 8( אחת. כוליא אלא לו היה שלא : שם 2( 211[, ח"ב ]שסרבי
 או : ליתא שלפנינו בכ"י 6( נימל, ררוקא : לז ואומר : (שס 5 שם.. בהאורה ליתא1.ה

 נשסט זה טעמ ונם 7( ]=לקתה[. לקחה או : בטעות האורה : מ,ריפה מכה, מחמתלקתה
 פ"ח. ובאו"הבהאורה
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 שי"גמי'

 והתירו ולמעלה. הארכובה מן העצם שנשבר תרנגול הובא 1( ר'לפני
 בגידין. אפילו 4( בדק ולא 8(. לחוץ יוצא היה שלא מפ3, נ(ר,
 שנתמעך השבר מאימת מפני לא גם להשליך, צוה לא האברואפילו

 :הבשר

 שי"ףמי'
 אחרנ 2( תרנגולת הובאה 1( ר' לפני : ע"ה שלמה רבינו תשובנת[לשון

 4( והתירו הגידין. לצומת ממוך היה ולא הירך מן 8( העצםשנשבר

 רוב אם לחוץ, יצא ז( ואפילו 6(1 לחוץ העצם יצא 6( ולא הואילר',
 עצם של לפרקו %( ממוך 9( נשבר אם אבל מותר. 8( אותו חופהבשר
 מנותק יהיה .שלא בדיקה צריך הגידין, שם שצומתיןת( מקוםהשוק,

 473: קנ"3[ סי' רסוס סנליון ]על כ"5 סי' 5זנויר[ ]כ"י תר5"ז 2שי"ג

 סי' תת5"ו 209: 5"5 סי' ת"נ ס5ורס נ73: ( סיו: )כ"י סכייר ספר :קצי"י
 ]כ"י סק5ר סנס"ל 35[: בבפר: ע"ז סי' נו: ]::כ"י 875 סיו:( )כ"י 5ו"סע':

 39[:  ע' 5' סכס ]בבססנלס כ"נ סי' 5ק:[ ]כ"י ת"נ סנס"ל : 145סיו:[

 סתאים זה ופסק 2( 118. ח"ב האשכול ; ע"ב ע"ו לחוליז פ,רש"י יהשייה1( 2קטין'ג
 דעוף : ו' סי' בתחצ"ו בר"י[ ]=ר"י הקרוש רבינו של לשימתו לא אמנם רש"י, שללשיטתו
 : בשם 417 ח"ב בא"ח לטש"כ סותר שהוא ]כנראה טריפה. ולמעלה הארכובה מן רגלושנשברה
 דלא אע"ג טריפה : ]שם[ רש"י של השני לרבו אמנם 3( ,ר'[. הורה מצאתי, אחרובמקום
 דאינו התחתוז, בפרק הוא שהשביר מפני 4( הגיריז. לצוטת רחיישינן משום לחוץ, העצםיצא
 לברוק צריר לחוץ, יוצא שאינו[ : ]קרי אע"ג : 282 ע' רש"י בסרור אמנם לצוה"ג.סמור
 ר"י ]=אולי טרבותיו אחד כ"א שלמה, רבינו איננו כאז, המובא סתס ור' 1( :שי"ף צוה"ג. לבריקת בנוגע ר"כ סי' פררס והשווה הגיריז.צומת
 ]והשווה בתרנגולת מעשח ח14: סמ: ובכ"י ע"ז. מעיר שלמה" יבינו לשוז "זה והלשוזבר"י[.
 : שלה בירך עצם שנשבר : שם 8( תרנגול. ? האורה 2( רכ"א[. סי' פררס צ"ה, עי'מעה"ג
 ר'. והכשי,רו : תחצ"ו ; והתירה : שם 4( ]=הירר[. וירר עצם לו שנשבר : גטעותתחצ"ו

 כ"ה 7( לבשר[. : ]קרי בשבר לחוץ : תחצ"ו ; לבשרה חוץ : שם 6( יצא. שלא : שם5(
 : עוביו[ רוב =]את 8( ח14. סמ: בכ"י נשמט "אבל" וער ומכאן ; שם ובאו"הבהאורה
 =העצם 9( ע"ב[. ע"ו בחוליז ,רש"י של שיטתו לפי ]וכ"ה והאורה או"ה עפ"י זהותיקנתי
 סטוך ובתחצ"ו: בהאורה אמנם : שלפנינו כתה"י בשני כ"ה 10( שם[. ח"ב בשבה"ל]וכ"ה
 שצסותים. : תחצ"ו 11(לחבורו.
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 5'( לשון זה : שלמין א( עשר ששה 8'( ימצא אם ויבדוק הגידין. מן 12(אחד

 : ע"כ שלמהרבי'

 שט"וטי'
 2( של אחד שבראש קמן '( עצם שלפניו בקערה רבי מצא אחתפעם

 וזורקה 4(. רמ"א שקורין בשר אורנו בו 2( ותלוי הרגל, אצלירך
 התיר עמו שנתבשלה בשר שאר אבל בו. צומתין שהגידין מפנילכלב,

 : מעם בנותן בגידין שאין לפיר',

 שט"זטי'
 מותר, מליחה בלא בשר ואפילו כלל. מליחה 1( צריך אין לצליגשר

 דקאמ' מפנין, 2( בפ' איתא וכן מותר. פירש שלא האבריםדדם
 וכ"ש מליחה, בלא חי בשר לאכול דמותר לאומצא דחזי אווזא ברגבי
 יבשלו האיך מצוי, מלח שאין 8( ובמקום שאיב. משאב דנוראלצלי,
 ואח"כ הכבד, שמהבהבין כמו תחלה, האש על אותו יהבהבוהבשר.
 שכבר מותר, הדחה בלא ובשלו שעבר יבש מלוח 4( ובשר :יבשלוהו

 הוא שכבר לחוש, אין שנדבק המלח ועל שעליו. דם לחלוחית כל 5(כלה
 כשייבש. כולונופל

 ק"ט סי' ס5ורס 47[; בבפר: 823 סת: ]ב:כ"י ק"3 סי' ת: כן'י 5י"ס 2שט"ו
 : 288 רס"י וסיור ; רל"נ סי' פרןס ן133

 : תע"( 5ו"( ; קס"( פע: ; קן'ט ס5ורס ועי' ן 493 קי1"5 סי' : תר5"( :שט"ז
 -]גיריו[ 14( כולם. שם ימצאם אם : שם ; =ימצאוז 18( מהם. אחד : ח14 סמ: כ"י12(

 ומה : לרש"י[ ]ואינו בוה"ל לבסוף סיים ח14 סמ: ובכ"י 1. אות לעיל ראה 15(שלמיז.
 הגוף, לחלל ונכנס העצם נשבר אם אבל בנוף. לחו'1 דווקא לחוץ. ויצא העצם נשברשאמרנו
 שמעתי כד בריא. הויא אוירא ביה שליט דלא כיוז כשר, לנמרי הבשר מו שיצאאעפ"י
 רבים.מחכמ*ם
 בו. התוליו 8( הידד. על : שם 2( אחד. בראש עצם : הא1דה 1( :קטטט,,ך

 מבואי. וראה הירד[. =כף 010(0(1 ן וטילה : האורה ; רמ"ה : שם 4( ב'(. כ"י רש"י)ס'
 כל שואב האש כעלמא דבשר בתשובותיו: רש"י של לשימתו מתאימה ,1 פםקא 1( :קטפו,,ז
 שלפנינו, תשו' ועפ"י 8( ע"א. קכ"ח שבת 2( בתוכו. נצרד שהדם שלם מעוף חוץהדם,
 ושמעתי הגי': בהאורה 4( קס"ו. דף ובפע: תע"ו, סי' באו"ו בחסר שנלקה מה לתקןאפשר
 שא' ]ומה : שם 5( כלום. בכר איו בקדירה, והושם דוחץ לא אם מליח יבש בשר מורי,מפי

 ומותר. ומדיח... ומולח מריחשמואל[
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 שי"זטי'
 ץ אמלח דלא במעודתיה 1( דרבי קמיה דאתא 1( מווייה אווזא ברההוא

 הבשר אין מר6( דאמר מעמא מהאי מיניה. 4( אכל ולא לצלי,אפילו
 על ואף יפה. יפה וימלחנו יפה יפה שידיחנו עד לעולם דמו מידייוצא
 מיהא מליחה לקדירה, 6( כמו כך כל מליחה בעי דלא נהי הוא, דצלינב
 אינו כלומר לקדירה, לא אבל לצלי בשר מולחין ז( דאמרינן בעי.לצלי
 פי על ואף : " דמא דאיב הוא דצלי דאיידי כלקדירה, 8( למלוחצריך
 קמן ט( דאמרינן ממנו. לאכול ט( תינוקת הניח 10(, רבי ממנו אכלשלא
 דאין הכא שכן וכל להפרישו, מצווין דין בית אין לתיאבון נבילותאוכל

 : כנבילות חמור "(אימורו

 שי"חטי'
 שמולח" הקיבה בעור קרוש הנמצאחלב

 4( לבדה שמלחוה בין בעורה,אותה

 חלב אותו אחרים, 2( עם שמלחוהבין
 וכבשר 8( ,חמור אימור אמורהקרוש

 ; 132 ע' רים ק"ט סי' ת"5 ס5והס :שי"ז
 ב:סר: קי"5 סי' ת: ]ב2כ"יע~ותיס

 ן 211 ס5ורס ן י"ג סי' תר5"1 :שי"ח
 רם"י סיור ; 56[ ]בבססגלס ל"ך ת"נ ינס"ל 2 65[ לר5ני"ס]ננתנו5

 5ו"1 קנ"1[ן יף ]בנסע: רל"ט סי' סריס ן תס"ת סס"י רוקת ;291
 לר' 15 נטעות נתיתסס 11 ותיונס ן ע"נ קט"1 לתולין סירם"י : תמע"ו סי'ח"5
 ח"3 ]5"ת לסרם3"5 15 ע"5[ ל' ]5סוסות לר35י"ס 15 ל"ג[ סי' ]סתכריעממו"ן
 : לרס"י מסו5 ינר יקוס עייס מתונס וע"ס ]ם2סר"ם[. סרמנ"5 כתנ נמס:331

 במעורתא. ררב לקמיה : שם 2( ראתא. אווזא בר האי סס: כ"י או"ה 1( :,18י""ז
 סס: כ"י 8( ע"א. קי"נ חוליו 5( סינה. רב אכיל ולא : שם 4( נסלח. ולא : שם3(

 זה ותיקנתי לקרירה. -וכסליחתו 8( שיא. י"א ביצה ר'. ראסר : שם 7( לקרירה.כסילחא
 מסנו. אכל לא ררב ואע"נ שם: 10( מפי. ראיב : שם 9( שם. סס: כ"יעפ"י
 ע"א[. קי"ר ]יבסות סר ראער : שם 12( ססנו[. : הסלה ]כלי לאכול לתינוקות הניח : שם11(
 כנבלה. חסור אסור ראינו : שם13(

 עסה. אותו שסולחיו ביו : האורה : בעצסו אותו שסולחיו ביו . יאב,"ה 1( *שי"ח
 נמור. אימור רבי בעיני נראה : שם 3( אחר. חלב עסו שנותניו ביו : שם2(

 תשע"ו()או"ז
 חלב : רש"י תשובת סצאתיושוב
 הקיבה בעור ]=קרוש[הנסצא

 שנותניו ביו בעורה, אותהכשמולחיו
 8( עסה אותו שמולחיו ביו חלבעמה
 וכבב"ח נמור אימור 7( בעינינראה
 כח בירינו ואיו הנבינה, לאמורטסש

 נסינוייס 883 סוף סת: כ"י5ו"ס
 288: רם"י קיורמס[ן
 תתמכ"ג ר5ני"ס ן ק"ט5ו"ס
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 שמתירי~ןי2ן :שם ןעני:ש2 אמור גבינה בו הקפיאו ואמ דמי.בחלב
 ט :יך:11ן נ4 ןץ[ ]ין: ולא בחלב, בשר 4( משומלאוכלה
 גגניגח מעמא יהיג הרר וכי הטעם : הוא טעמ נותן בר טעמ נותן 6(אמרינן

 גר נ"ם ליה[ הוי ]בנבינה,אהליה
 ומולחיז קרוש הנמצא חלב הכא אבל היתר, הכל ער"ן רנים נבי רהתם בירם. וטעות8(נ"ט.
 עצפח, קיגה 'של גחלג אותה 'שמולחיז ביו אחר חלב עמו 'שנותנין ביוו הקיבה, בעוראותה
 אסוה כולו ישבו חלב טעם ביז בשר טעם ביו הקיבה מו היוצא טעם וכל נ"ט עצמהרקיבה
 היתו, וחלג נבילה חלג במינו מיו הו"ל הנבינה עם זה חלב וכשמתערב נבילה. שכולולפי

 החתיכות: כל ואוסרת הענ"נ פסקנו9(וכבר

 ש"פפי'
 ממלח בחחיכה מחובר חלב : פ"י רפפק

 1( נעשית שהוא, כל אפילו]עמה[

 הוא במינו פ( שאין לפי נבילה.כולה
 בטל[: ואינו הוא במינו שמין]::לפי

 שה'פטי'
 ביטול ויש הם מינין שני אמ ]בבעליהמ[ לעמוד יכול ר' אין ]ו[בשרחלפ

 לחומרא. ר' אזיל וקא פ( היא ופלוגתא בשר. 1( בחתיכתלחלב
 מינין ששני ליה 4( פשיטא ודמ ובשר בבשר. ביטול לו אין : ר' 8(ואמר

 : ביטול וישהמ

 ע"נ 125 רנ"ך סי' נסך יין ס' נוליטנויט( )כ"י סניול תריכי סנסות :שי"פ

]ולית"
 ריוו" י'

 )סס נכ"י "נונס 208: ח"נ ס"ורס פ""ן סס"י תח5"ו טס[;
 תתט"נ[ סי' ]22ר"ני"ס ע"נ( 125 רנ"נסי'

 ננו5"
 לסיפך: יין פסק

 ן 134 ח"6 ס"ורס 35[* ב:פר: ע"ס סי' נו: ]:בכ"י נ87 סנו: כ"י "ו"ס :ש"פ
 : ע"נ סי'תח5"ו

 ויש ? שם 6( לחתיר. כח בירו ואין נמור איסור הנבינה את אוסר וחלב ומבשר : שם4(
 רהות משום בכותח לאכלם שמותר שפסקנו ; נקערה שעלו מרנים ראיה ומביאין אותהמתירין
 ישם: 7( בעצמה אסופות: 8( ממערנ. כמגרח מזו ח )רחוקות נינ"ט. טעם נותוליה
 מזרח כרחוק מזו זו ורחוקות ראבי"ה: 8( רבי. נעיני נראה האורה: נמהר; איסור לזקנינראה

 ע"ב. כ"ט פסחים וראה ; פסקינו וכבר : האורה 9(ממערב.

 ן--לפי : וצ"ל בכ"י הוא וט"ס 2( נבילה. כולה החתיכה את עושה : תחצ"ו 1( : 'נטעיי
 ישם. ותחצ"ו האורה עפ"י זה ותיקנתי במל[. ואינו הוא במינושמין
 רס"ה סי' אנור תתנ"ר, סי' ע"ז מרךכי והעחוה לאו; אם בשי, בחתיכות תחצ"ו:1( :קטיקצ

 לה פשום : ישם 4( בבשר. גטול לו ואין ]רק ואסר : ישם 8( הם. : ישם2(

 רג"נ( סם: כ"י הנרול ,טררכי)הנהות
 ורש"י יהורת גר' ר"י :ובתשובות

 : חז מינין ,שני ובשר רחלגפסקו
 10()מעה"ג

 וסשעריט ישמות 'פני וגשרחיג
גששים:
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 שכ"אמי'
 צריך אין לבו בו שנתבשל היונה בןועל

 ודבר חלב. בדם אלא 1( לשערלנו
 : בלע לא דשיע איידי דלב הוא,מועמ

 ש'כ"במי'

 ושער : דבוק בלב 1( רבי לפני באוטעשה
 שנדבק בחתיכה בששים שבו דםר'
 עצמה חתיכה אמרינן דלא והתיר.בה

 מעם. בה בשנתן אלא נבלחנעשה
 : גתן ברבי 2(עזריאל

 שכ"גמי'
 מבושלים דגים אחר חלב לאכול 1(אטור

 2( יוחנן דא"ר הא משום קינוח.בלא

 אמר ולא תבשיל, אחר חלב לאכולאמור

 34, -פר* "87 סיי* ]-כ"י ע"3 סי' ומס ס"", סי' ת. כ"י "ו"ס *שכ"א
 תת5"ו י תר5,,ט סי' תולין תררכי י תס"ר סי' "ו"ז 206* ת"נ ס"ורס 39[יומס
 : כתנ ע"נ סי' טיו"ר ונ"י רמ"י. תמונות : נמס כ"ת סי' רור" מערי : ע"זסס"י

 לסקל: רמ"י תמונת 3מס זס על לסתוך מ"יןונר"ס
 :קשכ"בנ

 פסק"
 ע"3 חס"י 3תת5"ו סו3"ס נתן 3,,ר עזרי"ל תלתירו ת"ת לרמ"י זו

 - ע,,נ ת,,ו 2717 תספר "רלר וכ"י ן 355 ת"נ ""ת ן 129 ס"ורס ן43
 9: נועס"נ "47: קת"ת[ סי' נרמס ]3נליון י"ז סי' "זיויר כ"י תר* :שכ"ג

 חלב. רם אלא סמ: כ"י 2( 4. אות שכ"ב סי' להלז מש"כ והשווה 1(42י~וח%ן
 =:מנךלב[.8(

 כבריח, : שם א"ח 8( שלמה. רבינו של תלמידו : ה"ה 2( =רש"י. ה"ה 1( :קטכ"ב
 היונה בז ועל : לעיל בתשובותיו רש"י של שיטתו רלפי וצ"ע, 4( יפה. =רבוקופירושו
 וגם תב"ר סי' ח"א באו"ז דהא ועור הלב. ברם אלא לשער לנו צריד איז לבו, בושנתבשל
 אבל ס', יש אם לשער צריר בחתיכה יק רש"י שיטת רלפי : משמע תרצ"מ טי' חוליזבמררכי

 פלט. ולא בלע ולא יטיע דלב ליה רסבירא שלם; בעוףלא
 ליתא יוחנז ר' מאמר 2( רש"ק. וס' ]מעה"ג חלב לאכול אוסר =םר1( :עמנ"ג
 פ"ז. אות שם בפע: ונשנה ; נ"ט אות 9 מעה"ג ועי'לפנינו.

 ח87( סמ: כ"י)או"ה
 בו, שנתבשל בשר עם מבושללב
 הלב. ברס2( אלא לשער לע צריראיז
 לא רשיע איירי הוא8(, מועטודבר
בלע:

 129( ח"א)חאורה

 שנתבשל לב רבי: בביתראיתי
 בו נסרח אפרוח של בגופובקדירה

 בשיטים4( רבי והתירובברייתו8"
 חתיכה נעשה אפרוח שכל לפיבאפרוה
 חתיכה: באותה ששים ובעיטראיסורא

 ע"ב( מ"ו אדלר)כ"י
 ומעשה : ז"ל מהר"ף בתוס'וכתוב

 בקררה ולת תרנ לב שנתבשלההיה
 וכוע הלב להתיר רש"י ורצה נקרע.ולא

 188()האורה

 רגים אחר חלב לאכול אוסררבי
 בלאמבושלים

 קנו~
 שומן מפני

 : ושבקערהשבפרור
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 וכן קערה. פירורי 6( משום דנים, 6( אחר אפי' 4( ש"מ בשר, 8(אחר
 : '( רבי'הורה

 שכ"רמי'

 9( ומבושלים קמני' דנים הובאו '( ר'לפני

 והשליכו ביניהן, ממא דנ 8(ומצא
 רמאחר האחרים. והתיר]:2חוצה[4(

 אלא בשאר נשאר ולא 6(, האמורשמצא
 שנפל ידוע אם אבל במ'. במלמעמו,
 במיל. לא באלף אפילו נמצא, ולאהאמור
 וכן בם'. במל האמור ומלק קדם ואם במלה. ולא היא עצמה בפנידבריה

 : 6(הלכתא

 שכ"המי'
 בה שמבשלין בקדירה שהחמון ללוש מים על : 1( לידי בא מעשהוגם

 ס"ורס ר)ו"ז: נסי' כ)ורן נק5ור סס וכסכס  ימ"ר(  רף ]22פע: ר)ו"ו סי'פרוס
 290: רס"י וסיור ג': "ות 136ת""

 סנייר ס' 443: ק)ו""[ סי' רסוס סגליון ]על י' סי' "זחיר כ"י תר: :שכ"ר
 ס"ירס 35[י ]בבפר: ע"ו סי' )ו: כ"י "ו"ס ע"ט: סי' תח5"ו 753: ס)ו:()כ"י
 זעיס ת)ויס תפ"": סי' ח"" "ו"1 2[: "ות 133 ל. ]בב 135 ח"" וסס 208,ה"נ

 : פ"ג סי' טיו"ך ונ"י : קוו"ג סי'לר"נ"ך
 וחנו" : 43 ח' סי' תח5"ו 2שכ"ה

 : 1' "ות כ"ך וף סס

 -לאחר 6( אפילו. אלא : שם 4( רש"י. ס' עפ"י זה ותיקנתי ; בשיר של[ ]תבשיל =אחר8(
 : בה שנאכלו הקערה 01שום בו שנתבשלו הפרור 0שום : 0עה"נ 6( רנים. של[]תבשיל

 ואולי ב0ק"א. ליתא 11 אחרונה שורה 7( ושבקערה. שבפרור ש0נונית 0שום : רש"יס'
 א01יר. בכ"י יטלאחריח י"ח לסי'ע"יכת
 מילר ר"י א0נם : ]==רש"י[ ר' לפני הביאו אחת פעם : או"ה ונם תחצ"1 1( 2שוכ"ר

 תחצ"ו: : שנתבשלו רגים : או"ה 2( הפסק. 00י ירעתי לא בזה"ל: העיר אק אות 45]שם
 עפ"י זה ותיקנתי : ==חוצה 4( ביניהם. ]==ונ0צא[ שנמצא : תחצ"ו 8( שנתבשלהלאחר

 ל0עשה ]==הלכה[ רבי והורה תחצ"ו: 6( ]--נעיח. 5( 'טם. ותמ"ד תחצ"והאורה,
 ]=ןמראורייתא[. קרי: פרנקיל י"ר 'טל לרעתו א0נם יא0ר[; ]==מי צ"ל: אולי 7( 'טם(.)תמ"ר

 תוס' 8; אות 8 "ש0עיה" עפשמ"1 והעחוה ; תל0ירו ,טמעיה __ר, : ה"ה 1( :שתכ'ק"
 צ"ה. סי' וטיו"ר ; יטם[ אישרי ]==הגה' הלכתא : ר"ה ע"בקי"אחוליז

 ב75( ס0: כ"י הנייר)ס'
 לפני ע"ה: ישל0ה רבי'בתשובת

 שנתבשלו אחר קטנים רנים הובאור'
 והכשירו ביניהם, ט0א רנונ0צא
 חוצה והשליכו האימור 10וטיהרז
 איסוריה כשאר בם' בטלמטעממ

 ויורעיו האיסור נ0צא לא אםאבל
 הוא רבריה הואיל בטיל, לארבבות בריבי אפי' יטם נתערב או שנפלאנו

 באלף: רבטל0ראו0'7(
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 בחלב. לאוכלו פת לאותו מהו 2(. רבינו פי את כן כמו ושאלתיבשר.
 : לא לכתחילה אין י( דיעבד : רבינווהשיב

 שפ"וטי'

 8( בו מועד שהוא 2( שולחן על חלב או גבינה לאכול מניח 1( ר'אין

 6( עומד הוא ואפילו בהוצאה, ממנו 4( שמופלג למי ואפילובשר,

 לצד '( ואוכל ברכיו על למפה 8( נוטל הוא כן אם אלא השולחן,בראש
 ממקום 9( בא זה אכמנאים, שני 8( דאמרינן השולחן. על שלאאחד
 גבינה וזה בשר זה אחד שולחן על אוכלין אחד, ממקום בא וזהאחד
 אבל זה, את זה מכירין שאין אלא שנו לא עלה 19( ותני חוששין.ואין

 : אמור 11(מכירין

 34[: ב:פר: 723 סת: ]ב2כ"י ע"" י"ט ע"נ סי' נו: כ"י "ו"ס 2שפ"ו
 44; ע"ת סס"י תת5"ו רניס: נסיכוייס 136 ק"י סי' ת"" וסס 205: ת"נס*ורס
 וסונ" נטעות: רנו"ז סי' נפרךסוסועתק

 סונ נסס: 196 קע"נ סי' 3ר"3י"ס
 : רס"י נתסונתת5"תי

 בזה"ל: שם[ ]במבוא והעיר מרעתו חגר מילר ר"י אמנם שלמה. =רבינו שהוא כנראה2(
 גר נ"מ בענין בתשו' נו"ט בכמה שהחמיר מצינו שלא לפי דברי]ו[, רש"י שדברי אומרלא

 בר"י[. לר"י היא זו תשובה רעתו ולפי הבשר[. כל ]=פרק פכ"ה אשרי בהג' שהובאהנ"ט,
 ; הראב"ן בשם שם חולין מרדכי ; שמואל בר יצחק ר' בשם תס"ז סי' ח"א או"ז וראה8(

 א'. אות שם תחצ"ו : ירוחם ור' הסמ"ק בשם צ"ה סי' טיו"רב"י
 תשובה ולרעתי ראו"ה, כתה"י שני עפ"י שבעתים מזוקק הוא זה נוסח ג( 2ע1פקקו
 זה[. על מעיר רש"י, בתשובת מצאתי שוב : 96ג ע' הראבי"ה לשון ]וגם לרש"י היאשלפנינו

 כ"ה 8( ד-אחר[. 2( לא. או לרש"י היא אם הוא, ספק : א'[ אות ]שם מילר לר"יאמנם

 לאותן ואפילו : 88ג האורה 4( עליו. סוער : 205 בהאורה אמנם ; בתחצ"ו וגםבכתה"י

 א"כ אלא : תחצ"ו 8( שלח3. של בראשו יושב : שם 5( בהוצאה. ממנו מופלגיןשאין
 חאוכלים לבין בינו הקערות ביו מחיצה לעשות או לעצמו. ואוכל : האורה 7( מפה.נוטל

 7, אות 96ג אפמוביצר מאוחרת. הוספה היא ובהאורה, בפררם שנזכר מחיצח, ע"י]וההיתר

 ופירש"י ; ע"ב ק"ז חוליז ; אכסנאין רשני מהא ראיה, והכיא : שם 8( 4ג[. אות 195ושם
 ובתוספתא שם, בגמרא וכ"ה ; הררום מן בא וזה הצפון מז בא זה : שם 9( אלא. : ר"השם

 הגמרא. ע"פ זה ותיקנתי ; זה[ את =]זה גג( שם. בחולי3 שמואל מאסר 10( ה'. מ"ח,חולין
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 שט"זטי'

 בוים : ז"ל רום"י בומם ב( שמואל ורבינו נתן 1( ור' יהודה הר' פי'וטן
 שמ3עו יומו בן כתינוק והוו ע"ז, בטיב בקיאין 8( אינן הזהבזמן

 הגוי מן ליקח ישראל עכשיו רגילין זה ממך 4( ועל : נמך יין עושהאינו
 דמ"מ זה, מטעם להתיר אין שבביתם דיינם ונהי גוים. של מיין 6(חובו
 3וי, בו נ3ע אם לשתות מותר יהא שלנו יין מ"מ חתנות. משוםאמור
 פשט שכבר להנהי3, נכון אינו וזה בשתיה. אפילו כלל אומר מגעוואין

 : 8( העולם בכלאימור

 שט"חטי'
 בחותם מותר 4( דיין 8(, אלעזר כר' 2( דקיי"ל : ר' הורה 1( למעשההלטה

 מדמי חוץ בהנאה מותר בחבית חבית 6( ממש נמך ייןאחד.
 ביין יין אפילו י( יין ומתם בהנאה. אמור ביין יין אבל חבית, 6(אותה

 5ו סוף 6' מנס ]=ססנלס י"נ ססייי "וכספורל[ ]כ"י ח"נ מנס"ל :שט"ז
 ;"ל רמ"י נמס:11[

 מס[: פירינ5י נכ"י ]ולית"
 מס ונמנס 5"נ, סי' נו: בבכ"י נ41 ווין ]ב2כ"י "90 סנו: כ"י "ו"ס :שט"ה
 ססיר ונסרוס ; נ126 לונ~ון[ ]כ"י "סופות ספר 42[; ומס 40, ע' =:פר: 5"ססי'

 215: ע' סוף קי"נ סי' ומס 213, ע' רים ק"ו סי' ח"נ נס"ורס סלמוןונמינוי

 נ::ר' 2( רש"י. ש5 ות5סירו השני חתנו =הריב"ז, והוא נתז, ]=ב[ר' צ"ל 1( :שכ"ז

 קמ"ג. רף רש"י במפר פריימז והשווה רש"י. ש5 ות5מירו נכרו מרמרו, טאיר בר'שמוא5
 האורה ; 5ע"ז יין מנמכים שבסקומינו הגוים שא-ין 5פי : 56 נ"ח מם"י בתשובה ורש"י8(

 ע"ז תום' וראה 4( 5ע"ז. מנמכין אין הזה רבזחז משום : רם"ח[ מי' ]-פררם 148ח"א
 ]האורה 5גוי 5זבוני נהגינן אנן גוי שנמכו ישרא5 ש5 וייז 6( 5אפוקי. : ר"ה ע"בנ"ז

 וששא5תם : בשם תתרנ"מ מי' וראבי"ה 180[; קנ"ח מי' ]5עי5 בר"י תשו'-ר"י וראה142[;
 שמוא5 בר' יצחק ר' מו' הק' כר : בזה"5 5במוף מומיף אק: בכ"י 6( מגוי. בחובוייז
 טרנפירא[. התומפות בע5 הזקז ר"י ]=והואז"ל

 ב96, רם"ח מי' פררם ועי' מק"א. בכ5 5א אמנם ; 216 בהאורה התח5תו וכ"ה 1( :עטט,קוץ

 מ: כ"י ; ]א5יעזר[ כר' :==]ה'5כה[ 2( קפ"ר. מם"י התרומה ום' 147, ע' מוף ח"אהאורה
 ; א5יעזר הרבי : 218 והאורה צ"ב, מי' שם 8( א5עזר. כרבי ה5כה 5ז וקיימא : צ"המי'
 בכ"י אמנם 4( 72-71. ח"ב האשכו5 ום' ; שם ור"ם ע"ב, מ"ט ושם ע"א, 5"א ע"זועי'
 וצ"ע. 8[ אות 5ה5ז ]וראה אחר בחותם שאמורים רברים ר' א5ו ביו "יין", מומיףוויז
 מתם שם: 7( חביות. אותו : האורה 6( 216. ובהאורה 5במוף, צ"ב מי' שם ונשנה6(
 בהנאה. מותר ש5ו בייז ייז אב5 מ: כ"י ;יינו
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 : הלכה וכן יין, אותו מדמי חוץמותר
 ]רבי[9( נמי מתיר שלנו עץ שלוחביות
 משום הוא דטעמא 6'( דכיון אחד,בחותם
 דשל מפני "( תלינן ולא ומזייף, טרחדלא
 נקב בו לעשווו יכול ואינו מ(, הואחרם
 שעל-פני 6'( בחותם ומזייף טרח לא למימר, איכא נמי "( הכא 8'(,אחר

 :החבית

 שכ"טטי'
 ץ מגרפיות המהדק גוי : 8( רש"י פמק 9( לאורתא '( דפקע חביתאההוא

 חבית י( כמדבק זה אין לארכה, המדוקה יין המלאהגיגית
 8( אילך ליפול מזומנות החביות ז( שלשם לארכה[. : הגליון ]על 6(הנפקע

 היין 16( הגיגית אבל לזה. זה היין כל מחבק 9( מחבקם וכשהואואילך,
 והוא שם יש 18( קטן ומדק הראשון, הידוק 19( ידי על '1( במקוםעומד

 3סס תתי"ו[ 5תס' ]7' 1153 פ"7 ע"ו סת:[ ]כ"י כוס 7ר תו7כי 2עוט"ט
 ק"ח, סי' 7עיס תתיס ונס רל"7, סי' 5ו"ז פסקי ן 12 5ות '4ו ע' 5תרכל ס' :רס"י
 3[: ע' תרת"ז טונ 5ו5ר לע"ז, רס3"ס ]בבפירוס הרס3"ס 3סס ק"7 סי'וסס

 ע"ז והשווה זעירות: גאותיות במנים לעיל ושמתיה מאוחית, הומפה כאז יש תיז 1בכ"י8(
 ובחביות ט: כ"י ; שמ והאורה חיז כ"י עמ"י זה היממתי 9( זך. אות 41 ]==פר: סע"אל"מ
 טרח רלא משום רמעמא/ כיוז : צ"ה סי' מ: כ"י 10( אחר. בחותם רבי מתיר שלנו עץשל

 נ~טום רטעמא כיוז וויז: כ"י רקמיר: ליכא הרופז ובנקב ובברזא יטבמגומה, חותםומזייף
 : ]=במעמא[ 11( 1כ1/ בלע"ז רוריל הנקרא: זה ורבר שמגמה. החותמ ומז"ף מרחרלא

 218: האהרה 18( חרס. של שהוא ממני מ: כ"י ; הז שם: 12( האורה. עמ"י זהוהומפתי

 216: גהאורה וכ"ה 15( =ט]הכרנטי[. 14( ברופנה נקב ביה למיעבר מצי ליהוירלא
 רקפיר. ליכא הרופה ובנקב ובברזא ; שבמגופה החותמ 213: עף שםאטנמ

 והאשכול ע"ב, ר'ט ע"ז הרי"ף ]ראה ==לאורכה; 2( בקעא. רא, תמ"ר. 1( 2קטננ"נש
 מנופת תם"ר: ; ]==מגרפיות[ מפרפיות ממ: כ"י 4( ז"ל. הרשב"מ כתב שם: 8( 70[.ח"ב
 שבאורבה סריקין שיתחברו כרי ייז, מלאה גינית של ממרימות אמרכל: : יין מלאתניגית

 ס" ב"ח 6( חבית. כמחבק תמ"ר: חבית; כמהרק ואמרכל: האורה 5( לממח.מלמעלה
 ממוקעות עומרת 151: ח"א האורה 8( ]=לטלשם[. שלום ממ: כ"י 7( שנמרקה. חבית 1כז :קכ"ר

 תמ"ר: 9( לכאה וחציה לכאן חציה אמרכל: אילר; וחציה אילר חציה ליפול,ומזימנות
 ]האורה ==בגיגית 10( הייה כל מחב' מרבקם וכשהוא : אמ' ר' : זה עמ זה ה"ז כלמחבר
 ירי על : ]קרי ירו על שם: 12( עומר. במקומו "ז האורה: ==במקומו; 11(שמד
 יטג שיש קטן סרק המהרק וע"י אמרכל: ; הייז בו שיוצא שם: 18( הראשוה.הרוקו
 מהרקה היטשיוצא

 ג41( וויז כ"י)או"ה
 גחותם אסורה 8( ]חבי"ת[ רגאמר
 : טימז בו שאיז רנ חתיכת : ח' :אחר
 ואלו תכלת. ת': תז; י': בשר:ב':

 ספ~נ ח"ח אחר. בחותםאסורט
 חלג חלתית, אחר: בחותמסותריז
 מותריז ]ואלמ נגינה, פת,מויייס,
 : אחרבחותם
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 גוי "( להיות אמור זה רבר אבל : "( שלנו עץ בחבית בא א( וכןמהרקו.
 שנוגע מפני למתום, השוליים ובחיבור במרק מטלית או נעורתתוחב

 : רש"י עפ"ל : "(ביין

 ש"לט"

 שהגוים ובכלים, בשקים 1( יין של ישראל של שמרים לתלית אומררבי
 אם אלא תקנה, להם אין 8( השקים : 2( "נם שמרי בהםתולין

 לן כרנפקא ברותחין. מגעילן נמי אי חורש, עשר שנים מיישנןכן
 שמשמשין והכלים, נמך. ביין אמרו כך בטהרות, שאמרו כררך '(בהשוכר

 לעת, מעת 6( פעמים שלשה עירוי צריכין שמרים, מלאים השקים '(בהן
 מהאי כן, רבי 8( ולמר : שמרים בהן לתלות י( לישראל מותרין שיהיוער

 הני יהורה רב ראמר הפועל, את השוכר בפרק זרה בעבורהדאמר
 : מיישנן דכותנא מנגבן, דעמרא דארמראי, 9(שקי

 של"אטי'
 י'( עמ')אמיכל גויים בשני 2( בקובה יין לישא 1(מותר

 ע"י בתז ננע אם ו:פי' במיבכובאן '( ואפילו ממייע. ישראל איןואפילו

 קנו"ח[: ס" נו: =בכ"י 1113 סת: ]כ"י "ו"ס 228: ח"3 ס"ורס :של"א
 פסקי טס"ג: סי' ו"פ נוסר"ס תטו' ן קנו"ג "ו"ס 226: ס"ורס :ש"ל

 : 1263 לוכךון כ"י תסופות ן ך' ענו' "נורכל ן רי"ז סי'"ו"ז

 ואמרכל: תמ"ר ; שלנו עץ לכלי וכן : האורה 15( שלנו. עץ של בחביות וכז : ייווא ר'14(
 : שם 17( במריקיה. נעורת או הממלית לתחוב לגוי להניח אמור : אמרכל 18( שם.חמר
 79ש. ר"ב ה"נ : ע"ב נ"מ ]=ע"ז גוי ואהררה ברזא ראישתקיל חביתא כההואוהוי
 סמ: ב"י 8( ייז. שמרי : שם 2( בשקים. ישראל של שמרים ממ: כ"י 1( :שקקל
 ביין בטהירות אמרו רבר לז, כרנמקא תקנה להם אין : מגומגם ובמגנוז בחמר נלקה זותשו'
 במהרות ש[אמרו כררר ]-נהשוכר, לז כרנמקא תקנה, להם איז ]=השקים[ שם וצ"לנמר.
 ]=במרק בפ"ק בע"ז : בטעות הני' ממ: ובכ"י ע"א. ע"ה : ע"ז 4( נסר. ביין אמרו[]=כר
 )1( ימים נ' עירוי צריבין : שם 8( שמרים. בהז שמשמשיז והכלים ממ: כ"י 5(ה'[.

 ובנמרא 9( בע"ז. ראמ' מההיא כר, ר' ולומר : שם 8( ישיראל. ביר : שם7(
 רכיתנא מננבז, רעמרא מריחז, רמזיא רארמאי, רווקי הני יהורה רביאמר
 מישינן. כיתנא מנגבן, רעמרא רארמאי, שקי הני ממ: ובכת"י שם.ר"ם
 במוט. לישא נוים שני להניח שמותר כז, הורה שלמה ורבינו : אמרכל1(

 ראי. : מהר"ם 8( בכובא. : אמרכל ;בקופה

 לעת.מעת
 : הגיר'שם

 ועימישנז.
 :שלקקא

 : מהר"ם2(
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 פסק נהכי בכר ניסור הרר איז 10מ, שמה כלום. בכך אין מיניה,שפכו

 : שמואל[ יבינו ואותו מותר. הקובה 4( תוךשנשאר

 חיבור 8( וליהוי עליו י( ונומף שחוזר 6( חיישינן לא הקרקע 6( עלשנפל
 נימוך דרך ואין חיבור, 10( לענין נמך אינו 9( דהאי שבכלי.לאותו

 בכלי נפל אם הקובה, ט( מן שנפל מה אבל בכלי. אלא בכך זרהלעבודה 1"
 : הלוי 16( דוד ר' מפי קיבל וכך 14(1 משולם רבי מפי : ט( לשתותואמור

 של"טטי'
 ישראל של חביות לתוך אבן שזרקגוי

 יין אותו לנמך, ומתכויןלהכעים
 וזה בהנאה. ומותר בשתייה אמור1(נמך

 לבור, וזרקה החבית את בפל 2(ששנינו
 ולא בהנאח והתירוהו המעשה היהזה

 שבזב כל פ( אשי רב דאמר והאבשתיה.
 בשתייה אבל דאמר, הוא בהנאה למשרייהו נמך, יין עושה בגויפמא

 : אמור וזוזו
 של"גטי'

 י12נ( ח1ליז כ"י)הנת"ם 1( בתוך גוי של מכין להגעיל ר': צוהעור

 מים הקדרה ט( בתוך ולתתקדרה
 סכ~

 כקדירה. ?ים שי
 ואסרה

 להם

 פסקי 53ו"ז וסועתק ן תתרע"3 סי' ר35י"ס ן 143 קי"נ סי' ח"5 ס5ורס :קטל"בנ
 נ5ון: נחמון ר3 נתמונת 3מס: תתת"ז סי' ע"ז נתרןכי ותמס רנ"נן סי'ע"ז
 ]כ"י סנס"ת 473ן קנ"ת[ רמוס סנל"ן ]על כ' סי' 5זתיר כ"י תר: :וטל"ג

 : רמ"י : נמס 29 5ות 80 ח"נ ור5ני"ס ; ~132 רס"ח סי' חוליןנולןמתיט[
 בכר. : 0הר"ם 8( בקרקע. שנפל ומה : שם 5( בכובא. : אמרכל ; לקופה מ0ור : שם4(
 וחאי שם: : ==שנפל 9( חיבור. הוי ולא : שם 8( עליה שנוטף אלא : 0הר"ם ; ==ינומף7(

 בכר. לע"ז לנסר יטם: 11( חיבור. ניצוק לגבי אמרכל: 10( נמד. ייז אינושנפל
 ==ספי 14( נע. אות שם אמרכל ט': סמ"י תחצ"ו עי' 18( לקופה. חוץ שנופל מהר"ם:12(
 0בואי. וראה רש"י של רבו 15( כה חורה שלמה הרבי' אמרכל: אמופות[; בכ"י תכ"ה שלמהר.

 או"ה והשווה האנס; מפני ממנו ושתה להיפד: זח דיז מביא ראבי"ה 1( :קטל"וצ
 בספדי וליתא 4( יטם. ע"ז 8( ע"ב. מ' ע"ז 2( קמ"ה מי' והאורה 41[ צ"ד מי'נפר:

 לזה שאיז במבואי, ע"ז העירותי וכבר 5( 227[. לראבי"ה מבוא ]ראה שלפנינודבררש"י
 "הת רב של 0זמנו זכרונות רק חם הללו ודברים שלמה, יבינו חיי של חפנימי למצביחס
 2[. ע' ח"ב קרם זי ג ]ראה מתיבא" ראש נחשוז,בר

 הקדירה. לתור : שם 2( בקדירה. : ני,דשמימ כיי, 1( :של"ג

 תתרע"ב( מי')ראבי"ה

 ? 4( כתשובה כתובוכז
 0לא ישראל של בוירו היה אחתפעם
 לתוכו ירו והושימ אחד אנמ ובאייז

 שמים ירא אחד זקז שם והיהלחכעיס.
 השמ, קירוש על 6( נהרנשכמופו
 ושתה בכלי הייז מן שלקחושמענו
 רניל יהא שלא האנמ, מפנימ0נו
 : אחר ישראל לבר כזלעשות
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 םכרי הרנה הקרירה לתור מיםליתז
 הסכיז, פז היוצא ]רהאיסור[שיעור
 יצטרר שלא כרי נששים, לנטלוכרי
 ראיז וחא הקרירח. להגעילשונ

 חיינו לכתחילה, איסורמנטליז
 :לאוכלו

 : אימור מבמלין ביה שייך לא גוונא האיבכי
 שינעוץ עד או יפה, שיודח עד בו לחתוך אמור בשר בו שמנקרין י(וטנין

 : החלב מן למרקו קשה בקרקעאותו

 של"רטי'
 היורה להגעיל 1( שצריך רש"י:פטק

 ומנהג כלים. בה שמגעיליןהגדולה,

 תורת תמוש אל משום כן, לעשותיפה

 : 2( הרוקח עכ"לאמך.

 של"הטי'
 : נמצא '( רש"יובתשובת

 ן תקפ"נ סי' פ"נ פסחיס )ורךכי : 265 5)ורכל )וס' ליקוטינ( :של"ר
 ע"3[ן  נ' )וסרי"ל ]=:)ונסני פ"ס ו)ונס חתן סל' סוףסנס")ו

 ן' חרןכי ]ב2סנסות 1205 סוף פ"ס ע"ז סת:( )כ"י ןרינוס תריכי :של"ה

 מח"ו פ"א, סי' ח"א האורה וראה 4( הסכיז. מז היוצא ]=איסור[ שיעור מכרי הרבה : שם8(
 שם: כ"י 8( שם. חוליז 6( נ"ח. סי' יונה ובינו של ונאו"ה ר'. סי' שבה"ש 255,עמ'
 הגרול. הגה"ם בכ"י ליתא התשובה סומ וער ומכאז 7( לאוכלו.היינו
 ]שמציגו רבינו של לשיטתו מתאימה אינה לרש"י, המיוחסת זו, פסקא 1( :של"ר

 הוא האחרוז ופסק ; להגעילה[ צריר שאיז רש"י.. הורה וכן : בשם תקפ"נ סי'נמררכי
 מפני הוא, סמכא בר לאו אמרכל[ מה' ]=ליקומים הזה שהמלקט ירוע, והרברהעיקר.
 לפנינו רנ"ו סי' ברוקח וליתא 2( 16(. אות 85 ח"נ )ראבי"ה בגנרי גנרי מחלימשהוא

 אליעזר ]--,ר' הוא: אולי 8(6 וכו'(. תטוש אל ה"ה: חמאמר, לסומ רק כוונתו)ואולי
 רני-רש"י לספרי =וכוונתו ]=בתשובות[ בתוספות הראה : נטעות בנרפס 4(הלוי.

 ז,ו ותשונה 6( רח"ג. חשינ : בשם תקפ"ג מררכי והשווה 6( 2(. אות שם)אפטוביצר

 אוצח"נ- לויז : 4 אות שם אפטוביצר וראה ר"פ[. מי' ]שע"ת חילאי בר נטרונאי לרב :היא
 ר'. אות 28 ושם י"נ, אות 27 לפסחיםהתשובות
 : 188 ח"נ ושם 92, ח"א האורה ח78: סם: כ"י חו"ה 258: מח"ו והשווח 1( :של"ה

 המכין מן היוצא אימור שיעור 8(כדי
 להגעיל יצמרך 4( ולא בם' לבמלוכדי

 מבמלין אין 6( דאמרינן והאהקדירה.
 אבל בעין, אימור 6( ה"ם לכתחלה,אימור

 תקפ"נ( סי' פסחימ)מררכי
 אורות על גאוז: האי רנהשינ
 כלים, בח 'שמגעיליז הנרולההיורח
 ישחנעיל אחר להנעילה צרירישאיז
 : רש"י חורת וכז תכלים.נה

 חו"ם( ת' פ"ה)הנה"ם
 כתונ שראה א"ה8(: רניטכתנ

 ורנ האי6( רנ נשם]--התשונות[4(
 להשים צריר הנעלה שלאחרנחילאי8ג

 ]ו[לטהרה: נרולה ניורה כשריםמים
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 אלא הודאי על ויברך 8( חרש כלי עם 2( יטבילם שמים ירא :]א[
 : בברכה אילו 4(ליכלול

 '( שלהן ברזל, 6( מתכת ובתוכו עץ שגופו 6( פלפלין של ורחיים 2]פ[
 : טבילה 8( וצריכיןעיקר

 של"ומי'
 בני שהרי בעלה. אצל טהורים הזה בזמן בהם נוגעת שהנידה '(פליפ

 ובנבילה ובשרץ המת ואהל בקברות 8( מטמאין 8( הזה בזמןאדם
 לטהרינו. טהורים מים מלכינו עלינו שיזרוק עד 4( יטהרו ולאובמת,
 אבל : 6( בהן ולהשתמש בהן לינע מותרין בהן נוגעת שהנידה כליםכך

 1( משיורי ולא אחת, 6( בקערה אנו אוכלים ואין עצמינו על אנומחמירים
 ידי על אלא מידה כלום מקבלים ולא 8(, מושבה על יושבים ולאמאכלה,
 וכמתות וכרים ומדינין מטפחת וקערה, כלים לה אנו ונותניןאחר.

 שיש בגדים אותם במים מכבמת טהרתה ולעת נידותה. בימילהשתמש

ריוו"
 מינוייס[ 3כתס ע"3( )5"ך מ"ע "לף סי' מס

 )כ"י נורךכי 3סנסות ל" ולית"
 סת:(: )כ"י סנורךכי 3ליו[וטי ל" ונסנולךמנויט(

 ח"3 ס"ורס קליס[: 3מינוייס 1513 סת: ]ננכייי 606 ת5"ח סס"י תק"י :של"ו
 רע"": סי' פרךס י"י[: סי' ת: ]בבכ"י "72 סוף סת: כ"י "ו"ס ן167

 : ריווא ר' 2( י"ב. אות כ"ז רף לתחצ"ו ומבוא ; 176 רש"י ס' ; האו,רה מס' קכ"ה סי'פררס
 : האורה ; חרש כלי סמ: ג"י 8( שאוליז[. או חרשים זכוכית לכלי ]וכוונתו ; עמהםימבין
 ; ויכלול ? ריווא ר' 4( בפרשה. אמוריז מתכת רכלי מבילה, בעי לא עץ ושל חרס שלוכלים

 ע"ב. כ"נ ביצה ופיר"ח : שלאחריה רש"י תשובת והשווה 5( עמהז. אלו ויכלול : ווילנאר'
  עיקר שלהן שמתכת מבילה צריכין סמ: או"ה ; עיקר תוכו של : ריווא ר' 7( =]שן[.8(

 וצריר. : שם 8( שם[. ובמח"ו בהאורה]וכ"ה
 ]ראה בכלים ולא ברבר מגעת אינה א"י לבני אמנם בבל, ,בני ה,ה יכן 1( :של"ו
 היר0ב"ם תשו' : שם להוסיף וצריר 7, ע' ח"א חורב רעוועל ; בהערותיו 395 ע' תה"גהרכבי
 כויום : ע"ב[ ל"ה ווילנא, ר' תזריע, ]פ' מוב לקח 2( 1[. אות צ"מ סי' ושם צ"ח,סי'

 להזות. פרה אפר לנו שאין לפי איכא, טומאה אבל ממת, טהרה אין בהמ"קשחרב
 לעיל 4( 19[. אות 78 ח"א ]גנ"ש וטה,רח טומאה אין ב"ה שחרב מיום : קע"ה סי' שע"ת3(

 כו' אחר בכלי עמו ותשתה עמו תאכל : צ"מ סי' הרמב"ם ובתשו' 6( =הבעל. 5( 2.אות
 והשווה 8( צ"ח. סי' שם 7( מקוה. במי וטבייה ימים שבעת אחר אלא מותר,אינו
 קצ"ה. סי' ומיו"ר ; רש"י כתב : בשם של"ב סי' פ"א שבתמררכי



 שם"א()או"ז

 והרב שמעי' רבינו והרבהואיל
 רבינו תלמירי מוימרי שמחהרבי'
 שלמה רבינו בשם פירשו ז"לשלמה
 הנוף בכל חפיפה שצריכה :ז.צ"ל
 נופה[: כל חופפת בזמה"ז אשה]הלכר

 של"חמי'

 אותן ואומרין כן אחרי לרקק שדרכן לחשים אותן : רש"י בשםריט"ן
 שמזכיר דנראה רקיקה, אחר 1( לוחש רק נאמר דלא דמותר.בלע"ז

 אבל קודש בלשון בקורא רק נאמר , לא ועוד הרקיקה. על נ(השם
 : לא 8(בלע"ז

 של"טמי'
 יש הרבה אבל ולילה. יומם שבעחכל

 5ס: : י"ס ע"3 ס"ו כיס תוס' ן מס"5 סי' ח"5 5ו"ז ; ק5"ט סי' טיו"י 2של"ז
 מלתס: יר' סל' תפסקי 3מס: ע"3 ת"ו לוניון כ"י5סופות

 3595: תמכ"ג סי' ספי"5 סנסירין ( סת: )כ"י סגיול תריכי סגסות 2שלזזח
 סת: ]ב:כ"י קל"ו סי' ת:[ ]כ"י 5ו"ס 224ן קת"3 סי' ח"3 ס5ורסשל"ט:

 מיכוייס: 3כתס כ"ז סי' ומ3ס"ל 243ן תח"ו 64[ן ע' 22פר:915

 ארצותינו בכל המפורמם מנהנינו וזה : צ"מ מי' הרמב"ם תשו' 10( עליה. : מח"ו9(
 והמהרה המומאה שעניי1 לפי 11( המערב[. ארצות לכל ]=כוונתו צרפת ארצותובכל
 שמ[. הרמב"ם ]תשו' הרבנים אצל והמותר האמורזולת
 בשער. אלא אינה רחפיפה : רש"י שיטת מפרש רשכועות בפ"ב הר"1 אמנם 1( :שלקקז
 שבה"ל ועי' רבינו. של שיטתו לפי חפיפה, שייר הנו4 רבכל רכר, יקום ערים שמונהועפ"י
 4נ אות 416 לראבי"ה ומבוא 28: אות 294 ח"ב ואכי"ה ; ע"ו 0י' אק:( )כ"יח"כ

 רב : ע"א ק"א ובמנהררי1 2( 167. עמ' ח"ב מוקולוב[ ]הוצ' השנה מפר ואה 1( 2,טל"ח
 ע"ב. ק"נ יטבת פירש"י והעחוה 3( וכף. אסור יטמים 'טם בו יטאי1 פסוק אפילו אמרוור"ח

 לזה. זה קרובים והעברי והלע"ז : ע"א[ קצ"ט ע"ז ]או"ז הרשב"ם ,טלולרעתו
 ע"ב, י"ר לרמב"1 ותוה"א כ"ב סי' יטע"צ ואה זה: ובעני1 1( :,טל"וט

848 י " יט ר ת ו ב ו יטת

 א( ומנהג : ודיה במים מדיחן בהם -טי-טבה כלים ושאר כוזם, ץעליהם

 : ליכא "( טומאה אימור אבל עבירה, הרגל מפני כן, לנהגו יפהזה

 של"זמי,
 שצריכה : רש"י בשם שמעיה ה"רופירש

 אותה ולחוף יפה גופה כללעיין
 *( בכל שייכא דחפיפה ולשטפו.במים
 :הגוף

 לאבילים 1( הראשעטיפת
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 לידי באין כך ומתוך עליהם, 8( משתקין שהאומות מפני נוהנים 2(שאינם
 : הבריות על בשחקם 4( ומננין וניחוךשחוק

 על מתננה ונמצא שחוק לידי שמביאו מפני בחיקו, תינוק 6( יניחלא
 :הבריות

 ש"טטי'
 דאין 8(, ולרחוץ לבן חלק 8( ללבוש : ר' הורה אבילות ימי שבעת 1(לאחר

 ובתמפורת, בלבד בניהוץ 4( אלא בתכבומת אמוריםשלשים
 ( ואפילו לניהוץ. ושלשים לאבילות, שבעה לבכי, שלשה 6(דאמרינן
 שלהם* ככיבום שלנו ניהוץ '( מר דאמר שבעה, לאחר מורנר שלנוניהוץ
 רחיצת אבל לבדה. 9( לתמפורת אלא נוהנ שלשים 8( דין עכשיו לנוואין
 פשוט וכן ב1(. אבילותו משעבר 11( והולך מחליף בגדים וחליפת 19(מים

 2 *1( ליפייר אינפשיר, גיהוץ, "(, קטן במועדהדבר

 ]נ:רוקח טינוייס[ן נכ)וס 245 ע' רע"ו ]נ2סי' נ114 ( סת: )כ"י תח"ו 2ש"מ
 ]הטטיו"ד 94 ע' דייוו תכנוסת ענין לרנונ"ן תוס"5 ר"ן[; סי' 2נפריס טי"זסי'

 רניס: נטינוייס תת"ד סי' חיינ ו5וייז טפ"ט[;סי'
 מנהנים "חלופי שלי, מונוגרפיה והשווה נוהגיז. הרבה אבל : במעות הגי' סמ: בנ"י2(

 נוהניז ואיז : בשם שפ"ו סי' יו"ר ; ע' אות פ"ה אבל ה' הגה"מ ; ר' פרק וצרפת",אשכנז
 עליהז. שמשחקיז האומות, מפני סמ: כ"י עליהם. ]=משחקיז[ : צ"ל 8( אלו.במרינות

 גאיז כר ומתור הני': סמ: ובכ"י שם. ובשבח"ל במח"ו וכ"ה ]=ומתגנין[. צ"ל: אולי4(
 משחקים הבית בני ואף : לבסוף מוסיף מ: ובכ"י הבריות. על מתגנה ונמצא שחוקלירי

 ט:(. בכ"י )כ"ה בחיקו תינוק ]=ארם[ יניח לא ]=ואמרינז[ : צ"ל אולי 5(עליהם.
 באבל תנא : בשם ע"ב כ"ו במו"ק ומקורו שלפנינו. הפסקא סוף ליתא סמ: בכ"יאמנם
 שצ"א. סי' טיו"ר ה"כ, : אבל מה' פ"ה רמב"ם :רבתי,
 וללבוש להחליף התיר ז"ל שירש"י : לרש"י מצינו הצרפתים ובנימוקי . תוה"א 1( 2יטזי25
 הורה בתשובות, וכ"כ : או"ז ; נכוז זה ואיז לכז, קורם המכובס חלוק .אבילות ימי ]1[בשבעת

 להניח כרי שבעה תור כיבוס לאסור בירי איז הזה בזמז מיהו שבעה. אחר לבז חלוק ללבושר'
 כיבוס אבל כו', שלהם ככיבוס שלנו וגיהוץ פרקים בשלשה בפרק התם מרתניא שבעה,לאחר
 אולי 8( לבז. חלק ו[ללבוש =]להחליף 2( ב52. מ: כ"י או"ה והשווה עכ"5. מותרשלנו
 הנרפם: מח"ו 4( 187. ח"ב לראבי"ה ותקונים בהוספות אפטוביצר וראה ]=ולגהוץ[. :צ"5

 נזירת : בנרפס 8( ע"ב. כ"ט תענית 7( בגיהוץ. : שם 6( ע"ב. כ"ז מ"ק 5(בגיהוץ.
 חטין. ורחיצת בגרים חליפות ובנרפס: ; =חמיז 10( בלבר. שם: 9( נוהגת.שלשים

 ו~ת. ח"ב והאשכול : ע"נ י"א ושם ע"א, ל"ט ר"וו תוה"א והשווה : לו והולר : ,טם11(
 הורה וכן להחליף, מותר שבעח תור אפילו 94( )תוה"א רש"י לרעת רהא רחקא, לאו12(

 יטם. 18( להחליף. יכול אבילות ימי שבעת בתור אפילו מגוהציז ושאינן : ע"ר( )פ"גהראב"ז
 ומבואי[. זע אות 282 מח"ו ע"ב, י' מ"ק ]תוס' ליקייר אנפעהיר, ניהוץ, ובנרפס: ==ליקייר:14(
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 שמ"אטי'
 לשלם לתובע מחייב היה '( שרש"י : כתוב נמצא 1( הריב"ןבתוטפת

 מאן ץ קמא בבבא מדאמרינן 4( ראיה ומביא 8(. השליששכר
 עד כו' לי כתבו אמר אם אמיא, לבי אזי]ל[י( 8( כיבא ליהדכאיב

 : הדיבורמוף

 שמ"5טי'

 ]ממדכרם[, למשכנתאנ( דמי ולא אמורה, דבית דנכייתא רש"י: פמקמכאן
 : " קיוהא דאיכא זימניןדהתם

 סין ]במן"ון ע"נ קע"ז תר5"ו סי' ריוו5 ך' קנסךרין חרךכי סנסות 2שמ"א
 סי' טחו"נו ננ"י וסונ* 356[; יף סח: כ"י סנךול חרךכי נסנסות ב2ולית5תיכ"ו

 : יסניס נךפוסיס וכ"כ : נססנ"ו
 תאח[: ס" ריוו* ]ממן' נ38 פ"ס נ"נו סנו:[ ]כ"י ךרינוס חרךכישמ"ב:

 חראשוו. ריב"א של תלמירו מנררכי, בר' יצחק ר' ה"ה : ]=הייב"ם[ : צ"ל אייי 1( :שמ"א
 במבוא רש"ב העיר וכבר 2( ולהלן. 48 ע' 1936 לשנת בברסלו בה0"ר של רו"ח אורבאר,וראה

 משובשת שם וחני' מרש"י. והתשובה השאלה שם שנ0צא )1( ספק ואין : 185 צר רישלהאורה
 שרש"י ]-=רתוב[ נמצא הריב"ן בתוספת רסנהררין ]=פ"נ[ סוף סררכי ]=הנהות[ :וצ"ל
 תקם"א ר"וו מחרש שנרפסו מררכי בהנהות ]וכ"ה השליח שכר : צ"ל אולי 8( מחייב.היה
 לדעתו א', נ"ו סי' ]חו"ם ולתועלתו לזכותו שהיא מפני והטעם שם[. מו"י ראה : ע"בכ"נ
 בו"ו 6( כלל. ראיה זה ראין : שם[ נ"ו ]סי' המו"י ע"ז. העיר וכבר 4( שם[. הסם"עשל
 כליזיל. 7( כאיבא. : שם 8(ע"ב.
 בנוגע ע"ב ס"ז בב"ם רש"י שימת והשווה שם. ריווא ר' עפ"י זה תיקנתי 1(  אי*שמ

 צ', סי' בתחצ"ו בתשובותיו מאה"נ ר"נ כשימת ]שלא בנכיתא 0שכנתא פירות לאכולההיתר
 סם: ובכ"י קיומא. : ווילנא בר' א0נם : ריווא בר' ונם סם: בכ"י כ"ה 2( צ"ב[. סי'ושם

 בנכייתא. אפילו בספרים, ללמור אסור רש"י ולפי' : לבסוף שםסוסיף




