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 שמ"גמי'
 כשהיו : מצאתי שלמה רבינוובתשובות
 בתוך בדבש 1( אנוז לוטביאים
 נהיה שהכל לפניו מברך היההמעודה,
 מכמות האגוז שנשתנה לפיבדברו.

 קם"ח( מי' ח"א)או"ז

 מ-ץסברר ברבש ממונן אנוזוכן
 כתב וכז חעץ. פרי בויא 2(עליו[

 רבינו לפני שנמרר 8( וימריכמחזור
 4( שם שכתב כמו ולא זצ"ל.שלמה
 ויברר עיקר שהרבש אחר,בענין
 עיקר. האנוז רודאישהכל.

 שמ"דטי'
 לקרוא זמן 2( הגיע הכנמת, בבית ר' 1( אצל אחד תינוק היה אחת*עם

 ס תינוק דמתם משום מעליו. התינוק 3( להוציא : אמרק"ש.

.

 : אצלו ק"ש לקרוא ראוי ואין הוא באש*ה

 שוטמוחטי'

 יהודה, בר' ץ יומי ר' טפי ששמעתי 8( אני מעיד : 2( לי השיב 1(ונך
 ר' הגדול הרב רבינו את 6( לעיר בטלכות שראה טעידשהיה

 ; קס"ת סי' ת"5 5ו"( 11: 5ות 100 ע' קי"( סי' ר35י"ס :שמ"ג
 קס"ג; סי' סנס"ל 53ן ק"ח סי' רס"י סךור ע"(: סי' פרךס ס"ט: סי'תת"ו

 : לרס"י ס5ינו ךנר יקוס ר"ע[ סי' לעיל ]ססנ5תי עךיס י"נועפ"י
 ס5ורס 57[ן ע' בבפר: קכ"( סי' כו: ]ב:כ"י 1103 סח: כ"י 5ו"ס :שמ"ד

 יסוךס: נר' ינחק ר' נסס: ט"ו סס"י סנס"ל סתס: ר' נסס: 221ח"נ
 פ"5 סס"י ננוח"ו רניס ונסינוייס 965ן תס"פ סי' [ סח: ]כ"י 5ו"ס :שמ"ה

 סי' )שבה"ל שהכל עליו שמברכיו זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי ביבש יאגי, 1( :שמ"ג
 ותיקנתי באו"ז. כצ"ל 2( ג122[. כ"י ]אסופות שהכל עליו מברר ברבש, שאפוי אגוז ;קס"ג(
 וכבר ע"נ[. קכ"ב אסופות בכ"י ]וכ"ח ס"מ סי' שם 4( ע"ג סי' שם 8( חסברא. עפ"ישם

 בתשובותיו מהרי"ק ונם שיוליאוו, הר"י רבו בשם ]קס"ח[ האו"ז כהלכה, זו סתירה עלהגירו
 מ"ג.שורש
 ר'. של כתיפו על מורכב תינוק : או"ה ; ר' של בחיקו מורכב תינגק : שבה"ל 1( :עטב2"ד

 באשפה. ממפח שבה"ל: 4( התינוק. להוריר שם: 8( ק"ש. לקרא הגיע ער מ: כ"י שם2(
 סח"1: 8( יומף. בר' מאיר ר' =החבר והוא ; =לו 2( לו. חשיב וכו : מח"ו 1( :קטבט""ה

 ג2ח"ו: 4( יחיאל. בר' יצחק ר' =החבר והוא ; ששמעתי[ אני =מעיר : ]קרי שמגתימעירני
 לוחיר. סח"1: =לותיר: 6( מבואי[. ]ראח לרש"י וריע חביב הנ=היה והוא ; יוסףר'
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 ץ שקבץ 8(, בעירו שהיתה אחת דליקה ז( בשעת '( מ"כ יהודה בר'יצחק
 והביא בני-מצוה. אנשים תשעה זולתי מצא ולא להתפלל. מניןלעצמו
 ]ואמנם : 19( יוצר והתפללו לעשרה, להשללמו בידו "( וחומש 10( קטןנער
 שעשה[: ט( מה ועשה הרב ]בבממך[ א( זו ראייה שעל 18( לומריש

 ש'ם"וטי'

 אחד גידין, של חוטין בנ' אלא 2( תפור היה שלא תורה במפר 1(טעשה
 והתיר. '( אחד ובא באמצע. ואחד 8( הדף במוף ואחד הדףבראש

 מגלה ז( בפרק ששנינו ממה ראיה והביא : 6( ואמר 6( ר' לפני מעשהובא
 שאם מפר, נקראת אגרת[9(. ונקראת ]=מפר נקראת מגלה 8( דאמ'נקראת
 בחוטי- ע( תפרה שאם אגרת, ונקראת ; 10( פמולה בחוטי-פשתןתפרה
 לרם"י היננס 1ו ותמונס ט'. סי' ונמלס"ם מס[ן סת: נכ"י ]נ:וליתה 51 ע'רים

 יוסף: נר' תהיר לר' יחיהל נר י5חק נ)ר' 1084 מנת החרי נכתנסכ"6
 נכ"י ]=:וליתה 91 5ד ))ח"ו ))'[ן דף נ): ]ב:כ"י 933 ס)): כ"י הו"סשט2"ר:

 ב:תעסיינ 74[ רים ]ב:פע: רפ"ד סי' פרדס סנהוניסן תמונות נמס: 303[סח:
 : ממון לר' מסוה דנר יקוס עדיס נ' ועפ"י ל"ה. סי' מנס"ל ן61

 משנת במגנצא הגרולה השריפה =ה"ה אחת רליקה בעת : מח"ו 7( כבור. =מנוחתו6(
 : לעצמו שהיכיו : מח"ו 9( =מגנצא. 8( 178[. צר ח"ב יוראיקא גערמאניא ס' ]ראה1084
 לחפש ומולרתם ביתם את עזבו שלא במגנצא, הנשארים מן היה בר"י שר"י ג"כ מעירוזה
 זו והלכה 10( 27[. ע' 1897 מונטסשריפט עפשטייז ]ראה שפירא בעיר מקלמ מקוםלהם

 לא אמנם 11( 60[. נמח"ו רש"י של לשימתו לא אמנם בר"י, ר"י של לשימתומתאימה
 ואום' שם: 18( יוצר. תפילת : מח"ו 12( 280[. האורה 91, ]מח"ו רש"י שללשיטתו
 ה"ה 14( יוסף. בר' מאיר הוספת הוא רבוע חצאי ביז והטוקף ; הרב סמר זה שעללומר

 ר"פ ב"ב מהר"ם ועי' ; 14 ע' סוף ח' פרק סוף תרל"ר, ווארשא הוצ' אליעזר, רר'=פרקי
 שעשה. זה ועשה : מח"ו 15( 51. מח"ו עפ"י ז,ה ותיקנתי תקכ"ט.סי'

 שמשוז בר' שלמה ר' התיר ולא שם: 4( בסופו. ואחר באמצעיתו ואחר : שם 8(גיריז. חומי בשלשה אלא תפורה הייתה שלא מעה"ג: 2( היה. מעשה מעה"ג. 1( :קטב2"ד
 "ובא" ער הראשוז "ובא" מז המליז וחסריז המעתיק ע"י שגיאה נפלה ובמח"ו ; בתוכהלקרות
 מגילה 7( ואסר. לו ושאלו ובאו : מעה"ג ; בתוכו הן=לקרות 6( ששוז. =ר' 5(השני.
 876[, צר היגער סופרים ]=מם' 81 צר היגער הוצ' קט.נות מסכתות שבע וראה ; ע"אי"מ

 בר חמא רב למאמר וכוונתו ; שם במח"ו וליתא 8( י"ן. סי' החרשות הריב"שושו"ת
 שלפנינו בכ"י אמנם ; שם וטח"ו הגמרא עפ"י זה ותיקנתי 9( שם. במגילה רב אמרגוריא

 תפארת, שהתורה מפני : קפ"ז סם"י פסוקות הל' 10( תורה. ספר נקראת מגלהבטעות:
 כשרה. חוטי*גירין ]-בשלשה[ : מח"ו 11( בגירין. לתופרזצריר



-
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 תפירה צריך אגרת, נקראת 15( שלא תורה, דספר מכלל כשרה.נידין
 : א( סני לא חומי-גידין "( וג' מגידין,שלימה

 שמ"זטין
 נומרין שאין בימים 2( ולאחריו לפניו עליו לברך אסור 1( ביחידהלל

 5(, בעלמא מנהנא אלא אינו בצבור '( שהרי ההלל. את 8(בהן

 אין '( ביחידים אבל אבותיהם, ל[מנהנ ]=זכר 8( דעבדו הואוציבור
 פ( שמתפללין הציבור מן שפרשו עשרה ואפילו בהן. נוהג למנהגזכר

 באמיפת היו *( שלא כיחידין הן הרי לעצמן, הכנסת ביתאחורי
 ושלשה בשנים אלא ]=:זכר[ע( לעשות מנהג תורת להן ואין 10(.הכניסה

 העיר אותה של בכנופיא אלא למנהג זכר 18( נאמר שלא כך. לצורך ט(הם
 : א( צריכין אינן ברכה בלא לקרותו ואפילו שלהן, באגודהכשהן

 סת: ]מנכ"י נ"ס סי' נו: כ"י 5ו"ס 200: ע' כ"ט סי' ח"3 ס5ורס 2שמ"ז
 ר5"ז[: סי' ך"ו סכו ולית* סת"ט: ךף ]:בפע: כ"3 סס"י פרךס 26[: ב:פר:י85
 )כ"י 3תח"ו *תנס כתמ ז"ל ר"ס תיסו 3סס: 580 ע' ח"3 ו5"ח ן 160 רס"יסיור
 יסוזס ]לר' סו* ולךעתי *ריס. נור 53ת5ע: חתס 206[ רת"5 ]בבסיי ס46סת:(
 ותכו*ה 6, *ון 647 ע' וסכו 5ות11, 564 ח"3 ר35י"ס וססחס לרס"י; ול* י5חק[נר'

 ברואה, שם שנה הורחיץ ורש"ה ; הנאונים בתשובות : מח"ו 14( ==ובנ/ 18( ==רלא.12(
 להלה הטובאה האחרת, לתשובה לממה שייכה הגאומם" "תשובות הכותרתראמנם
 858: מח"ו : ולהלו ר ע' ח"ב ריצ"נ ראה הלל באמירת יחיר לעניו ובנונע 1( :קטממ"ז

 8. אות 28 ושם 4811 ע' מיוחרת, הרמסה האי", לרב המיוחמות "תשובות במאמרואפמוביצר

 שאיו אומר וימרי רבמחזור כתב: י"ל ר"ש מיהו א"ח: 8( 6. אות 647 ח"ב ואבי"ה ראה2(
 על טעשה 91טה וכו מנהנ. אלא אינו אותו, נומריו שאין רכיוו האבל בבית ההללאומרים
 בעלטא. מנהנ אם כי אינו בציבור שאף : בנרמס אמנם סמ: כ"י במח"ו נ"כ כ"ה 4(עצמה

 ~-זכר[ לטיעברו להו אית וציבהר : פררס ; אבותיהם למנהג ==זכר 6( רעלמא. : האורה5(
 סם: כ"י טח"ו 7( אבותם. למנהנ זכר רעברי הוא וציבור : הנרפס מח"ו ; אבותיהםלמנהנ
 בהכ"מ אחורי לעצמן שמתפלליו כגוו שם: 8( בהם. נוהג איו למנהג זכר יחיריםאבל
 ובנרפס: זכר; לו לעשות שם: 11( הכנסיה. באסיפת שם: 10( היה שלא מאחר שם:9(

 יטאיו ובנרמס! שם; נ"כ כ"ה 18( כה לצורך הו ובנרפס: לכך; הם שם: 12( שם.חסר
 יהורה לר' היא אולי זו תשובה ]וא"כ אריח גור צריכיו: איו שם: 14( למנהנ.זכר
 יצחק[.בר'
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 חודש, בראעי אבל בבית להתפלל ]=:שהלך[16( ידו על בא ט1(וטעשת
 למעשה הלכה %( רבי והורה ההלל. את לקרות '1( המנוייןורצו

 מן שפירשו ועשרה %(, היו הציבור מן ש9רשו דעשרה צריך. %(דלא
 : כיחידין הז הריהציבור

 שמ"תטי'
 הלילות, מכל א' בלילה הדליק פ( שלא מי : בתשובה ז"ל 1( הר"שטתט

 : עכ"ל דחוי הוא שכבר מדליק. אינו 8(שוב

 שט"טטי'
 אומרין שבת, במוצאי להיות שחלו 9ורים : הורה 1( שלמה רבינואטל

 אומ' אין שבת, במוצאי להיות באב ט' חל אבל נועם.ויהי
 : פ( נועםויהי

 ש"נטי'

 קודם 1( מצה ולאפות ללוש ומבקש ה9מח, קודם בים לפרש שמבקשמי
 אינו אם ודאי : ראינו כך ה9מח. בימי מצה שיאכל כדיהפמח,

 כהילכתה, מצה במפינה לאפות יכול ואין ה9מח בפרום לישוב להגיעיכול
 ק5"ט סי' פררס 43: נועס"נ : 151 רס"י סרור 201: ]נות"ו עזיס5רנעס ועפ"י קפ"ס: סי' סנס"ל ע"5: קי"ת ו' סי' תנוכס ס' ת"5 5"ת ~ :שמ"ת

 כר"י: לר"י ססו5 רנר יקוס יח"ס([ יףל22פע:
 ]:בססו"ן[: סחסץ כר ר"ט נילו נן 5ו רס"י סו5 05 לנרר ו5ין 46. חעס"נ 2עמ%"מ1
 כסן רנ נסס: רי"נ ס" סנס"ל רס"י: תסף נסס: 262 כ"ת ס" חת"ו :קט"נ

 ז"ל: כסן ינרור 5 ס"ר נסס: ח"ס סי' רנתי תני5 ז5"לן נ5ץ5רוק
 : ובנרפס ; להלר : האורה 18( עצמה על מעשה עשה וכז : א"ח ; לירו בא וסעשה פע:15(

 סמ: כ"י מח"ו 18( הלל. לקרות המנ"ז : בנרמס 17( סמ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי ;יטהלכו
 חסר 20( צריכיה ראיז ובנרמס: סמ: בכ"י ג"כ כ"ה 19( למומטה. הלכה והורהובנרפס:

 כיחירים. הם הרי הצבור, סז שמירשו רעשרהשמ:
 סי' מררס 2( קפ"ה[. סי' ]שבה"ל רבו בר"י ,ר"י בשם שלמה _רבינו ה"ה1( 2קטמ%"וץ
 מבוא 3( וכו'. למחר לו ונזכר מהלילות באחר חנוכה של נרות הרליק ולא ששכח מי :קצ"מ

 מרליק. אינו שום : במעות 164להאורה
 תימה : זו הוסמה נמצאת שם ובמעה"ג 2( כ"ב. רף למעה"ג מבוא ראה1( :יטמקקב1

 נועם. ויהי לאחר או נועם ויהי קורם אם קריש, ישלים מתי לאומרו. יכול איר לי,יש
 ח'. אות 262 ומח"ו ; תנ"ח סי' מאו"ח והשווה 1( 2עטקקנ
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 שהזהרו מה ושאר בבצק עומקות נשים ושלש הלילה, שלנו במיםכגון
 מצה2 מאכילרצ יבמל שלא כדי עמו, וישא ויאפה ילוש מצה, במצותחכמים

 : ש"י רבינו טתשובותהעתקתי

 שנ"אטי'
 8( ואמרו לבור 2( חימה שנפלה היה מעשה : ראיתי קדמונים '(בתשובת

 : בפמח מימיולשרנורנ

 שנ"בטין
 1( והיא בפמח, בתרננולת שנמצא חימה נרגיר ]=על[ 2 רש"יתשובת

 הוי בעופות 4( אמרינן דהכי 8(. להחמיץ 2( חיישינן לאצלוייה.
 במעיה נפל דלא לן קים 6( ואנן ותשרף. לאור שתפול בכדי 5(עיכול
 ]::עלה[9( למיחש וליכא ממומאה אימור ילפינן8( ושפיר ז(, שחימהלאחר

 : 10( הלכה וכןלמידי,

 רפ"ו: סי' רוקח ן 15 כ"ך סי' נועס"נ ע"3ן נו"3 לוכןון כ"י 5סופות ס' 2שנ"א
 כ"י תרדכי סנסות : רס"ח סי' ח"5 "1 5 : רי"1 סי' מנס"ל ן 32 ח"נר5ני"ס

 : תקס"ח סי' פ"3 פסחיסנולןמתיט
 סי' 3"3 תסר"ס תמו' רמ"י: תמונת 3מס: 313 סת: כ"י סנ"ר ס',טנ"ב:
 ר' סרנ ונתמוטת נמס: ך50[ סת: נכ"י =ולית5 ן 270 ת"1 סי' תח"וקע"1:
 עןיס נ' ועפ"י מסורס: תורס על נמס: 1' סי' תח5"ו : ת55תי יסוןס נר'ינחק
 סו5 5ס תסופק, 5'[ 5ות ]מס תילר ר"י 5תנס נר"י: לר"י מסו5 ןנריקוס

 : נר"י לר"י 5ולרמ"י

 סקור כי יי אוסו ולבי בזה"ל: ע"ז העיר 6( אות )שם אממוביצר וי"א 1( 2,טנ"מ*
 ואסרו שם: ==רבותינה 8( בממח. להם סצאו בבאר : סעה"ג 2( רש"ה בתשובותהרבר

 הבאר. סי כלרבותינו
 ; ]=יה[ 2( צלוייה. בתרנגולת ]=בפסח[ שנמצאת חימה גרגי,ר יע, ; סח"1 1( :ש1נ"ב
 זה ותיקנתי סעיה[; בתור סחמיץ שאינו =]לפי 3( לחיטוץ. ליה חיישינו רלא :תחצ"ו
 : פי"א אהלות בסשנה ר"ש לרברי 4( מעיה. בתור סחסץ שאיז לפי : ובתחצ"ו ; מח"ועפ"י
 שבת בממכת אמרינו רהכי : ומח"ו תחצ"ו : ותשרף לאור שתמול כרי וברגים, בעופות :ז'

 עיכול" "הוי המליז 5( ותשרף. לאור שתפול כרי ]=בעופות[ העופות ע"א[]=קנ"ה
 ומומיף ; שנשחטה לאחר מעיה בתור : סח"ו 7( לז. קים ואי : תחצ"ו 6( בסק"א.ליתא
 שאיו 190: האורה 8( ליה. שרינו אכילה, ירי על שחיטה קורם אלא ! כתחצ"ו וגםשם
 לא ממוסאה איסור : ע"א ק"ג וביבמות ; לא או מטומאה איסור לסיריו אם יורעיו,אנו

 והמהרה המוסאה שעניו למי : 95( צ"מ )מי' בתשובותיו הרסב"ם לשוו ]והשווהגמרינו
 בטק"א. ייתא וזה 10( תחצ"ו. עפ"י זה תיקנתי 9( והסותר[. האסורזוית
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 שנ"גטי'
 : 1( בתשוב' כתובכך

 במוצאילאוכלו
 שבת, לכבור אלא טומנין שאין הכיפורים.יום כדי הכיפורים, יום מערב תבשיל טומניןאין
 : לא החול לכבודאבל'

 שנ"רטי'
 : שיבריל 8( קודם ב( י"ה מוצאי ' של שופר תקיעת על * לרש"י 1(נשאל
 ילך שמא 6( גזרינן ולא מלאכה. ואינה היא 4( חכמה תקיעה כי :והשיב

 : 6( אחת תקיעה אלא לרנקוע צריך ראין בקי,אצל
 אתי ץ ולא הכנמת, בבית מר"ה השופר 8( נשאר כבר כי י(ועור

 : בר"הלאתויי

 *'. נ' גיון ע)ורס רנ סיור לסון וסוי ננ)רן. נקינור נ' כ"נ *)ורכל תסכ"ת;סי' יו)ו* )וריכי 374: )ות"ו : י' ע"ס רינ"ן ; 11 יות 187 ע' ת"3 ריני"ס :שנ"ג
 י"נ קלוי(נר לר"י ]ככ)וכסגיס ס"ט סי' ס)ונסיג 95ן רס"י סיור ג123[;סי): ]בבכ"י 381 )ות"ו ; לרס'" נסיל נסס: 3-י54 ( ס)ו: )כ"י סנייר ס' 2שנ"ר
 ינתק ר' ק)וי וסילו : נסס 198 ת"נ ריני"ס ; יריס גור )וית נסיל : נססע"נ[
 : לסוסיף נריך 8[ יות ]סס יסטונינר סניין סנ)קורות ולכל ינתק. נ"ריסויס לר' ססו* ינר יקוס עייס ת)וסס ועפ"י ינתק[; נרני יסויס ]בכרן יסויסנרני

 קלוי(נר: )ונסגיס וס' סנייר,ס)ונסיג,

  ע"ה לראב"ן ]-וכוונתו זקיני וכלשוז : שם מומיף ובראבי"ה : -בתשובות 1( :,טנקיג
 כוונתו 11( אות ושם 9, אות שם )ראבי"ה אפמוביצר ר"א ולרעת בתשוב'. כתוב כרע"א[

 874(. מח"ו )וראה רש"י של מררשו בבית שנתחברו=לסמרים
 שבת ראה 8( הכפורים. .=יום 2( אריה. גור מאת נשאל נשאול מח"י: 1( :שנ"ר

 מלאכה לעשות לארם לו אמור והלא שמבריליז, קורם תוקעיז מה מפני : ראבי"ה : ע"בק"ז
 שבת 4( הרעת. בחונז הברלה ויאמרו עשרה שמונה שיתפללו קורם : מח"ו : שיברילער
 אחמיר ]ולא מלאכה. ואינה חכמה שופר תקיעת אבל אמור, מלאכה וראי : ראבי"ה ; ע"בקי"ז
 ואפילו : ראבי"ה : ע"ב כ"מ ר"ה 5( במק"א[. חסר וזה : היום שעבר כיון האי כוליבה

 מח"ו: ללמור; כרי בקי אצל לילר בירו ימלנו שמא גזירה אלא אמו,רה, אינה בשבת שח"לבר"ה
 ללמור בקי אצל לילר ברה,ר למלטולי ליתי רלא משום אלא בשבת, לתקוע אסורואינו
 : בעלמא ליובל זכר 6( היא. גמורה מלאכה לרה"ר מרה"י והוצאה תקיעות, מרראצלו

 בתקיעה אבל : מח"ו ; להא למיחש ליכא כניהגינו משימא חרא, אלא רליכא והיכא :ראבי"ה
 למיזל צריר לא תקיעה רבחרא משום להכי, למיחש ניכא הכיפורים יום ]=במוצאי[אחמ
 ]=תקעו[ תקע כבר שהרי ועור : מח"ו ; בראבי"ה חס,ר זה טעם 7( בקי[. ]=אצלאבקי
 בכהכ"נ מר"ה והשופר : מח"ו 8( יפה. התקיעות בבקיאות הוא וזגור אתמול,בר"ה
 לשס, אחר מסקום להביאו צריך ואיןו : קם 9( עוטר.היא
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 שנ"הטי'

 טובים 1( ימים בשני לולב בנטילת זמן אומרי' אם : נשאלתי החתוםאני
 ולקחתם דכת' התורה, מן ראשון ויום הואיל חג, שלהראשונים

 8(, היום כקידוש דלולב ודיביה פ(. מפק שני ויום הראשון, ביוםלכם

 נמי הכי 4(, נפשך ממה חג של שני ביום הכום על זמן שאומרי'שכשם
 ביום אלא אותו אומרי' אין או שני. ביום לולב של בנטילתו זמןאמרי'

 : בלבדראשון

 שאין : נוטה דעתי וכך יקר בר' יעקב רבינו הזקן ממורי 5( מקובלניפך
 מצינו שלא לפי 8(. ראשון טוב ביום אלא לולב של בנטילתו זמןאומ'
 8( וכלל : בתומפתא ולא במשנה ולא בתלמוד י( לא זו לברכה ושורשעיקר

 בשעה בחול לולב של עשייתו בשעת אלא זו ברכה 9( חיוב איןכלל
 מוכה העושה דת"ר אותה. שעושה בשעה נמי ובמוכה ומתקנו,שאוגדו
 במצותיו קדשנו אשר אומ' בה לישב נכנם שהחיינו, ט( מברךלעצמו
 לצאת נטלו שהחיינו, מברך לעצמו לולב ב( העושה במוכה. לישבוצונו
 ועומדת עשויה היתה מוכה, גבי ט( תניא ותו לולב. נטילת על "( מברךבו
 ולעטרה א( במתרקי למימך כגון עצמו, טוב ביום דבר בה לחדש יכולאם

 בשעת ע( חיוב דעיקר שהחיינו, מיד מברך המצויירין ובמדיניןבקרמין
 אחת בכנימתו שתים, מברך דבר, בה לחדש יכול "( אין ואםמעשה.
 אלא נטילה בשעת מצריך לא בלולב אבל אזמן. ואחת ברישאאמוכה
 בשעת אלא 18( זמן ד[ ב2 ] ברכה ליכא י1( דכלל אלמא בנטילתו.אחת

 ע"נ כ"נ 5תרכל 435-434[: מעייך ב2סיי נ134 רים סת: ]כ"י תח"ו :שנ"ה
 5ו"ז ס5רעתי: ר"ט נמס: ע"5 סי' לולנ סל' סתנסינ : רמ"י כתנ וכןנמס:
 חתס. 146 ונ'( 5' )נכ"י רמ"י וסןור מ"נ, סי' ססןריס ס' ; מט"( סי'ה"נ

 טטו"ן: לר' מסו5 ןנר יקוס עך'ס חתמס ועע"י ; מתמון נר' מלתסנסועו:

 היום. כקירוש ורינו ]הוא[. ספק : שם 2( הראשונים. ימים בשני סם: כייי 1( :קשנ"ה
 ה"ה 5( סם: בכ"י ליתא ה"נ" "ממ"נ, והמליו 4( רש"י[. בסדור ]וכ"ה =בכוס8(

 רבלל. : שם 8( אלא. : במעות שם 7( בלבר. ראשון ביום אלא : שם 6( ששון.=ר'
 חסר "שהחיינו" ער מכאן 11( ע"א. מ"ו סוכה ועי' ; אום,ר : שם 10( חייב. : שם9(

 ותניתנא. : רש"י ס' ; תני : שם 18( וכו'. אקב"ו ברור אומר : שם 12( סמ:בכ"י
 : שם 17( יכול. ואם : שם 16( במעשה. חיום עיקר : שם 15( ביסתיקי. : שם14(
 לולב. ה' א"ח : שס"ו שלה"ש ; מ"נ תחצ"ו וראה שם. חסר 18( ובלל.בלל
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 בבטילר:ו, 6פ( שתים לברך ט( שנהגו הראשונים אבל בחול. דהיינועשייה
 ציבור, של 21( על מומכין אלא לעצמו לולב עושה אדם כל ואיןהואיל

 : בנטילתו שר2ים אדם כל 22( מברךלכך
 אינה זו ברכה *י( חיוב שכן והואיל ממכו. מה על בעיני פליאה "( זווגם

 6פ( מה אחת, פעם זמן שבירך כיון בחול, עשייתה בשעתאלא

 6פ( ודאי או טוב יום ודאי ראשון יום שיהא בין ש.ני, ביום לברך רנולי

 ביום זפ( ומברכין חוזרין אמאי זמן, אחת פעם שבירך כיון בכך. מ.החול.
 זמן אומ' אין נמי חנוכה נר וגבי בחול. אלא חיובה עיקר אין הלאוטני,
 דזמן היום. לקידוש הא דמי 29( ולא הכא. נמי 8י( והכי ראשון ביוםאלא
 מקדשינן ממפיקא הן קדושות דשתי וכיון טוב, יום בקידוש תלוידכום

 בחול. ואפילו בעשייתה אלא תלוייה אינה זו ברכה אבל זמן. ,נמיואמרינן
 על מומכין אלא %(, בישיבתה להדיא זמן אומ' אין נמי במוכהואפילו
 כהנא לרב ליה חזינא "( אשי רב דאמ' הכום. על שאומרי' זמןאותו
 לומר הוא, חיובא ואי זמן. ומברך דמקדש דקידושא, אכמא ליהדממדר
 עלי]י[הופ8(. זמן דאמרינן בהדיא ליתנייה לולב, ונטילת מוכה, בישיבתזמן

 : %( מדאורייתא כהנך דהוי מגילה ומקרא חנוכה נר 88( גביכדאמרי'
 "(, ולולב במוכה זמן לומר צריך דלא %( גדולות בהלכות מצאתי 86(ועור

 תני גאון %( יהודאי רב 88( דקמפרש לולב ובהלכות בדכמא.דמגי
 כו'. וקיימנו שהחיינו ברוך אומ' לעצמו 46( לולב העושה ת"ר :הכי
 ומעלה ומביא ומוליך לולב נטילו2 על אקב"ו מברך בו לצאתנטלו

 ראשון ביום זמן שבירך כיון ולפיכך כלל. מצריך לא זמן אבלומוריד,
 : מידי לא ותו בהכי,מגי

 : פ( יצחק פרשלפה
 אשל-ציבור. : שם 21( שם. חסריו בנטילתו" "שתים והמליז 20( נהנו. : שם19(
 ס' למח-לו: שם: 25( דחיוב. וכיו. : שם 24( זאת. : שם 28( שמברר. : שם22(
 ליתא "בחול" וער מכאן 27( חול. יהא בין : שם 20( לברר. ליתן לנו למה :רש"י
 : שם 80( וכו'. היום לקידוש האי דמי חנוכה : שם 29( הכי-נמי. : שם 28( שם.בכ"י

 מנילה. ובמקרא חנוכה נבי : שם 33( עליהם. : שם 32( ע"א. מ"ו סוכה 81(בישיבה.
 רש"י. וס' סמ: כ"י עפ"י זה ותיקנתי דמדאורייתא[. בהנר שכן כל מדרבנן, =]דהוו צ"ל:84(

 ד"ו ה"נ 38( כתוב. מצאתי ותו : שם 85( בזה. כלו,ם הרניש שלא רש"ה עלוהתימא
 ריצ"נ 30: ,דאו ה' 89( יהודאי. מר מפרש דהא : שם 88( ובלולב. : שם 87( ע"א.ל"ו

 ככנם לעצמו... ]מוכה[ העושה : שם 40( 24. מרנליות הוצ' דרי"נ, קצובות והל' ;בהוספות
 לככון[. ]וכצ"ל שמשוז בר' שלמה שם: 41( בו... לצאת נטלו לעצמו... לולב העושה בה...לישב
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 שונ"ופי'
 ואין ריאה בשיפולי '( בועא יש אם : מצאתי זצ"ל שלמה רבינוופשם

 כולה נשפכת שאינה וכגון טרפה. מביב אותה מקיף הריאהחוט
 אחד לצד כולה נשפכת אם אבל תנקבנה. אם הריאה מן אחדלצד

 בועא חדא לי דמה אותה. מקפת והריאה היא בועא חדאכשניקבה,
 כשרה. בועא חדא דאיכא היכא כל הריאה, בתוך לי ומה הריאהבשיפולי
 הריאה: בשיפולי ובין הריאה באמצע בין בועא בחדא משני לאדבגמרא2(

 שנ"זטי'
 כבד : '( אחרת בתשובתו מצאתיועוד

 2(, פשטידא שקורין במולייתא,שנמצא

 משערינן כן כמו הנמצא ולבבששים.
 דבוקים הם ואם בששים. בו שנמצאהדם

 ששים, בחתיכה להיות צריךבחתיכה,
 : אסור הכל לאוואם

 שנ"חטי'
 ששיה שם שיהא ואע,ג ואסר. דבוק שאינו בכבד : 1( רבי לפני באומעשה
 לן "תר ועון : נמס מ"נ( "ות 91 )ע' תעס"נ : 396 ח' סי'מלס"ם :שנ"ו

]סתורס[
 ]בניסו"

 תרי"ט: סי' חולין תרךכי יסוךס[: נר' י5חק ר'
 תתמי"3 סי' 3ר"3י"ס סו3"ס לרמ"י, סתיוחסת "ה"חרת", (ותמונס :שנ"ז

]בנתנו"
 קליס. נמינוייס 211 ק' סי' ח"נ ס"ורס 300[: ע' לר"3י"ס

 3"ו"ס: ולית"
 ס*ורס י'[; חונרת "' מנס ]בבססנלס ל"" ךף "ק: כ"י ח"3 מ3ס"ל :שנ"ח

 43: ע"נ סי' תח5"ו 285: ע' רמ"י סךור רכ"ן: סי' ערךס202:

 באוסות או באונות ריאה בשיפו5י בועא יש דאם 15 אמר ועוד : שם מעה"נ1( :,טנ"ו
 הצריר אחרת ובתשובה ששים, שאין פי ע5 אף זורקו דבוק הוא שאם כתב ש5עי5 זו,את זי סותרות התשובות סקום ומכ5 : בזה"5 5נכו1 שם הראבי"ה העיר וכבר1( :,טנ"ז ע"א. מ"ז חו5ין 2( שחסרח. כריאה דהוי טריפה, 5ה מקיף ריאה, אוניואי1
 חתשובות שאחת יוצא, זו שמסתירה : 5בסוף מרסיף אפטוביצר וו"א כננדו. בחתיכהששים
 פשטיידא. : האורה 2( ה,,אחרת". והיא 5רש"י,אינה
 : יחורה בר' יצחק ר' רבו או רש"י, הוא אם כא1 5ברר ואי1 סתם, יב, 1( :עונ"ח
 בר"י[. ר"י הוא ]=ואו5י הרב 5פני שבא מעשה וראיתי :פרדס

 211( ח"ב)האורח
 ה5ב וע5 הכבר ע5וששא5תם

 שקורין בצק ש5 במי5תהנמצאין
 כבו5ו בששים גירון הכברפשטיידא,

 הנסצא כרם בששים וה5ב דם.שהוא
 שיחא צריך הן רבוקיו ואםבתוכו.
 5או ואם בו, ששים שנדבקבחתיכח

 חיוורתא רירן קסחא .רחא אסורהכ5
 רם שסחזקת ע5ה רבנו ראמורהוא,

 : שואבו האור ואיושבתוכה
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 ואינה אומרת הכבד 8( ששנינו אותה 'וכשנזכר במיל. לא י(במינו
 ואילפם קדירה משערינן וכי שפירשתי. הדברים 4( ככל לי אמרנאמרת,

 נוהנ: רבי וכן משערינן.גופה

 שג"טט"

 בבית 1( שנעשו גבינות על לר':שאלו
 והיו ליבש 2( שם והניחםהגוי
 שרגילים כמו בדפום-העץ,חתומים
 הדפום, היהודי שם ושכחלעשות.
 הגבינות והחליף זייף שמאוייראים
 : חותם באותווחתם

 על הגבינות, שאימור מאחרוהשיב:
 שדבריהז 8( וריב"ל שמעון ר'דעת
 אנו ואין גלוי, משום אלא אינועיקר,
 בהן לו יש אם גלוי, משום היוםנזהרי'
 כי שמותרי', נ"ל ומכירם, עיןמביעות
 : ]ראל[ יש של ממונן על חמההתורה
 לא ריוח, לו שאין במה הגוי כי 10(ועוד
 : ויירא ויזייףיטרח

 מנס"ל כ"טן סי' סת: כ"י סקנר מ3ס"ל ן 513 לן'נ ס" 5(וויר כ"י תר: :שנ"ט
 סי' ע;'1 תריכי 52[ן ע' י"ח חונרת 5' מנס ]בבססנלס ל"3 סי' 5ק: כ"ית"3

 סננוריס ומלטי ן פ"5 סי' יור5 מערי : י"נ ס' פ"נ ת5"5 ס' סנס"וו ןתתכ"ט
 1ו יתמונס ינר יקוס עייס 5רנעס ועפ"י סרי5נ"5. סמינ נמס: נ' 5ות פ"נע"(
 5טעת5 ננינות 5יסור וווקי נסלכס רם"י מל ולמיטתו ס(קן. לר"י כ"" לרמ"י,5ינס

 : ינילוי 5טעת5 ול5 טוו5יחלנ

 : י"א : פ"י תרומות 8( בטיל. לא במינו שמין ולפי בששים, שהוא ואע"פ : האורה2(
 שפירשתי. מה ככל : האורה 4( ע"ב. ק"יחוליו
 ימים. ה' או ר' : שם 2( הנוים. בבית ישראל שעשו : קצשבה"ל 1( :יט1ג'קט

 במק"א. ליתא השאלה סוף וער מכאו 6( כו. =]אחרי[ 5( =חתומים. 4( =להתייבש.8(
 שם ומררכי : חרא : ר"ה ע"א ל"ה ע"ז תו'ס' : ה"ח פ"ב ע"ז ירושלמי וראה 8( =יומא.7(
 סי' ח"ב מה,ריב"ל ולרעת האחרים. בכה"י ליתא שכי טעם 10( =אי. 9( תתכ"ו.סי'
 זמן כל נפשיה, מרע ולא לזיופי הנוי טרח לא וראי : י"נ סי' ח"ב אהרן מטה פרח ונםמ'

 הא'. תחת בטנול הארס : שלפנינו בכ"י 11( ההוא. בחלוף ריוח לושאיז

 ע"א( י"ח סמ: כ"י הקצר)שבה"ל

 הרגה נבינות על : ר' אתשאלו
 והניחום הנוים בבית ישראלשעשו
 8( שיתיבש כרי ימים ה' או ר'שם
 והיו גהבאתם. יתקלקלו שלאכרי

 של ברפוס שכתוב בחותם 4(חותמים
 בגית הרפוס אותו שם ושכחועץ
 הנוי יעשה אולי כי וי,ריאים,הנוי
 ויחתום אחרות נבינות כן 5(אחר
 6( מה יש ונם הרפוס. באותואותם
 לפי בהו, נכרת חתימ]תם[שאין

 בעורה הנבינה על הרפוסשמושיבים
 נקלטות ואין 7( יומה בתרכה

 וגם נכר רשומן רק ולפיכרהאותיות.
 : הנגינה על נכר הרפוסמושג

 ששאלתם, הנבינות על ר': השיב.
 ישראל של ממונם על חסההתורה
 נבינות איסו,ר טעם כי להתיר.ויש
 משום הוא לוי בו יהושע לר'נוים
 9( לא יבשה שהיא ואפי'נקור.
 שהארס11( חלב, צחצוחי בלאאיפשר
 מל"ביט: יעכבנו ולא יטםנשאר
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 ש"פטי'
 אפשר אם גבינה, שממלאין ויש 8(, בשר שממלאין חררות '(]=וששאלת[

 ועוד מזו. זו ומרוחקות 4( אחת בתנור אותם 8( לאפותלכתחלה
 ; ]:מבחלב לכתחלה נאכלת היא אם בשר, של חררה עם שנאפיתהפת
 ועוד הבשר. עם נאכלת[6( היא אם גבינה, של חררה עם שנאפית הפתוכן

 אצל ונתנוה '(, גבינות-הגוים או נבלה בשר 6( שנתמלאת גוים שלחררה
 : לכתחלה לישראל ץ כשרה הפת אותה אם בתנור, יהודים של 8(הפת

 פ( מנהגם שיש לפי דיעבד. לא לכתחלה, שואל שאתה מה : 0'(ואמרתי
 דוחק, פ1( של דבר שום להם שמתירים כיון בני-אדם, שארשל
 אחד בשפוד ובשר כבד לענין שהרי מעיקרו. שהותר הם 8'(מבורין
 יש ואעפ"כ דמי. שפיר "( ודיעבד לא, לכתחלה "( הגאון שהורהמצאתי
 צלי- ועושין "(, קרקבניהם עם כבדי-תרנגולין ושופדין ומזלזליןזוללין
 והמחמיר, אנחנו[8ץ. שהבחין ]ב:ואומרים לכתחלה, "( פרימוריקדר
 להם זאת שהותר אני מבור : אמרתי שכך מועמו, אינו דיעבדאפילו
 חכמים שגזרו דבר כל ]=:לפיכך לכתחלה. אפילו בה נהגו ולכךדיעבד,
 ונמיכוייס 60-59[: ע' ת' מכס ]ב:ססנלס ל"ו סס"י תק: כ"י ח"3 מנס"ל :ש"ם

 ונסתורס קכ"ח.ק"ס[; ךף ]::פע: רנו"ט סי' ומס רנו"ת, סי' ך"וו נפרךסעלותיס
 נקלור רנו"ט[ סי' =:פרךס ל"ס סי' סנוכריע ]בבס' 139 ע' סוף ק"י סס"יח"ת
 ססיסטורי חונור ולךעחי סעחיס. נוספר ~ס פסק : נמס לנוכניר ונליקוייסיוורן

 ונס נסלכס, מיטחו ועון[, לרוסייס כסיעתו לךוננות ]=: נתוכו סמקועוסתרנוחי
 לךעח תנונס ]1130-1050[. סרתמון סלוי תמר נר' ילתק לר' מסות לכו נועיךיןסנכוכו
 רמ"י תכחנ סועחקס 1ו ךחמונס סות, לוךתי קרונ נונויי[ ]רתס תחרוכיסחכנויס
 יסוד: מוס לךנריסס ותין נוו(רס, טעוח טעו ספק ונלי חלנויךו. מנועיס לר'נעלנוו

 אפשר אם שם: 8( בשר. סלייתות על שם: 2( רבי. ,פני שא,י פע. 1( :ש"ם
 שם. הפררס עפ"י ז.ה ותיקנתי 5( גבינה. מלייתות עם בתנור : שם 4( לכתחילה.לאפותן

 שם: 8( נוי. של נבינה או שם: 7( נכרי. של בשר של סליאה חררה אם וכן שם:8(
 : שם 10( לכתחילה. ישראל הפת לאכול סהו : שם 9( ישראל. של הפת בתור בתנורונתנה
 בעצסו. רבינו סכתב הועתקה שלפנינו רתשובה סעיר "ואסרתי" הלשון ואולי ;והשיב

 הז. סוברין שם: 18( רוחק. סתור שם: 12( כו'. שכיון ארם, בני של סנהנן : שם11(
 תתכ"נ, סי' פ"ו חולין הרי"ף ע"ר, קל"נ רם הל' ובח"ג וע"ב, ע"א קי"א חולין ,ראה14(

 שם. האשכול וראה ; אין וריעבר : שם 15( 123. ע"ב קפ"נ סק"נ, הוצ' ח"ב,האשכול
 ]-וסקילין שם פע: עפ"י זה תיקנתי 18( שם. ליתא וזה 17( קורקבנין. עם : שם18(

 שם. בפררס חסר "לפיכר" ער "והטחטיר" וסן : סופרים[ וברברי תורהברברי
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 כדי כלל, להם מורה איני שרי, בדיעבד אבל לא, לכתחלה 19(ואמרו
 ששאלת, ופתות המלייתות ]בנועל ובמרמה[: בערמה 20( יחמאושלא
 הבשר שיזוב אמור, לידי לבוא 1י( הדבר יכול שהרי ולאמור, לגדוריש
 הלכך[ הפת. שאר אצל וילך נבקעת שהיא על-ידי מלממה, הגבינהאו
 שוה, כלו אלא מדרון אינו התנור אם ]בבבין מלממה, בין מלמעלהבין

 מכומה כשהיא 22( כאן נוהגין אבל[ דיעבד. אפילו זה דבר אניאומר
 מ~ה. זה שמרחיקין ובלבד הלחם, עם בתנור 28( אותה אופיןהמלייתא
 שלא 24( מעיינין ואח"כ הלחם, קודם לבדה אותה אופין מכומהוכשאינה

 לאחר 28( הלחם ואופין התנור, קרקעית על ]בבזיבות[25( ממנהיש:א
 אמר וכן ז"ל. יהודה בר' יצחק ר' של ז2( בביתו עושין וכןשהוציאוה.

 ר' ומשום א(, הזקן כהן יהודה רבינו משום 8י( נ"ע הלוי מנחם ר'הרב
 אבל אותה, מתירין היו בדיעבד מכומה שאינה %( שאותה נ"ע, הלוידוד
 ולא שמענו לא מעולם ישראל, עם לאפות מ( גוי של אבל לכתחלה.לא

 השומעין, 84( בפני הוא וקלמ ולעג %( ותימה הוא[82(, פלילי ]בבעוןראינו,
 אלא פעור, עון לנו %( די ולא זאת[%( עבירה ]בבלעוברי וכלימהובושת
 ששופתים ]בבועבדים שפחות של ומרפות נבלות של קדרותבישולי

 ולאלף למאה שהרי תדיר, שימור בלא אחת כירה עלקדרותיהם["(

 לעשותם יכולים ארם ובני ; לא לכתחלה בה ואמרר תו,רה, איסור משום ושמרו : שם19(
 : שם 20( היקנו. שוגגיז ]=אנחנו[, שוכחיז ולומר מב"ר עצמז את ולפטורלכתחילה

 חשעה כפי לפני, המעשה ויארע יבוא אם אבל ומרמה. ערמה לכלום בה יחטאו שלאכרי
 לבא יכול פע: : שם הפררס עפ"י תיקנתי 21( היתר. או איסור או בה אורה כר,שאראה
 שיש לי, קשה בשר, של או גבינות של שלנו במלייתות כאן שעושין ומה : שם 22(הרבר.
 אופין המלייתא, מלמעלה מכוסה היא אם פע: : הסרר כאז מסורס ובפררס 28( מנהג.להם
 : שם 26( פע: עפ"י זח תיקנתי 25( רואיז. ואח"כ : שם 24( הלחמים. קורם לברהאותה
 יהורה בר' יצחק ,רבינו שלפנינו והגאונים : שם 27( שהוציאוהו. לאחר הלחמיםואופין
 ברכת בלי וגם "הלוי" ]בלי מנחם הרב ורבינו : שם 28( =ז"ל[. המתים ברכת]בלי

 "מרטירלוגיום" הגרמני בספרו זאלפעלר ע"י =הנזכר הוא ואולי ; ערז[ =נוחו נ"ע :המתים
 ; מאה"ג ר"ג של תלמירו ממגנצא, הכהז מאיר ב,ר' יהורה =ר' הוא ואולי 29( 878.צר

 עפשטיין ר"א ]ראה רגמ"ה של רבו ליאונטין, ר' הוא שם, חסירה הרב של לרעתואמנם
 וכו'. מכוסה שאינה אותח על מוריז היו : שם 30( ומבואי[. ; 489 מ"א חלקמונטסשריפט

 תשאל אם הא,רץ לעמי אפילו לו. הרומה ומז הכיעור מן הרחק גוי של אבל : שם31(
 אפילו איסור יורור הוא רב בר קרי רזיל אותה, מאירות באות הנשים וגם מיליז,ישיבוז
 ובשת וקלס לעג ותימא שם: 88( פע: עפ"י זה תיקנתי 32( כו'. על והיבנתילריעבר.
 : שם 86( זאת. עבירה לעוברי שכז כל : שם 85( השומעים. לכל : שם 84(וכלימה.

 שם. וכ"ה 87( קרי,רה. בישולי פעור עוז רייולא
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 שלא א( מח לבד קדרות של ו[במכמאות בכפות ]מגועלות נמצאופעמים
 "( כי אף פיגולי-כליהם. במרק עצמן[א( ]ב2ומימאו והגעילוראום,
 ט( תועבה בריח לחמם להתפמם בתנור לכתחלה "( צלמי-נכריותלהכנימ

 יידעי 44( ומכל מינן, לבר ואשמתם 48(, ישאו עונם אולם הלב, אתהממממם
 "( בירושלמי אמרו ורבותינו : 46( כזה לגיעול המיקל הוא מי ח"ו ודיןדת
 מחור משום "( ואחד מיאומ, משום אחד מהם, שרחקנו המקוםברוך

 : התיר לא לעצמו אפילו שהתיר, ומי תקרב. לא לכרמאמחור

 איפין מכומה שאינה אותה "(, כאן חכמים שאמרו מה 48( כל עלוהבנתי
 בשר רב אמר חכמים אמרו צולין כיצד %( בפרק האלבדה,

 דמוקים 62( גדולות בהלבות 61( שמידור ומוגיין כו'. שצלאו שמןשחומה
 עם לצלות שאמור לא, לכתחלה אבל דיעבד ודווקא 68(. כלויהלכתא
 בעובדא אלא ולוי רב פליגי לא ואכתי לכתחלה. אחד בתנורהיתר

 כן[ ועל הכל. ]ב2לדברי *6( לא לכתחלה אבל דיעבד, דהיינודאיבשול,
 לא. לכתחלה אין, דיעבד מכומה, שאינה כיון 65( ז"ל רבותינואמרו
 אעפ"י ללחם, ומפמם מינה לריחא 0י( נפק היא, ומגולה הואילכלומר
 דלא משום כלומר ח(, מכומה שמתירין ]ומה[ מזה. זה מרוחקיןשהם
 אמור כ"ע פתוחה וחבית חמה בפת דדייקי 8י(, כך כל ריחא מינהנפיק
 וכן צלי, עם וכן מינה, ריחא דנפיק מגולה, מלייתא האי כן כמווכו'.
 ושמעתי : צולין כיצד %( בפרק ועיין הם. מגולין כלומר בישרא, בהדימן
 שאלת כי אף 2 שם 40( פע: עפ"י זה תיקנתי 89( נראה. שאינו ממה חוץ : שם88(

 וערב שתי של צורות לעשות נוהגים היו וכן 41( כו'. לפמם יכול אם תותועים,מעשה
 לתם עם התנור בתוך חזיר ושל נבילה של תועיבה בריח לחמו לפמם : שם 42( כליהם.על

 וטכל שמ: 44( טינז. לבר ישאו עוונם כן עושי כל שם: 48( מתים. מזבחי ללכלכוישראל
 זה בגיעול להקל : שם 45( ככה. ומעשות בישראל מהיות ח"ו דו"ד יודעי ומכלישראל
 מכאן מע: ; לא ותו מהם שרחקנו ברוד : ה"ד סוף שם, ע"ז י,רושלמי 46( בדיעבד.אפילו
 ע"ק ]וראה תקרב לא לכרטא סחור סחור בדיעבד אפילו : שם 47( שם. חסר "סחור"עד

 כן. אמרו טה על וחיבנתי : שם 48( ע"א[. סוף י"ג שבת : ע"א נ"ט ושם ע"ב,נ"ח
 כ"צ. במ' ז"ל רבותינו שאטרו ומה פע: ; ע"ב ע"ו פסחים 50( אותה. על[ ]כן, : שם49(
 : שם 58( ע"ג. קל"ג דם ה' ]ד"וו[ ה"ג 52( דם. בהלכות סדור שהוא וכעיז : שם51(

 לכתחלה אבל : שם 54( כו'. דיעבד דווקא צלוי, כלוי[, : ]ק,רי הילכתא פסיק דקאואע"ג
 רבותינו מע: 55( כז[. ]=ועל לא כאז דעד אק: ובכ"י ; כו' כז ועל הכל. לדבריאסור
 ריחא דנמיק הוא ומגולח כלומר, : שם 56( כו'. איז בדיעבד מכוסה אינה אם כאז,ז"ל
 "ושמעתי" ועד ומכאז 58( נפיק. דלא משום המכומה, : שם 157 ללחמים. ומפטמאמינה
 ע"ב. ע"ו פסחים 59( שם.חסר
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 ולא בפי-התנור, מכומה שהיא אותה משימין היו 0ץ שהראשוניםכבר
 ללחם, 62( מכפנים כך כל ריח 1ס( הבל יעלה שלא לומר לתנור,מבפנים
 יותר אלו, דברי את אני ורואה מונחת. פתח-התנור 88( שבמקוםלפי

 ו%רפה מלייתות-נבלה 64( מודים הכל אבל מבפנים. להכנימממתירין
 שזה מגולות[, וכ"ש מכומות ]בנשהן אע9"י לכתחלה, להכנימשאמור

 : אמור וזהאמור
 זכור יקירי. ממך, אכחך לא הוא ברוך שמו למען[%( ]=לבבי עםואשר

 מה כל אמר אחת פעם 88(, זצ"ל יקותיאל ר' בימי שכבראני,
 שכן כל ו%ריפות, נבילות של מכומות גוים של מולייתות עםשבתנור
 שזה מגולות[ וכ"ש מכומות ]בבשהן אע9"י לכתחלה, להכנימשאמור
 כן, 9י על אף ז6(, הגדול המאור את ששימשת ואעפ"י אסור. וזהאמור
 ט מרומייה כשבאתי זה, הזכרתיך כבר ואני : לי וברור יפה, אני זכורזה

 "(, מ%עמיה ולא באימוריה ט( .כרב והילכתא ועיני. בלבי נכון וכןלשם,
 כיצד מ( פרק פריך וקא לא. אי מילתא, הוי "( אי בריחא, 9ליגי ולויורב

 דרב 8י( אדעתא בי-רב, מתרצי וקא כאחד, 9מחים שני צולין איןצולין,
 ולעולם תערובת-%עמא, מפני "( כאחד פמחים שני צולין אין קאמר,הכי
 : ]קרי סשוחיז חטא ויראי : האורה : אותה משימיז הראשונים שהיו שסעתי, ואני : שם80(

 ; כר כל הריח[ : ]קרי הרוח הבל[ : ]ק,רי הכל שם: 81( כו'. התנור גפי אותהסשיסיז[
 חלחמים ועל שם: 88( התנור. מז לפנים שם: 62( ללחסים. הריח כר כל יהא שלאהאורה:

 כרפסיק ולאו כרב, היא סילתא ריחא להו רסבירא ומשום תנור, של בפתחו מונחת היאאם
 סורים, הכל אגל : האורה 84( שם. חסר בלגי" נכוו "וכו וער וסכאו : גרולותגהלכות
 אסור, הכל וראי ומריפות, נג~לות של מכוסות אפילו המולייאתא, עם בתנור שנאפח מהשכל

 קרוב הוא פטירתו זסו 88( י"א. : כ"ז איוג : ז' י"ר: יהושע 65( הוא. מילתארריחא
 בפררס הנזכר יקותיאל ר' והוא הנרול: אליעזר ור' רנס"ה של רו,רו גו ]-1028[. תשפ"חלשנת

 ח"ב ראבי"ה וס' 188, סי' 110 ע' 1907 חרשי מכתב )והשווה 51 ושם 77, ע'וגסעה"נ
 בר"י, ר"י רש"י, של השני =רבו הוא אולי 87( מבואי(. וראה ; 881 שם ומבוא546,

 סי' 108 ע' 1907 מונטסשריפמ ]ראה הגרול, רבינו חנרול, המאור : בשם רש"י ע"יהנקרא
 ואולי ; מבואי ראה 88( 18[. אות שם חסירה הרב שטעה ]כסו מה"נ ,ר"נ לא אמנם :02[
 וכו : שם 60( 262[. ע' ריש לראבי"ה טבוא : 18 צר למעה"נ ]מגוא ביה"ם =ארץהוא
 : רב א"ל : ר"ה סע"ב ע"ו לפסחים בפירש"י אמנם ; באיסורי כרג שהלכה ובעיניי בליבינכון

 ואגיי רלוי... בשיטתיה רבא ליח וקם ורבא... אביי בה איפליגו רהא רלוי, כותיההילכתא
 ולוי. ררב לר ואסגרה : שם 70( ,רה"ג[. ]=תשו' הגאונים בתשובות וכ"ה כרבא. הילכתאורבא
 שני ]=צולי1[ צליוו איו טיתיביה פע: : שם פסחים 72( לא. או היא מילתא : שם71(

 קאמר. והכי ררב, אתקפתא : שם 78( ררג. תיוגתא תהוי נימא ]=וכו'[ כולםפסחים
 גאחת. : שם74(
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 לדברי ורב ]:עכתנאי[, דלוי מילתא ומוקי היא. מילתא 6'( לאוריחא
 לדברי אמור ולהכי מילתא, ריחא דהוי פתוחה, וחבית חמה בפתהכל
 יי( דאמרינן דהא יחידי, רב היה ולא אשכחו, האלו "( התנאים כלהכל.
 דרב דאשכחן הכא, אבל כרב, דאמרי אחריני בדליכא כלוי, הלכה ולוירב
 כהנא רב תני הא ועוד כרב[. ]בכהלכה כולהו כתנאי, למימריהמוקי
 עם למיכלה "( אמור בתנור צלי עם שאפאה פת מבא חיננא דרבבריה

 ואינו דחלבא נמיובי ]=רק[ בו נתערב שבכותח "( אעפ"יכותחא,
 שאמור "( מזה הבנתי : %( וכו' דג ההוא ועוד וגבינה. חלבממש

 מכומה "( בין גבינה, של או בשר של מלייתא עם הפת את]=לאפות[
 ולא חוצץ אינו וכימוייה דמולייתא, מריחא 88( מיפטמא דהא מגולה,בין

 שפותחין ]ועוד[ הקרום. על אלעיל מפעפע 4'( ושומנא כלל, ריחאמעכב
 %( שעל וקרום מלמעלה, 86( הקרום יתנפח שלא כדי מקומות בכמהאותו

 חכם בלב ומלאתא ומלייתי י8(. ריחא מיניה נפיק דהא קרום, אינומלייתא
 :נטהרין..."(

 לאו ריחא האומר לדברי שאפילו 90(, אחי דברי על מומיף 89( השואלואני
 מלמעלה שפתחו בתנור מילי הני "(, למימר איכא היא,מלתא

 למימר ואיכא פתחו, דרך לבר 98( דנפק כולי-האי, ריחא 98( מעכבדלא
 ודאי 6*( הצד מן דפיו דידן בתנור אבל %(. ריחא-דאימור לגיו אישתהידלא
 הא שם: 78( שם. בפע: וכ"ה ; לנכוז[ ]וכצ"ל היא מילתא ריחא =ולעולם : צ"ל75(

 תני" הא "ועוד ועד וסכאן פע: ; שם פמחים 77( תנאי. בכולהו יחירי רב הוי רלאאשכחז
 חלב ססהפ לאו רכותחא אע"נ : שם 79( שם[. ]פע: ככותחא לאוכלה אםור 78( שם.חםר

 וכולם ביניתא[ : ]קרי כוניתא ההוא ועור : שם 80( רחלבא. נסיובי תערוכת אלאונבינה,
 שהוא מכלל וכו', אפילו אשי רב בר סר ועור : שם ומוסימ : שם( פסחים )יראה וכו'[ :]קרי
 139. ע' םוף בהאורח נסצא פופו וער סכאז 81( כותח. עם ולאוכלה לעלות שאםורסורה
 משום פע: 88( מנולה. ביז סכוםה ביז בתנור פע: : סכוםה בין סנולה ביז : שם82(

 ומבעכע השומן יוצא שהרי כלל, ריחא סיערב רלא חזינן הא רבישרא. סריחא הפתראיפמם
 מעכבא רלא חזינן הא הסולייתא כםוי שעל פימסא רההוא : האורה ; הקרום עללסעלה
 מעלה. של קרום : שם 85( הקרום. סז לסעלה שוסנא למפעפע)א( : האווה 84( כלל.ריחא
 וכאז חוא. מילתא וריחא ריחא, נפיק רקא : שם 87( כלום. לאו הסולייאתא של : שם86(
 מעתיק ע"י כנראה נתחברו אלו חרוזים 88( שם[. בפררם ]=וכ"ה התשובה. םוףהוא

 האומר. לרברי ואף : בשם 180 בהאורה כ"א בפרדם, ליתא זו הוספה 80(התשובות.
 מילי חני : שם חםרין לסיסר" "איכא והמלין : שם 01( סבואי. ראה : וריעו =קרובו90(
 ררך רנפיק : שם 98( ריחא. ביה סעכבא דלא : שם 02( למעלה. שפתחו שלהםתנור
 שם: 95( אהררי. מפמסי ולא : שם 94( ראיםורא. ריחא לנויה אישתהוי ולאפתחו,
 הצר. מן שפתחו רירז תנוראבל
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 חכמימ בו שדברו תנור דמתם תימרא, ומנא מובא. ריחא ביה מעכבקא
 הפת את בו שמדביקין דוכתא בכל 98( מיירי דהא למעלה, שפתחוהוא

 מן שנשרו עצימ "( י"מ גבי שכתוב ותו בקרקעיתו. ולא התנור,בדופני
 דאי להתמ, נפלו היכי לעיל, דפתחו 99( לאו ואי התנור, '0( לתוךהדקל

 : דבריו ע"כ מקרי. לא לעולמ הצדמן

 שם"אמי'
 מאותה : לאמור להתיר. ולא לאמור לא גוי של דבריו על 1( מומכיןאין

 וכו' פרות שהביא גוי 4( דיבמות 8( אחרונה בקשמועה 2(ששנינו
 ט( כדרב : להתיר ולא מקחו. להשביח אלא זה נתכוון לא כלומ אמרלא

 : אמור העין מן שנתעלמ כיון בשרדאמר

 שם"במי'

 ץ מי * 1( בגרמיישא שלמה רבינוהורה
 דלא אע"ג בחומץ, ידוששכשך

 גזירת4( משומ אמור לע"ז, חומץ 8(מנמכי

 ע' סי' ת: כ"י הו"ס ע"י; סי' תה5"ו 205; ע"ך סי' ה"3 סהורס *שם"א
 : 15 הות 419 ע' ה"נ רהני"ס ; ח5"ה סי' חנת תרלכי 33[;]=:פר:

 סהורס ; ת231 קויפ)ון כ"י סלוי יעקנ 3ר' החר לר' סתפלס פירום :שומקקב:
 ם)וטון[: ]בב3רו חל)וס ר' : 3חס ו' יף תתרכל ס' ; רס"ה סס"י פרלס ן 152ה"ה

 יום גבי אמרינן ותו : שם 97( בתנור. פת מרביקין רתני אשכהז, רוכתא רבכל : שם96(
 בתנור אלא לה, משכהת ולא : שם 99( טוב. ביום בתנור : שם 98( ע"ב[. ר' ]ביצהמוב

 שם. המר והשאר ; למעלהשפתהו
 האי רב מפי רומא בעיר יהורה ב"ר ר"י שמע זה וטעם : שם יבמררכי 1( *טומקקא
 האי ר,רב בשערים מצא יהורה ב"ר יצהק ר' : ובתהצ"ו ובאו"ה בהאורה צ"ל ולם"זגאוז.

 קכ"ב 4( אהרונה. : במעות שם 3( ששנים. בטעות: האורה 2( ע"א(. צ"ב שבת)מירש"י
 מצאתי. כר : לבסוף מוסיף ובראבי"ה ; וע"ב ע"א צ"ה הוליז ; ]או"ה[ =מררב 5(רע"א.

 ? לויה סגז ר"י רבו היה והיכז ; בוירמיישא הו,ראה מורה יש"י ה,ה יכ, 1( :קטמקקבנ
 ע' 1001 שנת ההרשי במ"ע עפשמייז ר"א וראה שמשוז. בר' שלמה לר' כוונתו אוליולדשתי

 במקום ="]גוי[ 2( 109. הערה 158 צר א' ספר ר' שנה בתרביץ אפשמייז ורי"נ 2; אות45
 לא אהר מעם אבל : שם מוסיף הוא אמ,רכל ובס' 4( מנסהי. : בט'עות האורה 3("מי".
 דבר כל : )ר"ל למעלה. כתבתי כאשר נמר יין משום שאמרו מברתו, הבנתי אלאאמר,

 בפניהם(. להתיר רשאי אתה אי איסור, בו נהגושאהרים

 152( ע')האורה

 על אף בהומץ ירו ששכשירגוי
 זרה לעבורה הומץ מנמכי רלאגב

 על אף מיהו, יין. גז.ירת משוםאמור
 מריוקיה הלוי יצהק ,רבי שנראהפי

 זרה רעבורה בממכת 8( אמאררבי
 גוי נגע שאם מעמיריז, איזפרק
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 י מתייי ימדיו יסעהך ש:ג :ן(ם לאפוקי אלא הירטר, לו מצינו דלאיין.
 בשתייה אבל הנאה, מאסורי יאפוקי : ס אמור בשתיה אבל הנאה.מאימור אלא ?( סצינו רלא להתירו,רשאי
 :אסור

 שום"ג 1טי
 הענבים, תחת ויין בכלי ענבים שהיו : ץ מעשה בא נמך יין עמקועל

 ארוכה היתה ולא לכלי, מעבר אחד נצר להעביר ורצה גויובא
 ביין. כמעט הענבים נענעו כי עד בענבים נ( הנצר ראש ונגעהכ"כ

 : הימנו לשתות רבינו רצה 8(לא
 ס שנענעו עד אחת חבית מטלטלין וגוי ישראל שהיו : מעשה באועור

 על למעלה היין שעלח עד בכח 6( ונענעוהו החבית שבתוךהיין
 : ץ רבנן ואמרו החבית. בתוך מידיו טיפות כן לאחר ומפטפו גוי שלידיו

 שם"רטי'
 שלובשין כומרין של פ( המלתחה בגדי : השיב שלמה בר' ץ יצחקורבנו

 : עליהןלהלוות " אימור שום בהם שנוהגים ראינו לא לע"ז, שעובדיןבשעה
 ן 2665 5סופות כ"י ז'[: 5ות כ"ך וף ]:בתנו5 נ4 ט' סי' תת5"ושמם"ג:

 : נר"י לר"י וסו5 : 13 ע' 1883 טונ%5ר
 מנז: פיריפי כ"י נמנס"ל ]ולית5 ע"נ י"נ 5וכספורך כ"י ח"נ סנס"ל :קטם"ר

 116[: 5ך תרפ"ט נרלין סתחוני לקונן :ב5יונעז מוז 5' מנסבבססנלס

 : קרי ?( אשי. רב : ע"א כ' בע"ז. ולפנינו 6( מותר. בשתייה אבל : בטעות פררס5(
 ע"ו בתוס' וש"י של שיטתו וראה ; רבי ביסי היה סעשה אסיפות: כ"1 1( :שיכו"ג וכו'. אלא ]היתר[ לו סצינו=רלא
 1=ם]1[לא. 8( בהדי. : ד"ה ע"א נ"ז ע"ז תום' ועי' ; נסר שם: 2( ר"ה. אסר : ד"ה ע"בנ"ה
 : צ"ל 8( ונענוהו. : תחצ"ו 5( שננעו. : אסופות 4( ב'. אות ושם א', אות שםוראה

 הנוי ע"י מקלח הייו היה אם ]רלשיטתו, לרש"י אינה זו ותשובה בר"י[. ]=ר"י=רבינו
 ו(([. אות כ"ד תחצ"ו וסבוא נ"ט: סי' )פררס בכד ניסוד ררד שאיו בשתיה,סותר
 ואולי דבריו. יאסנו לא אסנם ; יצחק בר' -,טלסה צ"ל פישהוף י. של ולרעתן 1( :קטכו"ר

 ותשובה ב106, אסופות ס' לונדוו בכ"י ונם י"א סי' שם אוכספורד בכ"י והובא ]סשה[, בר' :צ"ל
 נ"ט ניטיו ראה 2( סמנו. שאילות הרבה ששאל הסכירי, נתו לר' סשה בר' יצחק סר' היאזו

 נירעסו 75, צד ר"ב סי' וויסמינצקי, הוצ' חסידים, ספר ראה הכומרים סלבושי לענין :ע"א
 דער איו יורענמום דאס ליעבע, ניאורנ : 73 ביימרענע ציסלס, 180: ח"אערציהוננסוועזעו,

 שהכומרים המשכונות, לענין ובנונע 3( 450. לראבי"ה סבוא 29: פערנאננענהיימדייטשעז
 דער הופסן, ראה ליראתם, בהם סשסשים שהיו והכלים הבנדים את אף לסשכו רניליםהיו

 118[. שסחוני ]בקובץ ואסף ; 448 שם אפמוביצר שציינו הסקויות וכל : 98 ע'נעלדהאנרעל,
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 שם"הטי'
 ואינו כלום. אמר לא פ( כזו עלי, אלו פירות שאמר כנון בתורה, 1(הנורר

 יזלזלו שלא כדי 8(, הארץ עם היה א"כ אלא לחכם שאלהצריך
 ואימר. נדר בה כתוב שהרי אמור, זה הרי בה, שכתו' במה נדרבנדרים.

 : בה שכתוב במה שנדר כמי זה הרי בה, ואמר 4( בידונטלה

 שם"וטי'
 מועלת 8( דאממכתא אמירה אם : פ( מאיר, רבי' את 1(. שלמה הר"רע1אל

 להדיום, כממירתו לנבוה דאמירתו דנהי בהקדש[, 2 הנליון]על
 לא דאממכתא להדיום וממירה ]מהני, 4( לא להדיום מממירה טפימ"מ
 נבי קנין דבעי 6( הזהב פ' מחול עירבוני נבי כדאשכחן להדיום[.מקני
 אלא אממכתא 1( קניא לא בקניין ואפילו אמירה, מהני לא נמי '(נבוה
 כח לו אין אבל ב"ד, ומכח הפקר ב"ד הפקר ומטעם חשוב 8(בב"ד

 : קניא לא דאממכתא 9( לנבוה באמירה כ"ש בממירהלהקנות
 אלא נרידתא[, : הנליון ]על בממירה הפירוש דאין : מאיר רבי'והשיט

 להדיום, המועלת כממירה להדיום כממירתו לנבוה אמירתוה"פ
 ל)55ת1 יל5 ]בבקס"ז[(. קס"ה רמוגמ סנליון )על ל"ו סי' 5זו)יר כ"י תר: 2שם"ה
 : לרם"י ו5יכו סתרוו)ס ו)ס' לקוח סו5 וליעתי ; רמ"י יני נספרי לזסחנר
 יריכום נו)ריכי סונ5ס 165[, לס5ורס ]13)513 לרמ"י סתיוחסת זו, תמונס 2שם"ו
 )עמו' וסמווס רניס[. נמיכף"מ כ"ו סי' מ,מ רית5 ]:בך" נ"נ10 פ"ך נ"ק סת:כ"י

 ת5"נ: סי' ד"פ רי"נ, )וי' י"ל רי"נן סי' י"נ נ"נתסר"ס

 הנורר. ר"ה: ע"ב י"ר נררים תוס' והשווה נשבע. אלא רוקא לאו נורר 1( 2,טם"ו"
 הרסב"0 ובתשובת 3( אגויליה ררעתיה כלום, אמר לא התורה בזו כלומר ; ==בזו2(

 היה אם אבל : בזה"ל איתא קל"מ[ סי' ולהלן ק"1 סי' פריימן, ]הוצ' אפרים רבי'לתל0ירי
 הרמב"ם ועי' 4( בנררים. יקלו ,טלא כרי אחר, ממקום פתח לו פותחין חאיץ, עםהנורר

 153.  ול ח"ב האשכול וס' כ"1, ה' : פ"א נרריםה'
 ברור. ב"ר 0איר =ר' ה"ה 2( 0רומנבורק. 0הר"ם של רורו =בן ח"ח 1( 14,2סוקקו

 ב', סי' י"ג כלל הרא"ש תשו' קפ"ג, סי' ,רמב"ן תשו' ראה בהקרש לאססכתא ובנוגע8(
 0סורס ]הלשון סמ: ובכ"י ; ריווא בר' הגי' עפ"י זה תיקנתי 4( קם"א. סי' ח"בורשר"ם
 ע"ב. 0"ח ב"מ 5( כראשכחן. 0הני לא ראסמכתא להריומ, 0סירה הוי לא :ומגומגם[

 מועילה אסמכתא אם לעניין ובנוגע ; אסמכתא מהני לא : ריווא ר' 7( נבוהה. ס0: כ"י6(
 ק0"מ. א' הרשב"א ותשו' ח', סי' ע"ב כלל הרא"ש ותשו' מכירה, מה' פי"א רמב"ם עי'בקניין,

 מוסקים יש ריפתא, לסיתב רבעי הנאה בההיא : ריווא ר' 9( של"ו. סי' ,ריקנמי פסקי ראה8(
 קני. לא ראססכתא האומנין[, ס"פ ]עי' כרבה פוסקים ויש יוסףכרב
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 אמירה נמי מהני *(, להקנותו ממירה שתועיל שתמצא ענייןבאיזה
 מתחייב אנן, ט(. עניי יד אכן 8( מתני' דקאמ' מהכא וראייהלגבוח.
 שאין דכמו וי"ל צדקה. זו בפיך "( דר"ה פ"ק כדאמ' לצדקה, "(באמירה
 כא שלא דבר לצדקה נותן אינו ה"נ לעולם, בא שלא דברמקדישין
 היה שאם ונהי הקדש. קונה היה לא 6'( לעניי ניתביה אמר וכ"שלעולם.
 שהוא הוא דומה לצדקה, אתנהו לידי.[ ]בשלכשיבא 16( זה מלעאומר

 היה אם להקדש, אתננו אומר היה אם בהקדש גם נדר. ממעםמתחייב
 ולא לעניים ניתביה אלא כן, אמר לא זה אבל מהני. חוה כן, "(אומר

 : עכ"ל כלוםנדר

 שם"זטי'

 שלוה גוי : ז"ל אברחם ב"ר 8( שמשון ר' בשם ז"ל י( לרש"ימצאתי
 על ברבית מישראלמעות

 משכוני
 שהמלוה אע"8 ישראל, של 8(

 אתם דמה ורבית. קרן *( גובה חבירו, ישראל לצורך לוה שהגוייודע
 ישראל 5( על ודברים דין לו דאין ונמצא ברית, בני שלוחכם אף בריתבני

 חבירו, ישראל ליד חרבית פורע שישראל ואעפ"י '(. הגוי עם אלאחבירו,
 ץ חלוח הוא והגוי למלוה, י( מלוה הבאה רבית אלא תורה אמרהלא

 : הגוי מן לוה אחרוישראל

 תס5"ז סי' ד"פ נ"נ תסר"ס תסו' : 335 סת:( )כ"י סקנר סנס"ל :שם"ז
 5' סכס ]בבססנלס ע"ז סי' 5ק: כ"י ח"כ וסנס"ל ן 5נרסס נ"ר סתסון : ססוחתוס

 : תס5כן לססר ססו5 לנר יקוס עליס סלסס ועפ"י82[.

 לעניים, ניתביה הכא מדאמרינו ורא"ה : ריווא ר' בו( שם. ב"מ 11( =נלהריוט[.10(
 בצרקה סתחייב אנו, עניי יר בלא ואם : וז"ל משנ"ץ שמשוו רבי' והקשה אנו. עניי יריאכו

 רי"נ, סי' פארסא כ"י פהר"ם ראה בצרקה, קניא אי אסמכתא ובנוגע 18(באמירתו.
 ז4 הוא לעולם בא שלא רבר כמו : ריווא ר' 15( ע"א. ו' 14( קמ"ר. יו"רומהרשר"ם

 ותיקנתי : שם ליתא סמ: כ"י 16( הסרש. קונח היה לא להקרש, נתבי אומר היה ואםהחוב,
 שם. ליתא : ריווא ר' 17( ריווא. בר' הגי' עפ"יזה

 בכתאי וכ"ה : ז"ל אברהם ב"ו שמשוו ר' בשם מצאתי : וצ"ל הוא ט"ס 1( :טוס!זזז
 נרוס : סבואי והשווה סשאנץ. השר הנקרא שלנו, בתוספות רשב"א והוא 2( ח"ב.שבה"ל
 סשכונות 8( 418. ע. לראבי"ה במבוא אפטוביצר ור"א ; והלאה 85ב ו', חלק הצרפתיברבעוו
 הללו סליז נ' 8( מהר"ם. עפ"י זה ותיקנתי ]=עם[. 5( שם. חמר 4( שם(.)מהר"ם
 הוא וחנוי שם: פהר"ם 8( לסלוח. חלוה מיר אק: כ"י 7( מהר"ם. בתשו'חסריו
 טישראל,דלוה
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 שם"חמי'
 מטלטלין אלמנח שתפמה אירעמעשה

 רבינו ופמקו בכתובתה,ומפרים
 ברבי 1( שלמה ורבינו 1( עלם טוביומף
 מכרח דאם גדולות: הלכות בעל וכןיצחק
 ומפקי, יורשים אתו שבועה, קודםונתנה
 ]מ[מטלטלי. שנא ולא מקרקעי שנאלא

 אם אלא מהניא, לא מחיים תפשהואפי'
 בבי פ( הכותב ]ב[פרק כדמשמע להשיב. רצתה ולא מחיים תבעוהכן

 מטלטלין לה ייחד אבל דשטרי. מלוגא גבה 4( דאפקידו איתתאההיא
 2 שבועה בלא גובה בעינייהו,ואיתנחו

 שם"פמי'

 נכמיו מקצת שהיו פ( מרע שכיב על : מצאתי ז"ל 1( שלמה ר'ולהרפ
 למיתתו וממוך אשתו. אצל בביתו נכמיו ומקצת אחריםביד

 לרתני"ס ]בנןן3ות תתקכ"ס סי' רתני"ס ; רכ"1 סי' פ"ט כתונות נ,יןכי :שמ"ח
 נרוס ; 1049 תות 483 ע' סתייס תור : תקע"ת סי' ן"פ נ"נ נ,סר"ס תטו'295[;
 נתטוכס סות ונווןתי : נזס"ל נטעות סעירו ורם"נ רת"ס 34. ע' יוןתיקתג"ללית
 ר"ת: טל נ,זנ,נו נ,אורליינם ינתק ' 3ר טלנ,ס ' לר כ", לרם"י תינס זו תטו' תו)נסלרם"י.
 183[:  ו' טנס ]22ססגלס פ"ת סס"י תק:[ ]כ"י ת"נ טנס"ל :קטמ"ט

 יוסף =רבינו וצ"ל בזח. לו אחרת שיטה עלם טוב יומף רר' הוא, מ"ם 1( :ש1סו"וץ
 : שם החיים באור רח"ם ולדעת ר"פ. ומה,ר"ם ריווא ר' טררכי, עמ"י זח ותיקנתי יצחק[.]בר'
 מר' נרול היה שלטח ר' אפטוביצר, ור"א רח"ם ולרעת 2( )?(. שמואל[ ]ב"ר יוסף =ר'צ"ל
 וא"ב 66(. ל"ו סי' סק"נ הישר )מפר לפניו וחתס הירוע, חתוספומ בעל מאורליינש,יוסף
 גבה. טיפקרי רהוו : שם 4( ע"א. פ"ה כתובות 3( יוסף. לר' שלסח ר' להקריםיש

 ריש ר"פ סהר"ס בתשו' תמצא לרברי ]וראיה לרבינו אינח זו תשובח יאיל1 ,( 2שמ"ט
 ראח לא, או הכתובח שעבור ספקיע אם מרע שכיב מתנת לעניו ובנוגע 2( תתס"ב[.סי'

 תתס"א[. סס"י ד"פ ב"ב מה,ר"ם ]=תשו' סאה"ג ר"גתשו'

 תתקכ"ח( סי'),ראבי"ה

 ע5 חתומין וחיו : בתשובותראיתי
 שלמח ור' יצחק בר' יוסי ר'חתשובה

 : רש"י הוא אם ירעתי ולא יצחק,בר'
 בעלה, ובני חאלטנה לריזשבאו
 ממלמלין מקצת האלטנחותפסה
 בעינינו נראה שהשיבו. הרבריסתורף וחעתקתי ארוכה וחתשובהוספרים.
 מיר. ליתומים להשיב חייבתשהכל
 מהם. כתובתה תתבע שתשיב,ולאחר
 : שהם מעום בכל יתטי בחזקתדנכסים
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 שהוציאה מה לה ליתן *( אמר וגם לאמו, מתנת-בריא מקצת 8(נתן
 ולכימ בהן, להתלמד ]=מפרים[5( נתן היתומים הקפנים ולאחיובחוליו.

 '( בכתובתה תופמת אלמנה אשתו והנה זקוק. חצי ]:בנתן[6( צדקהשל

 9( תקון-אחרונים והודיענו 8(. תובעת אחרים שביד ומה שבידה,מה

 : טיבה מהבכתובה

 ש"עט"
 כתובת ולעולם בפרעון. נ( חוב שטר כל על 1( קודמת הכתובה :א[

 : השנייה אשתו מכתובת *( לפרוע קודמת הראשונה 8(אשתו

 דברי על 8( העובר וכל הוא. כלום 5( לאו אונם בו שיש תנאי וכל :כ[
 : בדבר אונם ויש הואיל הוא, כלום לאותורה

 5ו"ת 3סס: קכ"ו סי' תתסנ"ן זיניס 336ן סת:[ ]כ"י ח"3 6"ח :וש"ע
 ח"1 בבסס ם י"6 סי' רע"ו תסנת ]ך"ק סרס3"6 5ו"ת ןלרס"י

 ז"~
 תל"6[: סי'

 נתע יסוז6י לר3 קגונחז ס' ונסכ( 8: ע' סוף ח"3 ננס"ס 3ס' רנט"נ יזסו' :ו53כ(
 ע"6: 101 סת: כ"י 63ו"ה 121[ ע' נורנליות]בבסוג'

 אשתו ביד וזקוק : שם 4( נמור. בקניז בריא במתנת שנתז מה ונתז : מהר"ם8(

 בתשובותיו: יש"י של לשימתו מתאימה זו והלכה 5( רפואתו. בשביל לאמו לתתצוה
 פפד"ם של השנתי מפר ]ראה כממלטלים שהם אשתו, רשות בלא ליתז יכול נמירספרים

 כתובות מררכי תק"ב, סי' לר"ת סה"י 7( שם. במהר"ם ליתא וזה 6( 14[. צר מוףח"ג

 כתובתה. תובעת האלמנה והנה : מהר"ם 8( רס"ה. מי' ב"ב מהר"ם ותשו' ר"כ,מי'

 ב"ב ומרדכי : נמלים : ר"ה ע"א מ"ז כתובות תוס' ]וראח שם במהר"ם ליתא זה ונם9(

 תר"ו[. ומי' תק"מ,מי'

 הרמב"ם בז ר"א תשו' וראה ; ע"א פ"ו לכתובות בננור היא זו הלכה 1( :י11,וע

 121: קצובות הל' 2( 121. ע' מרנליות( )הוצ' רריה"נ קצובות והל' מ"ז מי' מק"נ[]הוצ'

 ראיטונה. איטה יטם: 8( בפרעוה ושטר חוב כל על רשב"א: בפריעות; וטנ1ר חובמכל

 ח"ב א"ח פ"י, ריש כתובות הרי"ף ]וראה השנייה ==איטתו[ : ]קוי מכתובת ליפרע : יטם4(

 וער ומכאז 6( הוא[. ]קרי: כלום לא בנה"ה: 5( 93[. ע' ריט ==בנדפם 65 ממ::כ"י

 שעומר מי אבל : שי"א מי' ח"א הרשב"א שו"ת והשווה שם. קצובות והל' בנה"ה ליתאמופו

 בתורה הכתובים הרינים על רן אינו היטעה( כפי לעשות צריר שהוא מה )לפי מרינה תקוניעל

 ע"ב[. פ"א תרל"ז מי' חינה, הוצ' ]ושם, ;ממש
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 שע"אפי'
 שאם מב"ד. כתב-פרעון לעולם 8( צריכה 2( מכתובתה שנפרעת 1(האשה

 ונפרעת. '( נתבעת האשה ]=:היאך[8( 6( כתב-ב"ד 4( לואין
 שיש "(, היורשין מפני במתנה 9( ליתן ולא למכור 8( לא יכולהואינה
 יכולה מב"ד, בידה 18( כתב-פרעון אם אבל 12(. אבינו משל לומר 11(להם

 ליתן בין למכור, בין 16(, שלה בדבר ע( רוצה שהיא מה כללעשות
 : "(במתנה
 שע"2מי,

 במקום ובינונית קרוב במקום עידית לו ויש לגבות שבא 1( בעל-חוב :א[
 8( עידית גובה רחוק במקום בינונית. ולא כאן עידית 2( גובהרחוק,

 : *( בינונית ולאכאן
 וזבורית כאן בינונית 8( לו ויש כתובתה, 6( לגבות שבאה האשה וכן :ב[

 : '( אחרבמקום

 3ס' רנט"ג תסו' נסס: וסונ5ס ("ל; רמ"י נמס: 337 סת: כ"י 5"ח :שע"א
 126[; ע' תרגליות ]22סו5' ג5ון יסון5י לרנ ק5ונות סל' ונמס : 18 ח"נננה"ה

 29: ח"5 ננס"ס ונס' : תת"י סי' 1015 סוף סרו: כ"ינ"ו"ה
 ש"ל: רס"י נסס: קכ"ס סי' תתמנ"ן ךיניס 336: סת: כ"י ח"3 5"ח :שע"ב
 8[: ע' ח"נ ננס"ס ]בבס' 541 סי' ר5ססי ךע נכ"י רנט"ג תמף נמס:וסונ5ס

 28ש. ע' רריה"נ קצובות הל' וראה האשה: ולעולם בנה"ה: וגם או"ה 1( :קט,ן"ן*
 כתב ב"ר[ ]==מז ב"ד צריכה ובנה"ה: או"ה שצריכה; סמ: כ"י 3( כתובתה. שם:2(

 )וכ"ה ==לה 4( הכ"א. פמ"ג: אישות ה' ורמב"ם 9ג ח"א שם וראה ; ]==כתובתה[פרעוז
 תיקנתי 6( פרעוה כתב[ ]==אין לא שאם : או"ה : כתב-פרעוז : שם 5( מקורותך בב'שם
 אינה יפם: 8( מקורות[. בב' שם ]וכ"ה ונפרעה נשבעה היאך שם: 7( הסברא. עפ"יזה

 ולא יפם: 9( 18[. אות 258 צר ריש "הכתובה" על בס' עפשט"ז ]1הש11ה למכוריכולה
 האירוסין מפני במעות: שם 10( דבר. 'פום במתנה ליתן ולא : או"ה ; מתנה שוםליתז
 הוא; אבינו משל מענה ח"ב: שם :==מענה: 11( 29, ח"א שם וכ"ה : היורשיח]קרי:
 אבינו של זה רבר לומר : או"ה ; ומיתחזקיז הוא אבינו של דבר לומר טענה : ח"אושם
 עושה. או"ה: 14( ב"ר. מז בירה פיועון ואם 'פם: 13( :==הוא. 12( ויחזיק.הוא
 לגבות יכולה איפה : או"ה 18( ח"א. 'פם וכ"ה : ==שלה[ : ]קרי יטלם : בטעות ח"ב יטם15(

 18. ח"ב בנה"ה ועף לא. כר[ לאחר : ]בנה"ה כן ולאחר שנים[, : ]בנה"ה חדשים כ"ר ערכתובתה

 יפם(. )וכ"ה ==]מ[עידית 2( לגבות[. הבא : ]קרי לגבות חוב ובעל : בנה"ה 1( :,ט,ן":2
 אחר[. ]במקום :==]מ[ביטוית 4( 7==מעידית. 3( 'פם. חסריז "וכן" ער "כאז" מןוהמליז

 : להוסיף צריך אולי 7( יפם. וכ"ה 6( כתובתה[. : ]צ"ל לגבות יפבאת איפה וכן : בנה"ה5(

 יפם. וליתא כאז[. מבינונית]==גובה
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 שע"גפ"
 6( אלא תלקה, לא והאשה 5( ילקה האיש אבל עיניה. בושנתנה " מפני להם שומעין אין 8(, עבירה עברנו פ( שאמרנו ואיש איש 1(אשת

 העיד[ץ ו]אם : לו אמורה י( תהיה תלקה שאם בעלחן תהתיושבת
 מפרישין 1(, באשת-איש "( שעבר עצמו על שהודה אותו על 9( אהדאפילו
 מכת-מרדות ט( שניהם את ומלקין בגט ט( מבעלהאותה

"4 
 ומגלחין
 ראשואת 6"

"6 
: 

 וסונ*ס 1"ל; לרס"י ותסו'  ויניס נסס: 337 סת: כ"י ת"3 *"ת?וג"ג:
 סל' : ונסס ; 18 ע' ריס ת"נ ננס"ס נס' נט"נ ךרנ תסוטת : נסס רניסנסנוסיס

 קל"ו: ט כל 29; ת"* ננס"ס 123[ ]ב2סס ךריס"נקנונות

 : רומי כ"י ; חגירו ואשת ואיש : בנה"ה ; איש[ : חנליוז ]על אשת סמ: כ"1 1( :?1ןן"ג
 כ"י ה""שאמרו; 2( )צם. עי טרנליות הוצ' רריה"נ, קצובות חל' וראה אי"ש; וא,שתואי"ש
 ישם 6( אחר. גאיש עיניה נתנח ,שמא מפני : רוסי כ"י 4( ==זה 3( ושאוסריה :רומי
 שם: 8( ע"א. פ"א קרושין וראח ]==תלקח[, לא ואשח 1"-ילקח[ תלקה .חאיש :בטעות
 ושלקיז ראמר כרב ותלכתא : ע"א[ ס"ר ]ר"ר בת"נ ישם; חסר 7( "אלא"[. ]בליויושבת

 מעיר. ואם : ווסי כ"י וסעיר; סס: כ"י ; לנכון כצ"ל 8( חיחוה על אוסריו ואיו היחורעל
 אחר, ער ע"פ אישת-איש רעונשין זה גחלכח לע"ן ויש ; ישם( )וכ"ח אחר י==]ער[9(
 =שנעגירח[. 10( ע-ב[. כ"ח פררס ]ראה 'שלמח רבינו ישל לשיטתו גנינורהיא
 1=]את[ ומלקין שם: 13( בעלה. מן ישם: 12( חבירו. באישת ובנה"ה: רומי כ"י1ג(

 ושתאימה אינת אולי זו והלכה ח"נ[. כ"ג: נתיג ירוחם לר' תאו"ח בס' ]והובאחנואמ
 מהרי"1 ]שו"ת לנשים מלקות מסרריו שאין : ואשכנז צרפת חכמי ורוב רבינו שללשי0תו

 ? ה"י : פכ"א אישות ה' הרמב"ם והעחוה ; ס"ו סי' גכרר לחר"ש השני חוט ושו"ת י"ב,ס"

 148([. קנ"ג סי' לוניל לחכמי הרמב"ם גתעא' )וליתא לנשים שו0ים יסור ישמעתי לאמעולם
 ער אלא קצגת לה ואיז ע"ב: קמ"א לחולין ]==פירש"י חישבון גלא מררות מלקות ישם:14(

 מלקיז הנאונים: ווג לרעת אמנם ; נץ פ"ר: נזיר לחרמב"ם חמשניות ==פירוש עלינשיקבל
 ,שער ]ותנלחת וראשו זקנו ומנלחיו : ובנה"ח רומי בכ"י 15( מררות. מכת ישהו י"נאותו
 גרגעח מאנו ישחעיר ומה בתלמור. מקור לו שאין עונש תוא לאישח, וכז לאיש, וחזקוהראיש
 קצוגות והל' בנה"ה 16( מוכרחת[. ישאינח חישערה הוא לחיפר, 288 אות 854 ח"יהאננלי
 מררות מלקות אותז ומלקיז רומי: כ"י מררות: מכת אותה ומלקיז האישה רא,ש ונם128:
 ואילך[. 80 ח"ה העגרי גהסשפט אפטוגיצר ; 13 אות לעילמראה
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 שע"דטיו

 '( אותו מלקין אלא ממנו, בתה מפרישין אין חמותו, עם 2( שעבר 1(אהט
 : ז( לעולם 6( כלל חמותו י( עם מדבר 4(ואינו

 שע"הטי'
 אם אבל 4(. לו לחזור מותרת 8(, וזנתה 9( אשתו את שגרש 1(האיש

 : לעולם לו 6( אמורה י(נשאת
 שע"וטי'

 4(, יוצאי-ירכה לכל 4( קודם האב אבל 2(, לפרי-בטנה יורשת 1( האשהאין
 לעולם קודם 6( ובן בנחלה. לבני*האחיות 5( קודםובני*האחים

 ירכה יוצאי וכל 8( בת ליוצאי-ירכה. י( קודמין יוצאי*ירכו וכללברנ,
 ז"לן רס"י נסס: קל"פ סי' נותסנ"ן ייניס 337ן סנו:[ ]כ"י ח"נ פ"ח :שע"ד
 גפון יסויפי יר3 קלונות סל' ונסס: 18: ח"נ ננס"ס רנט"נ תסו' : נססוסונפ

 ע"פ: 101 תת"י סי' סנו: כ"י נפו"ס 124[ ע']בבסס
  ז"לן רס"י נסס: קל"ג סי' נותס3"ן ייניס 337: סנו: כ"י ח"נ פ"ח :שע"ה
 גפון יסוןפי ירנ קלונות סל' ונסס: : 18 ח"נ ננס"ס רנט"נ תסו' נסס:וסונפ

 ע"פ: 101 תת"י סי' סנו:[ ]כ"י נפו"ס 125[ ע']בבסס
 סל' ונסס: ז"ל: לרס"י ותסו' ייניס : נסס 337 סנו: כ"י ח"נפ"ח :שע"ו
 ]=עגירה[. -שעבר 2( עבירה. שעבר ויש : או"ה ; איש וגם : שם בנה"ה 1( :עשע,קקך
 קטנות הל' )ויאה 124 ש מרגליות הוצ' רריה"ג קצובות בהל' ונם שם, מקו,רות בב'וכ"ה
 ואיז. שם: 4( לו. או"ה: 8( 92(. ע' ]היגער[ זעי,רות ומסכתות 1; ע' ח"ר קרםבגנזי
 העריות ועירי : או"ה כ"י 7( "כלל"[. המלה ]בלי לעולם : בנה"ה 8( לעולם. עמה : שםט(

 צר ראו הל' ]והשווה גשפופרת כמכחול ערותז ]=רואים[ ראויות להיות לבררםצריר
 ס"ו[. לקרושיז101

 ; גאו"ה( )וכ"ה -רנט 2( שנייש. וארם שמ: בנה"ה ; שגירש ואיש . אוייה 1( :עטעקקה
 גסחקרים אפמוגיצר : ט12 מרגליות הוצ' רריה"ג, קצובות הל' והשווה ; בגט אשה :שם

 ותיקנתי : יי;]לאחר[ 6( שם. חסר 4( וזינתה[. : ]קרי מינתה : בטעות שם 8(88--84.
 אסורח : או"ה ; שם[ חמר ]והשאר לחזור אסורה : שם 6( באו"ה. וליתא ; בנה"ה עמ"יזה
 לעולם[. : המלה ]בלילו

 יורשת: אינה לעולם אם : גנה"ה ; יורשת אינח אשה יורשין. דיז : או"ה כ,,1 1( :,12עזזך
 גג' וכ"ה 2( 483. ח"ר האננלי ברבעוז ה"פ וראה ; 125 שם רריה"ג קצובות בהל'וכ"ה

 : ראו ה' ; ע"א קמ"ו שם 8( ע"א. ק"ח ג"ב ויראה בטנה. ]מ[פרי : צ"ל ואולי ; שםמקורות
 באו"ה, ]וכ"ה =ירכו 4( גנו. של ירכו ליוצאי ולא שלו, ירכו יוצאי לכל קודםוהאב
 ובנה"ה גאו"ה, ]וכ"ה =קורסין ט( בנה"ה. גם' נערר סופו ועד מכאו קדם[. בגנזיגנף"ה,
 : סה"א : פ"ח ג"ג ירוש והשווה : ע"ג קמ"ז לג"ב בפירשב"ם הלשוו ובשינוי ; 14[ ע'ח"ב
 שם[. וננז"ק ע"ג, קי"נ ג"ג ]וראה לבת. קורם לעולם ביד. : או"ה 8( 48. ע' ראווה'
 שם. גאו"ה נשסט וזה : ]-ות[ גה. סמ: כ"י א"ח 8( ע"א. קמ"ו : שם7(
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 ליוצאי- קודמין יוצאי-ירכו וכל לאחי-האב, קודמין האחין לאחין.קודמין
 האחין האחין, לכל יי( קודמין יוצאי-ירכה וכל 8י( בת 8(.ירכה

"8 
 קודמין

 האיש ולעולם 5י(. לאחי-הוריהם קודמין *י( ירכהם יוצאי וכל 18(לאחי-האב
יורשו
"' 

 : אשתו את

 שע"זמי'
 כגון הכלל, כתב לא אם וכן כשר. העולם לבריאת ממנו שדלנ י(שטר

 הפהפ כתב לא אם וה"ה כשר. 2( תת"ך הפרט רק אלפים,ד'
 : כשר השטר נ', או ע' או מ' כנון הקטן, 8( רקהנרול

 שע"הפ"
 יכול אינו אחר, " לאדם בין לבנו בין וקנין, 2( בעדים מתנה 1(הנותן

 : כ% בו לחזור יכול ואינו עשוי שעשה ומה *(1 בולחזור

 2828 6ק: כ"י ]=:ס"פ 101 סת: )כ"י 63י"ס 125[ ]בבסס דריס"גק5ינות
 : 18 ע' ח"נ נכס"ס נס' כט"ג דרנ תמו' ונסס: 9[: ע' ד' ספר קדסבבגכזי
 ]ב:קס"ט[( קס"ש סי' נטעות רמוס סגליון )על ל"ח סי' 6זתיר כ"י תי: :שע"ז

 ע"ד: י' קל"ו סי' סתרונ1ס נ1ספר לקוח כ"6 לרמ"י, 6יכו זס ופסק526.
 1"לן רס"י נמס: קכ"ט סי' תתסנ"ן דיכיס 337; סת: כ"י ח"3 6"ח :שע"ה
 * תל"ג[ סין ד"ון, זן, חלק בבמס י"ג סי' רע"ו ]7"ק וזולתו לסרסנ"6מו"ת

 תמו' ונמס: ג6ון: יסוד6י דרנ ק5ונות סל' נמס: ע"נ 00ן סי1: כ"י6ו"ס
 : 6 ע' ח"נ נכס"ס נס'רכט"ג

 ננזךק והשווה ; פעמים כאז ונשנה 10( שם. ננז"ק וראה האב[, אחי נד-השל ירכו צ"ל: אולי8(
 פעפים. נשנה וה ונם 12( לאמה. קורם בת של ירכח יוצאי כל או"ה! 11( 10. ע' ריששם
 ; ה"ב צ פ"ח ב"ב משנה ; הורים : א"ח 15( =יריכהם. 14( לאחי-האם. : ראו ח'18(

 ; אשתו את ]ד-יורש[ תירש האיש לעולם שם? 16( לאחי-האב. קורמיז אחיז שליוצאי-יריכז
 פירוש רפב"ם ע"ב, קי"א ]-ב"ב זו ופסקא ; אשתו את מ-יורש[ ארש האיש לעולם :בנה"ה
 גחלוח למרר מתננרת ה"א[ פכ"ב: אישות ה' ה"ח, פ"א: נחלות ה' ע"א, פ"נ לכתובותמשניות
 סי' ח"נ ]תשב"ץ 0ולי0ולה לתקנות ונם 259[, הרסי יהורה לו' הכופר נאשכול הקראיםלפי
 ופ"נ[. מ"ח, כתובות קי"א, נב"ב התלמור לריז ומתאימה :0"1[
 : התרופח ס' 2( חאי. : ר"ח ע"א י' ע"ז תוס' וראה ש0ר. ריז : ננ"י 1( :שע"ז

 רס פאוח, תשש כנון נרול פר0 : שם ; -1=פרט 3( כשר. וששים, מאות תשע הפר0רק
 כשר. ששים, שנת כנוז ק0זמר0
 ערים[; ]בלי בקניין מקווות[: נבב' שם 2( מתנות. והעושה בנה"ה: ונם או"ה 1( : ה11ע
 רב למאמר פירש"י ]ראה קנין לעשות ערים צריד רש"י של לשי0תו אם זה, על נם להתעכבויש
 ונם 88[, הש0רות ]ס' ברצלוני של ולשי0תו לא[; : ד"ה שם תוס' ונם ע"ב, ס"ה בקרושיזאשי

 : שם 8( מהני. סהרי בפני שלא קנין תפ"ח[: סי' =ח"ז ח14 ס"ה סי' רע"ו נד"קהרשב"א
 חסר סופו ער ]והשאר כלום קנין לאחר שאיז : שם 4( לאחר. בין : רשב"א : אתרלחיש
 כלום. קנין[ 2 ]קרי לאחר ואין סם: כ"י או"ה :שם[



 אן לספרהוספות

 שק"םטי'
 וקשיא הכפורים4 יום של דכום זמן נבי 1( לינוקא וליתביה :וששאלתם
 ולא אמרינן, קא שיטעום צריך המברך 2( הא אהני, מאילך
 כן, לומר אפשר אי ינוקא. ולבריך לינוקא לירנביה לך ופירשושיטעים.

 בקטן ואי ידי-חובתן. הרבים את מוציא אינו בדבר מחוייב שאינודמי
 ואתי היא דרבנן זמן וברכת לך, פירשו כאשר לחינוך הניע 8(שלא
 לחינוך הניע, ברכות לחינוך כן, לומר אפשר אי דרבנן. ואפיקדרבנן
 לינוקא, ליתביה ועוד הכפורים. ביום ליה דמשקינן הניע, לא 4(כרת
 למימר ליה איבעי הכי ליתביה, דקא כאן הוזכר דמי ניהליה. ליתביהמאן

 לינוקא ]ו[ליתביה יברך שהנדול קבלרני אני הדרך. זו לא ינוקא.לבריך
 טעים דאיפשר היכא שיטעים, ולא שיטעום לך וקשיא לחינוך. 6(שהניע
 שם נזכר יהי' שלא כדי לינוקא ליה יהיב איפשר, דלא והיכאאיהו.
 אוכל א"כ אלא לאורחין, פרומה אדם יפ'רום לא 6( דת"ר לבטלה.שמים
 כל אלמא במצות. 6( לחנכן ולבני-ביתו לבניו הוא פורם אבל י(.עמם
 ובני-ביתו, בניו כנון אחרינא וטעמי .איהו טעים לא כי הדחק, 9(ע"י

 : הלכה וכן דטי.שפיר
 דצריך והיכי : בו וכתוב כאן. כתוב "( הנאונים ממדר הפמחוטירור

 אינהו ולברכו אנדתא, ולימר אידך לבריך בבית-אחריםלקדושי
 ליקרינהו ליברוכי, ידעי לא ואי מצה. אכילת ועל המוציאלנפשייהו
 ון" 6. '"נ סי' תת."1 :שע"ט

 : סלפנ.נו זני-רס"י נסערי ווו תנר ת,"ת.

 ב'(. אות )שם לחינור =]שהגיע[ קרי 8( א. נב, ברכות 2( ב. מ, עיריביז 1( :שע"ם
 לחינוך שהגיע לתינוק, ולותביה פידש : ב[ ט, ]עירוביז וריטב"א תענית. =לחינוד4(

 הגיע[ =]שלא קרי 6( ב'[. אות ]שם לבטלה ברכה הוי דאל"כ תענית, לחינוד ולאברכח
 ליתביה. : ד"ה ב מ, לעירובין בפירש"י והובא : ב כמ, ר"ה 6( ב'[. אות ]שםלהינוד
 82(. ח"נ )=אוצה"נ ל"ט סי' ח"א אסף, הנאונים, בתשו' נאוז נמרונאי ,רב טש"כועייז
 : בשם ק"ד ח"ב גיאעע רי"צ 10( הדחק. =שע"י 0( לחנכז. =]כדי[ 8( =עמהם.7(
 אות שם מילר ; 17 מעח"ג ; רפ"ז סי' שע"ת ; 220[ ח"ב השלם ]=סדר"ע עטרם רבמר
 ובאמת אחר. סימן כאן ורשם ברואה שנה שלפנינו התשובח ומעתיק 118. ח"נ ואוצה"נ ;ד'
 א'(. אות )שם אחת תשובההיא

374
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 18( רחמנו בריך פ1( חול בלשון אינהו לימרו או "( כמה בעניןאינהו

 ושלא חול בלשון ליה דאמר ש"ם יצא. רב אמר פיתא. להךדברייא
 הברכה, ובסדר חול בלשון ליה אמר כי שכן וכל יצא. הברכהכתיקון

 בברכת נתחייב דא"כ אכיל, לא איהו אבל אינהו. ואכלי ליברך נמיאי
 הפסח אחר מפמירין אין א( דתנן בביתיה. למיכל תו ליה ואיתסרהמזון

 מעמי כי שימעום, צריך המברך "( חכמים שאמרו ואע"פאפיקומן.
 בזה זה ערבים ישראל שכל לפי לבמלה, מברך משום כאן איןאינהו

 אמר ועוד בקי. שאינו מי את להוציא כולן וחייביןבהלכות-המצות
 וביוהכ"פ בר"ה זמן לומר מהו לן, איבעי הונא רב ביה הוינן כי "(רבא
 דילמא יעקב בר אחא כרב הילכרצא ליוצ לינוקא, ליתביה ומסקנאכו'.
 למיחש דליכא היכא אבל למיסרך. דאתי משום מעמא למיסרך.אתא

 בעל-התשובה שדעת והבן וראה דע וכו'. גוונא ההוא כי עבדינןלסירוכי,
 : קבלתי כך ואני מועם. והתינוק מברך שזהלומר,

 2 יצחק ברשלמה

 ש"פט"
 שאר עם פ( הנשה גיד ושומן גידין בו שיש השוק, שנתבשל 1(מעשה

 הנשה מגיד גידין שאותן עאפ"י ר', והתיר נינקר. ולא 8(בשר
 ס( שבו והשומן מעם. בנותן בגידין אין לן 4( קיימא מתפרשין.הן

 דהלכה דאע"ג השוק. 6( מבשל שהרומב לפי ומותר, השוק אוסראינו
 ודבר במינו במין יהודה ר' מודה במיל, לא במינו דמין י( יהודהכר'

 נו: כ"י 5ו"ס : 209 5"נ ח"נ 133, ק"ט ח"5 ס5ורס י 46 פ"נ סי' תח5"ו *ש"פ
 ותו : י"ס ע"5 ק"ט לחולין ופירס',י : רניס נסינוייס סס[ ]ב2פר: ע"טסי'

 3: 5ות 3 "סנועיס" ור5סל5.

 פסחים 14( =רחמנא. 13( מבואי. ראה 12( חכמים[. ]שהתקינו כמה : צ"ל אולי11(
 רבא(. )במקום: רבה ואמר : ב ם, בעירובין 16( שם. ברכות 15( ב.קיט,

 שנתבשלה. הנשה מניר ושומן : שם 2( ניריז. בו שהיו בשוק מעשה : האורה 1( 2קט"ס4

 =הבשר. 8( א'(. אות )שם בנו"ט אוסר ניר של רשמנו ע"ב: צ"ט בחוליז רש"י פסקוראה

 שבו והשומן : האורה 5( שם. חוליז =רקיי"ל. 4( ]=ננקר[. ניכר ולא 209:האורה

 מותר. השוק לבטל, כרי התבשיל בשאר דליכא ואע"ג לבטלו. כרי ששים עצמו בשוק וישמעט,

 וע"ב. ע"א ק' חולין 7( שם, ואו"מ האוירה עפ"י זה ותיקנתי השוק. את[ =]מבטל קרי6(
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 ומבטלו. עליו רבה מינו ושאינו שאינו, כמי מינו את מלקאחר,
 אמור למוחמו דאיפשר יהודה דר' 9( בשימתיה ר' ליה דקם 8(והשתא
 עלייהו דאיפלנו אע"נ מברי. כוותיה נמי א( חנינא ור' יוחנן ור'דרב

 דריש וכן ט(, ליתא באימורין רב במקום ושמואל לקיש, וריש "(שמואל
 : "( יהודה כר' ועבדינן לירנא. יוחנן דר' לנבילקיש

 שפ"אטי'
 חולבת. בכף רורנחרנ קדיררנו שבחושו פ(, רבו של 1( בבתו היהמעשה-

 מעמים[. ]=כמה משום 8( והקדירה והכף המאכל. ר'והתיר
 ששים בה היה לא אפילו ועוד בכף. מששים יותר בקדירה ,שהיה 4(אחד

 בקדירה שנתנה מעם ונמצא בת-יומא. הכף ואין הואיל כולם,מותרים
 הוה בה שנבלע בשר שניעול מפני מותרת, הכף ואף מותר. לפנםמעם
 לחלומ 8( צוה באימור, קל ולנהונ לפקפק 6( לא אך לפנם. מעםלמחר

 : ז( מר"ב ברותחין.הכף

 סתורס ]בנווספר רוו"ו פרדס ורתס ן סתוספות[ וונעלי תחד נרוך, ננרנינול, תוונס רס"י, וסות ; רנינו ]בנוופי תר"נ : נסס 44 ע"ס סי' תחנ"ו 2שפ"א
 ([: תות 136ח"ת

 ר"ה: ע"א ק"ט לחולין בפירש"י ואיתא ; שם ובחאורה באו"ה חסר סופו וער 0כא83(

 אפשר ראמרי יוחנ3 ור' חנינא ור' רב ראיתמר : שם 10( ע"א. ק"ח חולין 9( לא.ותו
 0ותר. לסוחמו אפשר ראמרי ו,ר"ל רבי בר שמעו3 ורבי שמואל שם: 11( אסור.לסוחמו

 וכו'. החתיכה על שנפל חלב במיפת בין : שם פירש"י 18( ר'. פרק מבואי ראה12(
 פ"ו, סי' ריש בתחצ"ו הנ0צא שלפנינו, הפסק ולרעתי ונו'. בשר בחתיכת הרבוק בחלבוביז
 פ"ג. סי' לבסוף כא3שייר

 בר ר"י של רעתו וכייה 8( =רבי. 2( ב'(. אות )שם -בביתו . קרי 1( :ויסשקקא
 שבלעה הקרירח, אוסריז מכאז( : ר"ה א ע"ו, )ע"ז ותוס' הרא"ש אמנם 188[. ]האו,רחיקר
 ]=רבי[. 6( לפקפק. שלא[ =]כרי 5( =האחר. 4( א'(. אות )שם חאיסורנוף
 0צוי' זו שלשו3 ה', פרק במבואי ע"ז העירותי וכבר רבינו(. מפי )או רבי =יממי7(
 שלפנינו. רבי-רש"י ספריבכל
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 שפ"פטי'
 אדוני יכריעני לצדק כן על ביקבים, פ( באגור המצוי טרד יודע 1(הלט

 לו שואל הנשאל אני דברים וראשון מילי. קוצר את 8( עזראר'
 אין אמנם להוכיח. אני כדי לא הכתובות 4( התוכחות ועללשלום,

 : 6( עטי לפי להם מש,יב והנני לגדולים 5(ממרבין

 8(, חולין בשחיטת הלוי יצחק מרבינו שקבלתי וארץ שמים עלי י(פעידני

 רגיל היה טעם, בנותן בחלב בשר אימור בה ששנינו מקוםבכל
 מתמא דהא כוותיה. עבדינן ולא 9( ממכתא מהא גמרינן לא לילומר

 ואומרין אמורין אילו דתנן במשהו, בחלב דבשר "( בע"ז היאמתניתין
 3תתי לא ואני במשהוא. בחלב בשר לי הורה ומתורה כו'. שהואבכל
 ע"ז. ממכת ט( שונה היה לא רבינו והלא בדברים, לחקור אזלבי

 אפשר שאי מתוכה, והבנתי ע"ז בממכת רעמקתי פ1( לכאן וכשבתאי קץ ")
 דמתניתין דלישנא חדא, טעטים. כמה מפני במשהו בב"ח ממנהלמורות

 באימורין אלמא שהוא. בכל ואומרין אמורין ואילו דקתני הכי, דייקאלא
 שנתערבה בב"ח חתיכת כגון אחרים, את ולאמור לחזור הבאיןעמקינן

 דקתני דהנהו דומיא ונאמרה, בחלב שנתבשל לאחר כשרותבחתיכות
 היתר. שם ואין ואומרין אמורין שהן ערופה ועגלה חמור פטרבהדה
 הנאה. ואימורי שבטנין דבר ליה, אית תרתי "( בגמרא מדתרצינןועוד

 חתיכות רננא ומדלא דבטיל. ליה מבירא שבמנין דבר מינהושמעינן
 ואי הנאה. ואימורי שבמנין דבר תרתי דאיכא עד מינה שמעינןנבלה,
 וסס רוו"נ, סי' פררס ור"ה : הם"ילה כוסת נלי  46 פ"ו סי' תח5"ו :שפ"ט
 דעיס תוויס ן 11 וועה"נ ; ל" ותו : ר"ה ע"" ק"ט לקולין פירס"י : רוו"1סי'

 : 109 פ"" נשי' ולעיל ןקל"ח

 ק"מ. חולין ]=פירש"י הבשור" כל "בפרק ער פ"ר מי' ריש שם הנמצא והפמק, 1( :עוס4"ננ
 )ראה ש"פ מי' לבמוף שייר ואולי מקומו. כאן שאיז במק"א, הוכחתי כבר לאמ, ותו :ר"ה
 והוא 3( א'. פרק במבואי למש"כ זה להומיף וצריר ל"ט. : כ"ח רברים 2( 18(. אותשכ

 הכתובות והתוכחות, 4( מבואי. ו,ראה שלפנינו. במי' החמירה השאלה, את שלחווראובז
 לכוש"כ הכלל, מן יוצא הוא וזה 6( ע"ב. פ"ו פמחים 5( מאתנו. נאברו השאילה,בנימח

 ע"א, ק"ח 8( וארץ. שמים עלי מעיר אני ובזו : 100 לעיל 7( א'. פרק במבואיבאריכות
 א'. ע"ר, 10( מכאז. ]לכועשח[ הלכה אלמור שלא : אחר במננון 100 לעיל 9( ע"א.צ"ז
 לתלמירים שוניז היו לא וורמייזא שבישיבות להוכיח, נוכל ומזה 100. לעיל ליתא וזה11(
 א. ע"ר, ע"ז 13( =טרויי"ש. לעירי : שם 12( רש"י. של בזמנו ע"זמס'
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 דבר הויא מי מיפה. האי תבמיל לא אמאי החתיכה, על שנפלהבמיפה
 : בחתיכות בחתיכה אלא מפרש לא ע"כ לימנות.שדרכו

 אדוני דקדק . . . '0 ונומתי בכך רבינו לפני דנתי "( לגרמייואוסשחזרתי
 "(... שהראה אחד בדבר אלא מעה ולא הם, אמתיים ראובןבדברי

 '1(... זו את זו מותרין שאינן בלשונם דקדקו עצמן המשניות והןהפרק,
 לא ובחלב היתר. בחלב ונתערב כבר שנאמר בחלב לומר הדברמהפך
 בחתיכה אלא לה משכחת ולא חלב, לימנוונ יכול האיך ת(,משמע

 יבין מתחילתו, חמור אימור מוף האיך מקשה שאדוני ומה :בחתיכות
 דדרך אימור, כאן אין זה עם זה מעם שיתן קודם תימה. לו ואיןלאשורו
 חשיבות, בו יש אם אלף בו יש אפילו ואמור ט(... תורה אמרהבישול
 אותן מניחין אין מעמים שני שאילו ואימורי-הנאה, למנות דרכוכגון
 שם הנמנין ושאר נמך ויין לבובין עורות 20( אחי שאמר ומה :ליבמל
 אמורין תערובתן קודם כולן לדברים, לבו נתן לא במשהו. אימורןתחילת

 בנאמר נמי, בב"ח אף בהן. שנתערבו את אומרין הן ובתערובתןהן,
 לחתיכות ואומרן חוזר ובתערובתן עמקינן, כאילו תערובתוקודם

 : בהןשנתערב
 וירא כתב-ידו. והכרתי הוא מי ידעתי השאילה, מכתב הכותבוראובן
 ברכתו וגם עמדי. אנכי כן לא ואני לו. 1פ( לאויב חושדני כי שמו,להזכיר

 בכתב-שאילתו, ראירני ואני רנבוארנו. 2ב( מוב ברכת חנם, אצלי תעוכבלא
 אמורין אילו אלא שנויה, הוא כך לא שהוא. בכל ואימורן אמוריןואילו

 גרמינן, שהן בכל דאימורן לומר, יכול אדם ואין שהוא. בכלואומרין
 הדרך, זו לא משהו. אימור מחמת שנאמרו קאמר והכי קאי,ואתערובת
 הלא נזיר. ושיער נמך יין מיקרו מי חמור, פמר מיקרו טידתערובת

 פמר אותן קורא אתה והאיך נאמרים, מפק מחמת היתר אלאאינו
 : שהן בכל ואומרין אני, ומקובל נזיר. ושערחמור

 ]=המשניות צ"ל: אולי 18( ד'(. אות )שם אדוני דקדק ש[ הדברים כל =ניי, 15( 109. ל,יל14(
 אלא יפה, ]=וסכוונת צ"ל: אולי 17( ה'(. אות )שם הפרק בסוף[ בהשוכד ודע"ז חלבדמיפת
 אולי 19( ז'(. אות )שם יכול האיד כי[ =]דמיירי, '18 ו'(. אות )שם הדבר מהמדהוא[
 באיסורו[ עומד ונתעדבה, החתיכה נאסרה כבר אם ]=אלא ח'(: )הערה מילר של לדעתוצ"ל

 השנאה וסבת 21( ה'(. פדק מבואי )דאה וחביבי =ריעי 20( אלף. בו יש אפי'ואסו.ר
 כ"ה. כ"ד: סשלי 22( ממני. נעלמה לרש"י דאובז ר'מצד




