
 לירושלמי קדמונים מפרשים עלמשהו
סאת

 ל.ברמןשאול

 בחיק ורע הבכור והא הראשון הם. אחר אב בנ' אחם שנ' והבגל.ה'רושלמ'
 מ.וחדת וכות לו עמרה ברם האב..י .אשת אצל ושתפתח נדל הצעיר והשניאמו.

 ההכמ'ם מפ' פסק לא ומעולם בקביעות, בו וטפלו אותו שטיפחו הבבל.לתלמוד
 הסתומים, למקומות ופרושים באורים לו חברו הסבורים הרבנים כברותלמ'ר'הם.
 להלמ'ד'ס. דלכד Qn'D על לדורות בר' ,ד מטלמור ק'צ~ר'ם לדבר יתחילוודנאונ'פ
 התלמ~ר מן קיצורים קטועות. והלכות פסוקות הלכות נרולות, הלכות ונולדונוצרו
 הנאונ.ם תקופת בסוף ורק הספר. לנוף אותם שהכנ.סו פירוש.ם בתוספתהבבלי
 לתלמור וס.סטמתי.ם שיטת.ים a'WT~'D לכתוב הצורך ובכר ההכרהנתבשלה
עצמו.
 כשנתכסס הרנ.לה לספירה החמ.ש.ת המאה מתחילת ה.רושלמ.. נורל כןלא
 התורה לימור פסק לא ואם א". על והשמרות הרר.פות וברו הננצר.השלטון
 הלכה, ספרי וליצירת ההלכה לפריחת התנא.ם התא.מו לא בוודא. הרילנטר.,
 אין ברם א". תורת שם נשתכחה לא ונס פלאובררך

~DD 
 תקופת כל שבטשך

 ID~JW אלא עצמה, בא" המערב הלמור של והסמכות הכח בוטל לאהנאונ.ם

 ו,נצבור, הנר'ל מיש עיין הנולה, תפוצות על השפעתו להחלשת מ.וחר.םתנאים
 פ.רוש.ם נתחברו בא'. שנם .תכן וא.לך. פיח עט' חיא וה.רושים לפ.רוש.םבמבואו
 וכו', נד~לות דלתות דרך על כינו וקיצורים שב.רושלמי דקש.ם למקומותב1דד.ם
 ספר.ם של ק.ומם על ~D'rD לנו אין ונם זה, מע.ן ספר שום הניע לא ל.ר.נואבל

 Q'pDD ב'ר.נו עכש.1 .ש אמנם רא.יה. רא.נו לא א.ן שכמובן, אלא,כאלה,

 המעש.ם',' .ספר של QtJlw ועיבורים דא.י'1 .טר.פות כנון א.., תורח עלמבוסס.ם
 תלמודם. של הבבל-ם הקיצורים מן ~תכנם בס.רורם הם רחוק,םאבל

 הצפת.ת, שבאפריקה בקירואן וחשוב ורול תורה מרכז וצמח הטול נרםברם
 סתורת הרבה .נק וררכם .ון של אטל.ה ועם סצר'ם עם קשרים לו שהיומרכו

 "ן, 'הייה בן ;.סד י' של ג"כתב) ;ףןי
~py, '1"" יי ;"' ב ח )כו', ב"וד'ס ד'הוד'ן" 

 ,נ. הע' כ'ח עמ' להר'מ, הירושלמי יר' בפיריע'ומ'ש
 מצויין, מבוא כצרוף ואילך 4[3 עמ' ס-נ, ש-ב בתרביץ אפשט.ין הר'-ן עץ נתפרסמו2
 יאילך, וו עמ' שיא, בתרביץ 'דו על ינתפרממו לרן מנשה בנימץ ר'ר ע" גראשונה ותנלו3
 .עקב ואילך: 324 עמ' ש'ב, ואילך, 39 עמ' סיב, ש-א שם אפשט"ן רי-ן ,א'לך: :10 עמ'ש'ב.
 עמ' ש-ב, שם ואילך, 137 עמ' סיב, ש-א בתרביץ ליברמן יע'ין וא'לך. 5 עמ' סע, ש'א שםמאן
 וא,לך,;;3
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 ,כן ,יל.ברמןרתח
 וספר,מת.בות ה,ר1שלמ.. מהלכות לנמר. להתעלם שא.ן הבעו ק.רואן חכם.א".4
 העש.ר,ת המאה בתח.לת בק.ר1אן) כנראה שנתחבר זה ספר'1כ'ח.

 לספירי
 הר3.לה

 על אחד שנ.הם את ומקב.ל ומעת.ק ה.ר1שלמ. מחוך הבבל. פ.סק' אתמשל.ם
 למקצת ראית" יוכבר שכתב: יהורה בן ישיעה הקראי הסים אמנם ואם השני.6יד

 כבר ןנכ וכו'י שנער' ושל ישראל ארץ של התלמוד.ם שני קצר מ. הרבניםחכם.
 הלכנת להנציץ מס1"מת נט.ה זה בספר בו 'ש מ"מ התלמ1ד'כ'., שנ. קצר למ'רא'ת'
 פעל 1ב'ח~ר בעיקר אבל הבבל.., להלכות ולהסמיכן ה'ר1שלמ'מן

 הבכל, שיטנה את שלב חבר שבו סתרים. מנ'לת בספרו מק'ר1אן נאון D'DJרב'נן נר1לות,,בענ"נ'נ~
 מן היה1אחר הוא השגי. עע האחר שמפיץ ההררי האור את והבליטוהירושלמי
 שנראה כפ' בבבלי, nlDIpD כמה לפרש אפשר ה.רושלמ. שמתוך שראההראשונים
 הר.ח,,1אחר.ם. נם הלכן ~בעקב1ת.1 שלו. המפתח מס' ונם סתרים ממנ.לתכעיקר

 ההלכה מן לנמר. נדחו שלא שב.ר~שלמ. הסונ.ות את לסרר הראשון הנס.~ןברם
 דבנה, את וןמשל'סות המבארות הפיסקאותואת

~ffy1 
 סשה ר' דורולן רב.נ1 ע.,

 אלא הירושי.. ס11"ת של נר.דא בקיצור הסתפק לא רב.נו ז'ל.,, Ve"nבן
 פ'רוש'1 את להכנ.ס התכוין שלא ואפשר י י ההלכות. את לבאר נם ברעתושה.ה

,ן  ודלך. צ'א Dy' "נ.,. בסגוא 7"1, ואילך. צ' QY' הן.ל, גמנ,א ו.נצב1ד; "י'ל מ.ש 1,7.
 עמ' וא'לך. 2ן עמ' תרצ'ר. יר1של'ה לנן, רב'מ הוצ' מת.בות בס' עיין6

 ו 149, עמ' תרס'ט, פטרבורנ מארקאן. הוצ' מקורות,7 8-71י
 0!19, ח.א, חרשה מהדו' האננלי ,הצופה לנכון שער מרכס ר'א פרופ' 150. עמ' שם,8

 ,ן מתיבות. לס' היה שהכוונה 96(עמ'
 של ןעתיקה מהדורא נם קיימה שה.תד משער ואילך י'1 עמ' מתיבות, לס' במבואו ל,ין9

 כסתם השונה מת'בוחס'
~DD 

 כוה, לסקפק יש עדיין אכל הראשונ'ם. llDD שמעתיקים המתיבות
 י.א, עמ' ח'א לירושלמי וחידושים לפ.רושים )מבוא ככתב, :ינצבורנ דר'ל שצדק מארואפשה
 משטעה עחיק"א ומתיבתא nTJls, בהעתקות אחר ספר אלא לנו שאין נראה .יותר א4(:הערד
 הרמב'ן ,של מלשונו קצת טשמע באסת ובן התלמור'. סדר לפי שנסרר מחיב,ח סתר של ישןהעתק
 חוב .כ 05י1 עמ' מתיבות ס' לוץ ב': כץ שם לבבל' פ'נ סנהדרין )מלהמוח,שכתב

 עסחא.ן=ונעלמה אלא מהחרא כאן וחן מחיבות/ בעל של ישנהבנ1םחא
 'שנה לנוסחא רע'ב(: ק'ד שם לבבלי פ'ט, ~ב'ק עבטלחמות "חשובה הפיסקאמלרן
 לא . עליה התחסים עד'ם ואפילו גדעק" טעות כשלחק אץ כתוב מתיב1ח בעלשל
 )בשעתו משלח'ן אסימון ל ע חתומים ערים הע אם אסר עחע ור' ן. 1 מ י ס א לע

 נכנסה ;לא ל. ,דמעה כלת. סבה מפג אבל זה ועיסקא על לוץ לד'רהעירות.
 שם כקלטור לפנעו 0!1(. עמ' לאור שהוציא באלמה והשלימה הספרלתוך
 השתמשו ובטצריס כא" אבל הראשע'ם, נחלקו דעקך ובפגוש לאס.סוה ~כראין

 415 עמ' ח'ב, במצ-.ם ה'הודיס לספר" מאן של במפתח )ע'ק המחאה במובן 11במלה

 טנהדרק בסומיח ל1ץ רברי את. ,QQ' עליה כן כמו בם'א. אתה 'תבארו והדברים ר,קף(,ערך
 דסרה לע,ולה' שנא ,לא לאפוקה שנא לא היא .ולא העיסקא כ' שכתב oy )99~ וסחיבותשט
 ,כר, ה.א ולא עמד: באותו שם נמצה שכן מדחיקים אעם והרב-ם 6;4. עמ' אספס'א,בהינ
 ה/ עמ' להר.מ הירושלמי לה' במבוא ע" מ'ש ע"ןסי קלי ס" המ,ח=ת גערת ש"ע ס'ה נקדה;יק

 הת' עת, "י ה"מ שרת"
 ,,ו ען זצ"ל. "ד"ק רא"
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רפט ל'רושלט. קדמונים מפרש.ם עלמשהו]ו[

 הנוסח. יד על פ.ר1ש לכתוב רצה אלא בבבל., 1הר.'ף בה'נ שנהנו כמו הפנ.םלתוך
 את ולהפר.ש להבר'ל שמוטב שהכ.ן הראשנן ה1א דוד הר' כוונתו דיהר ,וואס

 נרם היר1שלמ' להלכות מיוחד באור לכתוב זה רצ1נ1 הספר. פנים מתוךהבאנר
 כרנ.ל לתנכן 5.רוש.ם שלב ולא שהעת.ק הסונ.ות של הלשון את ש.נה שלאלוה

 אהה. ר1נמא y's1אצלו.

 מ'" י.ה לתס,ד".ה.ס
 ז, ,מ' מ.ו. סי' קד.0 שו.ת ג.ב oy~ הידוול"יה'

 נ36(: עמ' ,ןע".ש בו עמ' פריעד,הוצ'

 הירושלמ': ה'בשם

 שמאמין מי מהמינים והיה עשרת קורין שיהו היה בד'ן קודאין שיהיו היהבד'ן
שאיןהדברות הדברות עשרת-

 עשרת ולת.השמיםמן אין מה ומפנ' '1םבכל א.1 טה ומפני 'וםבכל
הרברות ממג. אותןק1רא'ן מפת. אנתןק1רא'ן

 מפ. משה התגרהושאר .ה11 שלא דמ'נ.םטינת יה1 שלא המ.נ.םמעת
עצם, לברן אלוא,מר.ן לברן אלואומר.ן

 קר.אתם כסלו ולכןאמרה בסיני. למשדנחנו בסינ..נ' למשה לונהנו
 ,ום.בכל

 בדונתק1ת,ו .ותר הרכה רכ.נן רסק וכסה'מ שבפ'ה.מ לוטר אפשר כללבררך

 את רק שעה לפי העתיק היר1שלמ. ובה' pDel'1, בתש1בות.1 מאשר המקורותטן
 כמה לשמש 'כ1ל.ם וקיצורן הפיכקא1ת של הבח.רה עצם ברם נרירא.,ןהסליא

 הספר כל לירינו הניע שלא על להצטער 1'ש ה.ר1שלמי.'י לדבר. כפ.ר1שפעמים
 ה'ר1שלמ'. להלכות שלו הבאור את לכתוב רבינו הספיק שלא על1ב'ח1ר

 מנרבונא הכהן יצחק ר'פ"

 ב1רר.ם D'Wl~'D או ה.ר1שלמי מן 1ק'צ1רים פסק.ם רק ביד.נו 'ש כאןער
 שכתבכן המא.ר. מנחם ר' ערות על.נ1 נאמנת ואילך מכאן אבל שבו.להלכות

 הראפר הנר1ל הרב מתלמיד. הגה אשר הכהן 'צחק ר' הרב . . . בורבונאנעור

 וכו'. קצתם מהם ל.ר.נ1 הנ.ע סרר. הלתא ברוב 'רושלמ' פ.' 1.סרו.ל
 מפ.רושו קטעים כנראה ענו נתנל1 לכהוכות דיא.ר. של לספרו שנכינועכש'ו

 שם,ן שאמרו 1ה1א "DP) :)11' כותב וכיה 11. .ר1שלמית למסכת 'צחק ר'של

 ה.ית. א.ש אשת לו אמרה 'גחנן ר' יגב. אתת א.חא( וצ'ל: איתת חראבהר.א,

 האתרון'". ;'ן עקדו נכבר וו. מלגה גלל הרתיק ,א היך גק5רוי

ק
 במניא מ.ש ;"ן גדדנו. הסומא, לתוך קצרים 5'דוק'" הכרס סו;")ת ל5,",ס ורק,י

 שם. בן'מ ושד 1' הק' ל'א עט' סק'ש, ;"ן:י
 .,. DY' בוגד, הוז' לא"ק, ד' יר" זדן גק;ר' ~uno לס"ה קרוג לאגר, בנתיחה,ן
 ע"ג. ג', ה'ה, שג נהובזת 'ר~ש'6[
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,דןל.ברמןרצ
 קול שיצא כלומר; בלור, עריה הרי ליה אמרין דנפקית טן והתירה. אניוגרושה
 ל. ומה בת,.ה. פ.ר1ש המתין. בקנטסט.ן עריה אפ.לו אומרים אנו כך אמרבכך,
 ושכבר שיבואו קודם כן לזמר קרמה היא מקום ומכל הואיל בכך קול יצאאם

 רחוק ,סק1ם שהוא בקנטסט.ן ער.ם W'W א1מר.1 ה.1 אלו וב, ביאתם. קודםהותרה
 וא'ן מלהת'רה, נמנעין אין קרוב במקום אפילו כך מלהת'רה, לה נמתיןהרבה
 מור1ל. פ.רש1ה1,ן וכן כלל. סורירה או מעלה היתרה שאחרביאחכ

 לחרש קחב שלהם. ירושלמי בפירוש שבנרבונאהרבנים
 סופר ר'א המרל הרב לנכץ ששער כמו הלל, מלרבתא 'צחק לר' כאןשהכתנה
במקומו.

 פירושו אם שבירושלל', אמר,ן' אנן )כן, .כך כלשון הראיונים נחלקו העניין לעצםואשר

 סקוס,ת ~nxp ואס "". ;ל גת,ס,רה יקומות כגסה אלא ג"1;י ד.,1" ,לא ג1'חוק". "וי"ס,"
 בין שא'ן הסוויא מתוך מוכח המקרים כרות הר' התמיהה, לצד בוודאות להכריעא.ן

גהוןדויו;ו'ה"י.גתן'ה
 "וירו,ס

 שקיך המקערת את ,לך.גך!.ון"ן הדגרנם סחסת',ח"'מת
 ,י זה. במויבהט

 ועץ אוסרים אנו וכ1 כעץ. הן הרי וכפנעת קור עע: ל-ה הץ, פ-דשכ'ע'ח
 "ן. עף' שם אהצר' r~vl הספרש'כ, כפי בחסיה, אלא לפרש אץ וכא. לשולקו.אסור

 שפת, 5ת1,דל: עאץ נמקוס אוסר'ס, "מ נך ;וו: ובשריר rynl שתג" אנסרא~. נך לי" 4% דג שץ yv לון עת ו": יי ר" שן" R.V ל" להצ%"
 ומ' ס,תדת ולס "ת שתהא היה נרן מצדה 'שראל שךהן וימק ,נשמן,ת גסקב'4תורה
 תבשילי 'שיהו היה כד.ן שם l~1SD חיק 'שראל שהבשילי במקום ' אום אנו ךכ

 במקום וכר היי פ.רש ,צ-ל 'שעי' ר' 2(: עמ' ח-א ,הסמלה ח-ב ובשבה'ל וכר. מותרץגדם
 עצמו 'משבה'ל מ'ש ועיץ ה. ' מ ת ב מותר.ך מים תבש.ל. ש.ה1 מצוץ ישראל תבשיליא'1

 במעשרות. ח"בים עצ.ם אוסרי' אב, כך עע: ס' ה'א. פ.א ערלה היא: פ'א,מעשרות
 ו אנ ך .ב ע'ב(:1 מ'כ 'מה. מאיר ר' ד,צ' ע"ב, כ'ו )ר'1 שיתוף ח.ח, בע'ט,ל עץופירש

 שלנה "פיכקא את אחרת למרש שאץ וכטוכן דיר,שלמ',ן בנס =א אתמה לשץ ם י ר מ ,א
 את כך א': .ץ ר'ה ובריטביא ,בתוספות אומר אני כך ע-א: רח ה'א, 3'בחלה
 הד4 =ר"לא ~nleDln לג רלגדה ס, יב גאה יש, רב גר" כ" "ן4 .אאשרק,
 שפ.רש כמו בתמן בתדאי הפירוש וכאן הפסח. כלילי מצה ישראל 'אכלו( בטעות:ברפוס'ם
 20ן. עמ' שם באהצר' עיץ הנ.ל,בריטב.א

 הפ.ר,ש כאן קם עעיהן. שיחשוב עד ותאעה זית .אומחל אט כך ע.ד: ס' ה-א, פ'אערלה
 י נוכרח.בחסיה

 ןלקך שמדץ א" ק לב: מז ן". שאבגזש

- 

 ע, גך ,ט' גמיש סט" הקץ
 מוכרחת. התמיה כאן זום .כר. השוק ס1 הלוקחאומרים

 התס'הה כאן 1אמ נהס"ך. לצאת לאדם לו אסור אסדץ "ה גן לר: ד היא. 5זשנת
גרזה.
 כג'ל. ברור והמיקוש ביד. ומשקל יושב שיהא צריך אזמר" אס כך ע',: יא ה'ה פ'חשם

 דיג ", עש ש"ז'" נ"י "" מעי" ד,,י
 הע. פ'ב ,סו'ק רעע ס' הע פ-א כיצד רע.א, 'ץ פ-ס, ב'כ לירוש' נם שם מצ"ן והוא18

 כשאוסר ע'ד(: ק'ט שטועה לב.ן ה~סרא כללי קארה לריי עולם דליכ,ת וכס' ע'ב.פיא
 ש.תוף. ש.'ה באות בעיטור פירש כך כתמיה, דץ .כר וכך כך אומרץ אנ. כךבירושלמי
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רצא לירושלמי קדמונ.ס מפרשים עלמשהו]הן

 ',יא "')1 קרן'ק לרווח ה'ח'ר מרות מצה קורא אוס' "יו גד 7": ,.ד ".י. 5..)שם
 קשח, ,ק" הקלס שגשגק', אלא גת"'ה, הו" הששיי השרוק כאן ,)ג ג5סחן חיבתו 'ר'גה

~by,,,, תרס'ר, ס" ארח נרבה גמחן,ק קח'ד'א ג,ה שהאריך טה ;ףן ע'הו"א. מרוו ועוד 
 1א',ך. ;') נ' ה', דרוש דור, אהגה ,גס5ר1 ,אילך ;.; קב'א ב'.ג'ק

ג'עך
"'5 

,rno '7 ;fy1 אוו גך a'~DIN ע"י "גל ,י(. קערה ,ן"ןגתס'ק 3;'ס~י ו".רו קרק; )3' ;י למתסס אקור 
 DY _n'e' להלן ס.ק

 ש.ס. DY'יחיו vy ס.ק וק"ן גבנת. ,סורה )ב' ;ל לרוק אסור א,סר'ן ")1 בך ;.": קע ה.ג. 5'קקם
 לסמובר ל'ק אסור ק!"רא הר'ן אסר'ן און בן ,,,(: ,שר"ר ;'3 ק." ה.". 5'רתעדת
 נג" T"F כאן ה'רוקלמ' ע"ע להלנה 5קק גג.' אב. ברעל, גתס'ך, ג5.ס ,שדש;'ג'דת'ק.

 בניחותא. ופירש 1, ה' ס'ק שם ובשו.ע חקנ'א סי'מ1א'ח
 פ'רמנ'לה

 סה-

 אפל בב.ח היושב אוסרים אנו כך ע-ר(: ל'א ה'ה, פ'ב ,מכוח סע'ב ע-ה
 95. עמ' שם אהצו.י עין בפירושן, הראשונים נחיקו כאן ונם וכו'. שמע את 'פרושלא

 ואף קמנ'ם. ,ח,מ,ן מהכפי י'נבה לא פיקרון אשרים איו כך ע-ב: 5'א ה'ו, פ'במו'ק
 8](. הערה ועיין בעיכ1ר שמרש כמו בתמ'ה, אלא לפרש אץהכא

 בח.' ע'1 וכתב באפוי. בעלמא אוירה לסתום אמרין אנן כן ע'ד: י,ב ה'נ, 5"ביבמות
 כיון שנאמר סק1ם ובכל כניחותא. אומרים ויש א" רה לעהרסק
 נאמר. אתמהא כלשון ניר1שלסיאמרין
 כל יקרינה לא  אשורית  לירות 'ורע ~rw' מי אל איסר כך ע'ב: נ'א ה'א, פץסוטה

 הסומא. מתוך ~NSV כפ' נאמרה חמיה כלשט שהרברים כלל להסתפק אץ וכאןעיקר.
 לירש מסהבר כאן עם ובו: אכלוה ן תאפי אמרין אנן כן ע'א: ל'נ הה, פ'טכרעבות

 ה'ר, פ'א שבקירושץ )במקב'לה הסק1מ.ת. בשאר כמו ס,כרח כ'כ הדבר שאץ אע5"בחמיה,
 כינ' ואין ע.א; מ' הע, 9ע בב'ס אכלוה: אפילו קיימין אנן כן מרס: ע'כס'

 אכלוהגאפילו

 ,גן:ג"י:עו,"ני,"
 Dl~'DD) "" 5=4ס מ" ""' "' " """ ר" געיבשדו"'

 י""ד ~, שה"" להשתק ויןהגא
 הק שסר שו כך לא: רד יה רהשג

~loy 
 ייקע רעך

~)aa 
 גרסה מזון

 הרת. ;ל להית שאץרנר
 רחצה מתן וה א ארס של טלה ל Q'H ;ל תלה ש' ש' כך לר: ר יב. להרק

צ יצא 1י1 נקשה. הש שהפי,ק נ"ך כן 0וק נאו שד 0ךצך "הן"ך  קיה 1 ר 
!רה.

 3ךשו לןוט =לון החץ מישה שייץ ארם "שרש יךאמ יש: " רר רב=ג
 ארסאשרש

"X'p 
 גשרת .ה. הרה ,;"ן הרל בל"י שזפ ;סג שלקץ אתץ .4סס"א

 יל alpoen מן ץצא וגן ג"ס'ה. 5': קל חע וגתקנ'ץ נ.א קר .מרמרן המעחקותהרשרא
 ס" וב ר' 5%' רט נקם גרטרא רה ק" להרארד "a'Y ותסו ;"ן הר"קרס סןגסה

 ,;ך.תתרה
 ועד. ;"א( סל ר'קוב' 5שק' ,לפ' סר'"ב1רק 'צחק הר'הר'א, ר" א" שתון סי רה מה" ,5' הר" "לששהרח טראה וק ה" ;ס ,ץה= הסיגי DSI' הי. רשו ש"ן גרידא נ" הךת,י "ת מרק הסיטת בקברט

 א)ו גן עשתתק שהת ,!" תהו הף שאל חקו לג: לן הש. 5ץשמררן
 שאלפא הא שר וסעל,תן וטת losp ;ל הק4ללסר );תחק לא האא1סר'ס
 א)1 כ1 עשתתק ;צןונק ;י ',ומללמד 4התשסר שהיצן" הר' כש אלאדחסרה

 המשח תאן אסיף הא אמר ;ישוטף ;. ,לסד לן רה );תתק לא א,1 האא"ר.:
 שאלה. ב,שץ אלא 3חס'ה ולא גלקותא לאהוא
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ןוןליברמןרצכ
 טומאת'בעולם שיש יודע היה אימר" אנן כן 'יס' ר' אמר ע-ד: ל'1 סה'ב, פיבשביעות

 איי. תורת 1,ישערי אפרים בול'11 ע"ן משיבשת, ארת שהו'רסא אלא בחסיה, הפי' כאן ינםוכו'.
 מאשרת ,ה גיטי, מהם ששקוע בירושלמי המקומות כל של כללית סקירה דבר,סיף
 אעו אסרין. אנן ש.]ן והרמב.ן( הע'טיר בעל פירוש נם )שהוא יצחק רב'נו פ'רוש אתומקיימת
 יש בקצתן ואם בתטיק אלא לפרשו אע המקומות שברוב מוכח הסתתת מתוך בחמיה.אלא

 בכל ולפרשו מדיי'ני את לדשו~ת ועלינו המחירש, מן סתום ילמוד דרי בנ'חותא, נםלפרשו
 !1 אחד. בסיבןמקוס

. 

 וכו' )כלומר,.הראב-ד( המפרשים וגרולי ע"ב(: י5 אי מ'ו פסחים ובמאירי'

 ת צ ק ל ראית. מקום ומכל וכו' בתמ.ה אותי ומפרשים וכו' ב'רושלמ'נורס,ם
 לפ.' כאן ש~,111 מסתבר וכו'. שהוכרנו ב.רושלמ. שפ.רשו ב1נא נר י כמח
 ספר. של הכרסא נרב~נא'. חכמי .קצת לו קרא להראנ'ר ובנ.נור הנ"ל. 'צחקר'

 והפירוש 4י.( על' שם אהצ~" יעיין yJwn והריש המנה.נ לגירסת מתאימהנרבונא
 ואילך. 419 כפשוטי ה'רושלמ' ע"ן מאר. מחורש הוא נרבתא חכמ' קצתשל

 . ל נרו ל בט'רושה מצאת. וכן ין4: עמ' כתובות במא'ר' מעתיקוכן
ם מ כ ח  כררך שלהם ה'רושלם' בפ'רוש' שבנרבונאה

 המא.ר' הרב , סיפר. ר'א הרב בהערות ע".ש וכו', המערב בתלמודשכארנו
 בעצמו מע"ר היג שהר' ל'ר~שלמ., הכהן .צחק ר' בבאור' הרבה השתמשבו~רא'

 (ilfYI ל,רו הניעו מפ.רוש.ו שחלק הצל( לאכות)בפחיחחו
 שם כתובות בטאיר.

 ,ן ב'(. ובה' 441 עמ' כ'; ובה' aY 2,1' "1: ובה' 75]עמ'
,. לירושלמי יקר בן רייפ.'

 כן ר" של פ.ר,שו על מק.ף,י באופן שהעיר הראשון הוא צאמבער רובר'
 ביב הרמב.ן לח:' תקב-נ, ס.' חיא הרשב'א לשו.ת שם צ.ין הוא ל.רושלמ'.'קר
 ב' וקי.נ ב'ל"ו

 ,וע"י
 מ"א פיד לגבות הרשב'ץ ולפ" ק"ו( לפסח.ם כליקוטיו נם

 של נ,.קין ~סדר מוער מסרר חלק לכה.פ שפירש נראה הצל המקורותמתוך
הירושעמ'.

 לור,עים )שהולא( סהולא ן' שלמה בן מאיר ר'פי'
 הנסתר"ז ררך  על ספרים כמה ושחבר  העבלה בעלי בין  לפורסם שהיה ,החכם

 עוד שאלת ~ו: כותב הרשב"א הלכה.י2 בענ"ני שאלות כמה הרשב"א מןשאל
 במשנ.וח '~,וחד ענ"ן לו שהית וראה ש.ר וכו', מורעש!! משניות כמה לךלפרש
 פ.רוש חבר שלמה בר' מאיר שר' חכם שום הרגיש לא ל. שירוע כמה ערורעש.

 שמובאים המטובים הפ,רוש.ם ע" מקו"מת הח.בור מצ.אות ,רעים.ל.רושלמי

 ושלך. ,ן, עמ' ,,,י. ח.ט, חוש' סגתב,י
 ן ירי. Dy~ תדיץ. 'דוקל'ס בקגיה 'ד נתנ' שלס, ~ך"וס ס'ש ע"ן,!
 ,אילך. ר'פ סי' ואילך, ר.ע סי' ח'א הרשכ'א בשית עיין11
 רפיו-רצ.א. בסי' וע"'ש רפץ, סי' שם22
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רצ; לירושלמי קרטונים מפרשים עלמשהו1ו[

 נתחבר שהפרוש הנמנע מן אינו אכנם לירושלם.. בפ.רושו ס.ר'ל-או ר.ש ע..ממנו
 שפירש מוכה הרש'ס שהביא הארוכות הפכקאות מתוך אבל ,רעים. למשנתרק
 ל,רע.ם משנץ הריש פ.רוש ע" להעמידו מותר הפחות ולכל הירושלט.. אתנם

 [ה. לסדר ה'רושלמ' מן נרול חלקהמפרש
 ' ן מאיר רב וכתב ה'ר: ה'רישלמ., לפ" בפתיחתו הרסיס מעתיקוכן

 שנה עמכם ה' לקוצר.ם 1.אמר ברכות בכוף רא.ית. משום ל . ן א ל י הם
 רפאה DIWD רמא. פאה ואחר כקצרך, שרך פאת תכלה לא רכה" פאהמיד
 הרמא. מן פטור נם. ועג. ענ"ם, מתנות והם המעשר מן פטור.ן שכחהולקט
ע.כ.

 רבית פי' דברים. ארבעה וכנגדן סלד ב' לא, פ"פי
 מרסען האלה.ם. עשה זה לעומת זה את נם רכת.ב דל מהולה ן'מאיר
 שאעו רשע חש רע רשע יש וב. וכר רע לרשע אף כתוב ע-אג ,מ' רק.רושץבפ.ק
 רע. רשע זהו ולבר.ות לשמים רע אלארע

 בתלוש ראמר אג' רר' ראל.בא פי' מא.ר 1רב.נ1 ע.נ: ו' סה'א.שם
 רופא. "מא מר' ליה ופש.ט ליה, רמ.בעיה.א

 מ.א. פ"א לטעשרות להלן ע.ו מ"ש ע"ן וכו'. 1'ל הרב ופ.רש ע.ב: 1' פ"נ.שם
 ה.ינו לא לבן עפר נכון wl~le פ.' 1'ל 1רמב'ש ע"ב: ל"ו פ'ב.שביעית

 מועטת. בהשקאה לו ור. א.לנות בו ויש ולח ת.חוח קרקע אלא לבןשרה
 כהן, בראיכא היינו דשרי דבתרומות פירש ש . ב מ ר 1 ע"א: קכ'ו פיח,שם
 כהן. דל.כא מעריוהכא

 רא'ר הא פ.' ['ל מהולה ן' מאיר ורבנו ע"א: ע"ב פיח.תרומות
 פלונ. במקום ו.ט' ל. התקבל לזמר רצה כרח.ך על ל. הבא לו ראמרהאלדר
 רבר.ו. כל את רוחה והרש'ס שהאר.ך. עי"שוכו',

 מקוה רנב. פ.' 1'ל מא.ר ורבנו ע"ב: ק.א ספ",שם
~p'y 

 המ.ם
 בו ש"ש משקה אלא נ.נהו אוכל.ן לאו תרומה ונבי ayu, נת.נת מפנ. לאפוסל.ן
 תרומה.,!טעם

 הה.א כ. והלובס.ן, הכ' רנר' מא.ר רבנו וכתב ע.א: ק.ה פ..א,שם
 ס.ן והם שוח, בבנות יאכל לא בלובס.1 עושה היה רתנן דטעשרות פ'ברלקמן
 במובלעות בנמ' ומפ' מתיקות. קצת בו ויש הפר. בו שתלו. העץ הוא והעוקץתאנ.ם.
 חר~ב.ן עוקצ. דמש~ם 1'ל רמנ'ש 1כ' ~לפרם. הקשר מן דצ"מכאוכל
 א.ן מצ.צה הנ"ת יאפ" קשה, הוא האוכל לעומת חוץ גהיוצא רא.צטריךהוא
 מ.ר. פ"א שם במלאית הרש'ס בשם העת.ק וכןבו.

 הקל.פה ה.א הטורמן שפ" מא.ר רבנו כפ.' נר' ה.לכ' ע"ב: ק.השם
 טח.נה לאחר שהוא בסוב.ן אבל אוכל, חשיכה ולא טח.נה קורם ה.וצאתהנסה
 מנה. שם במלא'ש וכן ל.שנות. חרשות "a'D ב'1 חילוק,ש

 הר-ש נם שהרי גר'דא, המשנה אח ולא הירושלמי את פירש שרמב'ש משמע מכאן נם23
 את העת'ק לא שהרש-ס על להצטער יש פ'1. במקויאית אלא כאן הירושלמי את הביאלא

 הו.ל. הרשב'א את עליהן ששאל תרומות למגניוח רמב-שפירושי

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



]ד[ליברמןרצד

 .כול וקל, רמב'ג פ" וכן וכו' תמרתו על במעמ.רו ע'א: ק'ושם
 עלין הרבה " יש העמוד ובסוף האטצעי, העמור שישאר עד העל.ן כללקנב
 גמור.24 הפטר הוי יקנבגו אם ואותוקטנים,

 .וכן מפרש: ע"ב(,, 1' )פע, לפאה כפ.' סיר.ל.או הר.ש מזו. פ"אמעשרות
 'ר.ם דו מן בנמרע'ן ומפרש מש.פקלו, הבצל.ם התם רתנן רמעשר1ת בפיק נ'ככתוב

 עם אותן שתולש.ן בצלים תולש, ררך יש שם -ל ו הר3 ופ.רשפור1רא,
 והשרש.כ שלום, 1השרש.ם הרעות הקל.פ1ת הבצל.כ מעל מסיר ~אה'כהשרש.ם
 אלא א.נו 4'ל הרב ע"כ-. פורנרא ה.רושלמ. ובלשון המשנה בלשון א.מה1תנקרא.ן

 למשנת במלא"ש ש " ב מ ר בשם זה פירוש מעתיק כן שהר' שלמה, בר' מאירר'
 כאן א.QNT! 1 למעשרות.,1 הרש'ס מפי' שהעת.ק ספק ואין מ.1(, )פ"אמעשרות
 טפירושו העתיק שהרופס מכאן מוכח הרי סתם, הרב לרמב,2 קורא והרש"סט.ס,י2
 ,ן שמו. את להזכיר מבל'תכ1פ1ת,
awדל1לב.ם 'יהם תלחן. של תמרות במקומו(: מלא.ש ,לפ. מ'1 פ-ר 
 קרו"ן "כתמר למעלה וקופ.ן שהן r~r וכל נ.סן, ב.מי האילנות שמוצ.א.ןהרכ.ם
 ז"ל ש ' ב ק,מ נ,כ פ.' וכן בערוך, פ.' כן אותן, א1כל.ן ארם בג. 1.שתמרות.
 יל רמב"ש כתב וכו' הצלף אומר אליעזר ר'וא'.

 רמש"
 בבר"תא ראיר' כב.ש ס'ל רר'א משום תלתה תמרות בהדי אל.עור רר'שנה

 מץ רסכר' סבה ור.ע אוכלא. תמרות וחש'ב' 'רק הף רצלף ב'ר1ש',ידמ"ת'
 רעלמא וקל'פ'1 רקורא, דום'א אלא הוא, פר' לאו 1קפר'סץ ותמרות הוא,אילן
 דל. ש'ר'ל.או הריש ח"בות. ואץהן,

 דרמב'ש פלוש של טיבו על נם במקצת לעמוד אפשר הללו הקטעיםמן

 ןזל.
 זבכ"ר ,בכ"ל נם וכ'ה 1. ת מ 1 ר ת על במעמ.דז כע'ד: מ" שלפנע1 בירושלס'21

 גן ;הערק ה.רו;,מ'ן,ו בכת" הרקס לחל ד.תך תסדתר .על המרסא אס געע' י"וס"ק

 מ.ב ~בפרא שם וכ'ה כירושלם.. אחרת גרסא כנראה היתה משנץ הר'ש ולפף הרמב'ש.ספ"
 התסה תגר סקס גק וקץ דתתמק "ת ל"ק ע"ת נך נשוץ ;מת גדדך קקה:בדש

 אתכשמשליר
 דמ,תר_

 מסלת( ~צ'ל: דס.לת שיעזר: הוא כן יחא ר' בשם אבר, א.ר בירושלמ'

 היתה כנראה וכן ונבנו(. .מקט- הר-ש של ~ובר-ח רוצה שהוא כל בירק מקנם רדצה, שהואכל

 שבתרכ הבר"תא על מוסב.ם עתק ר' שדבר' עירשו ולצץ ע"ש, הריבמ'ץ, לפף נםהמרסא

 המאסך נם לפלחם ;חסר וברור .והתנ", המלה לפחדם והסרה ר)לא1 צ, יד,א, ר'.  פרק,אמור

 1,כן 1.ל. לרמזנית להם יורסן משובש ומסח תרומתם. על במעמידן ,חנן ר' בשם אבהו,ר'

 והרא'ף(. הגש'ס כפי' מדלא ,'ל והנר'א פיס בעל כפירוש משנתנה על מ~סמ שיעורא'היא

 וכר. שיעורה והוא בעי ,נח ר' כפר(; וכא' ע,ב י'ט סה'א. פ.1 פאה ע"ן בירושלמי, רגילוט"

 ר, בשם ,רמיה ר' ע-א: כ' ה-ב, פ-ג בע,רוכין וכן וכר. שיעורה יוא 'תה א.ר שם:ובכי'מ

 וכר הוא שיעור אמר רב ע,ר: ט. רהע, פ'ר בב'מ ~כן שיעורא. יהוא ,צחק רב מךש10אל

 שם, 'רושל.ם ננתיבוחע'ץ

 ע'א. מ.ט ה'ה פ"א מעשרות26

 ,ן קג'דוקלמ'. למדנה "רי3.; סע.' נעתקו קהדגך'ס סקסן וו ס,;~ן,:
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1'[ליברסןרצו

 כעין וכו', לטובה נתבייש. ולא בתורה נקרא ה.כן כלומר, וכו'. לטובה נבהה.ולא
 עשו רעות שת.ם ~כ. 9: עט' ל,ברטן. הוצ' רבד, בדברים וכן המפרש.ם.שפירשו
 ספרא ובה. בסל.חות'1", סער.ה רב פ.יט [ה וע"פ וכו'. נבהת ולא נקרא הןבלבר,
 ,ן נתכסף. ~לא נרכר עכרא וה. נבהת. ולאנקר.

 לרומא. וכן. רחוקות.ן לפרצות להכנס ככ"מ לו נרם שלו המשובשהנוסח
 מלא א' שךצא. ובשע' שגנגס בשעה עמו היו מדברין הגי ע,א(:ן" )142 כותבהוא

 ה'1 כן כלו')וכשב'ל פומ.ה, מלא אי הברכה.,, מפג. תנחומ' א-ר מא..ן'פומיה

 יחשדוהו. שלא בשב.ל והכל עמו, כשמרבר.' ונ.כר פ.1 בתוך שם שטא עמו.מרבר.'
 עמו, נכנסי' יין טעמ' מאי לה.ות, לו יש רהבי ונר' .ותר. ולא מא., בספר'כ'תוכ'

 הרע. עין בו .שלק שלא הברכה מפנ. תנהמ' איר לחשרה, חושש.ן כך וכלהוא.ל
 עיעמ1ר אסור,[לארם רב א' הונא רב א' אב' א.ר א'( ק'[ ,ב"מ המקבל פ'כרא'
 מ.וסר שהוא א"א QJlne, אטנם הפירוש בקמות.ה. שעומר' בשעה הב.רו שרהעל
 מ1י "מיה אמלא שב.רושלם.: בהוצאות הוא והנכון נ.רסא.משובשת,על

 ימלא כן אם 0"1ן עמ' פ'[ מרות ליב במדרש מפורש וכן המפרשים. וכפי'וכו',
 ועיין לברך. צר.ך שהוא כן. לעשות .כול אינו לנמ.1.את

 לה*
 מיש ש' עמ'

 שהיתה הטשובשת הנ.רסא לפ. נרחק הוא ונם שניאור, בר' שמואל ר' תלמידבזה
 ,ילפניו.

yStN11שלא פשוטים באור.ם נם נמצא.ם שלו הרחוקים הפ.רוש.ם T~ay על.הם 
 מעט. במעט "ן PDS ע,א(:י' )י11 כותב הוא לרונמא, כן, המפרשים.שאר
 שיחיה כר' כלא' שירויח, 'שתכר. ש בר' רביעית. אחת בבת שתהולא
 שאץ לפי לה. שביע ל ש יצא. ולא ר, כ ת מש אין הוא ף אממס.
 אבל מאר. מחר הוא לושתכר' פ.רושו והנה alD. ואעו אותו מתקעץ ואץעיבדץ
 כפשוטו בה.רושלמי ע'[ מיש ועיין ומתקבל. פשוט הוא שביעית של לייןפירושו
 בשמ' ומיש ע.ב,י קנת פ.ם. לשביעית כפירושו ס.ריל.או הרוש W*DI 2~1עמ'

 כר' שמואל )' של פרושו ש' עמ' להלן וע"ן שלמה.,, בתורה כשרהרס"מ

שנ.אור.
 לפנינו 'ש דר' כלו, הפירוש כל על שהבאת' הרונמאוח מן לרון שא.ןכמובן

 למקומות הקללות כמה נוחים, פירושים כמה בו 1.ש הקרמונ'ם, אחר שלבאור
 וכן ".בתלמוד. אחרות נ'רסא1ת וגם חרש.ם מקורות התלמור.ת. בספרותאחר.פ
ר מדרש סלא(: הס משאהש ע ב א  רשה מלכהה ההרע פ' 

 מלכות ה.תה 'הושפט ער מפהץ כך טץ ער והולך מתמלא הזה חרש מהלפרש.
ן

 שס'[. עמ' סעד'ה, רב סדור.,
 'ו

 .א". המלה שם כחסדה אלא ג'ר'ב, ~כ.הי.
 פוקח. בנג'ס הוא כאן גד,'

 ,ו סע.ג. ל'1 ה'1. פ.[ קט ה'ד~שלמ' ע.",,
 ', קיד. oy~ ", נרך ך'ט. זארא"
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רצו לירושלמי קדמ);'ם מפרשים על11nwo'א[

 ריבואיי ק"ו ער שה.ו .הנשפט על על.ו אמר) חס.רה. וא.לך טכאןשלימה,
 צרק'הו שבא וכיון משלמה, טובים,. ובמעשים בתורה 'השפט היה )גדולשומרים,,,

 בעול'. השך NSeJT הירה נשתלם למלכים סוףשהוא
 במלך מתמלא )הירח מאברהם מתחיל המנ"ן המקב'ל.ם,, המררשותבכל
 אברהם, את מזנה א"נ) אבכ.ר במררש אבל בצרק'הו. )נשלם הט') שהואשלמה
 ממג) קטן שהיה בשלמה, סלא ביהושפט מתמלא הירח )לפ.1 )'הזרה, 'עקב'צחק,
 'ה)'ק'ס, את בסוף כנראה. מנה, שהמדרש זה ע" Qgpl )המנ"ן 1ה(, מדרשלפ'
,rJnlf,ושל)ם.,1 יהואח 

 כותב )כ.ה הקורא. את להכש.ל העלולה לפ.ר)שו שנשתרבב בט.סנס.ים
 1.ומא שעירי שני בפ' ראמ' המשחל' שע.' של כבש פי' המשתלח ושעיר ע"א(:1411
 ן . ב ל ש בשער) מתלש,) שה.1 הבבלעם מפג. לו ע)ש.' ה.ו )כבש מ.ר(פ')
 ת)לש'1 שה.) ברור 11 פסחא לפ. וכו'. לו צר.ך ואין הכש.רו )א.ן.זה ). . נ רק
 רטראנ..י, וריי אל.ק,ס ר' פ.רש) וכן המשלח. שעיר את ולא השעיר, שעראת
 א'. ס'1 ל.ומא .צחק בשיח ע"1 המשלח, שער את שתלשו הוא המקובל הפ.ר)שברם
 צ"ל: ואח'כ בשערו,," המלה אחר. להפסיק )צר.ך בפ.ר)שנ), D"D שיש נראהאבל
 אזמר ועי קרנ.). שב.ן הלשנן כלומר התלמ)ר, מתוך פיסקא ה.א )1) קרניו,.,שב.ן

 הכש.רו זה )א.ןהמפרש:
 ואי

 הלשכ'.,, מתרומ' בא איה) כן על ל), צר.ך

 ר'גוא. ..) 7י'ו ;ה.1 , !.ל "ו..,,
 הד'ר')ון והש וגו' 'הודה סיך 'הושפט זה : ,יי ;ס' נוגר, הוצ' "ג.נ-ו', תל'ס נסדר;,,

 דנ"א. עצך וש קל ולן רד .הסת' ו,, ,,,( עמ' ".ג ,4ן[ קדו'ק r,,y,1"דד"0ק4,
 ,וו DV' דורוב'ץ, הון' 5';. קירה נסנ'.תא ערס 00נו ונכס ניח. הל' קט. ג,גר גה:1;"ן
 וסיסאלו ס'ס';ו ע3,ר'ס 0ק'5ת), ה ר ' 5 צ 1;,'1 .מדרק זוגוס ,סלך סגל סויא'ס:"וו
 תל'ס ,נסריק ש3מכ'.ח" אלא ,..ו, ;0' ג'ל קרו'ס ,;"ן "קוזזו ה'" )סורהוגו'.

 הוצ' ה', 15חס ת)חומא א'. צ.ב 5יח'ס ~7"ן שט. ג'ו וגהערה דיל תל'ס מדדת ע"ן,. הסלך. ק~סר' )רוך p~etoria ,cohors גלוסר ןיוד"ז"קז,ן, ,-גקן(ז" היאהגוווה

 בכ.מ. ועוד עיב, ע-ובוכר
 וכמקורות ע-א ע'ו רמא'ש, הוצ' ט'1, פי' פסי.ר ק.א, קנ.נ החודש, פ' דר'כ פסיקתא50
 מ-א. הערה נ'נ עמ' ,.א, כרך ח'א בא בתו'ש כשר הרס.משהעתיק
 ע-ר. מ-ם היא, פ-ו שקלים ב'רושלטי ע.ין51
 1-ג"ס1צאש?2 גידמן של דסצויינת בסחכרתו )עיין ;'. הער' 114, עמ' יומא. דקים לפי52
 בו שסשתטש המשתלח בשעיר הסול על שהע'ר ניני g",hi,hdkh, 'DY,"שועעונ

 נראה ,ה משל מתוך ונם הג'ל. ביומא למשנתנו אותו מסמיך והוא פ'ו-1'( )אגרת נבאבר
 מסורת נבא לבר כאן שהיתה לדסר סמוכים הטשלחי שער את ולא השעיר שער אתשתלשו
 הדסן כתוסץ. כחוץ( ענעשה החטאת שעיר וכלומר, השעיר לאכילת רמו,1 מתוך רואיםנכונה
 סי' '1'ר טור בב'י א'( דע' 0ן.1 עמ' )שם ולריין ב'( )צ-ט מנחות למשנת יפה מעיר 109(,עמ'
 ב'(. ע'ד פסח'ס יעין בא)מצא השעיה של דחי הבשר את שאכלו כלומר ס'ו(, וצ'ל:ס'ו

 הנקידה. "מיה גין אג, ועי..ן. ;1.,ן ג, ג,ן ס,ק,קןת ,;)ע:::.:נען:ך :ע:::

 וגו'. גא.ן א,)1 גן ;ל %'ל: ק'ה י1הת' ק,5' סי)' ק"ת. nOJOIID אסר היצן,,

 אתר. סקור גסוס מצאת'ה ;לאגס;;"
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]ינןליכרמןרצח

 לשקליך שנ.אור בר' שמואל ר' של תלמידופירוש
 באריכות נכקב בעצמו הבאור אבל הירושלמי, גוף נוסח חסר וה6נבפירוש
 נם להשתמש מרבה הוא לבארו. סבל. מדול קטן דבר משא.ר ואינוובהרחבה
 ביותר המפורט הפירוש כנראה והוא אחר'ם, ושבמקומית שבירושלמיבמקבילות

 וו. למסכת לנושיש
 החן. נפרס העצרת לפרס פירושו את להוכ.ר ברא. המעניינ.ם פירוש.1מתוך

 חדש .בראש קתנ. ר11קא הפסח רפר1ס .נראה ה.א(: לפ.נ ע.א, ,1"1 כותבוכיה
 לא 1חנ עצרם פרוס אבל דב., בלאו סג. 1יא חדשה מתרומה 1הו. הורש,כת.'
 לכולהו'. פקס נקט ר.שא ואגב לרגל, בסמוך אלא קודם .מ.ם ט-1 התרומהה"תה

 בבכורות, ומקב.ל? רפ'ב שקלים ,תוספתא שהמקורות נראה שלכאורה1אעפ"
 רבינו שפירוש מיד נראה פירושו, את סותרים במקומו( כאן 'רוש' א', נ"ה שםבכלי
 ן הנכון.הוא

 הוא המעדות שפרס התלמ1ר.ת בספרות מקומות כמה מתגך לה1כיהאפשר
 : יי( עמ' ענעלגו )הוצ' רפיה מרות ליב במררש מפורש וכן ממש.ז' המוערותערב
 ורחבעם מלכיתו תחלת הוא השנ' והחרש וכו' 'מים nwwl שלש'ם טמלכות1 שלמה'רר
 שפהס ומכאן ע"ש. וכו', '1ם נשלשים ששה ב'נ'הן נמצא העצרת, בפרסמלך

 אב'ן ר' אמר נרר'ם:" מ'רושלמ' ברנר .וצא וכן ממש. שבועות ערב הואהעצרת
 ,כלומ', המן הפסח. בפרוס פל'1'ן מה מתר. שהוא בפסח ט1ד'ןהכל
 לנכון פירש וכבר שיצא. ער אמר 'וס'( ר' )כלנמר. וההין שיניע. ער אמ'ר"מ(
 1WI~'DI ,!6קו(. לפנ' לכל 'ונ'ת מלה וה.א לפנ', דינו פרום 'ה1שע:,'בשרה

 ה'1 בראשונה אומר 'ום' ר' היו(: פיד )נרר'ם בתוספתא מפורש כן שהר'מוכרח.
 משחרב הפסח,ן" שחיטת עד אסור הפסח עד סתם מחברו הנאה המודראומרין
 אבין ר' אמר ,1 בר.יחא שע.פ ל11רא. וקרוב אסור. היום כל אמרו המקרשבית
 שלר' טפש. דפסח בערב כקטר דפכח. בפרוכ דק היא שהמחלוקת רבר.1את

 ומשאר היה. הפסח פרס 1כןבב.ר:,, ה.ום. כל כלנמר ערש.צא,'1ס'אס1ר
 עולם בסדר וכן ממש. הפסח בערב או עצמו, בפסח היה שוה משמעהמקורותי
 וכן הפסח." בערב שם: בכ"א אבל הפכה, בפרס סנהריב שעלהרבה:,'

,, זה יו. העדנה לעיל ץ ע,,

 שגק.ד~,ין. וג"קגי,ה ;'א "'א סהר, 5'ח,,להל

 ובני'ו. גד'ד ג'ז,(

 190. עמ' תיאורור, הוצ' פס-חרב,~י

,, שט. תיאודור שצ.ין במקב.לות עיין62
 רע'ב. נ.כ רטנר. הוצ' פכ'נ,63
 ה אדיב שבועות. בליל בשער. שנים כמה לפנ' הרבדים את פירשת.04

 ומכד ה'ה הפסח ס ר פ 1 יפיה: מרכס ר'א הוצ' ס.ע על ר' כתןגרשון
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רצט לירושלם. קדמונים מפרשם עלמשןן]ינו

 שמחה אפיל) מוצא אתה א.ן בפסח אבל נרגנה:", לב) ממררשבפיסקא
 )כו'. בארץ התבואה ער.ין ח ס פ ה ס 1 ר פ ומן אלא כן )למהאחת,

 מצא את )למה, אחת. שמחה אפ.לו בו שכתב מוצא את א.ן בפסה אבל)לפנ.נ):,"
 וכן הפסח. 'מות כאן: פ.ר)ש) הפסח פרוס )לפ.ו )כ)'. נ.ר)נ.ת התבואהשכפסח
 הפסח. ב.מ. הפסח, בפרוס : ב' ..ט תענ.ת לרש.' במיוחםפ.רש

 הפסח טרם הנא איזה בתוספתא:י, 'הזרה בר' ')ס. ר' דבר. )ם מתבאר.םבזה
 ופ.ר)שו לרגל.,. קורם ')ם עשר מחמשה פחזת אין אג' 'ה)רה בר' ')ס' ר')כ)'
 )כ)' הפסח ערב אלא ממש, nDD ערב אינו פסח, ערב כלנמר הפסה, פרוסשכאן
 כל רפ'נ(: כאן 1'רושלמ' אבה) ר' גם כיונן ולזה הרגל.,, לפנ' 'ום u?1מתחיל

 כלומר בה'לכ)ת'). שד)רש'ן לשער קורם ')ם בשלשים פלנא פלנא, D~D רחנ,נןהן
 פרס מ.ה( פיט )ככנרות כאן שקל.ם 1)ה"נ) במשנתנו ששנינו טק)םכל

 בבר"תות הרנ'לה הלשון מן להוציא ה)א שלו הח'ר)ש )כל חורש, חצ,פירושו
 ממש. המנערות ערב במובן המנערות בפרס שהשתמש)~כהלמור

 בלע נשים לשאת המנהג .סנר מתבטל פירושנו שלפ' מפג. יה, בכל)הארכנ)
 שנם ב': סיב .במות. בבבל. ה)א המנהג ששורש הנאונ'ם,י העירו וכברבעומר.

~wyהמנה'נוי אבל י עצרת.י ער מפסח מתו וכולן )כ)' לר.ע ל) ה,) תלמ.ד'ם אלף 
 כ 1 ר פ וער מפסח שמת) טספרר דבא .שן כספר שמצא) הלו' זרחיה ר' בשםמכ"א

 בררש)ת כותב וכן בע)מר.,י ל.1 )זהו וכו', פלנא פ)רסא מא. טפרש )ה)אהעצרת,
 .)ם עשר חטשה והוא העצרת, ס ר פ ער במררש"ז ש"ש npDW' ש)ע.ב:ייאבן
 העצרת פרס ער בתלמ)ר כ. הנ'רסא)ת, בזן ה'לוק שנם אזן הנ.ל רבר'נו )לפ'וכו'.

 ממש. שבועות ערב ערפירושו
 כפירוש מכריע שהוא ער מענ":'ם( ואבל מוגרים פירושים הר3 מציעולפעמים

 ק)מ. למ'עבר מה) ע.א(: מ., ה.ו. לפ'ב ע.א 41"1 כ)תב )כ.הדנכון.

 nyT' ,, ;מ' א""ל"1 לסייען """:ה לניסח 2מג," ;ג"ח ,rv גו1'.ק vi~fyl)'קו'

,,,י

 %'. נ.ח קם נגל. ה'ס, ".ו גנובת רע.ג, קקל'ס,,

הלסח.אשרך

 וצי. עמ' 1. 'גן)ת אוהיו ;"ן,, קס. ~גק.; 'ירש; ובשדה ע.א ".ס ס5.ו, י,".1 ב'י.,' ה'"2 1"1"'

 2עדו1ת )ס ,;.,ן יני. ועי' ,.' ;"' קס, גאוה'1 ;"ן ה)",)'ג, ,ע)' וט הן'ןלא ון.קוי
 הר'הגוקס.

 "ג, ""רת, סס,רת ,י ;ס' "'", "ורגך ר."
 ;!רת. ;ד ~naa קס: )0

 חיג, ",1)', .ר'" ח"ס לקרחות וק"ן,,
 סרי

'ay " .'והריו גי011 ")'ך שט ~והמו : 

 ,הךיד'א"!.ןןוגךןבד:ן
 ;" אפח 2ס)ד 2', ק;.", י" ח'%. יתק2', "'"' 5-" שוגות

 5' ,קשר לנראה גןנתן,י
 "א-ל"י.
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 ]'רן,.ליברמןש

 כר. הברבר נחש בפני 1להעמ.ר1 צלם לעשות מהו א. ט ל . צ א ר 1 1 ר 1 1ח
  להורנו, לו  וצורה שם  העומד הוא שאדם סבור ש,הא ארם, בג. מלהחקש"רא
 ארם של עקיבו על הכרוך חוורוור א . ע ארם. בני יו.ק ולא מחורו, לצאתוירא
 ליה קולינ אח מה הצלם. רגל סביב ויכרוך ילך שמא צלם לעשותמהו
 ה.לכך אותו. עישה ולכביר לאלהוח וכי לצלם. כביר חולק אתה וכי ר. קי

 ואהון החוורחר לפני אותו עשה י, י יזו ע ' מ ם י ו ום ק ר י עבמותר.

 נחבאים שהקטנים הנרול'ם כבור שוהו לו שאמר לפ' א ' ע .1'ק. שלא בר'ע.נ.1."י
 לננא'. ,כ'נה1 שמו כך צ'למא. ח11ר11רא קם. 1ל.לך ר 1 ב ע ל מהומפניהם

 לפנת ענו".(עבור DT~' קומו עבור נוה. כבורו מה 'קר. ליה פל'נ אתמה

 איבו ראם א:( )'"ב דע"ו בפ"ק כראמר פנים,יי ולא עורף אלא אליו תפנהדאל
 יקר עליה פלח אח מה ועיקר. אחר פי' ע'1.,י לצר  שנבו מותר,נראה

להקיי
 וכו'.יי לעבור שלא ררך על.ך ולהרבות

D"OJ'משילם ר' של לבאור.ו מקבילים פירושים בשנ IJyxnP .1כ'ה ,לעיל 

 יין. טעם וא.;1 טעט מעט ן. י מפוסק ע"ב(: מ'1 ה'ב לפ'נ ע"א, )""1כנתב
 אין והמפסיק יין, טעם לו שיהא לוגמיו מלא דבענן ר. כ ת ש י ש י ד כ ב אל

 אם ב'( שם,".ב בבלי נעיין מ'נ, פ.נ ,כר.ת1ת לו אמרו בפ' רתנן להשתפר.ראי
 ,,שביעית. ביין יוצא.ן למקרש. ונכנס רביעית  שחה נב. פטור. בההפסיק
 אמאי פי' לא לתבל. כרי מבושל תג. וכו'. לא אמאי מסתפק, במאי פורשלא
קאי.

 שעה ,,ער שנכנס משעה עמו ומרברין ע.ב(: )ריי שםוכן
 מפנ' עלת. במהנתלה מא'. ולאהש'ב.י, פומיה. מלא א.ש.1צא.

 כלוטר מברך. הוא נעתה בביתנן, פרך ולא שכח ה. כ ר בה

 מאחי
 שטפשפש'ן

 1שנ. 'לשילם. ר' בשם w'e לע.ל 1ע"ן וכות. לכף יר.נוהINSQ~ 1 ולא ביציאהאותו
 מלא ~ה פיךוש כלל בדרך ברם שבספריהם. המשובש הנוסר מפני נדחקורבות'בו

 לאור. אוחו נוציא ה' וברצות נחכמה, תורהונרגש

 ן ::גג::::ג:. :)ג::
 קומ' לס.עבד סקו הבו: ו,,, סזולס ר' "" את סאן להקביל מינין.ו

 א, ר י ר ח הצלם. קמ' למיעבר מהו א. ס ל צ הירושלמי( בפגים נם שם ערס תכ'ה א ר 11 יח

 תאסר צא וסקנ.לה: היא 5." שבת 'רוש' עיין צואה. הראוה. סלמן ,בלוסה, לנאיקורהו

 את מה י,ץר. ליה 5לי; את טה ד"ודון א.ל ;בלאהו( צאיהו לו. תאמר צואהלו.

 bona" ול11אי לפנק תעבור עיניה. ' ס 1ס קמי ר ב'1 ע כבנד, לוחולק
 ועל עיניו.

 ,,ו ,,ובהקרה י"ר עמ' ,,,י, ג,.ו. חדוה מהדורא הקולי נגועה פ.ק עי'ן העניין,צם
זס

 ,ן וכי-,,י. DV' משקוטו בה'רושלס' הדבר'ס בשרוש מיש ענן,,
 רב~.  שס: ג'ל 1א1לי אוחה, לקרא יכולתי שלא סלה השורה בסוף כאן ישנ8

 כ'. נ'ו ברכות עיין המ~ון, ברכח כלומר.82
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[TD]שא לירושלמי קדמונים מפרשים עלמשהו

 וצפתה ירושלים חכמי של הירושלמיפירושי

 ורעים לירושלמ' ס.ריליאו שלמה ר'פי'

 .ספרים ,בצפת( בא.י ה.1 השש. לאלף הרב,ע.ת המאה שבתחלת נראהלהלן
 על פ.רושים שחברו א" שחכמי מסתבר ה.רושלמ.. של עת.ק" 1.ספר..שנ.ם'

 ש'ר'ל.או שלמה כרכ'ע נתה'ל הללו. כספרים מלהשתמש נמנ,עי לאה.רה~למי
 בשלונ'ק', ל'ר)שלמ' פירוש) את לחבר כנראה התחיל הרב 1.ל.י, ס'ר'ל.א)(,או
 גשאל]נ'ק' הנה .כ' פת'חח]: ברש כותב הוא שהר' ר.1, ה'רושלמ' לאור שיצאלפנ'
 כפר אם כ' כה מצאת' לא כלה אל.ם .עורה סופרים )של חכמם של ורגלהעיר
 כפר' )את שבוש.ם'. מלא הוא נם )ה.ה 1'ל שלמון מיסר מהחכם היה .שן'אחר

 מוצאים אנו שלו ה'ר)שלמ. ובנוף פירושו בתוך אבל כלל. מ,כ.ר אינוהרפוס
 ב'רוש' מפורש מעיר ה)א לרונמא, כן. ומרו"קות. נכונות נוסחאות כמההרבה
 וכיה מרו.'ק.', בספר מצאת. כן חטאתא. למ. מלקון פ'1:,,ברכות

 קב,'( תנ',, כתוב מצאת' דוקנ' .בספר' ה'נ:י' פ.רכ)ת33תלה
 פץ לפיאה בפירושו מע.ר וכנה תוכפתא'. או לבר'הא אותה )מ'הס וכו',אורו
 ר' תנ'1ח( הספרים 3כל ה"נ ראם(: בהוצ' ע'1 שיו ע"ב כ'ה'1,

 המשובחות  הנוסחאות של  השפע ומתוך נס)ר'א. דבע' כדם לנכר' אין אומר'הורה
 נמור ודא. הירושלמי.י, של כתב.י כמה לפניו שהיו להסיק מותרשבספרו

 מצ"ן הוא שהר. בקב.עות, בו יהשתמש ר.1 .רושלמי לפנ.ו בא שא"כה)א
 1WT~'D את חבר שהוא נראה הפ.רוש מתוך oo.nr רפוס של לרפיםבכ'ם

 בדרס )תתרסס קקה ל"י ואילך. ,, ;ס' חיא ל5ר)סקין 'רוקל'ס חגסי בתוצרות ;ליו עיין., לא". שעלו לרני ל,ר~ש,מ. 5.רושם את שעברו אלה אח י0 באן נול, אנ.,,
 לד' סקלם דגי' ;"ן גצי" רטנן 'קיבה ;, ותי,ס,ת. קנאית פאר, ברנות, לסס'תירושו

 קו'ג ;"' בדהר.ס'5
 רעש. ג'ה לעקמ"נן. ה,צ',,
 ,.. DV' ה.רוקל".., .על  גטחגרת' ע'ו מ.ש עין,,
  ע.ב ק'ו ריר 5'ר, חלה ה' אלו~' גסהר.'ט ועין עיר. קי'א שב, 'הושע שרה לי'ז,

 רעינו ק'י 1ע"'י דבר'. בהססך אח"כ הר).ש הוא אגל ערמו. 'הישע שרה מבעל הםשהדברם שהבזי
 "לא שס יאק ספ9 אזן דבר של ולאמ.חי הרש'ס. בשיטה רק 'חנן ב"ר" שם שיהב יהשגל

 .חן... הסלה חסרה ,בב"ר בכ..ל וכן זלינ.נו גספר.ס,,
 ובן המגרא. ועי הגגל' ,'5 ס;צסו סקוס)ת נהרגה חקו יהר9'" הוא ברור אסאב,,
 ;')1. '.) לסו), קרוב 5'ו 5אה ,עין הבבל' מן בריתות קלו הוסח 5נ.ס בתוךהוסף
 והעליס הרש'סו ס"'ר)ק הנתיק מיק וגל' ע.א. קע'ס בגור'ס 'הושע ור" ,ן"ן התוספתאסן
 )גן כ.דן. טרה ;-ב מ.ב לינץ. ק)צ' בראה )ן"ן .ע.). ס'ו היו. "'1 ,5אה מתו.ן הבריתותאת

 ה~כ.ר .בן  יל. הנתיחה בתחילת ~ן"ן סשנ'ץ הרש גפ.' ובעור הרא11)'ס. ב5'רוש'השתמש

 לסירה. קרונ בהקדסהן לעהסא~ן ס.ש עין.. . ' ' ןגהב' שהחוקנעלל
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ליברמ1שב
 במהר1רא אבל שכתב:,, ערנ' ריש של ערותו עלינו שנאמנת אלאבא.',י,

 שצשלצשיריסדמל=" מחשש. 1'ל מפזוש'1שחרת
 לדו באו כשכבר בא" כתב השדה המהרפא שאת ברר מפ-ושה מהדרותשתי

 שהרי הפ-וש. את נם אלא המסח את רק לא שם ושבח שפר הוא שבא".כתה"
 ה.רושלמ. את פיה על פירש לרתמא, כד המדוברת. הערבית השפה את שםלסר

 הל.לה. ב-חלת מלאכה nwly ר. ה ש הוה כן .די על : ע'א( קיט תרומות,נסוף
 ט.ב על .ל.1,, בל יצהר אומר.ן נל'לה מלאכה העושה ערכי כלשוןוכן

 ב~ה.רות "שלו בנוסחאות להשתמש שעל.נו הוא 1.רוע רבים, האריכו כברפ.רושו

 הוא ,ופ.רושו טשובח.ם, כתב" בכמה השתמש שהרב ספק א.ן אבלמרובה,,י

 לראות ,[ונזכה יתן ומ. ה.רושלמי. על לנו ש.ש ב.ותר הטוב.ם הבאור.ם מןאחר
 ,רעים. סרר של המסכתות לשאר פ.רושו אתברפוכ

 פי~אנם. משה לר' קורש~רע

 בארץ נולד הוא עצטו. ספר.1 מתוך בעיקר 'ורעים אנו זה חכם תולדותל
 מלאים אבל קצר'ס' היו 'ט'1 של'נ.י, בשנת ונהרג ל'צירה', ש"א בשנתהקורש,,
 כ"ח בן מותב: הוא ע"ב( 11' טצוה' .נר לספרו בהקרמתו והרפתקאות.מאורעות

a'Jw'רעים סרר לפרש דשכל ע'נ' ע'נ'. להאיר עטד' דסרך ותגרל היום אנכ, 
 ופירוש מסכת,ןאבות ופרוש קרוש'ן מסכת wl~'S1 השנת', קוצר כפ'מה'רושלמ'
 'נ'עת' וער 'ורץ והאלק'ם וכו' הפסח הגרת ופירוש ההושענות ופירושהאזהרות

 ועור 'מים שנתים ל. זה אך וכו' אקום ל.לה חצות לחץ. ומים צר לחםבאנחת'.
 וכו'. ל' ה' הניחאשר

 הוא מאר. צעיר בהיותו זרעים ל.רושלמ' פירושו את שהבר למריםנמצאנו

 מצוה, נר בקפרו כותב הוא לרונמא, כן, בספריו. זה לפירושו לרמוז מרבהבעצמו

 העמק כל טפ' לומר רוצה העם" מכל תמה ברוך שנאמר מה לק"מ ע"א:כ'ו

 חזר וכן בפ'חוש'. התם פ,רשת' וכן ע.נ( "ב ,ספח, רברכות ב'רושלמ'כרא'תא

 ,, ע"א. כ.1 הפסח, חקת בספרו זה פירושועל
 ץ י " ב). אווו כיין ס5.י;: "ומי הוא קב'" כ." 5'1. לגין," ב5'י)ש1 שדי'י,

 [ י דויד יע"ס")1 נהקדסת ועין וגו'. ד'דתא כק,י~ע' ל, Q'p7 , " ד "'
 ', קם. ונדויית וי" ..ב 5.ן, 5"ה היסס ב5.' תיו מס.), 5'1 סי"'שן,
 "גת. ""(י.' ;"ו גי'ל". עי ,".ן" 5,יי,י שהי נקיי," )0 שגו )נין. השייש asylי,

 ,ן ,,.עמ'
 )וסח" )גין IDSY הדב הקת ג'1 .דגח'1 דוב 5.1 תובל בוחנת עין,,

 גגת.'. ,ג'ו ירקק

 פרומק'ן, 0א: DY' ח'ב, בתונרמה, ישראל 'מי דבר, רוואניס, עיק15
 חולרול

 ירושלים חכמ'

"."'ey ן ;ס. יבי,ן י." וג";י)ת ,י 
 ,גן'"ת ;)תיןיב'ך גללו וכו' הק."גד בל ות;.0 ד"ק": חקת סחיו בסוד נותב )ג'ק,,
 ג'" גן ;'1: )' סמך, )ד ,קפדו גדקדמתו ,גן לסו,דת'. ון.ח;ולן

 ינה

 אזי
 וא'. דרן

 1")"י ס,5"י ,1.ת,,
 גתקו)'ן ;,1 אטד. ךר'ש ,)נון קמצא גסו נ.ו, ס.. קיר. יר"ש

ן יתן 1ס' תדצ'ד, .דלל." יק'נ דוי' ד":ו)יס, ק. .קפדןוס,וא'ס
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שנ לירושלמי קרמונ.ם מפרשים על1nWD].,ן

 מא'מת' רקתנ' קא. ה'כ' תנא רברכ)ת פ"ק בר.ש דנרס.נן ל. וקשה ע"ב: ל"אשם
 דא)ר.יתא ק"ש למ.ר בשלמא ק"ש. חוכת למר DWI קאי, אקרא תנא 1iwel)כ)'
 דבשכבך קרא )הא. דרבנן, למ'ד אלא מא.מתי. תני ולהב. קאי אקרא רתנאנ.חא

 )הרבר מאימת., רקתנ, קא' היכ. aan ל.ה תקש. אכתי כתיב, תזרה ברבר.)בקומך
 תמצאנ). ושם פ.רשח.ה זרעים מסרר 'ר)שלמ. בפ.' )שם תלמ)ר,צר.'

 ש.עור ל) א.ן חול.ם ב.קור תנא ( ב' ל') ~נרר.ם התם נרס.נן )ת) : ע"א ל"ושם
 )קטן קטן אצל נרול אפ.ל) ש.עור ל) א.ן טא. אמר רבא )כ)' למ.מר .וסף רבפבר
 פ"א ~פאה סיר)שלמ. ~רעים סרר ובפ.ר)ש ב.)ם. פעמים מאה )אפ.לו נרול,אצל
 פירשתיה.בארוכה. אמת ופרשרא(

 אשר עקב רכת.ב בראו את כשהכל ה.ה שלש שבן ע"א: לר אלהים.ישע
y~pרברכ)ת .ר)שלמ. ובפ.ר)ש במדרש,,, כרא.תא עקב. כממן בקול. אברהם 

 סאל.ה nJSD דהיתה ל.ה רנפקא רהאי לפרש ל. נראה לכןן ע.א: נקאשם
 ירושלמי )בפ. )כר. מאל.ה מענת שהיתה משמע הנבל, ע)רה כבור. עזרהמרכת.ב
 ה. כ ו ר א ב 1 י ת ש ר י פ ע"ד( ב' היא, )פ"א ברכותממס'

 את דור כשכרה ר)ר שאמר המעלזת ש.ר ט.) )כנגר ע.ב: מ"ח הפסח,חקת
 סע'א(. ~ר) החל.ל פרק בסוכה כרא.תא עלמא למשטפ.ה ובעא תה1מא וקפאהשיתין

 במרת פישר קורש ורע שקראת.ו ראשון חלקוב.רושלמ.
ברכות.
 עלע אמרו דל בממן לה"ר השיב דל צדק כהן אבערר והרי ע"א: רנשם
 רא.ה )הכא )כר, D'~pe ב' ההלל על מכרך ה.ה כ. אברהם כן .צחק רכןעל
 ה'רושלמ' eal" יכ)'.,י פ)תח'1 הברכזת כל התם ר)רס. רברכ)ת רפ"ק ה.רושלמ'מן

 הנזכר. הרב דבר. על להש.ב ש.ש מה כתבתי awl שמעתתא, הא, בפ"הארכתי
 ארוך פ.ר)ש ע"ב י.ר פיט, ברכות ל.ר)שלמ. ע.ב( ומ"ר שם מעת.ק הוא)כן
 ל.ר)שלמ'. פ.רושו את מוכ.ר וא.נ) כנלע.ר, )מסרם: מאר,)פשוט

 סעת,ק )כיה לורע'כ, פונט. ר"מ בפ.רוש הרבה השתמש ערני שלמה ר'הרב
 שב.עית סמ'א, פיו כלא.ם מ"א, פ.ו סמיה, פ"ר רמאי מ". פ.1 פאה במלא'שממג)
 פ"ט מ"א, פחז מ"ח, פ"נ ס"ה, פ"ב מ,ו, פ"א תרומות מ"ב, פיח מ"א, פיז מיהמ"ב
 מ.א. פ"א חלה מיה, פ"מ'1,

 באריכות פ.ר)שו את כתב פיונט. שהר"מ נראה למעלה שהבאג) מה כלמתנך
 ביותר. ofpl~y אינם שלו הפ.רוש.ם הבבל..,,י את נם אגב ררך )באר;דולה
 שכמלא'ש(. הפסקאות מת)ך לראות שאפשר )כפ' קל.ם רקרוק'ם כמה הכיל)הם
 בכת'. נם השתמש זה שחכם ל)ורא' קרוב י,י הראשונים. מן פ'ר)ש'ם הרבה נםאבל

 להלן. וע"ן לעיל ע"1 בא", ומן באות) ~D"lS שהיוה'ר)שלמ'

 א'. ל'ב בנדדן 1נ'ה ובמקביעות, "10 עמ' פס'ד-ד' ביר"9
 1."-1.ג. ג.נ ד'.", ס" הקלס, גזגה'ל )סו" ובגל 1".1,,,

 .1נ.ן. 'שר 'חס לן ואין נסקוס,ת א5',ו..י
 "'דו; וי מד"ר 0מ'א 1.5 כלאייס מלא'; עין כסס. את הונ'ד 015 בכל ;לאפ"י
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 ]'חן,ל.ברמן

 רפוס ב'רושלמ' מכת" נרפס אוכר.,.י לר'א שמיוחס ברכות ל.רושלמ'פ.רוש
 ערג. ,~למה ור' הירושלם.. מן חרול חלק פ.רש זה חכם 11.לנא. פ.טרוקוב.ויטומ.ר,
 וט"נ; מ"א פינ ברכות שלמה במלאכת עי') ממת. פסקאות הרבה הביאבמלא.ש

 מ"א, פ.ד מ.ך, פ"ב רמאי מיון פ.ח מ-ו, מ-א, פץ מ~, פ.ו מ,, מיח, פ"רפאה

 מ'.. פ.ר ומ.כ. מ"א פ.ב מ"ר, פ"א תרומות מיה: מ'נ, r~e, מ"ו, סם.ב. פ.ומ.ב.
 פירוש חבר אזכרי אלעזר שר' הוכחת. כ'1( יעמ' כפשוטו ל.רושלמיבסבוא
 ערנ' ןלמה שר' המקומות את ורשמת. ראשון( לפסח )לכה'פ פסח.םל,רושלמ,
 הפ.סקא~ת מתוה הספרים.ו,ן ר"ה מ.1 פ.ד מלא.ש להוס.ף 1.ש עי"ש. ממנומעת.ק

 להביא והקבה באריכות כתב שהמפרש רוא.ם אנו ולפכח.ם לזרעיםשבמלא'ש
 באר.כות. המשנד את לטעמ.ס כאר ונם הראשונ.ם',, דבר.את

 בכת" קרוש נמצא כאן שבספריה טרכס ר,א הפרופ' הנרול הבר. ל. ;להוהנה
 נקנה הוה הכהל ל.ד.. איתו מסר ובטובו נידע, בלח. ממחבר ב.צהלירושלם.

 עמ' ח"נ, חמדה כלי אוצר ברשימתם, מתואר והוא מווינא ופרנקל שוונר מוה,סמן
 בראש )הליתום רב ב. .וסף להעם ב.צה מס' .רושלמי על .פירוש 1"1: מספר29

 וסליקא ובסופו עת.קה, מורח.ת כת.בה .4, בתבנ.ת רפ.ם "" וכו', מצפתהספר(
 מאחר 'ה.א הספר בראש החת.מה ברם לאלול'. עשרה השל.1 שנת בס.רמסכת
 (aly שם:,,ע'ש כתוב .לאלול' המלה ואחר המחבר. של ולא הכת" שלהבעלים
 ', ח'(. מ'ו ,תהל.ם יש מלא 'נע שלץ( בשנת בע"ש חל אלול 1.'שבת!

 באמצע דמדבר דכח'ב שלפעמים אלא עצמו. דמדבר של ספק בל, דואהכתב
 ככל קרינת ח,קד הסכמה כתוב: שבכת.. האחרון לרף מעבר מתלמ'ר'1.לאחד
 לר' ה'רישלמ' מסורת ספר עם מכורך כתה.' מצפת. אצא לא וקנ, מאב''ום

 רשם הטחבר 'ומם(. לאור ושנת של'נ בשנת בקושטא שנרפס נרל.ה לבית'הורד
 השער ועל אוחם והטש'ך שבכת'. האחרון לרף מעבר חלומות של שלמהשורה
 1DIDa. הכקוך חלק רף ועל זה שבספר האחרון הרף ועל הירושלם. מסורתשל
 שונ.ם ולנים בו נוכר.ם הומן. כל לו מצפה שהמחכר וכר בן ע"ר הם החלומותרוב
 קבלתי חכפים שנ"ו .שנה כתוב: הירושלמי מסורת בסוף שרט. סוף ער שמ"רמשנת

 שננון ,עיט וכבר שהיה. מעשה או חלום רשימת זה אם לרעת ואיןסם'כת',,"י

,ן
 הא'ש בפ' ו'ל הר-ן דנר' והם העיר: מ.ד פית יבמרומות ו'ל. הריש דברי והם פיונט':הר'מ
 ,'מקרש,

 באדיבות. להלן ,.ו ס.ק עיין ,ו, ודאותן

 1"1 ,~ן"ת. "גויס היו הסא'ר' ס"ד' "ל'ו. וחולק המא'ר' את קם סמא אונר' ר'א,,י

 ה;;'הו, ,ההס"א סא'ד איד דיה מ'ו. 5'א פסדים מ'א. 5'ב הרוסות ס'1, 5.ו מלא'ק י"ן,,ן ך"א'7']5י17ק ופק" בהיקער:מת,
 ,ן ישנה. ואל ר'ד מ-א פיד ואם, ד'ה מ-בפ'ן

 11 חכמים. את'כ: והוס'ף ססיכח, קבלתי מקודם: שכתב כנראה103
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שה ל.רושלמי קדמונים מפרש.ם עלמשהו].ט[

 הה1א"וי בזמן שח. חרר.ם ספר בעל אוכר. אלעזר מר' שהוא שערת.הפירוש
 ס'ננון ממזער. והלק D'ylr ל,ר1שלמ' Wl-'D חכר שהנא ראש כבר שדי'בצפה,
TW1~'Dהניל. במלא.ש אוכר' ר'א בשם המובאות הפיסקאות את בהרבה לנו מוכ'ר 

 נכלם יך 'שוב אל ה'ר1שלמ': מסורת של האחרון רף בנל.1ן מפורש מצאת'אח'כ
 ואדר תמ1ת,י,י לא לך שד' סל.ה1ת קורם השנ'ט לאלול יך כ"א(. עיר)תהל.ם
 ~השאלת השד פתר "ו-"ר(, פ"ר. נשמות תחר'ש1ן ער תראו אל לך שלוםסל.ח1ת
 לכם( שלום שקרא: ~כלזמר, לכם 1של1' מת. לא ח' ואקרא בן ל' שיולדחלום?(

 1בחורת'נ1 'עקב לבס מילה לברית הלכנו ברן. תר'ן מ'נ' ר'ל' נש"ן לתר'ןה'עו

 בן נ1לר הנה נרול"י בקול שמעת' מחל1מ' בקוס, מכיר ואהרן תבר pnsllאג'
 וסימן 11. בשנה ה' 'עשה כן אמן אמרת. נרד. ,,י ' כר א, אלעזרלכמהר-ר

 דברי 1נכר.ן "11, כ"א ~דברים 'כ'ר השנואה בן הבכנר את ומכ.ר. הר.1ן.אהרן
אמת.,ין

 בנים לו ה'1 ~לא נשים שה, לו ד'1 אוכר' אלעזר שר' מכאן למריםנמצאנו
 שער על המתים בברכת נוכר הוא שהר. שס.א. ושנת D~JW אלול כיה ביןונפטר
 שר' העובדא על ה1ר1ר.צקיוין העיר וכבר שס"א. שנת ב11'נ'צ'אה שנרפסספרו
 מכפון י בנולה.,י שה.ה בשעה ר3.נ1 של פט.רת1 על שמע צפת awin אשכנז.נפתל,

 שם'א(, ,או ש"ס בשנת שפר אמר' לספרו הקרמתו את כתב נפתל. שר' לשערשיש

 וכו' שקטת' ולא של1ת' לא אשר שנים ששה ל. זה : סע'r~D) )3 אומר הואושם
 ומזה שניד. שנת אחר' אל.ו הניעה nyl~wne מוכח הר' וכו'. נרשונ' עונות.כ.

 כ'11ן שהוא ראינו 1עכש.1 בערך. ש.ס בשנת נפטר אזכר. שר'א ה1ר1ר'צקיסס'ק

 ל ו ד נ ה " ח א 1 ע"ב(: וא' לביצה בפירושו מזכיר הוא ממשפחתולאמת.ויי
 וכו'. קא' ~עירא ר' תירוץ שעל פירש ' כ ל מ ' ר ם כ חה

 בספריה כאן שיש ל. נלה לוצק' משה לר' הרברס אתכשמפרת'

 עמא. לה גר'), שם כספרו בפפורש שס'ח, בשנת כידוע נתחגר, חרדים ספר"נו

 כ.נ. ו' שופטים עיין7מ1
 רוח באדם מתעורר שלפעמים ווהו ע'א: פ-א התשונה. במצות פ'ח חרדים גם' עיין108

 קיי השרע ר9 לנה '~בה לא מקוב יסכל שסם,,  ) ' או י 7ץ'וך הס1כ'חל~נו,:ן::
 יר' '. י ק ן א הזעיפן על נרים ריי חרר'ג גר'."ו

 'ימי
 סרר  יי'באייר, 1לפ' מסגר.

 אגל א1.קר..  מגנה. ווין ייס' .,1 ימ' ח.א ה'ס.ס יק,ר,חהחבס'ם
 איי

peo בעצמו זהסחבר 

 אלדר רן.'נס עפר וא)' סע.א: 1' חרד'ס. לס' בהקדמתו אוסד והוא כסו א,כר', מסו אתכתג

 האקרוס"'קון מן מונח וגן נ';. ' ר נ 1 א אלדר כיד קר'שא חס'דא ההכ' בן סשהגג'ר
 7ת' בכתב ש'.ר נסס קור האהרון הסקוס ;ל 1ה7'ר ,.א. מ'1 ה1'.. גספר1 "לו הרהסאשל

 ,י,. ;ס' ווי, חיב. לאור. וה1צ,[ 'הוןיתלתיא1לתיה

 וגי. עמ' קמחו1' ול לזניו .י'11'ס.יני
 ע'א. ק'ע י"א, וויניציאה שמר, אסרי12ן
 המסמיך( רג בי 'עקב ר' של כנו אברהם )בן רב בי 'עקב ר' שום למדנו דרכנו לפיג11

 'רושלים חכמי תולדות ע"ן דססמיך, רב בי TnD' של בתו ובן אבולפייא מצרי איל 'עקבור'

 ע'א. )ק-ע עיא r~op שפר  באסרי ע"ן זמן, באותו נפסרן "י( עמ' חיא,לפרוסקין

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



]כ[יברמןשו

 בכתב תעוז שם נמצאת הרבר'ם שאר ובע עצמי א,כר' אלעזר ר' שלכת"ייי
  ששניהם מראך ביצה למס' הפירוש ובין  הזה כתה"' בין ההשואה ובחתימתו,ין1ירו

 את,החלימ)ת משל,ם'ם הנ.ל כת" של והאחרון הראשון הרף י אחר.,, ארם ע"נכתבו
 כחוב: האחרון הרף שעל ליצק' מר ל' הראה שוב של.א. שנת אחר' המחברשראה
 ביום מלדתי  הרצ"ג בשת עצמו זה ביום כי שנה י"א עי  נשלמו לעומר מ"ב ד'היום
 יום ל.צ:רה השל.א שם: להלן וכן השכיר. שנת והיום לעומר, מ.בד'

 ששים  נפטר.י4, שרבינו למר.ם  (TJNSa ליח. בן הר.נ. בשבת א' ב' לאררראשון
 יען בערך.ושבע

  מעת.ק,,וקב.ע.ת הוא וחכמה. חורה וורוש מלא היא הר. הספר לעצםואשר
 יהונתן ר' מפי' המכתם, מס' להביא מרבה והוא ומכת"' מרפוס .הראשוניםמספחי
 מו.ה',תכ~פות. היא ה.ר1שלמי ניסח את יאחר.ם. אביר להר'א '1'ט מה' הריף,על

 מעיר,[במפירש הוא קריבות לעת.ם אבל לכרכית, 'בפ.רושו כררכ) ב.ה'1'.יפותח
 הירושלם.(. ,של 'ד ככתבי ד~אשכן

 ואן'ל כדמפךש בו לטעות : עיב( ס' ה"נ, לפ"א ע"א, )5 כותב הוא לרוגמאכן,
 נספרי ה.א  וכן ל.ך אמר נרסינן ילא אתקמ/ שכ'אם
  ובר. ולזמר למטעי אתי ש.כסמ כן את אסאומר יה'פ יד, .בתכח

 והני
 הכרסא

 בקטע אבל "ג שר 12, עמ' בשריר נם אלא ברפש.ם רק לא ה.א ל.ה'.אמר
 הללה המליב באמת חמרית 18( שר 1"1 עמ' ,שםאחר

 כרורק,שד"בוומק מרך.8ון שחק עתיקיי בספריי ה"נ כותב:17ןוכזזהוא
 בסמוך i~PD שהרי הראשת.ם. של .לא היושלמו של עתיק.ם לספר.םכאן
 "ובפירושו בחרושיו הביאו ורץ ברפוס'ם, חסר לי ו"ב בפירוש:כתב
 בעמא קתר.שן לשחוק מהי לק.ש לר.ש שאל עטישיא 'צחק ר' רל, הראפעל

 הראשתש. ע"פ כשהרה מקור. על שהעד מוכח .מכאן יכר.טבאווי
 הד;  כתיבתיר ובספרי  תבשלובש,.כךוצשחאכספר.ךרפששתושד רטופי אשר את יהושע רר' מ"ט ע"א(: ס"א היא, לפ"ב ע"ב, )8ן אומר הואוכן
 )בר.ח היא בפ"ר ש"מוכן

 ה.ב"
 לה. בטפול שמיאל בפת ואומר ע1: סיב

 בספרי הע  ע"ב(: ה3 הרב ע,  וכהב  בה. הוי  יעקב בר נחמן רבוהוה
 לאו רמלח.ה סימא השמואל וה.פ בנפולה. שמואל ואם. ירכתיבת
 ,ברנפלה קא, ממנה ל.טול מתף' ראסר אסוכה אף אלא קא: הוא ראסראסמוך
 מיקצה, ללן ל"ת ר.ש הא ל. למה תנא' א"כ תקש. ולא אהל,:י סת.רת רל.כאקאט'

ן .אחר'ב. ,!"מ"מ קהבת'ב נחה ה"וא ברת" )ב.,,נן:ןי:וה::::::מ:'::עך::]ןך,י::.
 ;רק. חא ,קק לר: י"," ין" 1': ,,ח,
 עמ, ובשר"ר  13. עמ' שם אהצרי ע'ץ הראלוףמ, אצל  זכ.ה"11

 מרך, הו, שחק 112:
 ן הדפיס. טעות פשוט היא ה'ר.שלט' ובהוצאות בכ.'ל, גםוב'ה

 12. עמ, אהצר. וע"ן בשרשרסם, .כ'ה9[1
 שהה ומתק קרנת כארבע כאן כהב השתכר20ן
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שז ליר)שלמ. קרטונ.ם מפרש.ם עלמשהוןכא[

 ריש ראפ" ב'ו ,ל' בבבל' אמרו רהא צר.ןיי!י אין פ' לע.ל כווח.ה פכקושמואל
 מוקצה, ה1' רלא אר.ש שבת שבנר השמן מותר גב' ררוקא מוקצה, בהא.מודה
 ואם שתפול. מצפה ארם אין הבריאה בסוכה אכל הנר, 'כבה מת' מצפהרארם
 שבנר. השטן כמותר ע'לוה דעת.ה רהא תנא'. בלא בבבל, ר.ש התיר רעועההיתה
 )בספר. הוא, טעות בה הזי יעקב בר נחסן רבוהוה

 ל.ת.ה. .רכתיבת
 לדפוס.ם רק לא מתננרת המכבר לפג. שה,) .ר כת.בת ספר. נ'רסת)הנה
 אמר" נ)רכ: להראב'ר,,י שם בכתוב )רק )הרא'ש, הרשב'א לנ'רסת נם אלאשלנו,
 כן שהר. ט'כ,,!י שם אין אם מאר lpelDD' ברם לה. בנופל שמואלבשם
 דהיינ) אפשר דקאמר לה( טפל כנראה: 1צ'ל. לא נופל והאי שם: מפרשהוא

 נחטן רב .והוה והמאמר לה. בטפל לפרכא: מתאים [ה ופירושאסור"אתא.,,י
 שם. הראב'ר לפנ. היה שלג) המפרש של במת" שחסר בה. ה1' 'עקבבר

 ס'נ ה"נ. בפ.ה שנ.נו וכן ע.נ'ם, מאירת דטחבר לפנ' שהיו כתה.' שגירסת1.ש
 'ורה ר' )כ)' הר'ן כמירח אותן עש) תח)מ'ן גא ר' אמרע"ב:

~DID 
 שאין במים

 בהן .ש הר' ממש בהן שאין מפנ' ראמר מאן המים מב'נ'הון (ps טה ממש.בהן
 והחסרון בתבש.ל. נבלעת אינן הר' בעיסה, נבלע.ן שהן מפנ' ראטר מאןמטש.

 בספר' ע'ב(: ~ר" כותב המחבר הרב אבל לען. וראים,דשבוש.ם
 ואמר בא, ר' קא' געלה שתסלד, ראשה פסקא דכא א'כא .דכתיבת
 נאחר היא, NPDD כ)', 'הורה ר' כ)', הדק כמרת אותן עשותחומ'ן
 בר.תא מ"ת. רת'ק, מלת.ה על רלע.ל שמועה או בר.תאשהביא
 מפג. תני תנ)יי א.ת וה'נ 'הורה, רר' מלחיהעל

 מצאת. וכן חטין. מב.נ.הו1 מהןנפקן בעיסהשנבלעין
 מה בע.סה. שנכלע.ן מפז. סה'1( 1פ'ר בתוספתא וכן .ר. כת.בת פר.בס
 אל.בא רבר.תא ותנא רמתנ.' תנא תנאי, תר. רהנ. בינ.הו טא' כלומ' מב.נ.ה1ן,נפ.ק
 aT~J אותן וחממה מ.ם מחברתה ששאלה אשה כל1מ' ן. י מ ח ומשני 'הורה,רר'
 בתבש.ל, רמס.ים לקמ.ה מומה והב. התבש.ל. ושאר הכשר מ.ם כאותן ובשלהטוב
 ורא. לברן חמ.ן אבל קאמ'. לתבש.ל ודא. אלא בתבש.ל, D"D1 בחמיןופתח
 טים אמ' ולא כו', ה.ח.ר כרנל. .ח.ד של בור לקמן כראמ' המשאיל. כרב.לכ"ע
 שאין מפנ. מ"ר ה.1 ב.ר: ונתפש עבה בדבר בע'רבן אלא ממש בהםא.1
 המרק והוא שכתבש.ל ההמק המ.ם ר)רא, כלומ' ממש, כדב אין הרי ש מ מ ם הב
 נבלעו לא כאן הר. בעיס' שנבלע,ן מפנ. למ"ר אכל ב.ר, נתפש ואינו ממש בוא.ן

 וט ואסרן ס" 71ל 7'ג. קן.ו ובת לבבל. קם מיק קלנו 1"ס"בד 7'". ג.נ יהיו.ימי

 יי'"ן: "' "סחבי VD'1 'וי". גי. היגה %י"ל גיס 'כיה:נגינ::,מע:צ,ן
 32. עמ' שם א"צ," וע'ין ע-ד, ע' רמ'ב, סי' רעים חס'ם122

 מאד. רנ'לה ט'ס ,ן1', ל תסית שנתפרדהנ2ן
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]כבןל'ברמןשח

 נ.כר ולא, ע התבש.ל עשה אם ורא' אבל שת.הן. כרגל. הוה תבש.ל והויבתבשיל.
'. רמי. בה המים רנבלעין כעיסה צלול,מרק

 בהם ן 'א ש מפג. ! הנ.הו ~ום התוספתא את מרעתם שדשלימו במפרש.םועיין
., .המ.ם'. הטלה בפ.' נרחקו אבלממש,

 ה-נ,'סתם: וכותב מאר. קרובות לעת.ם ב.רישלמ' שיה שהמפרש אמרנוכבר

 הראשונ.ם ערן או הירושלמי של כת" ע"פ הנוה אם ברבר עיון מקים בכלוצר.ך
 ספק ראמ' כמאן כרם ה.נ סע'א(: ,א' המסכת בתה.לת כ,תנ ןכ'ה מדעתן.אן
 רם. כלומר,ןרלא כו', נשר.ן כו' הוא מורה ומשג. 1ין מותרית, מיתרהכן

 ולא וכ).,,י מוכן ספק רה.ינו מהיים, ספק מאתמול ספק שנשרו לפ.רותנתערבה
 'כול כת",שהר',,,ה'ה ע"פ שהרה וכנראה בנ.רסתו.זוי לרבינו חבר לומצאת.
 a~DT. ק"ע בעלי כפ" הגהה, בלי גם פירושו אתלפרש

 לרי;מא, כ,ן מקורו. על מעיר רוב ע"פ דוא הראשונ.ם ע"פ פיהכשרב.נו
 אחרונה כמשנה אסורה קיבתה הטרפה מן ~npy כשרה היו aty): )2 כיתבהוא
 של.,:ה.רושלמ. בספרים הנמחא כן ומצא הכשר כל פ' חולין במ' רמב.ן כתב]כן
 דרכנו ולפי וכו'. מעמ.ר.ן אין פ' ע'1 בטם' רפוס של בספר.ם מצאת.ה יכןכאן,

,,ן, בחול.ן.,,י ע"ב קט.ו עד לכה'פ פ.רושו חבר שהרמב'ןלמדני
 ע"ב, כותב511, וכ"ה הספרים, נגד מעצטו לפעמים הגיה שהמחבר ברורברם

 ~עירא ד' אמ' ש.פה D'-DIN ה.ינן כראשונה כ~'. בקדמ.תא ע'ד(ן ס' ד.י,לדא
 ת 1 ע ט ש1 י ו למעלה, ת ל 1 ס פ ו למטה שאוכל רמי, דוקא למרקדשהמשמר

 ה.א הנהיו למעלה. וסולת בהם שכתוב בספריםסופר
 ובמקבילות מ שו' 302 עמ' בשר'.ר גם היא .וסולת" הגירסא שהרי הספרים, כלנגר

 2.11. עמ' ש'1 בתרב.ץ אפשט") הררן שפרסם דננ,וד מן ובקטע יפ"כ פ.1בשבת

 שגירסת ספק שאין העירו כבר אבל שונים,9"י באופנים הירושלמי את הג'הווכבר
 כפשוטו בה.רושלמ,, מיש עיין מט.1, פיה אבית במשנת כמפורש נכונה,הספרים

'DY111 לררו 44י תורת בשערי נם יערן שם. אפשט"ן הר.'ן אצל ובהערתי 

יין, 70ן. עמ'רב.נוב.ץ
 לאריכות לפעמ.ם מפרש שהוא אמרנו כבר בכלל רבינו לפ.רוש.ואשר

,ן,

 ק,~,. גהוואות חסדה ,1 מל",,י
 ביצה מק"ת ר.ש ונירוש'  ו'ל אכרי הר-א וכתב מעה'ק: סדת י-ר  פמחים  במ4איש28נ

 11'ר~שלמי. בבבלי צד'ן אין מריש כדאיתא ורבנן דר'ג פלונחא ישרי סאחמול ספק נשרו ה.)םספק
 הווזיר 4 לביצה בפירישו ברם Q.v' דהגא כרבנן רהט ורבנן יריחו, כאנשי התם דשר'ור'ג

 בפיק היסלף: השזרית )ב.ן מוכן דספק ופלוגתא הע'ר: אלא יר'חי אנשי עניץ את כללרביני

 את תולההוא שכפסים םיבנ'ם ידדבר.ם ובירושלמי, בבבלי צד'ן אין פ' ולקמן שם(רשבת
 תני חול'ן שאין יריחו, באנש. ר-ג שיטה את לתלות צורך אין כאן אבל בר-ג, 'ריחו אנש'שיטת
 ,1 תני.ברלא

,(1, ן. עמ' ארצי" עיין127
 ,4פריימן' השלם טפרש בקינטרס עיין לתלמידו, ,יביא שלפנ,נו להרמב'ן הטיוחם הפירוש78י
 pD91,.לן

 בדי
 סצנת,. באן יד נסג: 1בס151 א'. צ'ט

 ו, שגת ~בארצו",וי

-lpD11 

 פאן. הרב ,ההת כחווו אגשב"ן בדוך .ר' כרוך
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שט ל.רושלמ. קדמונ.ם מפרשים עלמשהווכ1[

 לרחוקים, נם נכנס הוא רחוקות ולעת.ם הבבל., את נם אגב ררך ומבארובהרחבה
 לפ'א ע.ב. ,7 רבינו מפרש וכן 441. עמ' כפשוטו בה.רושלמי מיש לרונמא,ע"ן.
 ע"נ להשתמש ראסור מקובלים אנו כך כלומ' אומר.ם, אנו רכך רע'נ(: ס'סה"נ,
 נם ע"ב( 4,11 ופ.רש עקב. .ותר היה שרב.נו אלא שם. בקיע פ.' וכן וכו'.קרקע
 במלת"הו. רבנן פלוג רלא כלומר כו'. אומ' אנו כך JWDT' ע"א(: ס'נ 1ה'ב,בפיה
 טפחים נ' ובוהה ראתה אע'נ בארץ, מוטלת שהיא ומורה ע.נ לרוש ראסור '.לדהר.

 בצמיה. אומרים אנו כך כאן פ" ,הק.ע רמ'. כלכור מנ' פחות רכל אע'נכרלקמ'ד,
 כך הביטו. ea" הראשונים שנחלקו 18( בהערה וע"'ש ר'צ (DY' לעיל ראינווכבר
 שב'רושלמ'. אומריםאנו

 [ר'קן.,י ר' שם: שנינו וכן ה.ב. פ'א ל.רושלמ' פירושו את לרחימאנציע
 בשם אבהו ר' כוית. לאכ.לה הא לב.עורו אלא שנו לא חנ.נה בר' 'וט. ר'בשם
 מן ל.ה אמר הנקיה ר' עם מנא ר' קם כזית. לאכ.לה ב.1 לב.עורו ב.ן 'וחנןר'
 11(אנן יוי ואוף ליה אמר אכרו. ר' מן ל.ה אמר מילהא. הדא רבן.ן שמעהן

 שלשים נ'תנ. כן לא ר' בז". לאכילה בין לביעורו בין 'וחנן ר' בשם אבהו ר'אמר'ן
 בתורה. כריתותושבע

 בשם חזקיה ר, ישנים בספרים ה"נ גמי. ע"א(: )4 רבעו כתבוער
 מנא ר' קם הכ' בתר מדקאמר וריקא ר' גר' ולא חנ.נהן,ו'י בר' ןיוסי ויוחנן(ר'
 לעבור לכ'שרו אלא בננוהכת: דמץ נ'ש אמרו לא שנו, לא : כו' א.ל חוק'ד ר'עם
 ,ליף ולא שאור למיכתב רמראצטר'ך כרת לאכילה אכל 'מצא: ובל 'ראהבבל
 בשאור וטרפתח מחמץ, ש,עור.ה רבצ.ר כתב.ה רלהכ' משמע וחומר מקלמחמץ
D"DI.משסע ונכרתה, חמץ אוכל כל כ. בבת.כם .מצא לא שאור רכת.ב בחמץ 

 וח'לוקן כז.ת דהם תורה שיעורי וכסתם לאכילה, השואתן ביש ומוקם. שיד.רש.עורן
 משום ככותבת ראטר. ופרש" ע'ב( ו' בבל,, ,=בתלמור בתל-ב מפ' כךלבעור.

 ששמע חזקיה ר' דבר. אלו אף כו', אבהו ר' כך: דש,עורו הכפורים ב.וםדאשכהנא
 בר.חנ.נא: 'ום. ר' בשם תח.לה ראמ' הא על רפל,נא מלתא 'וחנן ר' בשם אבהומר'
 שדבר.ו חנינא בר 'וס' ר' דברי על 'וחנן ר' קא. לא כזית. לאכ.לה ב.ן לביעורבין
 שאור במתנ.' אמרו בהר.א רהא אב.ש, רקאי אפשר א. 'וחנן ר' ודברי ביש, עלה.ו

 לאכילה ב.ן לב.עור ב.1 וה.ק קא. אביה כרחין על אלא בככותבת, yen1בכ[.ת
 אפ.' לאכילה אבל לב.עור ה"מ אפלינו, דב. ת.מא רלא ולאפוקי כזית, ביהאמרו
 ולא שאור, למכתב קרא מדא,צסר'ך בכטתבת, ro~l בכוית שאור מודוביד
 ואשמעינן לשאור, חמץ בין ב.ש מפלני טעמא דמהאי לעיל, טרפרש.' מחמץ ק.1,ליף
 דלא משום מחמץ יל.ף דלא שאור למיכתב אצטר'ך רלב.ה ר..ל רל.תא, 'וחנןר'
 בככותבת חמץ לאכ.לה בין לב.עור בין רלב'ש 'וחנן ר' מדבר. ומשמע לאכ.לה,חז.

 .ג'ל ;וערסם yUPJT , ;ו' ,,,. )מ' בהר"ר a.y. ל.ג ה.ד. ע'ה געקח'ס )ס צ'ק,,,
 בהירושלמי 'ע.1 מ.ש ועי'ן דנ'ל, בפסחים איננה וכן הנ.ל, ובשריר בכ"ל חסרד 11 מלהי13
 ייDY .4' שםבפשוטו
 להלן. רבדיו סבל ממונח נ5. הנחבר, זל הקולמוס 5ל."ת רק ה.א .יוהנן' ה1י',,,
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ליבדמן

 חמץ בתקן"הו לב"ש הא כוית, לאכ.לה בין לביעור בין דלב.ה מרקאטרס.ל,
 רחמץ באכלה מודו רב"ש בהר'א אמר חנינא בר יוסי ר', חזקיה ר' והיקבככותבת,
 הן מ, בככות~ת: חמץ ב.ש אמרו באכ.לה דאפ.' משמע 'וחנן ר' ,מדבר.בכוית,
 הו.ד לא מ)4 לר' שאמרה שם. 'וחנן, ר' בשם שאמרת זה מר שמע ממאן כו'שמעה
 ואוף 'וחנןוא.ל ר' שהוא רשמעתא מריה לו הזכיר אלא אבהו ר' בשם שאסרהלו
 אנחנו וה'פ,,ואף ל.ב, רף בפסח.ם לעיל היא וכן 'וחנן. ר' בשם אבהו ר' אמריןאנן

 רנתן כלומר כו', נתנ. לא ר. כרמס.ים רנר, של טעמו ונם שאמרת כרכרשמענו
 כז.ת אמ',1ב'ה לאכילה ב.1 לב.עור רב.ן הב. ת.מא לא דאי ואמר 'וחנן ר'טעם
 למיכחכ מדאיצטריק בככותבת דחמץ באכילה לב.ש ב"ה רמזרו שתאמראעא

 והר שביורה, כריתות WWT שלשים כר.תות טס' בר.ש רמנ. הא לך קשיאחרוי.הו.
 שיעורן "'ן וחמץ שאור רהא למתנ', ליה מבע' ושבע שלשם בפסח, חמץמנ'הו
 בתרו"הו ודא,ן אלא בככותבת, וחמץ בכוית שאור כריתות תר' להו והוהשוה,
 רב.ש קץחק כך כל זה ואין ב"ש, ולא היא ב.ה רכר'תות ומחג" בכרת. ב"האמרו
 יוסי רר' ה4 אלא אמר לא שקיה ר' אחר פירוש טשנה: א'גה ב"הבמקום

 חנ.נא, 'וס.4ר רר' היינו אבהו ורר' אבהו לרר' מטת. ותלמוד בלבר וחנ.נאןבר
'*SyHשאמרת מלתך הרא רב שמע הן מן לקמ.ה: כדנפרש לשון בשינו. שהוא 
 בר 'DT' ק' שהיה כן אמר חנינא בר יוסי פר' לך הגיר מ' חנינא בר יוסי ר'בשם
 כן יי','4שמע הניד הנא אבהו. ר' מן א.ל מפ.ו: ששמע וא"א לר~רן קודםחנינא
 כלומר חנ.4. בר ר" בשם אב' ר' אמר.ן אנן ואוף איל חנינא: בר 'וסי ר' שלמפ.ו
 חנינא יבר 'וס' מר' ששמע בשמו שאמרת מה שאמר אבדו מר' שמעת ןאנו[אף

 לאכילה בין לביעור בין רכר: של וכטעמו nJTwt בלשון 'וחנן ר' בשם לנואמרה
 כו.ת לאלילה ב.ן לב.עור רב.ן סבר. רביה וב.ה ב.ש פל.נ. בהא כלומ'כ,.ת,
 בכו.ת שלזור ובב.עור וחמץ שאור שו.ן רבאכ.לה לאכ.לה, ב.עור כ.1 מפלג.וביש
 כן' תאמר לא שאם כלומ' לא, ר. חנינא: בר 'וט. ר' כראט' בככותבת.וחטץ
 כריתות ושבע שלש.ם לב"ש נתז. בככותבת חמץ ב.ש אמרו באכ.לה שאףאלא
 ,1 עלה. רפלינ ולית עלמא ככול, ראח.א ומשמע ה.א, סתמ.ת משנהרורא.

 .צא ןהוא לנו שנתברר ואחר. ביצה. טם' של הפ.רוש אופ' על שעמרנואחרי
 הגרפם לפ.רוש זה פ.רוש של .חסו את לברוק על.)ו ג'ל, אוכר. אלעזר ר'מ.ר.
 נוכר לא הטחב,ן של שמו ברכות.,וי למס' ופ.טרוקוב 1.טומיר ברפוס רב.נוע"ש

 במאה א"*י טהושכ' ספרר' שהיה נראה Itxy השרוש שמתוך אלאבפ.רוש~,
 טאשר קער 'ותר אמנם הוא לברכות הפ.רוש של הסגנון 1sfi~etwn לאלףהרב.ע,ת
 ,[ובמקומות הלכות. רבת היא ב.צה שמס' בחשבון לקחת ,ש אבל לב.צה,הפירוש
 אחה: "יא הפירושים בשנ' המחבר של השיטה בברכוח,36! גם מאריך הואהקשים

.( ו-,ו'לוא(. 5'לד,קונ דרוס D~y הרי'ס את נצלן להלן,,י
 היסתערב,ם. הארץ קדמוני באי היום נם שנוהנין כמו כוחם: הוא ע'א, מ'1 היד, בפ'והון

 גג.".,יני י,ג י. ".". 5.א 5וי. ד.ה ,.ג ג' סה'ח, 5'ן י". וגלון. דיג, גישון מס"ס"וג.ה
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ש.א ליר1שלמ. קדמונים מפרשם עלמשהו]כה[

 מקומות בהרבה ה'רושלמ' את מרה הוא הראש]נ.ם,י,י ספרי את להב.א מרבההוא
 בכת" שכיה לביצה בפירושו מצ"ן הוא לע.ל. שראינו כפ' אמנם. ה';. סתם,וכותב

 מצ"ן ואינו היו בקב.ע1ת כותב הוא בברכות אכל קר1ב1ת, לעת.ם .שנ.םובספרים
 אחת פעם מעיר הנא שכן כת", לפניו היה בברכות שנם ברור נרם בכת.',שכיה
 בב.צה. שהואנוה; כס] ישנ.ם, בספרים ה'; רע.ב: ל.1 היא,בט'ה

 ובצפת( רב.נו של בעירו שחי ערני ריש של ערותו עלינו נאמנת כולםועל

 מלה אוכר' ד"א בשם ה"ן( של ד"ה מ'א 5'1 ,ברכות מעת.ק והא לנסנו,סמוך
 ע'א(.,,י מ'ו ה'ב. ,פ'1 מפ.רושנובמלה

 ר' ה'א, פ"א בברכות מאמרו והוא מאר תמוה רבד וה בפירוש מצאתיברם

 והראיתי בכבל.,,,י א.תמר כמו רלמא כהונה מתנות פ.רש ח,ית ובמררשע"ב:
 איתמר. משמע א'] ר'למא רת.בת DIWD ל. סכ'רא לא ל. ואטר ניע .לשר
 הראה 1ל1 של'ב,,יי בשנת שנפטר סא!.סיין 'וסף ר' הוא רבינו של מור] סתםוהנה
 בשנת בקראקא בראשונה DD~J ממלות לחמש ,ה פירוש אבל המתנ'כ. פירושאת

 בער .ששכר ר' אמנם סאנ'סן 'וסף ר' של פטירתו ארר' שנה כטת כלומרשמ"ח,
 הנאת הק1רש מלאכת להשלים 'תכרך ה' שרנ' כה ער דב,חבר .אמרכותנ:וי'

 לחדש שלשים 'ום פעמ.ם. ב' טוב כ. בו שנאמר ביום א ר ת ב א ר 1 ר ה מב
 בסנף כלמר לפ.ק., והדש לנ: לכם ונתת' שנת אלול לחרש ראשון '1ם הואאב
 קמא. מהדורא כן לפג. שכתב ומכאן שלו, בחרא המהר1רא את השלים שמירשנת
 של.בו שנת לפני לצפת בער 'ששכר ר' של TWI~'D ותנלנל כיצר ה'א השאלהברם
 טופס הכ.נו אלא בכתב הספר.ם את .פרסמו. לא כבר ההוא בזמןוהר.
 שר' בהנחה הה.רה את לפתור .ש לכאורה לדפוס. למוסרו כד.אחר

 הטופס את הראה והוא a"5w שנת לפני בא'. ה.ה בעצטו בער'ששכר
 אוכר..,,ן אלעזר לר'שלו

 53'ל רע.ג. ..ן סה'א, 5.ר ברגת ;"ן הוין, 757 "ה סב'א הוא ה5.יו"'ס נוי.~,י

 יג,ת את גז:.הס "ג'" הוא ה"חרו)'ס מס5ר' הבלג. יןלדק ס;ת'ק הו" ע'3 ק'גק.",
ילקר"ק. .וסי

 קי'רוק1 אוו "וגר' ר'" 3שס ,קויהן קרוג יין 5'1 ,גדגות גגי"'ק יסית', טה,,ן
 קיד. 7מ' לכ', רש'סת)ו ,"ן תוויות, גו שהותסס 5'ו לחרויות מע'רושו אלא,גיגית
 5.ו-". ר3ה גקה.ק 5,1)')1 גסת!'ג וג.ה,,ן
 ,,,. ;ס' ק""1;' לנר 3י'1)'ס ~ך,ר,7'עק' אונר' "לעיר ד' ;וך קך'ו ;.ן,,ן
 רסית' ועתה יסורק: 7'" ל"ד ז).ר. ד.ו השק'. הדרק ס')ץ להר" דרות ;ור ג7)'ס,,ן
 ובשגוע וגו'. ['ל רל'ן "'7 סרה גמהר'ר קן"ון קרוב' גקראקא יעטר ג' בר'ותרווו
 אשר ,., קן'ק ף 'וק 3סקר'ר הקלס החגם (7us גופת ג' "קסתה א,')ו ה~',הה,ה
 גה.ר. מס ,'ק ,, הר' קם 3צ'ו1'ס ועין ".'. חגס' ס)דול' מאד רקום ",קה.ק

 ע'כ ק.ל ל הו בר15ק סבלות הסק בסוד!,י

 סה.א. 1.5 : 5.א-ג' ר3ה גקה.ש ,סתן.ג ע.א "ג-ט' ח' ה.), 5." לדו)סא 1;"ן a'~OHנסק,סות
 3ן.ס,. ועור ""."-1' ,ב.ר וסת)'ב ע.א ,."-:.ך נ.) ה.ג. 5.[ 5'ו-ג': לקרר וסחו.ן ע.אג.ד

u'eal,אבי 5קח. 5ח'ן גר רג')1: שרז ,.3 ס,י ה.ג 
 רנה ושקש גסקג'יה 3"חן.ן

 ת עח 5ח'ן: גד ג;ן"ו הרג ע" ר"ג ג' ה.ח. י.ג ,1.;', וירו; "הות מג'" גן5'ג-ה',:
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ל,ברמושיב

 של 1פט.רתו מנ1ר.1 מקום על המסובכת לחקירה עכש.1 להכנס ברעת.אין
 שראה ר"פשי,י 'עקב ר' של ער1ת1 על.נ1 נאמנת אחר מצר כ. בער, 'ששכרר'
 קשה שנ' 1טצר בפולטה, אשר שעברעש'ן העיר של בב'ה'ק מתמכ בעל מצבתאת
 ובמצריו כס'מנ'1 קברו את שמצ"ן ק1נפורט',י, ריר טס1רת את להכחישמאר

 ולפיכך ב%", בנעור') ה.ה בער שר.' ואפשר 11'ראש.(.ן ר' אליהו ר' ע"בחברו
 שנהג בבאורו מתנ.כ בעל של שיטתו נם לנו תתבאר .בנה שם. נפטר שנםחשבו
 אחרש ,ספרים ממדרש'כ חוץ לו וך'ו דןוא. שכימן צפת דכמ' כמדתבה

 ' נכת"ז.
 'רושלמי תלמוד לפנת והיה ףפה,".ן טוב נושן 'שן קלף על 'ר1שלמ'נם

 עכש.ו ,ן,ורק באיטליה המרפ'ס'ם לפנ' שהר כתה.' בכל חסר שכבר פ.נ,'ילמכנת
 בסוף יוחך,,שלם .ר)שלמ. תלט)ר לפנ.1 היה וכן שבמצר'ם(,,,י הננסה ע.. לוזכינו

 ,~ אפ.ל1,,ן'במורח, מאר מצו"ם בלח. הי. בכת" ה.רושלט. ספר. והריע.ו.ן,ן

 קן.ק. ,(יי)'ק' 5י.א-"' לקה.ך "מת "ות קק5ר "ירוקו "ת שבאג .)ראה "וק.ס(. "","יד,
 15ך אדם פ" פי,ן. גר "ברב: ;'א(ק.')

,,ן 1. ;מ' 'משנר איל תרמ.ו, שיא הסידות אוצך ג.ק,,י
 H.y- מ'א iyOPHP' הוצ' הדירת, קורא,,י

 "ל ,זגג סנבף בש;ביעש'ן קדק'מו נ"ר וה'גןו מ' ווגית' "יד לידס )רא'ת',,י
 קהרב היניות ד' 'ש ברב זה. ,מנה; קמון'ב קיג'א ובמדומן' ,בא", גזנ5"ר ניר 'שגברר'

 גא'רו5ה. ק',ואחיו

 "-:ן. קערות ,ו, ימ' "נ"ל ר"פמן ;"1זזי
 וגק)ק. ,,להנה יעה להוס'. ו'" ,ן, הערה ,, iey ה)., רסיסן איי גדק'סד 1"ן,ין

 )פצ'א-ג'י בביר כותב שכ'ה בכח'י, ברכות 'רוש' נם לפנ'ו ה'הוכן
 נקור סיאתי )בך שא,ת.ה. לא סרה לי צרה ומ. תרס ;'ג( י"אק'ב.
 ;ל .'ר)"למ' וגוונתווגו'.

 ;יין מ1)קד)ת, מליס גו זה'ו ))ין '"ן קלי

 niOD-ט'. לב.ר סתנ'כ עיין140
 ס'1. עמ' לאור, שה1צאת' להר'מ ה'ר1שלסי דלכות עי.ן0"1

 א'. נספח סוף ס'ח, מש'ש.עמ' ע,יןי5נ
 כותב ,כן סיריליא,. הר'ש בשם מ'ש ש'א עמ' לע'ל עיין152
 לבקש מינע מועד ה'ר1שלמ' לאנר1תבהקדחתו

~eD 
 והעתקתי מצא, ולא סועד לסדר ירושלמי

 ליב: סי' ורקס ל,ר,",מי ליק)",ו בסוד גותנ וכה י:. ;מ' כחוטו בהירושלסי ,דבריואת
 ווסת ו5יק,ו".1 .רו"לסי מתלמוד ס5ר שוס קופת גייר ו,איאיתי שמעת,,א

 גבהד 'שוגתן סוקרך וב ס"1.ס, ננס ב.ד ;מצא חסת גהר בי לי ו'אסרו )בז', א'ססקגתא
 נגלי קדרי,ל,סוד משית" רגיס מדר"יס "ירוויס גלי גו )נתנו אשר ארוך סקר ובהונהת,רה
 בנדרש ;, לחבר הלקוט בע. גפרך עלגת מחברו גוונת היתק מתוגו יראה )ג1', 'י);,מ'ווט
 ה"ת' "'ג: לתריו גל'קו".ו קט כותב הוא וגן וגו'. )נתוג'ס נב'א.ב מתורה 05)1 זה א,;ל

YDnונ,'. ס5ר,,ן,ק)טות אלא ב.י' אין עתה נ, שלס, בספר 'רושלס' תעיות מסבת ב'ד' וידיה 
 יפה ספרו את שהשלים יפה שמואל ר' הרב לפני הירושלמי של כתיי שום היה לאוכן
 נקוי ,ג"." ;ס'ו בתת כקופסא ,ירו"לס,מרסך

 בת" היה וגןוא ;'ב(, קכ'ו בד.ר. הסנר
 בנספח. ןןהלן כ,ו על עיין בנבנשת, 'הושע ר' לפני סיריל.או( ר'ש פיר' עם AJD' )חוץהירישלס'

 בביני ,סימא כותב וגן .בבלי. )סיסת שהיהה סכי הנקל. ין יוצאת היא וקל.ם קמק'במובן
 הא דחיס 'וןך כתיבת כ'רושלמי וראיתי עיא(: תך.ך,ני. ווינא ,ד' רנ'ם סן' 'ו'ר'וסף

 הירושלם.. לשאר שקלים מס' של כתכ.' ממציאות ראייה מכ'א'ן א'ן אבל וכו'. סקריכין הכלתנ'נן
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שיג ליר1שלמ' קרמונ.ם מפרשים עלמשהוובז[

 אשר בר' אברהם ר' פ" לפניו היה וכן בא.רופה. רו.ל.ם ה.1 עלא  שכןומכל
 ע.פ בפירושים התענ"ן וכן צפת.,,י מת1שב' היה זה ורב המררש,,,י כלעל

 שחבר לדבר סמוכין לשמש 'כול כץ אנתה. 'רע שלא אעפ-' הערב'ת,,,יהשפה
 מן שהר' וברור. עיון צריכים 1הרבר'ם בא". בה'1ת1 הראשיתה המהרוראאת

 שהיה ש.תכן מפג. נמורה. הוכחה א'1 הניל לברכות אוכר' ר.א שבפירושהפ'סקא
 סתם. מורה לו שקרא סאנ'סן 'וסף לר' ,מחוץ מובהק רב עור 1'ל להרבלו

 שרישתמש לכתה" כלל דומ.ם ה.1 לא בברכות הרב לפנ'  מכיו שכחה.' לצ"ןויש
 הפ.רוש.ם. ש;' של מרוקרקת מהשוואה להווכח שאפשר כמו ס.ר.ל'או. רישבהם
 'מנו 1ב1 ע'ר1 שבן אעפ" לברכות,,,ן בפ.רושו מקום בשום רבעו הזכ.רו לאונם
 פר1מק'ן לרא"ל 'רושלים חכמ' בתולדות ע"ן הרבה. בו השתמש קארו ר" מזו. .הזקן

 שלא 'שנים כת" הרב לפנ' שהר ראינו כבר לביצה אזכר' ר'א לפירושואשר
 ובדרך מצר.ם(. ,כת" שבשר'.ר לנוסה ולא הרפוסים לנוסח לא כללהתאימו
 המסכת את נוציא ה' וברצות ט'מ'. לה רל.ת מרנל'תא היא לביצה פירושוכלל
 רכינו. פ" עםלאור

 המב ו' שלמה בר' משה לר' משהשני
 כת.י פ.רוש ;מצא 1'ל,,י 11WW ר.ר של הספרים באוצר ל.רושלים.ומצפת

 המחבר .ר1של.ם..'י של אביר שהיה חב.בי,י 1' לר"מ ורמא. פאה ברכות,למס'
 ערב המחבר של ושמו הכת",י"י מגורל שנראה כפ' ובהרחבה, באריכותמכרש

 ,. ;ס' שט רידמן ל5.,,י
 הוכל. אור ,סטרו בהקדמהו ;"ן,,ן

 את הרג הג'א לחרוסות שגירושו ואתשר nelo9_ קרוב מין 5.ו גרבות מלא'" עין,,י
 בצצת. הרי.ס 'קנת יל ,, הערה לע'ל )1"ן הרק.ס."'רוק

 ה0רונ'ס הש'וו..ם מן שראה כ5' ה'ר1קלמ', ש, אחר'ס נק" 1ס ה', קאיו ר.' .5ן'ורן
 ס'. 'ו.ד גמור ~ב'. ס15רש אוסר ונ'ה הד"1ס'ב. לנוסח בהשוואת ד'רושלמ' מןבע'סק"~ת'ו

 .'ס רה.ח, פ'1 וררים 1'ר1ש' סגושל ב"ן ר 1 ; א הין מן קורי ;'או: קנ'[ ווריג ד'ר"1,
ה ג,ר,ק,ס' סצאה' ותך ובז'.עיד( ג ה נ  גה קנהונ ןד5וס סנוסהת ולא5וק' 'ר 
 ר 5 ס ג 1 הדפוס גס5ר' ק1'רסא היא נך בק1)ד'טון סותר ה"ן סן קווךר וגו'. נבוהל ב"ןסוך
 ד. ת ב ' תנ

 וא.לך. .,י DV~ ח.א, דוד אהל ע-ן,,י
 סהר'.ח הס' מור, של הח"מ yy3 ועין 1זנר: בנת" נ. קט!"ן ע.ג ,"י ;.,'ש,,ן

 ל5דוסקין ירושל.ם חכם. ת~לר~ת 1"1 הידוע, ,לסכו חייו 'עקב ר' לחותנו ג"וגן ונוויהן 1. ' רנ
 ,,. עמ'חיב,

 שבב.ה.מ בסתריה נמצאות טטוו ויית דרשות ואילך. ,, ע0' שג 5ר1ס1'1 ;"ן.,י
 גוררו" האתבער. ,נגוד מה" לאגרהס, נחסד לאוו')1ר דיר ס'; ;"ןבבודפש".

 ,2 עט' ת.ק,
 (,6()1)9. בגודל ;ס~ד'ס רל.סי,,ואילך.
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ליברמןשיר

 לקבוע מיניין היה הירושלמי של כתה" לת1לר1ח בנסע ברם הבאגר. טיבבער
 רוומא1ת בנ' רק הרושם הסתפק לצערנו הרב. בהם שהשתטש כמה" נוסחאותאת
lOG))הן ואלו בירישלמי. למקומן ציין לא וגם בהעתקתן, ביותר וקימץ ע.א 

 'ןהר1נמא1ת:
 .ר כתיבת 1.ר1שלמ. ג'ל הריש נ.רסח וה.א נרס.נן הכי .נמ'.א.
 ע.נ. כיר רה'ב. פ.ה לרמא. היא הכ11נה '. וכו' להפריש הרוצה תג.( וצ'ל:תנו

 אכל , נדפוס,י, דר.ש מנ.רסת באן שננד שלנן במהד1רא ס.ר.ל.אן דר.שגירסת

 עינ.ם פ~תח רא.ת, 11 ובהלכה הנוספת. בהערה שיח עמ' להלן טישע"1
 ש 1 ר ' פ ל.הן אנה האלק.ם רב ומן ואחר ע"ב(: כיב ןבמקומ1, ו.ללהח.ר'א

 כרון עד בירושלמי רל"ג נמחא ראיכא שכתב ראיתי ושם י . כ י מ ל ש 1 רי
 נרם. הוו דשא והרא'ש טהר.ש סוכה רהב. הנו' המפרש הרב וכתב וכו', לויכהן
 יו.ד .וסף בברט. 1ע.ין 1הנאנ.. עכ'ר אלעזר כאבא למתנ.ת.ן רמ1קמ. ב.רוש'לנה
 מן לא ביוראי הוא הזה הפירוש שם(. ע'נ'ם בפתח לו חציין '"ב אות של"אסי'

 שנהג ר.א,,אוכר' טפ" שהעתיק ואפשר של1,,,י בנוסחא כ'1 נרס הוא שהריהרופס,
 כא'ל~.,,ינהוכח~ת
 בתוס' ,"נ"א הכ' שימכור, כלבר לס'טון אלא רמא' למכור הת.ר1 .לאב.

 וכן צר.ר,,לעשר. כך וב.1 כך בין הבית בעל אבל בה a1'o~l ה'.1( פ"נ)רמא'
 כ'1 ה'ר, פ.ב לדמא' ה.א הכ11נה יר'. כת.בת ב.ר1שלמימצאת.

 אות a"Y ךנ ל1נץ, הוצ' ב.רושלמ' עי.ן ס.ר.ל.או. הריש נ.רסת ה.א 111ע.א,

 רנרסי' כשרים ויש יכו' הגזבר קצר 'שנים בספרים גרסי' "הכיג.

 העת.ק 1הרושם,ולא ע"ב, י.ו ספ'ב, פאה ל.ר1ש' היא הכוננה '. ונו' הווברקצר
 לנוסח ברי1ק כאן מתאים הרש'ס נוסח הנרפס. 1ב.ן כתה" נירסת כ.ן הש.נ1.את

 השחמש שקרב אפשר  אבל אחר. לכת.י כאן כ.וון שרנחבר נראה  ולכאורההנדפס.

 1'כ  ו.תכן אזכרי, ר'א בפ,'כאן
  שב.וי

 תכ'ב, בקישטא ywlr OB~JW שרה לספר

 בעל שנ'רכת להוציא וכרי וכו',,,י הצ.ה המבר קצר נגרס: ע"ב( ,ע'1ושם
 ומדדשס( דוו )והיינו ישנים שבספרים אמר בו( שהשתמש להמד )שיש יהושעשדה

 חצ'ה.155 חצ' ה'אהמרסא

 וספק מ"ר,'ן ל,מ.ם צעיר בהעת1 בקושטא ספרו את כתב חביב דהר"מ

,ן מ.ג. "'ה )גמלא'ק ושלך ;.ג ג.ו לגץ. הוצ' ג'י,"ימ' ,"1,,,
 כלום. העיר לא הריש פירוש  אח  שהביא  גמלא-ש וום  "ן'ל, הוצ'  ביריש'  עיין63ן

 ,ן זון.  הלרה ,;', יס'ז לסיפה ךריב ב.ו פ.1 ברווח מיאש ;.1,,י
 יא;"" ידפו; סין,  גילה 'הישי  שבשרה ג7'1' ,וריג  שלפנ.נו. חן'ה' 'חי' ביקים ,.יו
 ,,ן ג'רוקלס'. דינדון מן שיאך ג5, הנדוו, גוף אוגה תיקןקיא

 0ן שלס ,יתד "7תק להשך 'גולח, לא ל!;ר, כ' הורדך, "לא אינה עניו נמוגן,,ן
 הנ.ל.הפסקאות

 ,,. ,"ס' סק'ט והקוה ,, ;מ' חיג לפרו0קין ירוק"ס חגסי תולדות ;יין "ל.ד. זנתלפני
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שטו לירושלם. קדמונים מפרשים עלמשהוןכט[

 היו שלא מה ממהרש'סו, )חוץ ה'ר1שלמ' של יר כתב. לו ה.ו אם בעינ.נרגל
 גדול דלק על פירוש שחבר בנכנסת 'ywin ר' דרב 1מקומ1Jer 1 לבןלו
 ה.רושלמ..,,ימן

 שהגיהו והספר.ם א., חכם. ב.רי שהיו המוגהים ה.רושלמיספרי

 ה.ר1שלל.. של עת.ק.' 1.ספר. .שנ.ם' ,ספר.ם בא"' שה.1 לעיל רא.נוכבר
 הללו. בכת.י שהשתמשו ומסתבר כת" ע.פ אה.כ ה1!ה1 ה.רושלמי של הרפוסספר.
 מרה 'ר1שלמ' ומצאת' הר'מ:,י, על בבאנר ק1רק1ס,"י מהר'. מב.אוכן
 שה'רושלמ' הסברא מח"בת הר' הרפופ, בנוסח כרנ'ל השתמש שרבינו מכווןוכו'.
 כת". ע"פ שהנה ר'1 הוא לפניו שהיההמוגה
 הח'ר.א ממנו תעתיק לונואנ1וין ר' ר"מ ב'ר' נם מונה .ר1שלמ' היה כנראהוכן
 ל1נ[אנו שהר"מ נראה הקצרות ההנהות ומתוך ואילך. ע"ב קס,א לארן,בככר
 1מצאת' הח'ר'א: כתב ע"א( מ"ר ~ב"מ ע'נ.ם ובפתח הנל'ון.,ין על אגחןרשם
 הקרושה 'רז מכתב ל'ר1' בהוה1ת'1 ולהיה ל1;1חנ1 ר' מנחם כמהריר השלםלהרב
 ס1נ'א שהעתיק ע".ש .ר, כתיבת מ.ר1שלמ' ברפוס שהסר מהשכתב

 מ'ר1שלמ' או לפנס שהיה 'ר כתיבת מ'רושלמ' הנל.11 על שהשל.מה ויתכןשלמה,,יי
מונה.

 הנ"ל הרבנים אשכנ['.,זי ר.ב ע" מונה 'רושלמ' ב'ר1של,ם הח'ר'א ראה1כ1
 ולפעמים הגליון. על פ.רושים נם כתבו אלא ור.רא הנוסח בתיקון הסתפקולא
 בתענ.ת שנינו לרונמא כן ב.רושלמ'. מאר קש.ם לטק1מ1ת פ.רוש,ם מהם למריםאנו
 לאו 1ח6 חסרונה. לה נוהנ.ן חס.רה השנה ה.תה אם תג. : עגב( סיר סה.נ,יפ.א
 אחר הולכין לעולם אנמר רב. נמל.אל. בן שמעון רבן דברי ס.ררה אחרה1לכ.ן
 שמואל ר' 'מא ר' ועורה ר' ע.ב1רה. אחר הולכ.ן מעוברת השנה ה.תה אםס.ררה.

 בבאורו. דמפרש.ם מאד 1נדדק1 נצרכד. לבסוף 'והנן ד' בשם בד מט. יצדק רבבר
 מצאת' ה'ר1שלמ' .וביל.11 מעת'ק:,יי הארמה,יי פרי בספרוהנה
 כסל.1 ריח הניע כ1' בחשון בע' רתנן קא', אמת;" חסירה. הזתה ג'ל, רפ'רש ' 'כ

 ננ'ס'ן ד' "סגו, תוקן ותו לנן ה'דושלן. פ" "ד"צ מ'יתא Ny"fiDI שיא ,הצאלי 'ש,.'
,N'DOID1'. סי' 285, עמ' מיכל, לך'ח החיים כאור מ'ש עיע 

 "נ. פ" 68, עמ' ח'א העל לפרוסקין ירושל'ם חכמי בתולדות עליו עיין9"י
 כלאים אהצוק ועיין ע.ד. פיד הרד. מע'ש 0ה. פ-נ ע'אן נ' ה'1, כלא'ס מה' 9'נ110

 8.,עמ'
 י. הק' ,וו DY' העל. גדומק'ן נגל עליו ;"ןיון
 irla. כת.י בנל'ון ב.רישל' קרוש לא' שמצאתי הנהות שכחב: ע.כ קס,ר ועי"ש172
 "7. הערה 51 עמ' קסר'ן, של בתלמודה מ.ש ע"ן73ן
 כקרית ומ"ש 118, עמ' הנול, פר1מק'ן ועיין הנהות, ערך ספרים מערכת ש"נ עיין171

 י0נ. oy' ש.ע,ספר
 ;"א. ח' תענ.ת, ה' י.ד ".דואלית, ומו"ל בר' "',חק לד',וו
 ;;ק. ,"דד גרטיס ,5נ. ,'י דג.נוג'ץ מיכ, ד' ןס;וך ידידי ;,'. ,ןעידנ.,וו.
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ןל[ליברמןשט[

 קב.ע1ת על בהם לרקרק צר.ך במתני' חכמ.ם רמנו ה~מנ.ם אלו רכל וקאמר ן,ןכו'
  זפעפים יאים שניהם ופעמים חסר.ם an'lD שפעמים והשנן, תשרי שהםהשנה
 במתני' ?נזכרו הזמנים באלו מתחילין אין חסרה היא ואם חסר, ואחד מלאאחד

 ביד. לה רקבעי הקב.עות אחר הולכ.ם חסרים אינם ואם חסרונם. מטלאיםאלא

 העיבור אחר הולכים א1טר.ם שאנו רמה הבין הוא כ. פי' ,טת,ה. שמחלפה
 אלא המשנה ר.נ, וכל להחענוח. יתחילו שלא כלומר בעצמו. הד.ן זה עלחוור
 ף 1 ס ב ל 1מ,נ. כי'. מחלפא מתמה קא ועלה מעוברת. שה.א מפג. הרש.אהד
 תענ'ית של הומנ.ם סוף על חוור עיבורה אחר ה1לכ.ם דקאמר הא. ר"ל ה, כ ר צנ

 כת.בת שה,וא ים 1א1טר עכ"ל. נ.סן ש.צא ער 1טתענ,ן ח1ור.ן ה.חיר.םרתנן
 למי ראת נצקכה לבסוף על וה וירו 1"לו, בצלאל הרב שליד

 פ'ס' ,ע"כ קליה ס'ם1 הנשמים רסן 'צא ספ'א: שם ב'ריש' שמס וכןשאמרה".יי

 הדכים אץ בסוף ולפץ תקוו. של נון וכלכר מן ר' בי יקי ר' אמר המשנהגמן
 למלא כר. לה שמתן עיבורה אחר אלא ב"ר. קביעת אחר כלומר מיררה,אחר

חסרתה.
 כי, ע"פ שהרה הוא ברור ה.רושלמק למסח אשכם. ריב של להנהותץואשר
 לד1שלמ' נבכ1א' מ.ש ע"ן הד1שלמק בכח" ער"ן השחמש ערך ריש הלמ.רושהר.

 כ".ב,זי עמ'כפשוטה
 ולאחריה ללמה לה ובמסך השש. לאלף הרביעית שכמאה ראעז דבר.סוף
 פ'ר1ש,ם 1חבר לשפייי לעלזת ברעתם שהיה ואלה בא" שנערו החכמיםהתעוררו

 ר' של במכתבו שהתחלנה במה מס"מים ואת אותה ולהמה א" שללתלמודה

 בשבח והרבה תורתה,[[ שכחה כ' לאמר אם בכבור הקל ואם יהודה:,זן בןשלמה
 1.,כ1ר ימק.ליה יקנא הוא שארית. לה הותיר אשר הזריתה. מצאה כ. 4ב.אשת
 אכסנ.1ת.ה. שת. אל לשיב ה.א עת.רה כ. להכר.ת. תורתה תשכח לא כ. ברית.לה

,1,ן[[ן הל.כות.ה. מהם מושלבלת.
 ה-ט. הענית סי' פ"נ פענח, הצינח רא,ין הנר" מדעחו פירש וכןח176

 וו הן' ו,. ,1;ס' שם ורא'ת' אפ"ט"ן. סהרה של שרול סירו הו,;1' ההזהה בש"ת,,,י

 ע'כן 'טיס נ' מהר אלא פעידין נואין שכחב: לזה ס" ח'נ מטרא;' הר" שו'ת עלשהעיר

 שהכמה הש מהרתן של רעש המפר.ם. ככל ה'רושלמי בנסחת ונןז"אוכר

 אם בעע' הוא גדול שספק שסך וה מקים השמטת' אר הירושלמי של כתה" ספרי לכלה'א

 שנה כיה 1ה"ך בשאלה,; )ע"'ש שפ'ב משנת מוקרם עתר לא נסחבה התשובה לכת".כעץ

 קראקא. ידפיכ קוו של הירושלמי SDS~' שמי,נתו איפיא יתכן בקראקא, היר1שלמ' שנדפסאחרי

 הרב: כתב ב"רך( ש'ע בשנת נכתנד )החשיבה קל'ט ס" בח'א שהרי כלי שדיא לרתדע

 ההיא שבזמן קפנ' הספרים, ככל שכ'ה ה,כיר .לא ה'רישלמי', .של כנסחה מצאת'ה,ושוב
 בקושטא ז'ל קרב לפני שהיו בעיני מאר רחוק כרם אחד. דפוס אלא ב'רי היה לאער"ן

 יהושע. שדה יעל לתלם.רו כלל ה'ה שלא טה הירושלמי, של כתב" כמה שפיב שנתאחרי

 ,1 של'ד. אות ". סי' הטור הנהות אה'ע, כנהיוועיין
 חביב. ן' וריס לונונו הר-מ אשכנזי. ר'ב אוכר', ר'א פיונטי, ר.ם סיריליא1, ר-שזזו
 י. הערה ,ע'ל ;"ן,ז(
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ש.ן לירושלמי קרט1נ.ם מפרשים עלמשהוולא[

נספח
 לר' לא ה.ר1שלמ. של כתב" שום ה.) שלא 52ן הערה שרב עמ' לעילאמרנו
 לפעמים נמצאות .פה להר.ש מראה  ביפה אמנם בנענשת. .הצע לר' ולא ,פהשמואל
 באורות הראש)נ.ם, בפ.רוש. השתמש שהוא ברנר אבל שלפ;.נ1, מאלה שתותג.רסאות
 מש.קול הסברא ע.פ נם שהניה כשם ה).ה פ.הם ועל וכרומה, ,עקב שבעיןהירושלמי
 בכת'. השתמש הרב כ. לנו לה1כ.ח שיכולה פסחא מצאת. לא ספרו בכלרעתי.

 הנ'רסא שכיה היב .~כ.ר לא מראה כ.פה הכמנת רב שבספר .תכו לא כןעל יתר בכת.י. שימוש על מונ.חה מובנת אינה שלכאורה קשה נ,רסא רקה.רושלמ..
 ה'ר1שלמ'.,י,בכת"

 ס'ר'ל'א1. הריש D'p1 הראשונים ;.רסא1ת ע.פ מתקןכשהיא רוב ע.פ מע"ר הנא 1הר' בנבנשת, הר" בנ'רוו ;ם לנמר אפשר הדנר'םאנתם
a"oJ"שראל חכמ' אצל הוא מקובל ורעת. ל'רושלמ' פילרא הרר בפ. 

 הללז לרבר'ם אין אבל ה'רושלמ'. בכת" השתמש שהרב ואילך פרנקל"ןמר.ו
 מרה הוא כת". ב'רישלמ' הנ)סחא שכיה ספרו בכל מזכיר א';) הרב 'סור.שום
 נכמה הת'1'טי,י ע'פ הריש, ע'פ רוב 1ע'פ נר'רא, הסברא ומן טרעת1 פעמיםכמה

 לפנ.1. שהר אחריםמפרשים

 קוס, ע3ר אב.,ה בר חר ";';ו: lieo) גת,),ת ,ו3סקג.לה ע'1 ל.ג הין, 5'" 53קת,ס,וי
 הל, זה אין ונלומר, ד'דן הכא ל'ת "מרה הדא אסר. דנה מה בתר" עוון לון "מרה'גותא
 ינד מק בתר" עוון לון אמר גן ברן רב הוה א " ) ד'דן. הדא מנא איר הסצר'ו. הללקלו.
 ברר גרס אחריו. יקראו ,הס אג' ארץ עמ' ג'נ'הס ותו הררה )שא גר' דתם רקוווסקוס ה'" ג) ר).,,ס קאנו הל, ,עולס "" וגו' רב הוה נ"א aa: מעתיק מראה )ב.5האמר.
 קיל ס5נ. )גון, ארו קהת'ק,ן אלא עוד ולא הסגר". מן ת'קון אלא סגת., ;'רסא גאן"אין

 ג'רו,לס'. תנון השר)" על יסדו לא ".1 עמ' ג5ק1"1 גך.ר1שלמ, "נ' וט ~ובחונםהמירמס
 סה בל אחרר .קות לצ,ג)ר להם אסר שקינן סוד הונ,ח יך.ר1קלן' הו" ה5ש1ע)השר,"
 הור)ג'ץ הוצ' 5'א. קרה גמג'לתא 11"ן ב'. ל' 1בבל' ע') כ' היו, וס 'רוקלס' ה';, פיועם תוססת" מ.ר, י.ה 17"ה ~ע,,1 נרקיס ראו' רק לענות גו ונהוי יסצר' הל, ,ה וא.ן אוסרעהוא
 שהנס וחמר הראלה, את דחה ס"א )ר' "ס(. וגתוס"' )ברק.. ב' ליח סובה ובבל' ,,יעמ'
 ;חמיה. ר' nD'VS ה'ס נשירת אופר. קה)א מה גל אחרר ק,ענ1 החון נקש 1ל5'גך ודול,ה.ה

el~'Dק.תבאר ,כ5, 5סח ש, האחר))'ס ק.0'ס בששת ולא בריח לא הלל גלל אסר) לא גא.'שהר. אחר. מטעם 1ס הדעת על מתקבל א';1 הסצר' בהל, בער גק. היה שהלס הס5רק'ס 
 קלע, עמ' תרצ'ס חיה. ב'ר1של,ב הענר'ת השרה לתקר המלן ג'ר'עות וולא, )הערתגס.א,
 תיקון(. צר'גה הל.. גראשון .תותלחרוז

 גזר'.ר )ס קיא ,ו ")'רסס ,,,. עמ' "..ד ס5ר גקר'ח הן'רות' ונבר רא". שא')1 לזקןקורס דא" ד)רק' וגס פראה: ב'פה סב'א 7')( שן.ה ,ד'1 ט'ו ס.' 5'ן בהורקתוגן
 י)צ' ת"ה') גקס ,ו )'נקא ,שמביא הסו., להערת "ס וצ")ת' ,,ו 7מ' ה',ר'קה"מר הוצ'ונהין

 לבבל' הנסרה ל.רוקלמ' אלא קללו. ,קריים ג.וון ,א '5ה ;הריש נסונן אבלקורו;'לו.
 וחד,ק'ס ב5'רוז'ם 1.1צג1ר1 הר'ל ס'ק ח"ן ה'רוש.מ'ו. ד1צאת 7'5 .תקוו' וס וו3ד'חד.ו

 ויו. הערה ורן. by~ ח.ןל,רושלמ'
 ע'א. קס.א ה'רו"לס'. מבוא,,,
 סגין הרפס את אצ"ן וק ך15ס 11,.5 ע') ט'ו aT~'DeDN ד' י.), 5'1 גבאה עיןיין
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ליברמןשיד

 ,קרוב פ"נ פאה ע.ין 1.ל. מהר"מ הנאון מכת" מב.א הואוכן
 חק על הקמה ומן הקמה על הקמה מן מפר.ש שהוא JDD'ה"נ

 הון הג.ה וכן הקצ.ר. על ולא הקמה על לא הקצ.רמן
 1.י מהרים הנאון כתב וכן הפרק: בסוף שםו-ל.
 ה דניד וכן לק.ש. לדר'ש ר" נרסי' וא.פכא סיב:י"א
)..
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4 ק - * ו י4 .--",  ר י ר ר  ה ו ח  ק ו ן טוהי הגאון שע ' ובב רע": יץ הי, פץ שם1"ק. 
 1אק"

 כמרהיט שמוכ.ח אעומררקאי
 ע-א: ר ה-ה, נרנ פאה ע"ן אבוהב. ר"י בשם הנהות מביא הואוכן
 אחרת במקום כתהובספרר

 ראש-

 מהר" הייה וכן הוא וטעות
 הבקי ךאשתה רביי ר"מ ראשיך מרסק רש כאן. 1'לאבוהב

 אבל ילדתי דכ'ק דב.או דל קרקוס הר" הוא האחרוך לחצ' ראש שהואר
 כפ, הר'ש"ף.ר'ל'או(, 1ע.פ ובנ'רסאות'1 יהושע שדה בפ" להשתמש הרבהבעיקר

 H~y: ט' ככורים, בסוף שלמה כר"חא השל.ם פיו על מע"ן. לכלשנראה

 את ממנו היעתיק וכן וכו'. כלים בשבעה להב.אן מצוה הבכורם י 1 1 א ' נת
 בכס. וכן רע.ב ;' רה'ב, פ"א בערלה הפירוש ואתהו'רסא

 1ה1*
 בשמו מזכירו

 טדר'ש בשם 'רושען וצ'ל: ד'שועד בשדד רא'חי ע'א: "1 כפ.1, בשביעיתמפורש

 סוף עיר(. ק"ח שם ,וכיה וכו' שכתב בערלה 1'לס'ר'ל'
 דבר,

 שהרב אעפ"
 את להשכיח רצף לא מ'מ שמם. את לה1כ.ר מבל, המפרשים מן להעתיק נהג1'ל
 ' ' ' בשמם, אותם מלהזכיר לפעמים YJDJ ולא לנמר' המקורותשם

 בפ'רושו.י,י וכר אין ה'רושלט'של

 2"1( הערה ש"ר ולעס, נוספתהערה

 bl~'x ל, לשלוד בטובו הואיל נר.1 ששון רור סל.מאןהרב
 1' ברפוס, קבוע ה.ה כבר שמאמר. אחר. וק'בלת.ומשהפג.

 .ר כת.בת 1.רושלי 1'ל הר.ש נ.רסת יהיא נרס.נן הכ, ומ' כאן: הפיסקא כלאת
 כר. נוטל כאית וחלה מעשר ותרומת תרומה להפר.ש הרוצה תג.( )צ'ל:תנו

 פץ שס  שמביאיבתייש  מלהרריט  הר'א ע'פ ו1ה ב.דזשלמי, שלמד שורד ומשלים שמלהואילך(
מ.ה.

 ,ס, י. )"גיד ,"!,,
 D~S' הדס,. י סחגד ון)ת סשה לד' הג1,)ה וצל, סגן., "ן"

 תקח, נתת בתכלת נוטר הרב 3;ד13. לדח'ד'א זען ;"ן ה'ר1ו,ן', ;ל ג'ר,, חגרהיסותה

 קורקום במהר" נם הדפ'ס, וכן הראשץ, דנירסא: הי'ו מתלע מה' ל'נ הכ'ס. של בד'הנ18
 ן דר";,ן. לנבון: עיד '." ד.ד גמהד'.ק אג, )1'אדק. ךון'הגריס

 קארו ריי ש'א(,"על עמ' )לעיל ס'ריליאו הר.ש על e'DI ור בנספח מ.ש כל השוה84ן
 ,,,ו תרה ,לצל כהיך סתתת גרי 1;ל קדו ;ס' ולג'ל "וגר' ר'א ;ל זפי,, תרה~לעל
 קטיו-ק'גן ;ס' י." וח'דו,'ג לפ'רוק'ס גסג,"1 זל'ס.א ו'נצגוד; תד'ל ס'שעט
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שיט ל.רושלמ' קרמונים מפרש.ם עלמשהו]לנן

 שיש מסה מק' א' ואוטר מעשר.ם א' הן וכמה כאחת וחלה מעשר ותרומתתרומה
 חולין ,ה נצר דוא הרי כאן ש.ש ממד טמ'ח א' ועוד דול.ן זד בצר הן הר'כאן
 ושאר מעשר זה בצר זה הר. כאן ש.ש חול.ן והמאה הכל על תרומה והשארטבל
 חול.1 שעש.תי וזה על.ו מעשר תרומת עשו. מעשר שעש.ת. וזה לו סמוךמעשר
 היא כך המעות. על ומהולל ובדרומו בצפינו ומש חלה זה כצר זה הר.טבל
 .ר. כתיבת וב.רושלמי ה נ 1 מ ש ' ר ה ב מצאת. אשר הנכתההנו'

 ועיקר מונה, מריש אלא שברפוס.ם הריש מנוסח לא הרמב.ח העת.קולפג
 ונוסחה בכללה. לה מסכ.ם ה.רושלטי שכת.י אלא הריש, מן כנראה ה.אהעתקתו

 ב'רושלמ' עיין ס.ר.ל'או. הר.ש לכת" נם ובחלקה 1". ה'1. פיה לתוספתא מתאימהוו
 וב'. א' אות רע'א כיר לונץדוצ'
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