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 שניחלק
 תי"ו, שי"ן רי"ש קו"ף צדי"ק פ"א עי"ן טמ"ד נו"ן המעיכיתכילל

 התוספות ונימוקי שיטות קובץ בשני מעשהו כך בראשוןכמעשהו
 הענינים לפי בית"א, אלפ"א מערכת לפי הש"ם מכל ואנדה טבראהלכה
 עשרת בערך תי"ו, עד אל"ף מן ומובנה, קצרה בלשון הש"ס, טדרולפי
 להביא להתגדר, לי הניחו מקום בעהי"ת אשר וכללים, שיטותאלפים
 לבע"ב וגם ומתיבתות ישיבות לבני תורה, וגדולי לגאוני רבתועלת
 פרחא מבלי ומקומו אופנו על וענין חפץ דבר כל לכטצוא תורה,מופלני
 ויתבררו יוודעו ה"קובץ" ע"י גם לתורה, פובא זמנים ומרויחיםויגיעה
 בעלי "תולדות הראשון( )בחלק הבאתי גם בש"ס. מקומותיהםהענינים

 תואלי. צורי בעזרלפניכם והכנתי ויגעתי עמלתי אשר נאמנים, ממקורות והשפעותיהםהתוספות"

 ישראל באלפיהצעירנלייצעי

 ווילליבערמרדכ'כ:
 תורה "ישיבת מצב הטבת לועד ראש יושב רבתי, בניו-יטרקרב

 מרדכי", "פרדס ספרי מחבר בברוקלין, והמתיבתא"ודעת
 חיבורים ועוד - שנים מעשרות יותר זה מהד"ק נחמד""אוצר

 יד.בכתב

 תשי"גניו-יטרק,

 והיטמטות "מילואים בתור התוספות" של"קוביו השלישי חלק יבא זהבכרך

 לאעטיעט וחתצסייעתק
ט8.0אםםם"ששמ8אוש"תע

 תשס"ב והסעי



 ה,,קובץ" ולומרי הקורא אלרבט8בעה'"ונ

 החוברת גם חלקים(, )בשלשה נחמר" אוצר - התוספות "קובנ'ו זהמפרי
 ולא קמצתי לא יפה, ובנייר הידורים מיני בכל נדפם וקיזומ!פוין" בנעלי"יזולדוון

 וץ,,קובנץ", לומדי רצון להשביע ככדי המרחא על כן כמו ההוצאה, נודל עלחסתי
 של חלקים ןזשלשדן בעד לי וישעחו זאת, כל יערכו שכבודכם אניובטוח

 התוספות בעלי קדושי של וזכותם עליכם, המובה השם יד כפי רחבה בידה"קובץ"
 משולשת. בברכה ישראל כל ועל עליכם עלינו,ינן
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 ה,,קובץ" לומרי לבלתשומת
 תמחלו במקומו, הענין תמצאו ולא ביתעא אלפ"א במערכת וענין דברכשתחפשו

 - העיקר - וגם הראשונות בהשמפות חיפוש אחר חיפושלחפש
 והשממות". "מילואים במדר - .שלישי בחלק - שניבכרך

 הדעת בשיקול במחשבותיכם, תחשבו המבוקש הענין תמצאו לא זאת בכלובנ14ב!
 האות לפי נקרא ואינו אחרת במערכת הענין הוא ואפשר אוליהימב

 בע"ה. הענין תמצאו ואז ענינים( לכמה מתחלק אחד ענין פעמים כמה )כישחשבתם
 בתור ג"כ "בנך'ךדץ", לעניני מיוחד עמוד ערכתי - שני חלק - זה חלקבסוף

 והשממות"."מילואים

 לאורייתא רבהמירעה
 חשובים, בתים ובעלי רבנים השמים מן לי שיזמינו יתב"ש בחסדי אני במוחכאשר

 להוציא ביכלתי להיות לעזר לי יעמדו אשר מדרשות ובתי כנסיות בתיגם
 למכום יעלה אשר חלקים בשלשה נחמך" "אוצך דןוזוספות" "קובנץ ספרילאוד
 חלק בגמר הללו החשובים הנדבנים של שמותיהם להדפיס החלמתי מאודיגדול

 אשר משפחתם זכךןן וגם ח"ם זכרת בתור - חיים תי"ו- אות אחרשלישי
 יבן ז"ל התוספות בעלי קדושי של שזכותם אני ובטוח עוה"ב, לחיי עדןנשמתם
 שמים. ורחמי רבה והצלחה נחת ורב מובים ארוכים בחיים אחריהם זרעם ועלעליהם

 אחרת במדינה והן זו במדינה הן איש לשום אוסר ואני שלו שהוא דבר אוסראדם
 או רשותי בלי ממנו חלק או נחמד" "אוצר התוספות" "קובץ זה ספרילהדפים
 המדינה. חוקי עפ"י והן רעהו גבול יסינ בבל התורה מדיני הן יחיו כחי באירשות
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 חתומפותקובץ
 ד מ ח נ_ ר צ וא

 נו"ןמערכת

 נאטן אני ישראל ואומר לפנינו הבא כל נאמנדתא(
 נכרים. שהם באבהתי' לן במוחזק לאאם

 ואנא(. ד"ה ע"ב ג')פסחים
 בדבר אבל בדרבנן רק נאמנות אין נשים נאמנדתכ(

 ודקדוק יתירה מירחא יש ולא בידןשהוא

 בדאורייתא. אפילו להו מהימנינןגדול
 הימנוהו(. ד"ה ע"ב ד')פסחים

 להעיד כשבא אבל ממונו אצל קי1ב ארם נאמנדת,נ(
 על שנאמן דמתוך אמרינן אז חבירו עלנ"כ

 שורו. על נם נאמןחבירו
 הביאהו(. ד"ה ע"ב מ"א)ב"ק

 ואפילו ענין ככל לבכור אדם שנאמן כי1ן נאמנדתד(
 שהוא לומר נאמן הקמנים סבניו אחדע5

 אחר שמאיש ממזרים הגדולים בניו עושה וא"כבכור
 דהא בה"נ רס!דמק נרושה. בן שהוא לומר נאמן וה"נהם

 ונם הבכור על )דנאמן יהודה כר' הלכה לקמןדפסקינן
 בבורה הכרת ע"י כשפוסל דוקא היינו גרושה( בןשהוא
 ואין נרושה בן זה לומר נאמן שיהא כר"י הלכה איןאבל
 בכורה. הברת דליכא אע"נ לפסול ונאמן לר"ינראה

 כך(. ד"ה ע"ב קכ"ז)ב"ב
 נזלן נבי שהרי סנזלן מפי מהימנא אשה נאמנדת,ה(

 )היינו כהודאה שתיקה אמדינן דלאכמשמע
 האשה. מהימנא שתיק אי והכא שותק( עליו שמעידיןזה

 ואשה(. ד"ה ע"ב י"א)כריתות
 אינו אבל פמור ע"א נגד יודע אינו מענת נאמנדתו(

 ומענת כשתיקה הוי עדים תרי נבייודע
 דפמור. פשימא ע"א ננד אכלתילא

 אלא וד"ה אמרו ד"ה י"א)בריתות
 אלא(. ד"ה ע"א י"בודף

 )אף אחת כנבואה חשיב יום באותו שנדברה נבנדאהז(
 עסקי על יונה נבי כמו בינתיים הפסקשהי'

נינוה(.
 על(. ד"ה ע"א צ"ח)יבמות

 ןעוך לאו בי' לית 5וקה נבואתו הכובש נבואהח(
 שתצא עד אותו מכין א5א מעשה בודאין

 1.נפש
 הכובש(. ד"ה ע"א פ"ם)סנהדרין

 רשאי נביא ואין טעמא בלא כהלכתא היא נב:דאהמ(
 מעתה. דברלחדש

 ע"א, מפי ד"ה ע"א נ"ח)בכורות
 והתנן(. ד"ה ע"בה'

 הרי ימות מות לו אמר והנביא הואיל 1שמא נביאי(
 )נכי שיחי' עליו שהתפלל ואע"פ כסתהוא

 הקב"ה בירושלמי אמר זה דכענין ישעי'(. לו שאמרחזקי'
 עולמו על מתאכל הי' מבול להיות שעתיד יודעשהי'
 הסבו5.קודם

 דאי(. ד"ה ע"א כ"א)מו"ק
 שבח בדברי דבריהם סיימו הראשונים נביאיםיא(

 אם כי כתיב הא בירושלמי ומקשהותחנונים
 דסוף קראי מהנהו נמיהא ה'(. )איכה מאסתנוסאוס
 דברי במוב שחושבו מידי פריך לא וקהלת עשרתרי

 דישראל. בפורענות סיירי ולאתנחומין
 שכן(. ד"ה ע"א ל"א)ברכות

 )הושע נביאים ד' נתנבאו עוזיהו בימי נביאיםיב(
 כתיב לא דבמיכה אע"נ ומיכה( עסוסישעי'

 דכתיב כיון ט"מ יחזקיהו אחז יותם בימי אלא עוזיהובי'
 עדיין הי' ואז נתנבא יותם מלכות שבתחלת י"ל סתםקרא

 בימיו. תחתיו בנו יותם ומלך שנתננע אלא חיעוזיהו
 בימי(. ד"ה ע"א פ"ז)פסחים

 מבתובים עדיף דנביאי משמע דוכתא בכל נביאיםינ(
 ושנוי בתורה כתוב לא.( )מנילהבראמר

 ואיוב משלי תהלים ןקראי בכתובים. 1טש51שבנביאים
 לנביאים.קדסו

 מתחיל(. ד"ה ע"א ל"ב)ר"ה
 נמרוד של בנו בן לו אמרה קול שהבת נבוכרנצריד(

 נמדוד את ילד כוש שהרי דוקא לאוהרשע
 מעשיו. שם על אלא כוש סזדע רשע אותו מצינוולא
 שבעים אדם של שנותיו כמה קול הבת לו שאסדדנוה
 וחשוב צא שהרי יותר קשיש הי' שלא כמשום לאושנה

 בלאדן ששלח שליחות נבי למפלתו שסמוך סנחריבסיסות
 למלכות זכה וסשם בביתו סופר שהי' מצינולחזקיהו

 חשיב. קא דמילתא אורחאאלא
 שבעים(. ד"ה ע"א י"נ)חנינה

 שממעהו ספני לעכו"ם סוכרין דאין 1מייפות נבילןתמו(
 שהעכו"ם לפי דאסור הוא במכידהדוקא

 חיישינן לא דורון בשולח אבל שחומה בתורת מעותנותן
 בשר זה בדינר לי קח לעכו"ם אדם יאמר דלאןכפיפא
 שיסכרו שחוששין לא ומריפות נבילות לו ימכרושמא
 שחומה שהיא לו ויאמרו ומריפות נבילות להנכרילו

 מריפה שהיא ויודיעוהו לו ימכרו שמא חיישינןאלא
 מפרש דך"רצ אמוראי. חיישי ולהא לו יניד 5אוהעכו"ם
 דנונב כמשום אסור מנוקרת שהיא לעכו"ם הישרא5באומר



 נחמראוצר נד"ןמעינת התוספותלובץא2

 אפי' הניד נטל שלא עבו"ם לי' חזי הא שלימה אבלדעתו
 משקר. שהוא העכו"ם יודע שניטל לו אמרהישראל
 אמר(. ד"ה ע"ב צ"ד)חולין-
 בא ואם שם מצויין ע"א שאין בא"י דוקא נ2נילןיןטז(

 מועטין בדמים ליתנה צריך לעכו"םלמוכרה
 לאדם חפץ יש שאם פשימא אבל קודמת נר נתינתע"ב

 לישראל אפילו שיתננו סמה לעכו"ם ימכרנו קודםלמבור
חבירו.

 עד(. ד"ה ע"ב קי"ד)חולין
 ליטמא להם יש מזדבני דלא ביהכ"נ אפילו נגעיםיז(

 וגם אחוזתבם מקרי דלא )אף לר"מבנגעים
 הבית(. לו אשר בי' קרינןלא

 ואמאי(. ד"ה ע"א כ"ו)מגילה
 ובין מתוכו בין בנניעה מטמא המוחלט ובית נגעיםיח(

 מעצמן מנוגעים האבנים ךכןמאחוריו.
 הבית באחורי נולד נגע ד14בם מאחוריהם. אףמטמאין
עיי"ש.

 לא(. ד"ה ע"א מ"ח)יבמות-
 וגרסי' בתו"כ אי' ברייתא דכהך הר"ם ואמר נבעיםיט(

 אמרו מכאן לאורי ולא לי נראה כננע הכילי'
 בנבית נגעו. לראות חלונות לו פותחין אין אפלבית

 בגדים ונגעי בתים נגעי שהוקשו )ולפי הצבוע חצרלהביא
 בנבית לרבויי איצטריך צבוע כותל למעט סבורוהייתי
 העלייה(.להביא

 בבית(. ד"ה ע"א נ"ו)נדרים
 ננעי רואה אדם אין דורש אהרן שהי' למדנו נגעיםב(

קרובו.
 אני(. ד"ה ע"א ק"ב)זבחים

 המוחלט מנוגע דבית משמע דמהכא אור"י נגעיםכא(
 ונתננע לחבירו בית )דהמשכיר בהנאהמותר

 זמן כל לנתץ ועומד הוא ממא שאמר כהן שחלטואעם"י
 ולא לפניך שלך הרי לשוכר כהטכיר לו אומר נתצושלא

 דהוא ה"נ דאין ך2ן"ל למורי וקשה אחר( בית לךאשכיר
 היינו לפניך שלך הרי לו לומר דיכול והא בהנאהאסור
 להעמיד חייב אינו בעין דהוא וכיון זה בית דא"לכגון
 שברו הפסיד המשביר( )היינו הוא מיהו אחר. ביתלו
 לו להעמיד חייב התם דאמת נשברה או מתה במווהוי
 שכרו. יפסיד או שם ופירש"י אחרחמור

 אע"פ(. ד"ה ע"ב ב')ערכין
 שהקטירו שהקטורת כהטמע לנאורה ואביהוא נרבבב(

 היתה. שעה והוראת הי' החיצון מזבחעל
 להחטיר נכנסו הקדשים קדשי שלבית משמע בתו"כמידהך
 וצ"ע. נשרפוושם

 מאי(. ד"ה ע"א ס"ג)עירובין
 טובא דתנאי פלוגתא איבא בתו"ב ךאביההע נןאבנבג(

 נטלו מסיני דאמר מאן איכא איענושמ"ט
 הללו זקנים שני ימותו סתי שאמרו מפני דאמרוןאית
 כייד ךבנסבהררין וכו'. הדור את ננהיג ואתהואני
 מ"ד ואיבא היו יין שתויי מ"ד ואיבא היו ראשפרועי

 רבן. כהשה בפני ה~ה שהורו ר2נכאן היו. בגדיםמחוסרי
 שהודו(. ד"ה ע"א נ"ג)יומא

 קיים. וגוף נשמה שריפת בתו"ב ואביהוא נרבכד(
 מישא5 )כה:( בסוכה אמרינן האר84"1ן

 לא הואי מכהט שריפה ואי שני לפסח שנדחו היוואלצפן

 מת )כז:( בנדה כדאמרינן קיימת דשלדן ןי"לנטמאו.
 לא בכותנותם ךישאךבם טטא. קיימת ושלדושנשרף
 הנישאים. בכותנות או הנושאים בבותנות אםידענא

 אותם(. וד"ה ההיא ד"ה ע"א נ"ב)סנהדרין
 ולא רחבה הואי חרא מטה אמר דימי רב נןאוץכה(

 תלמיר )היינו בהכי ד,טרי וסבר בשרקירוב
 בינו חרב שנעץ ליש בן ופלטי יסיו( בחצי שמתאחד
 פתוח ךדץי' ביותר ממנה הי' שרחוק למימר איכאלבינה
 שלא כשאול סבר שמא או יחוד משום הי' שלאלרה"ר
 עלי'. מלבא הי' עצמו על ומחמיר לדור מקודשתהיתה

 מטה(. ד"ה ע"ב י"ג)שבת
 הי' שרש"י ')למה סמך יטיש לר"י ונראה נרהכו(

 בימי לידה מידו מפתח להושיט איסורנוהג
 בעלה שמת )להאשה לה אמר דקתני אליהו מסדרנדותה(
 לו הבאת שכא השמן את לו הבאת שמא ימיו(בחצי
 הקטנה. באצבע ביך ונגע מסיים התם ךמיהך הפך.את

 הכום במזיגת דוקא שמא כי ראי' אין )סא:(ךמכתךבנות
 דקאמר ךמדץא לא. דברים שאר אבל יותר חיבהשיש
 על אלא הקפיד שלא להיות יכול עמי ושתה עמיאכל

השכיבה.
 בימי(. ד"ה ע"ב י"ג)שבת

 צריך אין סהרה בימי עמה לאכו5 רגיל אם נןאוץבז(
 אשר"י(. )בהגהות טומאה בימיהיכר
 אפי5ו ביניהן קנקן נותן שולחן ע5 עמהךכנשאךכך

 נ"ג-נ"ד(. אות תום' פסקי )שבת ליבונה.בימי
 הנשים דכל )טו.( בנרה דאמר הא ידסתות נרה,בח(

 שלא כשיודע היינו לבעליהן מהרהבחזקת
 אבל ווסתה. שינתה שמא חיישינן דלא ווסתה זמןהגיע
 לי הוה לאו אם לווסתה סמוך הוא אם יודע אינואם

 דאורייתא לווסתה דכממוך יודע. שאינו כיוןלשיולה
 ישראל. בני את מוהזרתם לןדנפקא

 סמוך(. ד"ה ע"ב ע"ב)פסחים
 יום דכותית )לג.( בנדה דאמרינן )ספירה( נרהבט(

 יוסי ר' הא שבעה למנין סופרתושפוסקת
 ככולו. היום דסוף בישראלית( )אפילו הכא סברנמי
 אלא חשבון בתחלת ככולו היום סוף אמר דלאןי"ל
 מסוף חשבון ךכמךום בשביעי. זב כגון חשבון בסוףדוקא
 חילוק ואשכחן חשבון מתחלת ולא למילף לן איתחשבון
 עולה ןאנרה )י:( בר"ה חשבון לסוף חשבון תחלתבין
 בסופה לה עולה היום תחלת ואין בתחלתה היום סוףלה

 מסברתינו. איפכא הוי דהתםאע"ג
 אי(. ד"ה ע"א פ"א)פסחים

 ספירה הוה לילה דספירת משמע בכאן )ספירה( נרהל(
 דבמגילה לריב"א ךקשה בקונטרס. פירשוכן

 ביממא שימור שימור דבעי כיון קמ"ל בגמ' מסיק)ב:(
 שיסור. חשיב לא דבלילה )עב.( בנדה כהטמע וכןהוא
 ספירה. הוי 5א לילה ספירת דודאיךי"ל

 אי(. ד"ה ע"א פ"א)פסחים
 אותם וכ5 נקיים ז' וישבה 5ינשא דתבעוה היכא נרהלא(

 ו5א וטב5ה וערבית שחרית בדקהשבעה
 חימור מחמת חזיא די5מא יום בכ5 5ברוק צריכהנבע5ה
 מצוה. 5בעי5ת סמוך נקיים ז' בעינןה5כך

 והאמר(. ד"ה ע"ב י"ח)יומא
 במקום(. ד"ה ע"ב מ"ז)יבמות
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 )זברי' שנאמר במים צוארה עד לישב צריכה נדה5ב(
 קו"ח אמר גאון לך"י 1ג1'. ההוא ביוםי"ג(

 ודרשינן נדה במי מדכתיב דנפקא פירש לך"וןסמנעה.
 והדוה מדכתיב פירש לך"י בהן. מובלת שהנדהמים

 במים. שתבא עד תהא בנרתהבנרתה
 מכאן(. ד"ה ע"א ע"ח)יומא

 לא מ"מ ראתה שעכשיו נהי נדה אור"י נדהלנ(
 לעולם. שתראה איסוראאיתחזק

 ברי(. ד"ה ע"א פ"ח)יבמות
 דהצעת לר"י נראה לבעלה הממה הצעת דאסור נדהלד(

 של דבר שהוא סדינין פריסת היינוהממה
 חיבה של דברים שאינן :כסתות כרים הצעת אבלחיבה
 לנדה.שריא

 והצעת(. ר"ה ע"ב ר')כתובות
 שבעה אחר לטבול רגילין דהיו נראה מהגמ' נדהלה(

 אלא השתא אסירי רלא כשפוסקתלראי'
 אחר ער למבול רגילות שאין הזה בזמן אבלמדרבנן.

 בדאמרינן ליבון לימי נירות ימי בין חילוק אין נקייםז'
 במים. שתבא ער תהא בהויתה בנרתה תהי' שבתבמם'

 מחלפא(. ד"ה ע"א ס"א)כתובות
 תחלת יוסי ד5ר' היכי רכי לר"ת ינראה וזבה נדהלו(

 היום סוף בלילה ראתה ה"נ שימור הוייום
 היום סוף לי דכך לשימור עולה רואה שאינהרלמחר
 מקצת הספירה דבסוף רמצינו דך:פפעכמ היום.בתחלת
 קמנה בזבה הלכך ביום טובלין וזבה רזב בכולוהיום

 ספירת בתחלת אבל ככולו היום מקצת הספירהבתחלת
 בתחלת אמרינן לא אז ז' לספור שזקוקה גדולהזבה

 ככולו. היום מקצת נקיים ז'ספירתה
 זבה(. ד"ה ע"א מ"ז)נזיר

 הואיל שעתן( )דריין דשמאי מעמא יאבע"א נדהלז(
 נמי לישנא רלהאי נראה בעצמה מרגשתואשה

 לא מעמא הני אלא חזקתה על אשה דהעמד למעמאצריך
 אשה בקרשים. סייג נעבד רלא היכי כי אלאאיצמריך
 הרגישה ומדלא המקור מן רם כשנעקר בעצמהמרגשת

 דלעולם 5י' אית דשמאי דחזאי. היא השתא עכשיועד
 כמו ושמש ער בהרגשת חוששת ואינה מרגשתאשה
 רגלים. מי בהרגשת חוששתשאינה

 מרגשת(. ור"ה ואבע"א ד"ה ע"א ג')סומה
 מן לה מונין וכו' שיצתה ש5יא מפלת נדה,לח(

 וא"ת ולר בלא שליא מקצת ראיןהראשון
 ברה"י ואי ממהרין ספיקא בחר אפילו ברה"ר איה"ד
 לאוסרה לענין איירי רשמעתין לי"ל ממא נמי בם"םאפילו
 בעלה.על

 דאין(. ר"ה ע"א י"א)ב"ק
 ולא בראש אלא חפיפה תיקן שלא אור"ת נדהלמ(

 לשון שייך הגוף ד~נשאר בראש. אלאשייכא
 הגוף. בשאר ולא הרחה צריכה קממי' בית ורוקאהדחה

 ושתהא(. ד"ה ע"א פ"ב)ב"ק
 )היינו בחמין גופה כל לרחוץ עכשיו גם ינוהנין נדהמ(

 המבילה(.קודם
 שתהא(. ד"ה ע"א פ"ב)ב"ק

 בקושי הנדה מן ,שפירוש ול"ת עשה על חייב נדהמא(
 ולהכי מת באבר ויפרוש צפרניו ינעץאלא

 מפרש 1נ11ען"מ תעשה. בלא רהוי עשה אותו עלחייב

 שאני יכול תעשינה לא אשר דכתיב עשה על חייביןדאין
 מרבה וכו' ריבה ה' מצות ת"ל שבנדה עשה אףמוציא
 תעשה. לא בה שיש שבנרה עשהאני

 חייב(. ד"ה ע"ב ח')הוריות
 פ"ה( סי' תזריע )פ' דר"א בשאלתות פסיק הבי נדהמב(

 דם. בלא הקבר לפתיחתשאפשר
 קא(. ד"ה ע"א י')כריתות

 לחולין אבל לקדשים ודוקא מעל"ע רחכ"א נדהמנ(
 מומאה פפק מכל מ"ש ר~ו"ון מהורה.לכ"ע

 דלא לי"ל מסומה. דילפינן לחולין אף ודאי ממאדברה"י
 דמעל"ע במומאה ולכך למפרע לממאה מסומהילפינן
 בהשאר מפי דקיל במעל"ע לא"ון אחזקתה. להמוקמינן
 ברה"ר אף לממאה החמירו אמאי כרפרישיתמומאות
 לי"ל מהור. ספיקו ברה"ר אמרינן מומאות שארובכל
 כיון מהרה חזקת משום בקדשים נמהר 5א ברה"רדאף

 ממאה ודאי השתא שראתה שהאשה מגופה ריעותאדאיבא
 ננע ספק כמו אלא ברה"ר למהר מסומה גמרינן ולאהיא
 דסומה. רומיא בספק עתה שגם נגע לאספק

 מעל"ע ד"ה ע"א ב')נרה
 מומאת אלא מסומה נמרינן י5א ועויייל נדה,מד(

 אף )בנדה( מממא לבך ראייה מומאת ולאמגע
 במעל"ע. טהור לישאל דעת בו שאין דבר אבלברה"ר
 ונגע מבקופה באשה מפי שמאי ממהר אמאי441"1ן
 היא. בדוקה דאשה משום רשמאי דמעטא לי"לבאחר.

 מעל"ע(. ר"ה ע"א ב')נרה
 לממא שלא להלל מהני רהרגשה דמעמא יייי5 נדאהמה(

 לממאותה שלא בשומה אף מהני ולשמאיוראי
 יוצא וכשהרם סתום שהמקום היא מנוסה אשהבוראי.
 להרניש. לה והי'נפתח

 והא(. ר"ה ע"א ר' איכא, ר"ה ע"ב ג')נדה
 לאו למפרע ממא כתמה וסת לה דביש הא יייל נדהמו(

 מעוברת, )בתולה, נשים מד' מפי רחמירמשום
 שלא אמו וסתה בשעת רגזור משום אלא וזקינה(מגיקה
 5פרש דנראה גזרינן. לא דבראייה אע"ג וסתהבשעת
 בבתמים להחמיר רגיל שהוא בכתמים רמחמיר הואד"מ
 חלוקה בהשאילה )נמ.( לקטן דתניא משע"ג מרבנן.מפי

 בנכרית תולה אומר ר"מ בנברית תולה אינולנברית
 מחטיר. מקומות ברוב מ"מ מרבנן מפי דמיקלאלמא

 ר"מ(. ור"ה הא ד"ה ע"א ה')נרה
 משיעור מפי דהוי ולסרקין לחודין הויא בדיקה נדהמז(

 למאן דאפילו עצמה. קנחה בלומר אלאוסת
 ספיקא אבל חתיכות משתי חתיכה רבעי כהשום היינורפמר

 ספק רהוה אע"ג זמן 5אחר אבל לה. כהשוידאורייתא
 שורפין. איןדאורייתא

 כשבדקה(. ד"ה ע"א 1')נרה
 רמומאה רררא אפילו לי' לית דמעל"ע יייי5 נדהמח(

 בחולין אפילו מעל"ע והא י44"1ןררבנן.
 הוא שרגילות לפי לי"ל הקודש. מהרת על בשנעשוממא
 בחולין אף רבנן גזרו לכך ראייתה לפני הרם שנעקרקצת

 דמומאה דררא להו 5ית ובמ"מ הקודש. מהרת עלשנעשו
 מומאה ספק שם אין במהרות שעוסקין רבשעהנהשום
 יורעת שאינה במהרות טלעסיק ולפרוש להניח להואין
 כן. אחר תראהמתי

 אב5(. ד"ה ע"א ו')נדה
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 אחר ימים ב' או אחד יום שראתה דמיירי ייי5 נרהמט(
 מציאת מיום מונה דאינה וקמ"5 הכתםמציאת

 א5א אתא מנופה 5או דאימר שראתה מיום א5אהכתם
מע5מא.

 ואינה(. ד"ה ע"א ו')נרה
 יום בדקה נקיים ז' שספרה אשה כהטמע מכאן נרהנ(

 ספירה רחשיב טהורה ומצאה ז' ויוםראשון
 יום. בכ5 5בדוק צריכה 5כתח5המיהו

 רבי(. ד"ה ע"ב ז')נדה
 5רי5וג ברואה רדוקא התם דפריש 5מאי ומיהו נרהנא(

 ואחר היום ראתה אב5 וסת( )קובעתחודש
 שפיר. אתי 5די5וג וסת קכעה 5א ימים י"ז ואחר יוםט"ז

 פיחתה(. ד"ה ע"ב ט')נדה
 חזיא כי מע5"ע מטמאה ראפי5ו נראה 5כך נרהנכ(

 עונות שלש הפסקת ש5אחר עונה5סוף
 מסו5קת דהויא שניות עונות ש5ש כהפסקתראשונות
 זמנה הגיע ש5א כיון 5רבי אפי5ו שעתא דיהבדמים
 ש5ש ע5י' ועברו 5ראות זמנה בהגיע 1ןכ"עלראות.
 בזקנה כמו שעתה רי' 5ר"א אמרינן מי שניותעונות
5רבנן.

 קחזיא(. ד"ה ע"א י')נדה
 אפי5ו רואה שמשכהטת פעם יככ5 בבתולה נרה,ננ(

 חישים ש5שה או חודש מחבירו מופ5גתשמיש
 לשמושה שני יום ראתה אם אבל וטהור. תשמיש רםהוי

 ש5ה דמים מראה נשתנו אם נמי תשמיש 11ני1בםטמאה.
 וראתה תשמיש מחמת פסקה 1~ובם טמאה. אכהםכמש5
 תשמיש ב5א בין כתשמיש בין יום באותו אפי5ואח"כ
 בביאה וכ5ו בעו5ה( מכת המכה) חיתה רודאיטמאה
 בתו5ים. רמי כ5ראשונה

 ש5א(. ד"ה ע"ב י"א)נדה
 ערה אפי5ו אשמעינן ממאה בחזקת בהניחה נרהנד(

 שתאמר עד וסת( 5ה ביש )אפי5וטמאה
 וסת 5ה באין טהרה בחזקת הניחה אבל אני.מהורה
 מסתמא הדרך מן רבא רכיון בריקה כעיא 5א יערההיכא
 בדיקה 5ך אין שתבעה כיון )יב.( 5קמן ואמרינןתובעה
 5פי בערה אסור הררך מן בא 5א אם אבל מזו.נרו5ה
 מיר ע5י' בא א5א תשמיש ש5 בפיוס מאריךשאינו
 שהרנישה. 5אזכורי אנפשה רמיאו5א

 י"ב תניא, ר"ה ע"ב י"א)נדה
 כיון(. ר"הע"א

 5א וסת 5ה כאין דאפי5ו 5עי5 דאמרינן והא נרהנה(
 רי5מא מ"ם בישנה אפי5ו לבע5ה בדיקהבעיא

 איתא דאם בעיר כשהוא איירי 5עי5 א"ג בעיא.תביעה
 מן בבא אב5 5כן קורם 5י' אמרה הוה ממאהדהיתה
 5מיחש. איכאהררך

 מהו(. ר"ה ע"א י"ב)נרה
 ופורש נוקפו ר5בו 5בע5ה עצמה תברוק 5א נרהנו(

 שאם מחשב בורקת אשתו ררואה כיוןפר"ח
 תקנו שחכמים שיורעת 5פי בורקת היתה 5א הרנישה5א
 5ברוק.ש5א

 5בו(. ד"ה ע"א י"ב)נרה
 מרי או שבת מרי באין שהיו ת5מידים כגון נרהנז(

 שתתיישב ער אותה 5הקיץ צריך אינוחודש
 ווןיא מרובה. 5זמן 5א אב5 סהורה היא אם 5השיבדעתה

 ראתה שמא 5חוש יש יותר אב5 עונתה ימי תוךשכא
בינתיים.

 מי(. ד"ה ע"ב י"ב)נרה
 עד 5שמש אסורה וסת 5ה שאין אשה וסדצ נרו;נח(

 בדיקה. צריכה ישנה ואפי5ושתבדוק
 אשה(. ד"ה ע"א י"ב)נרה

 צריכה ר5ב"ש רשב"ם כפירוש 5ר"י ונראה נרהנט(
 ואחר לו אחד תשמיש אחר חדשים עדיםב'

 ןבנ"ה סכינה. שהיא היינו צריכה רקתני 1הא5ה.
 בריקה שצריכה מורים ה5י5ה כ5 עדים בב' ריהאומרים
 כהטום וטעמא הדש מצרכי ד5א אך תשמיש כ5אחר
 ריוח ואין זרע משכבת 5כ5וך רוכ איכא תשמישראחר
 5אחר חדש בעי 5א צנועות דאפי5ו ואפשר חדשבער

תשמיש.
 ב"ש(. ד"ה ע"א ט"ז)נדה

 שבא במרנשת דוקא דרבנן וסתות 5ם"ר אפי5ו נרהס(
 מרגשת אינה אם אב5 המכה מן זהרם

 וסתה זמן הוא אם 5כ"ע סמא המכה מן רםיציאת
 הי' מכה קודם וה5א נדה תהת 5א 5עו5ם וכירא5"ה

 וסת.5ה
 ומר(. ד"ה ע"א מ"ז)נרה

 והא אשתו דמי 5ראות דאסור 15מר אין נרהסא(
 שמא בע5ה נחמן 5רב רמה הראתה 5ארי5תא

 שלא איינ עצמו. ע5 מחמיר הי' נמי אי בקי. הי'לא
 בפניו.תתגנה

 כ5(. ד"ה ע"ב כ')נדה
 מעריסתן נרות הם בקטנותן דוקא כותים כנות נרהסב(

 מטמו 5א וטב5י 5הו רמפרשי גדו5ותאב5
 רבנן ראפי5ו ןי"ל ודם. רם כ5 ע5 ריושבות משוםאלא
 רבנן שוינהו הן אריות גרי ואפי5ו 5מיעוטא חיישיר5א
 יממעו ש5א כרי טומאה ע5יהן וגזרו מעריסתןנדות
 רחייש 5ר"ם 1א"רן כוכבים. עובר בת ע5 שגזרו כמובהן

 נרות הוו א"כ הן אמת נרי רכותים וקסבר5מיעוטא
 רמסתמא ןי"ל רבר. מי"ח 5ה מני ו5מה מה"תמעריסתן

 בחזקת אוקמה א"כ אחד רנע ההו5דה אחר מיד ראתה5א
 והוו ראתה ש5א 5חזקה חזו ד5א רובא וסמוך ראתהש5א
 מדאורייתא. מטמו וקא דמיעוסא מיעוטא רחזוהנך

 5"ב תחתון, ד"ה ע"ב 5"א)נדה

 אמאי הן אריות נרי דכותים יוסי ו5ר' וא"ת נרהסג(
 ובבת מעריסתן נרות דהוו בכותיםנזרו

 רהחמירו 1י"ל שנים. נ' בת ער גזרו 5א כוכביםעובר
 מינייהו ישרא5 בדי5י ו5א מצוות קצת דעבריבכותים
 אב5 בהן ו5יטמעו 5יתי ד5א מעריסתן ע5יהןונזרו
 ראויות ר5יהוי ער ע5יהן גזרו ו5א טובא ברי5י הוומעו"כ
5ביאה.

 ר"ם(. ר"ה ע"א 5"ב)נרה
 5ה אין מיר וראתה ששמשה אשה ימכאן נרהסד(

 רבעינן ר' יום אחר ער נקיים 5ספור5התחי5
 נקיים נמי צריך )רמסתמא ר"ח פסק וכן ש5ימות עונותו'

 הכא דפ5יג רבא ואפי5ו תקון( ראורייתא דכעיןמזרע

 בו. רחזר נראה חמא ברארמי
 רואה(. ר"ה ע"א 5"נ)נדה

 א5א ככו5ו היום מקצת 5י' 5ית ייסי ייי 1י"5 ניהסה(



קלד נחמראוצר גד"ןמערגת התופפותקובץ

 בתחלה אבל יום שומרת כמו מפירהבמוף
 אסרינן. רלא סורה כותים שאומריםכסו

 סופרתו(. ר"ה ע"א ל"נ)נדה
 עקביא לשיטת ר"ם ירד )יט:( לעיל דאסר לי"י נדהסו(

 ירוק רם יפרש ירוק רם וטיסא סהללאלבן
 אלא רלעיל ההיא כי סכהש ירוק לאו טסא( )ראינודהכא
 דיהה ירוק רם כותית מטמא לעקביא ךנן ססנו.דיהה
 טמא. שהוא ירוקמרם

 תניא(. ר"ה ע"א ל"נ)נדה
 רכולהו בזסה"ז או בזוב ריולרת אור"ת מכאן נדהסז(

 אחר שמופרין בזוב כיולרות חשבינהונשים
 קורם טוהר בימי וראתה נקיים שבעה הלידה טומאתיסי

 שבוע ראתה רכי הכא אמר דהא סותרת אינהטבייה
 רראיית כ"ש הוא טמא ררם אע"ג סתרה דלאשלישי
 רעלסא ראשה נראה דכ2"כ2 סותרת. אינה טהורדם
 בתוך אלא מועלת מתירה דאין דמסתברא סתרה לאנמי

 לן יאית לייי! כויהו לא. מפירה לאחר אבלהחשבון
 טבלה אפילו רהא רסותרת פשיטא זירא דרביחוסרא
 נקיים. ז' צריכהוראתה

 שבוע(. ר"ה ע"א ל"ו)נרה
 רימי מורה ראביי אחת בתשובה רש"י כתב נדהסח(

 זיבתה. למפירת עולים בהן רואה שאינהלירה
 מעדי' רך12 עולין. ראין כאביי רהלכתא מפרשךך"ון
 עברו אם בזב כיולרות להו רחשבינן שלנו דנשיםכתב
 בימי נקיים ז' וספרה לנקבה י"ר או לזכר ז' טומאתיסי
 לזכר ס' ער לבעלה מותרת טומאה ביסי אפילו אוטוהר
 מוהר. רם קראו הכתוב דם שרואה אע"פ לנקבהופ'

 אביי(. ר"ה ע"א ל"ז)נרה
 דם בשאר היינו שעתה דיה רמעוברת אע"נ נדהמט(

 לירה רם בראיית ולא מעוברת כשהיאשרואה
 כבר שקודם כנון 44"נ הקבר. פתיחת סחסתשוואה
 ך44דץנך מעל"ע. מטמאה דבשני וקסבר אחת פעםראתה
 סהן תורת תשתכת שלא בדיקה רצריכה לסימר איכאנמי

 ימי לכשיעברו ומניקה ומעוברת כשתראה דמיםבתולת
 בריקה בלא מרובה זמן שהורנלו לפי וסניקותהעיבורה
 אחריני. אטו לה נזרוזקנה

 והיולדת(. ד"ה ע"א ל"ט)נרה
 נראה אין בשביעי טובלת רלרבי נסי שפי' וסה נדהע(

 בראייתה. כתמה תלינן ולא האי כולילהלק
 רתלי לרבי הראייה ביום הכתם כשסצאה כפר"חךנךאה
 והויא מעל"ע כל מקולקלת היא בראייה מעל"ע כלכתסה
 שסעון ורבי שלפניו ויום הראי' יום ימים שני ראתהכאלו
 כתם ומצאה ואתמול היום ראתה אם ךגפידץך טפי.סיקל
 כרפירשנו. סחמירר"ש

 שהוא(. ד"ה ע"ב נ"נ)נרה
 אין בהן רואה שאינה לירתה דימי דפמק לי"ת נדהעא(

 ייכוים דלכ4יר4שייי זיבתה. למפירתעולין
 בזסה"ז לנשים תקנה אין עולין אין נדה לימיהראויים

 דקיימי ופעמים נקיים ז' וצריכות זיבות ספק כלהוןדהוי
 ךמידץך לספירתה. לה עלו ולא לנדה הראוייםבימים

 עולין. הראויין ימים ולר"ת עולין לירה ריסי א"שלפירש"י
 ולסאי(. ר"ה ע"א נ"ד)נרה

 נדולה זבה נעשה ראין בהריא כאן משמע זבדץ נדדץ,עב(
 ימים נ' שתראה עד נקיים ז' צריכהולא

 וארבעה(. ר"ה ע"א נ"ר)נרה יום. בי"ארצופין
 כבוס לפני היינו כתם( )משום חלוקיהן בורקות נדהענ(

 סממנים ז' עליו מעבירה הכתם סצאהואי
 טוב כבוס דע"י חזינן דהא וטוב נמור כבוס תעשהאו

 מממנים. בלא הכתםהולך
 בורקות(. ר"ה ע"ב נ"ו)נרה

 טמאין ימי' רוב אם ומת לה שאין אשה פ"ה נדהעד(
 מצינו לא החוסרא שזו יןיכודה ךזדץךטמאה.

 וטוסאה שעתה ריה ומת לה שיש אשה דהא מקוםבשום
 כאן ראין הכא וכ"ש וסת לה באין אלא אינהדמעל"ע

 טסא ספק חלוקה על אנסצא רקאי דנך44דץ כתם.אלא
 יסי' רוב הכתם מציאת עורם ראם וקאסר טהורפפק

 טבחים. של בשוק דעברה ואע"נ טמאהטסאין
 ובמנעות(. ר"ה ע"ב נ"ז)נרה

 להקל עכשיו ע"ז לסמוך דאין אור"י סיהו נדהעה(
 לינע רנילות שאין במקום כתמיםכשמוצאה

 שיש במקום ךכויהו תלינן. רלא מנהנ וכן חזיריםבהן
 תלינן. לרבררנלים

 עיר(. ר"ה ע"ב נ"ח)נדה
 הכירה הכתם בעלת אם למפרע הר"י ומפרש נדהעו(

 חלוק וחברתה היא לבשה ואח"כבכתמה
 בטוסאה הכירה שכבר כיון בה תולה כתם בהונסצא
 חלוק שתיהן שלבשו לדץבא בשתיהן המפק שבאקודם
 חלוק לבשה ואח"כ הוא ממי נורע ולא כתם בוונסצא
 שלה כתם ע"י טמאה וראי שזאת אע"נ כתם בוונסצא
 הספק ובחברתה בה שאירע אחר עד בה נורע ולאהואיל
 תולה.אינה

 כאן(. ד"ה ע"ב מ')נרה
 שבעה עליו סעביר כתם בו שאבד בנר ית"י נדהעז(

 להעביר צריך וסה וא"ת ומבטלוסממנין
 ובטל עליו סקפיד אינו ניכר ואינו שאבד כיון הלאעליו

 שסא עכשיו סוצאו אינו ראם מקפיד דהכא ןי"לסמילא.
 שכונות בורקו אומר ךש12"א אחרת. פעםיסצאנו
 לעיל אמר והא מהור נסצא לא ראם דסשמע תימהשכונות
 בטומאתו הוא לעולם טוסאה שבחזקת רבר כללר"ם
 סעצסו שסא רהכא ךי"ל היא. היכן טוסאה לך שיורעעד
 אדעתי'. ולאו דבר שום ע"י נתכבם אוהלר

 בורקו(. ד"ה וע"ב מעביר ד"ה ע"א מ"א)נדה
 וכו' ביותר עיני' פתחה יוחנן א"י פשבילה נדדץ,עח(

 נרילתה. כדרך אלא תטבול לא האשהאר"ל
 איתמרי רכי שמעתתא הני ככל הלכתא ולית נרסךך"ך[
 טהורה. לבעלה אבל לטהרותהני

 ס"ב(.)נדה
 סעכהשת או שספהקת איירי וסתות הני וכולהו נדהעט(

 משום אבל לראות שרנילה בעת שתים אושעה
 ראינה רי"ל קבעה. לא זימנא חדש עיטוש אופיהוק
 סחסת .שתקבענה דכל לחורייהו לקפיצות ומתקובעת
 לא שום אכלה 1244ל קבעה. לא פעמים כסה אפילואונס
 באה הראייה שאין קפיצה של טורח כמו אונםחשיב

 ססילא. אלא טורחע"י
 אכלה(. ר"ה וע"ב מעטשת ד"ה ע"א מ"נ)נרה

 שעה חצי עד אסורה נמי וסת לנבי ומיהו נדדץפ(
 וסעלה. המנחה מן רהיינושביעית

 סן(. ד"ה ע"ב ס"נ)נרה



 נהמראוצר נו"ןמערנת התדספדתקרבץש

 מ"ז ויום זה 5חודש מ"ו יוםראתה איתמר נרהפא(
 קבעה אמר רב זה 5חודש י"ז ויוםזה5חודש

 פי' בדי5וג שתש5ש עד אמר ושמוא5 5די5וג ומת5ה
 או 5חודש כב' או חדשים בג' ראתה אב5 ככה"גדוקא
 בדי5וג שתש5ש רב:עינן יותר. צריך אין 5כ"עבאחד
 פעמים ש5ש כשעשתה לדי5וג ומת 5ה קבעה פירשדך"ףז
 בא5ו5 וי"ז באב וט"ז בנימן מ"ו שראתה כנון הזהכמדר
 בכמ5יו וי"ז במרחשון ומ"ז בתשרי מ"ו ראתהועוד

 וי"ז 5שני ומ"ז זה 5חודש מ"ו ואי5ך מכאןחוששת
 בחודש שתראה בדי5וג 'טתש5ש צריכה ו5שמוא55ש5ישי
 וכו'. י"ח יוםדביעי

 איתמר(. ד"ה ע"א ס"ד)נדה
 מחמת ברואה מודה רבי ו-אפי5ו מפר,ט ורייי נרהפכ(

 רהא לאחזוקה. זימנין ג' דבעינןתשמיש
 ראשונה פעם משמשת תשמייט מחמת דם הרואהדת"ר
 שתתגרש ער תשמש לא ואי5ך מכאן וש5ישיתושני'
 5ראשון דאסורה משמע מפירש"י וכו' 5אחרותנשא
 בבדיקה.אפילו

 רך"ר~
 ריש בבדיקה. 5ראשון מתיר

 רוצה כשאינה שתתגרש( ער תשמש )לא הברייתא5העמיד
 משמע רסן 5בדוק. יורעת שאינה או בבדיקה5מרוח

 מותרת כמה עד תניא נמי רב:תומפתאבירוש5מי.
 כדיקה. כ5א מותרת כמה ער פי' ש5שה עד5ינשא

 ותבדוק(. וד"ה ונאמנת ד"ה ע"א ס"ו)נרה
 המפירה ביום שבדקה במה 5ה מגי מוף דמוף נרהפג(

 עו5ה היום מוף בדיקת אין ראי מהורהומצאה
 בע5יית יבדקו אא"כ ישרא5 5בנות תקנה הי' 5א5מפירה
 מפירה. אינה 5י5ה דמפירת השחרעסוד

 שבעה(. ד"ה ע"א מ"מ)נדה
 וכן דרבנן דומתות דה5כה נראה וסתות נדה,פד(

 שיש אשה ה5כך אחאי דרב בשאלתותפמק
 ומצאתה בדקה ואח"כ ומתה בשעת בדקה ו5א ומתלה

 5ברוק צריכה 5כתח5ה נראה ום.חו 5בע5ה מהורהטהורה

 הומת.בשעת
 ור"נ(. ד"ה ע"א ע"ב)נדה

 5בנים כש5ובשת 5מבו5 רגי5ין שהי' טבילה נדה,פה(
 דאורייתא. מנדה שיוצאתבשעה

 נדה(. במם' תום')באיזה
 חזרו יומף ב"ר שמשון ורבינו וריית טבילה נדה,פו(

 שמים חי5ו5 כי הדבר ו5הורות 5פרמם וציוובו
 המצוה. קיום 5אחר ער מלברך ומעכבות שמוב5ותהוא

 תע"ד(. מימן נמים 5רבינו מתרים)במני5ת
 צפורן ע"ג בדוק ממעכו )עכור( עפר כמין דם נדהפז(

 5א 5ר"י אבל דם. 5"ה נתמעך אינוואם

 חמין. הבאת אחר טיעוךבעי
 5"ח(. אות תוס' פמקי)נדה

 ופשמ 5חתנו מעות דהפומק אומרים ירבנן נדדביאפח(
 מוקי ראשה שת5בין עד תשב הרג5 את5ו

 באותו היתה בתו )היינו במעמדה כשפמק בירושלמי5ה
 שיכו5ה מודו רבנן אפי5ו במעמדה פמק לא אב5מעמד(
 פמור. או כנום או 5עשות יכו5ה אני מה 5ולוטר

 הפומק(. ד"ה ע"ב ק"ח)כתובות
 הרגל את לו ופשמ 5חתנו מעות דהפומק נרוביאפט(

 כ5ום 5אב 5ו כשאין ראשה שתלבין עדדתשב
 אם אבל 5דין ו5הביאו לטרוח רוצה אינו הבע5 אוליתן

 משמע 5א ןבויהו 5יתן. 5י' הוה בדין 5הביאו רוצההי'
 כן. 5מרש 5רביהכי

 תשב(. ד"ה ע"א ק"מ)כתובות
 שמתה אחד כחתן ~סעשה ה5כה ר"ת הורה נרןביאצ(

 ופמק בנדוניא מוחזק הכ5ה אבי והי'אשתו
 תקון ןערך דהכא. שמעתין מכח הכע5 זכה ד5אלה
 מתה אם שיחזיר מוחזק בע5 שאפי5ו הה5כה מכח5א

 תקנה. מאותה ימיו כמוף בו וחזר שנהבתוך
 מקומו(. נשממ תום')באיזה

 דכתיב כויטום ביו"מ קרבין אין ונדבות נרריםצא(
 הדיומ אכי5ת בהו שיש אע"פ 5גבוה ו5א5כם

 ח5ק ובמל גכוה 5צורך דעיקרן משום ו5כהנים5בע5ים
 גבוה. ח5ק 5גביההדיומ

 איכא(. ד"ה ע"ב כ"ד)שכת
 נדר דכתיב היכי דכ5 משמע ונדבות נרריםצב(

 5ר"ם ד~~מ~ילר דוקא. נדבה נדבה דוקאנרר
 ומזה מזה מוב תרור 5א אשר מוב דרריש ב'()חו5ין
 דכיון רריש נדר 5נדבה קרי א5מא עיקר כ5 נודרשאינו
 איכא דבתרווייהו נדבה ו5"ש נדר 5"ש לתק5ה קראדחייש

 תחד5 דכי מקרא 5ן נפקא דנדר משום א"נ5מיחש.
 אתא. 5נדבה וכו' דמוב ש"ם5נדור

 קרי(. ד"ה ע"א ב')זבחים
 שמעו ביום 5היות צריכה דהפרה דכתיב נררימצג(

 ןך"ןק 5הפר. יכו5 5עת מעת שבתורוה5כתא
 דהפרה רק הכי ה5כתא ד5ית כויטמע דבנדרים גרםלא
 5א. ותו היום כ5 רקהוא

 וה5כתא(. ד"ה ע"א קנ"ז)שבת
 ששוא5ין היינו בחרמה פותחין ומפר"ת נוארימצד(

 ושרינן שנדר מה ע5 מתחרמ הוא אםאותו
 5חוד בחרמה 5ו 5התיר פותחין אין מבר רך"3 בהכי.לי'

 5נדרו פתח למצוא צריך א5א שנדר מה ע5 בושסתחרמ
 שיפיימוך. אדם בני עשרה באו א5ו 5ו שאומרכגון
 בחרמה. פותחין ה5כה כב.( )נררים התם פמקינןןערך

 כ5(. וד"ה פותחין ד"ה ע"ב מ"ד)עירובין
 מיהו דקרא 5שון בתר דאז5ינן דאמרינן נדריםצה(

 המקרא כ5שון אינו אדם בני ד5שוןהיכא
 )ימ:(. בערכין כדאמרינן אדם בני 5שון אחראז5ינן

 כרתניא(. ד"ה ע"א ב')פמחים
 ב:( )נדרים כראמרינן משבועה חמורין נדריםצו(

 עליה חמצא דמיתמר מידי וחרמיםדנדרים
 הנדרים ח5ין ו5כן חפצא מן נפשיה דקאמר שבועה5אפוקי
 דמצות משום הנאה דמזכיר מהיכא חוץ שיאמר עניןבכ5
 מצוה(. דבר על זה באופן הנדר ח5 )ו5א נתנו 5יהנות5או

 המודד(. ד"ה ע"א כ"ח)ד"ה
 שיהא מוב נדר כשיתיר חכם נדרים התרת נררים,צז(

 קודם. מותרהוא
 משמית(. ד"ה ע"א י"ז)מו"ק

 מ5ישנא נדרים 5ומד שהתנא מקומות יש נרריםצח(
 ידוע הלשון שעין היכא רווקא והיינודקרא

 ש5שון במקום ~~ב:ל דקרא מ5ישנא ראי' שפירמייתי
 5שון אחר ה5ך בנדרים דקדא מ5ישנא חלוק אדםבני
 אדם.בני

 והני(. ד"ה ע"א ע"א)יבסות
 באם דוקא שמואל רבינו אומר הנאה מודר נדרים,צט(



קלה נהמדאוצר ט,מעתת התוספותקובץ

 במודר שרי מפסיד אינו הזן כל במתםאומר
 אסור תפסיד לא תזון את ליחיד למימר אבלהנאה
 בשלוחו.דמיחזי

 באומר(. ד"ה ע"ב ע')כתובות
 אחד במין תטעום שלא אשתו את מדיר נדרים,ק(

 בבל לה מדיר אם אבל הנדר חלשבפירות
 לקיים. לה דא"א חל לאהפירות

 שלא(. ד"ה ע"א ע"א)בתובות
 אומר חובו דפורע מחבירו הנאה מודר נדרים,קא(

 הדבר דאין אשתו במזונות דוקא דאייריר"ת
 יבול הי' שמא מזונות הבעל זה מתחייב שהי'ברור
 היתה לא אם מצמצמת היתה עצמה שהאשהלהפטר
 רעבתנותא לה ליקרי דלא מעות לה שימציא מימוצאה
 חנן אפילו חוב שטר נבי אבל ב"ד( לה דבפסקו)אע"נ
 ולא הואיל היא נמורה דהנאה מעותיו איבד דלאמודה
 מירושלכף ראי' הביא ררי~נ"14 ענין בשום להפטר יכולהי'

 נמרא פלינ כרחך על ר"ין 1441כמך חובין בשארדה"ה
 שלנו. אנמראירושלמית

 הא(. ד"ה ע"א ק"ח)בתיבות
 אף דמאבל דבמידי משמע דבנם' אור"י נדריםקב(

 שאין דבר בזה קרי לא שאני( )לא ביו"דשאינ
 דהוי י"ד( )דף לקמן דאמר .שן לשאיני דמי ולא מכח2בו
 ולא בדיבור לא מכח2 בו אין דהתם ממש בו שאיןדבר

 מכה2. בו יש מזכיר שהוא במאבל מ"מ הבא אבלבשינה
 שאני(. ד"ה ע"א ב')נדרים

 במושבע ביגוי או שם דבעינן הא ואור"ת נדריםקג(
 אסר מצי עצמו מפי מושבע אבל אחריםמפי

 בינוי. שום בלאנפשי'
 ושבועות(. ד"ה ע"א ב')נדרים

 דבריו נומר שאינו מיקרי )נדרים( ידות נדריםקד(
 לכלי. יד במו ידות והוי מתחילאלא

 האומר(. ד"ה ע"א ב')נדרים
 שם המבנה כדאמרינן טפל שם זהו בינוי נדריםקה(

 נדרים. כינויי ה"נלחבירו
 בל(. ד"ה ע"א ב')נדרים

 הנדור בדבר החפץ בשמתפיס הוא הנדר עיקר נדריםקו(
 בבר ועל כהקדש זה בכר עלי הרי דאמרבמו

 נדר. זהו בזה יהא אומראחר
 בל(. ד"ה ע"א ב')נדרים

 ורנלים ידים מצינו לא א"כ ריצב"א והקשה נדריםקז(
 נדר יהא חבירו עם אדם שידבר מה בלדא"ב

 מידי דל"ק וי"ל נדר הוי לך אובל או אובל אני אמרשאם
 אני אבל יד הוי בשי"ן בשאיני או אוכל בשאנידווקא
 בלל. יד הוי לא שי"ן בלא לך אובל איני או לךאובל

 ליתני(. ד"ה ע"ב ב')נדרים
 אחפצא איהו או עילוי' חפצא אסר אי הנ"מ נדריםקח(

 אובל שלא קונם אומר הי' שאם זהלענין
 להיפך. שבועה נבי אמר ובן כלום אמר לא זהבבד

 ומ"ש(. ד"ה ע"ב ב')נדרים
 או שאוכל שבועה לומד רנילות בשבועה נדריםקט(

 לנדרים. שייך שאיני או שאני אבל אובלשלא
 ליתני(. ד"ה ע"ב ה')נדרים

 סמיבה בלא אפילו בבור נגי דבעינן טומחה נדריםקי(
 היינו נדרים בהיתר דבעינן במומחהאבל

 להרי"ף. נראה בך המטות דראשי דומיאבסמיבה
 ויחיד(. ד"ה ע"ב ח')נדרים

 אמר לא רשעים בנדבת דקתני בתוספתא נדריםקיא(
 ואע"נ בלל מתנדבים הרשעים שאין לפיבלום

 עושיס שאינם כהשום נדבה מיקרי לא מ"מ מתנדביםדכמה
 בשרים 1נדרי יסורים. טדאנת רק מאהבה לבםמנדבת
 אלא יסורים מדאנת עושין שאין ביון נדר קרוי אינונמי

 נדבה. קרוימאהבה
 דנזירות(. ד"ה ע"א יו"ד)נדרים

 ביון ממונא בי' דאית איסורא לי' חשיב נמי נדריםקיב(
 עליו. חבירו של ממוןשאוסר

 בולה(. ד"ה ע"א י"א)נדרים
 לעם חבם תלמיד בין חילוק יש בנדרים נדריםקינ(

 צריך וע"ה שאלה בעי לא ת"ח )היינוהאדץ
 בנדרים(. ראשו יקל שלא בכדישאלה

 והתניא(. ד"ה ע"א י"ד)נדרים
 חל אינו לקיים שא"א דנדר פר"י מבאן נדריםקיד(

 שוא. לשבועת לקיימו שא"א נדר מדמידהבא
 אלא(. ד"ה ע"א ט"1)נדרים

 דבר דאפילו דאמר ברבינא דהלבה ונראה נדריםקטו(
 דרבינא דברו יחל בל איכא מכה2 בושאין

 כרבינא. להו סבירא כ"ע ועודבתראה
 רבינא(. ד"ה ע"א ט"1)נדרים

 יבא ישן שאם ישן שלא ליזהר לו יש כלומר נדריםקטז(
 דמתנאי למחר ישן דשמא דברו יחל בללידי

 אם למחר בשינה עיני קונם בענין )היינו מזדהרלא
 בנמזיד. למחר ישן שמא למיחש השיכא היום(.אישן

 1ד9 אלא ד"ה ע"א ט"1)נדרים
 נדרי(. ד"ה ע"בב"ה

 קאסר בנדרים דהיינו כח2בועה בנדרים חומר נדריםקיז(
 אחפצא. נפשי' קאסר ובשבועה עלי'חפצא

 היבא אפילו צד בשום חייל לא בשבועות ודאיועוי"ל
 וחזרה שבועתי' דמתרצינן שבועה עלי סוכה ישיבתדאמר
 והוי בסוכה אשב שלא שבועה אמר כאלו והוי נפשי'על
 ובנדרים מחפצא נפשי' קאסר ולעולם שבועה ידרק

 ניסא.לאידך
 הא(. ד"ה ע"ב ט"ז)נדרים

 מרובה בנזירות דאמר יוסי ר' דאף ואפשר נדריםקיח(
 דסתם בנזירות דוקא היינו יום שלשיםדיו

 יום ל' נדד סתם דאין בנדרים אבל יום שלשיםנזירות
 בימים איסור שינהונ עד מודה יוסי ר' אפילו לעולםאלא
 לדקדק רוצים ויש מרובה בנדר אפילו היתר בהןשנהנ
 נראה. ולא יום ל' נדרדסתם

 אבל(. ד"ה ע"א ב')נררים
 בנדרים למעול שסופך בנדרים רניל תהי אל נדריםקיט(

 בשבועות למעול שסופך דנרסי ספריםויש
 נדרים ינקה. לא בהם שבתוב החמורות בשבועות אףפי'
 המצוה. לקיים שנודר בנון ר"ת מפרש לפרישותסיינ

 אל(: ד"ה ע"א כ')נדרים
 אדעתא לו אומר אלא בחרטה פ1תחין אין נדריםקב(

 לא בן ידעתי אילו אומר והוא נדרתדהבי

 אם 44בנל מעיקרא. סעות נדר לי' דכח2וי נודרהייתי
 פותחין אין לב"ע ולהבא מבאן אלא סעיקרא מתחרטאינו

 זו.בחדטה



 נחמדאדצר נו,מעיכת התומפותקונץ-%

 אמר(. ור"ה קסבר ר"ה ע"ב כ"א)נררים
 צריכין אין אונסין( ונדרי יטגגות ונרריהבאי- ונררי זריזין )נדרי נררים דארכעה והלכתא נדריםקכא(
 הר"ר פסק וכן המיקל אחר הלך מופרים רבשלשאלה
 יעקב. רבי בשם ממי"ץאליעזר

 ורב(. ד"ה ע"ב כ"א)נררים
 להתיר לו נזקקין אין שמים בשם נשבע אם נדריםקכב(

 נשבע אפילו אז בית שלום כהטום ךרקנדרו.
 נהנית אשתי קונם )היינו להתירו נזקקין ישראלבאלקי
לי(.

 אין(. ר"ה ע"ב כ"ב)נררים
 אאביי פליג לא ררבא כפר"ת נראה לכן נדריםקכנ(

 שפיר מועיל זכור רכשאינו הלכתא הכידוראי
 עתיד שאני נרר כל ואומר בר"ה )שעומד נרריםביטול
 הביטול מועיל אינו )התנאי( בזכור אבל בטל( יהאלירור
 בנררים. ראש קלות ינהנושלא

 רבא(. ר"ה ע"ב כ"נ)נררים
 נהנה אתה שאי קונם יחכירו אמר אם נדריםקכד(

 פת עמי היום אוכל אתה אי אם לעולםממני
 זריזין(. נררי )רהוי שרי אפ"ה לנדר דמתכוין וסד"אממה

 מי(. ר"ה ע"א כ"ד)נדרים
 לא אם עלי העולם פירות קונם אומר באם נדריםקכה(

 )וכרומה( מצרים כעולי הזה בדרךדאיתי
 כדי הכי דכהטתעי אינשי רעבירי מטעם הבאי נדרימוה

 ואין להיות שרגיל ממה יותר מעשה דבריהן ולצדקלאסת
 ודאי אדם שום ראה לא אם אבל סהרי. ואנן לאסורבלבו
 אינשי עבידי דלא משום ואסיר הבאי נדר הוילא

 כלל. ראה שלא כיון הכידכהטתעי
 מנחש(. נררי ד"ה ע"ב כ"ר)נררים

 הותר מקצתו שהותר נרר בכהטנה ימסיק נדריםקכו(
 הנרר אם )רק חכם התרת צריך ודאיכולו

 שאלת צריך אין אז סהרי ראנן נמורה ושגגהבטעות
 וינוים שבתות בככור פותחין רקתני כיון והתרה(חכם
 נררים. כשאר גמורה והתרה שאלה דצריך כהטמעטובים

 פותחין(. ר"ה ע"ב כ"ה)נררים
 נררי בכלל )דהוי לי נהנית אשתי קונם נדריםקכז(

 )פירוש לה כמטועכר רלא מיירי פר"ישננות(
 הנדר(. חל לא בלא"ה לה כהטועבדדאם

 קונם(. ר"ה ע"ב כ"ה)נדרים
 פרוטה כמטוה בפחות מועיל אינו בהקדש נדריםקכח(

 הנאה. איסור איכא דהוא בכל בקונמותאבל
 היתה(. ר"ה ע"כ ל"ר)נררים

 בוגרת בתו כהטיאו מחבירו הנאה המודר נרריםקכמ(
 עצה וכהטיא עמה מרבר שהוא אע"נוקמ"ל

 הנאה. מיקרי לא ריבור הנאת לו להנשאלה
 בבתו(. ד"ה ע"ב ל"ח)נררים

 בין ברבים בין אסורות הערמות שכל למדנו נרריםקל(
 הדחק בשעת אלא התירו שלא בנדריםביחיד

 והלה כמתנה לאחר שנותן ערמה )עושה יאכל מה לושאין
 ממי"ץ. אליעזר רבי הרב לשוןמותר(

 נותן(. ד"ה ע"א מ"נ)נדרים
 לכאורה ברוטב מותר הבשר מן הנודר נרריםקלא(

 אכל ולמכור להחליף בבשד דמותרכהטמע
 ההוא וכי בהנאה אפילו אסור עלי זה בשר קונםכשאסר

 בחילופיהן. ראסור עלי הללו פירותדקונם
 בבשר(. ד"ה ע"ב נ"א)נדרים

 ביצים טרפו רבי ואסר הבשר מן הנורר נדריםקלב(
 זה בשר שאמר בזמן ואימתי עמושנתבשלו

 וטעמה. היא רמשמעעלי
 אמר(. ד"ה ע"א נ"ב)נררים

 בנו"מ בו ויש באחר ונתערב עלי זה כשר נדריםקלנ
 כמו לנו"ט מהם יוצא נמרמי אסירהר"ז

 שאם נשמעינן ךעךןא מהן. יוצא אסור ה"נ אסורבנו"ט
 ברוטב שאסור פלוני זמן עד בשר יאכל שלא אוסרארם
 טעם נתינת ה"נ אסור מהם יוצא ראי תליא בהאדהא
 לחררי. יה רמרמהאסור

 אמר(. ר"ה ע"ב נ"ב)נררים
 מותר טועם ושאני אוכל שאני קונם נדריםקלר(

 אבל כלה שזרעו ברבר ובנירוליהןבחילופיהן
 אסורין נידולין גידולי אפילו כלה זרעו שאיןברבר

 בנירולין מתפשט העיקר הלכך העיקר מבטלין לארנירולין
 בטל. ואינו חשוב ועיקר עיקר מטעםואסורין

 מתיב(. ד"ה ע"א נ"ט)נדרים
 י"מ אביו בכבור לאדם פותחין אומר י"א נדריםקלה(

 בן שהגרילו ולאם לאב אוי העולםשיאמרו
 שמא רחיישינן אוסרין ךרקכמים כזה. בנרריםשקל

 דאמר ךאביי וישקר. נררתי לא כן מדעת ויאמריתבייש
 הנדד מקיים שבלב כלומר יפה ניתרין נדרים איןא"כ

 נרר. לא כן שלרעת אומר הבושהומחמת
 ר"א(. ר"ה ע"א ס"ר)נררים

 לו מתירין אין מתבירו הנאה המודר דתנן נדריםקלו(
 טעמים שני מפרש בירושלמי בפניואלא

 ולא נדרו על שעובר יחשרנו שלא החשר מפניאחד
 שאנו בושה מפני אחר טעם מפרש ךעךך לחכם.נשאל
 החשד. דמפני כטעמא ושמעתי בפניו שיתביישרוצים

 דתנן(. ד"ה ע"א ס"ה)נררים
 הקים אם בהקם שאלה יש אי רבא דבעי נדריםקלז(

 להפר הבעל שיוכל מהו לחכם ושאלהבעל
 השאלה מועיל לא אחריו של ביום דאי מיירי ביוםובו

 מי הפרתו על נשאל אם השאלה ךכן לעולם. הנדררמוקם
 דנשאלים ופשטינן לא או לאיתנו חזר שהנרראמרינן

 ההפר. על נשאלין ואין ההקםעל
 יש(. ד"ה ע"א ס"ט)נדרים

 ניוול יוטי ורבי גרס ממי"ץ ר"א והרב נדריםקלח(
 התנא חש לא כלומר ניוול שמי' לאדיומי'

 מזאת גדולה אלא הוא פשוט רדבר דיומי' ניווללהזכיר
 נפש. עינוי של להיות יכול נרר איןהשמיענו

 אלא(. ד"ה ע"א פ')נררים
 ככרות כהטתי נררה שמואל אמר דאר"י נדריםקלמ(

 שהוא מתוך מתענה אין ובאחת מתענהבאחת
 מקצתו רמפר כיון מתענה לשאינו מפר למתענהמפר
 חלקו יפר היהורים מן אני בנטולה אבל כולו.מפר
 לבינה שבינו דברים דהוי כמטום לנמרי מפר אמרדלא

 נדרה - אם מ(ב"ע טיפר. לחודי' דלדירי' היאננזה"כ
 אמרינן אי מתענה ענאינו ורבר שמתענה דברמפלוני
 מתענה. שאינו לרבר נמי מפר שמתענה לדבר שמפרמתוך

 אמר(. ד"ה ע"ב פ"ב)נדדים
 אין הא וקשה היהודים מן אני בטדלה נדרים,קמ(
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 דאין איש אשת אימור ע5 5ה51 יכולהנדר
 הבע5. ע5 כ551 דהוי די"לאחע"א.

 ש"ה(. ד"ה ע"א פ"ד)נדרים
 זו ראי ו5א ח15קות נערות תשע 5ך הרי נדריםקמא(

 יכול אב ואין קיימין נדרן 1כ51ן זוכראי
5הפד.

 זה(. ד"ה ע"א פ"ם)נדרים
 אי שבע51ם הנאות כ5 עצמו ע5 אמר אם נדריםקמב(

 51א הש"ם כ5 שא5מוד עד איתתאנמיבנא
 האשה. שנשא עד האימורח5

 ההוא(. ד"ה ע"ב פ"ם)נדרים
 ר"ה דבנדר דאמר פפי כרב דה5כה ונראה נדריםקמנ(

 בהפרה 14בנל הנדר. שיח51 עד מתיר חכםאין
 ח5. ש5א אעפ"י נתן דרבי כרבנן דמפרנראה

 מיתיבי(. ד"ה ע"ב צ')נדרים
 אחרים היהודים תשמיש ע5 נדרה ח5 האיך נדריםקמד(

 אימור. ע5 חל אימור אין והא א"אבעודה
 בע5 בתשמיש דאיתח5 מיגו כ551 אימור דהויוי"ל
 5עי5 5מ"ד דקשה אחרים. ע5 נמי ח5 היתרשהוא
 5י' 5ית יומי ור' יומי כר' פרקין דכ51י' ע"א()פ"ב
 חמותו. ונעשית בא"א כ551אימור

 מפר(. ד"ה ע"ב צ')נדרים
 5שונות בשאר ח5ים אינן נדרים כינויי נדריםקמה(
 בנדרים. המפורשים אותןכ"א

 כ"1(. אות תום' פמקי)נדרים
 אינו בקונם כע"ח ע5 נכמיו אמר דקדנם בדריםקמו(

 והאשה. דב"ח שעבודא רכנן א5מוה כ55ח5
 5"א(. אות תום' פמקי)נדרים

 אמר ע5י אמר אפי15 בשבועה דשבדעה נדריםקמז(
 ש5א נדרה 5הפך. ונדר חפצא מןנפשא

 5גבות מועי5 אין כזה יומים או יום פירות כ55אכ51
 ב"ד שאר היינו ב"ד יעת ע5 שאדמר מ1ץכתובתה.

 נדר שנים. היינו רבים דעיע על הע5יון. ב"ד51א
 מא5יו. בם5 הנדר בתוכם שאביו ידע 51א אדם בניממאה
 5התיר פתח 15 פותחין בתוכו 1י1"ט ששבת נזכראבל
 עבירה. בדבר 5נודר לפתוח 14יןנדרו.

 נ"א-נ"ב-נ"ד-נ"1(. אות תום' פמקי)נדרים
 נרר הוי ד5א 5רבי מוכח )ינ.( דבנדרים נדריםקמח(

 כש5א ה"מ בכ"ף כקרכן שיאמר עדבקרבן
 ע5י זה ככר אמר כי אב5 קרבן זה ככר א5א ע5יאמר
 כ"ף. 15מר א"צקרבן

 אמר(. ד"ה ע"א מ')נזיר
 אחרי בא שהאונס איירי נמי רמתני' מפר"ת נדריםקמם(

 1יכ51 וחזק בריא הי' הנדר דכשעת כנוןכן
 דהתירו הבאי נדרי והוה הח5יש 51בסוף יין ב5א5חיות
חכמים.

 נדרי(. ד"ה ע"ב י"א)נזיר
 מופר שיהא )5אשתו( 15מר יוצה אינו הבע5 נדריםקנ(

 5א אב5 ואי5ך ימע מכי שתדור נדריםא5א
 ד5ימא קשה אבל קשה. קצת שזה נמיעתו ש5פנינדרים
 יהיו שאשוב עד מכשאסע שתדורי נדרים כ5 השתאלה

 שקה שזה ביניהם שממה תפ51 כך רמתוך די"למופרין.
 5עולם.5ה

 ד5מא(. ד"ה ע"ב י"ב)נזיר

 כיין שתתה אם דנ"מ 5מימר דמצי וה"ה נדריםקנא(
 דאי 5ה היפר ואח"כ במזיד ונ5חהונטמאה

 51הבא )דמכאן גייז מינז ואי 5וקה אינה עקרמיעקר
 15קה. נזירה( ה11ת 5מפרע אב5 ח55א

 אי(. ר"ה ע"ב כ"א)נזיר
 הנאה המודר פח.( )נדרים כרב פמק י"ת נדריםקנב(

 לה אומר 5בתו מעות 5יתן ורוצהמחתנו
 5כע5יך יהא ש5א וכ5בד כמתנה 5ך נתונים מעותהרי

 פיך. 5תוך ונותנת נושאת שאת מה א5א בהןרשות
 בע5. יתהון קנה תעשי שתרצי מה 5ה אמראבל

 ואמר(. ד"ה ע"ב כ"ד)נזיר
 שפיר אח"כ 5כוא שרגי5ין בענינים וי"5 נדריםקנג(

 דעתו נדר וכי הנדר בשעת אדעתי' 5י'ממיק
 נדרו שיתבמל הדברים מא5ו אחד ע5יו יבוא שאםהי'
 ונרר נמר 51כך שכיח ד5א נ51ד חורבן 1כ1 בנגנבהאב5
 זה. בנ51ד 15 פותחין אין 51כך נזיר שיהי' ענין בכ5ב5בו

 מי(. ד"ה ע"א 5"ב)נזיר
 יח5 ב5 בכ55 הוי ד5א ישרא5 דודאי ופר"י נדריםקנד(

 בב5 איתא מיהא גד51 הוי וכי גד51 דהויעד
 בהפ5אה 5יתי' יח5 בב5 ד5יתי' כ5 דרשינן ה5כךיח5
 5א יח5 ב5 ככ55 5בא ראוי שאינו כוכבים עובדאבל
 5מעוטי'.שייך

 הניחא(. ד"ה ע"ב מ"א)נזיר
 חבירו דעת ע5 דהנודר 15מר תימה ומיהו נרדיםקנה(

 אוקמיי רשמא חבירו. מדעת ש5א 15מתירים
 יכ51 הי' 5א מיהו כך שגיזמו בע5מא דגיזוםבמי5תא
 5פרעה. 5י' ניחא 5א אי ע5יו5ישאל

 איתשי5(. ד"ה ע"ב 5"1)סומה
 5ח1 כד:( )נדרים מותרים הבאי דנדרי הא נדריםקנו(

 5קיים יכ51 שאינו במה עצמו דאסרכמ12ם
 5א אם ע5י שבע51ם הפירות כ5 יאמרו דאמרכג1ן
 א5א הבד בית כקורת ונחש באויר פורח גמ5ראיתי
 בית כקורת ממש 51א נמ5 ממש 15מר דעתו שאין5פי
 משאר וכה2ונה מאוד בנבו מרוף שהוא מה א5אהבד

 שבועות ודוקא דבריו 5החזיק א5א כן אומר ואינונחשים
 נדר ינקה. 5א בה דכתיב כה2ום מדרבנן אמורהבאי
 אב5 5א5תר עובר 5קיים 15 אפשר אי שנודר בשעהאם
 5קיים יכ51 אינו יאח"כ 5קיים יכ51 שנודר בשעהאם
 שיהנה. עד 5א5תר עובראינו

 ונודרת(. ד"ה ע"א 5"ה)גימין
 מי5תא הפרה 15 דאין איתא אם ברבים נדריםקנז(

 5מ"ד הפרה 15 אין ענין דבשום הואדפמיקא
 תדע הרשות 5דבר 51"ש מצוה 5דבר 5"ש הפרה 15אין

 ד"ה ע"א 5"1 )51קמן הי' מצוה 5דבר גבעוניםדמעשה
 משום הפרה 15 יש מצוה ד5דבר הגמ' 5פרש אור"תאב5

 מצוה(. כמ12ם 5רבים 5ה1 ניחאדממתמא
 אב5(. ד"ה ע"ב 5"ה)גימין

 שאשה י"5 אותה מדירין אין נשאת דאר"ה נדריםקנח(
 עומדת היא ידה שע5 כנדר א5א חוששתאינה

 קיים 5ה ויאמר בע5ה בפני ןנדירוץ ימי'. כ5באימור
 בלחש 5ה יפר שמא חיישינן 5הפר יכ51 אין דאזליכי
 ר5א רבים דעת ע5 דידדרד1ץ 5יכי. קיים שיאמרקודם
 ברבים בין 5ח5ק אין אשתו נדרי ד5ענין וי"5 הפרהפהני
 הפרה לה יש ברבים הונא ד5רכ וכיון רבים דעת עלבין
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 רבים. דעת ע5הה"ר
 אבל(. ד"ה ע"כ ל"ה)גיטין

 הנאה רהמודר )סה.( בנררים יאמרינן נדריםטנם(
 ויליף בפניו אלא לו מתירין איןמחבירו

 נררך. והתיר לך כמדין נדרת כמדין וצרקיהומכה2ה
 שהי' צרקיהו מרסמיך תרע מופר הפר אם דבריעכרי"ל
 בפני שלא סנהדרין לו שהתירו מה על גמורחסיר

 מם' במניו אלא לו מתירין ראין רטעם ךעךואנבוכדנצר.
 הבושה מפני אמר ר"י השותפין( )פ' רנרריםבירושלמי
 בושה לא שייך לא ובכתובה החשר מפני אמרוריב"5
 מכתובתה. כלום קבלה אם ידעי רלא חשרו5א

 ליחוש(. ד"ה ע"ב ל"ה)ניטין
 אמימר אמר מפרים ברוב נרסינן )טז.( במכות נדריםטם(

 על הפרה לו יש ברבים שהודר נררהלכתא
 הלכה רבן משמע זו נירסא ולמי הפרה לו אין רביםדעת
 לההוא י"נ ךב2דאדרי' הפרה. לו יש ברבים שהודררנדר
 יש דברבים דקסבר משמע רבים רעת על דררקימקרי
 רלא ברבים ארור קז.( )פסחים ראמר יוסף ךךגנ הפרה.5ו

 לא הפרה לו אין רברבים דקסבר משמע שיבראאישתי
 הכי.טיי"5

 אמר(. ר"ה ע"א ל"ו)ניטין
 אבל הפרה לו ראין רבים דעת על נדר נררים,קסא(

 רמסתמא כה2ום הפרה לו יש מצוהלרבר
 מצוה. כה2ום לרבים להוניחא

 אבל(. ר"ה ע"א ל"ו)גיטין
 נראה הנרר( )להתיר שלשה אמר ב"י דר"נ נדריםטסב(

 )שבועות שנים אלא בעי לא רב-ם רעתדעל
 על שלא יורעים הוו לישראל כה2ה 5הם בשאמרלם.(

 על רהיינו בקונטרם שם ופי' אתכם משביע אנידעתכם
 בזמה"ז. 5חרמות היתר לא לפי"ז ךבויהו רבים.דעת

 עתה וכן יערימו שלא אלא כן משה אמר דלאךנ81אד1
 לא נמי יחיר דעת על ךאיית כך. בשביל אלא עושיןאין
 דעתו רמבמל ר5"ל נררו. בו דתלה כיון הפרה לויהא

 יחיר. כה2ום ולא רביםכה2ום
 רכ(. ר"ה ע"א מ"ו)ניסין

 מפרש במה בנה כאלו הנודר אומר נתן יין נדריםקסג(
 דחדלה בנז"ש ראתיא משום אליהורבינו

 חרלו ב'( )ישעי' התם וכתיב לנדור תחדל כי הכאבתיב
 )ברכות וררשינן הוא נחשב במה כי וגו' הארם מן5כם
 י5יף )כב.( ךצנבדרים במה. אלא במה תקרי אליד.(
 רוגז חרלו רשעים שם רכתיב רשע רנקרא גז"שבהאי
 גי(.)איוב

 הנורר(. ד"ה ע"ב מ"ו)ניטין
 בראמרינן הנאה במורר אסורה שליועת נל נדריםקסר(

 מאליו שהוא כגון הנאה המורר בין איןבפ'
 שליח עשאו אם אבל בתקיעתו לצאת מתכוין והלהתוקע
 שליחותו. שעושה מפניאסור

 רי"ר(. תוס' ע"ב כ"ג)קידושין
 ואפילו הרגל רריסת אסור הנאה מודר נדו8ים,קסה(

 רבשלו כה2ום שותפין אלא שרי לאראב"י
 ארריסת רקפרי ראסור מורה שותפים בלא אבלנכנס
הרג5.

 זה(. ר"ה ע"ב נ"א)ב"ק
 אע"נ אחר באופן בלבו ימחשב ושבועה נדריםקסו(

 שרי אונסא כה2ום רכרים אינם שבלבררכרים
 וכן רגע או אחת שעה בלבו לחשוב שינול ךדץ"וץלי'.
 בעיר לדור יצאו שלא כה2ביעין הי' כשהאנמים נוהניןהי'

 )היינו היום יחשבו ובלבם יצאו ש5א מתם לישבעאחרת
 יצא שלא כשפתיו מפרש הוא ךאפילך היום(. יצאשלא
 גמור. ביטו5 רהוי כ"ש בלחש נשפתיו מנטלראם תנאי שום בלבו ולחשוכ להערים יכול חייו ימי כ5ממנו

 נוררין(. ר"ה ע"א קי"ג)ב"ק
 שמצא מחמת ברבים הדירה אם אנוסה נדרים,קסז(

 הרירה אם רט לקיימה מצוה אינו עוןבה
 הנרר עלי' חל שפיר מ"מ אבל לקיימה מצוה עוןבלא
 )פא:(. בנררים כדאיתא עלי תשמישך קונם דאמרכגון

 כגון(. ד"ה ע"א ט"ז)מכות
 שנים. היינו רבים רעת על נרר נדו8יםקסח(

 כ"ט(. אות תום' פסקי)שבועות
 אשתו נדרים רבעון ל"ב( )שבת דאמרינן נדריםקסט(

 חטא בך הכא רדריש והא מתה ארםשל
 ע5 שעבר אלא אח"כ בכה2לם מיירי חטא באשתךולא
 תאחר.בל

 אלא(. ר"ה ע"ב כ"ט)זבחים
 בב"ר כדאמרינן צרה בשעת לנרור מותר נדו8יםקע(

 שיהי' לדורות לאמר לאמר נדר יעקבוידר
 צרה. בעתנודרים

 אבל(. ר"ה ע"ב ב')חולין
 5אותו לו אין מומחה שם יש אפילו נדר נדרים,קעא(
 אשי. רב במקום רבינא כמו רבו במקום להתירמומחה

 שלשה(. ד"ה ע"ב ל"ו)בכורות
 הנדר לפרט רצריך פפא כרב רהלכתא וניאה נדריםקעב(

 בחכמה גרול שהוא הונא ורב הוארבתראה
 ע"ב ל"ה )ובגיטין לפרט צריך התם נמי קסברובמנין
 ראתא רההוא קיי"ל רהכי כה2מע דבירושלמי ליחושר"ה
 נררת מאי א"ל נררי 5י התיר לי' אמר בון רר'לקמי'
 לצתק לי' אמר עבדין כרין וכי א"ל מרווחנא רלאא"ל

 שאמרו חכמים בדברי שבחר ברוך א"ל קאמינאבקוכיא
 הנרר(. את לפרטצריך

 הניחא(. ר"ה ע"ב מ"ה)בכורות
 הפרה לו שיש למימר איכא רבים רעת בעל נדריםקעג(

 או דעתם על שנרר רבים אותם שלמדעתם
 הפרה לו אין נרבים אבך הפרה לו שיש מצוהלדנר
 לו אין ענין בשום הרשות לרבר ול"ש מצוה לרברל"ש
 הי'. מצוה לדבר רנבעונים רמעשה תרעהפרה

 הניחא(. ר"ה ע"ב מ"ה)בכורות
 היינו הפרה לו דאין רבים יעת על בדר נדרים,קער(

 ש5א ואפילו ופלוני פלוני רעת עלבשמפרש
 וע5 הוא כלום לאו מתם רבים דעת על אבלבפניהם
 להתיר. חכם יוכל רעתו על שפירש אע"פ יחידדעת

 אבל(. ד"ה ע"א מ"ו)בכורות
 יורשין יתנו 5א ומת בב"ר רמים נורר באם נדריםטעה(

 מת. שהרי שומא 5ירי בא לא שהרירמיו
 מחיים שוה הי' כמה מיתה לאחר אותו ששמיןובניוק
 היא. הכתוב נזירת כ"ז()ב"ק

 רמי(. ר"ה ע"א כ')ערכין
 שנרר הלשון אם כי הנרר 5פרט דצריך נדריםקעו(

 נרר. למה 5פרש צריך אין אבלבו



קלז נחמדאוצר ל,מע,נת התומפותקובץ

 דחזקה(. ד"ה ע"א ב"נ)ערכין
 הנודרת ב5 אמרינן דאי יקשה אשתו נדרים,קעז(

 התורה הוצרבה 5מה א"ב נודרת בע5ה דעתע5
 1י"ל אשתו. נדרי מפר דבע5 נדרים בפ' נ555נתוב

 5הפר. יבו5 שאינו 5יבי קיים אמר שאם 5עניןראיצמריך
 ע5 ר5עו5ם קאמר מפר בע5 רחמנא דאמר אוםאן'נ
 ברר"פ(. ר"ה ע"ב מ"ו )נדה נוררת. היאדעתו
 הנהרות וב5 הנהרות מבל למע5ה הוא פרת נדע8קעח(

 הולך וא"ב 5בב5 מא"י והו5ך ממנושותין
 5מזרח.ממערב

 ממרא(. ור"ה מסייע ד"ה ע"ב נ"ה)בבורות
 בק"ש אב5 התפ5ה מן פמויין המטה נושאיקעם(

 חייבין. מראורייתא שהןובתפי5ין
 א5ו(. ר"ה ע"ב י"ז)ברבות

 אסור 5בתח5ה אבל שרי בדיעבד דוקא לפבם נו"טקפ(
 ןע1ך יומא. בת אמו יומא בת שאינורנזרינן

 בשאינו אבל שרי בעין כשהוא מעמו בשפוגם חי5וקיש
 אמר וע"ב אסור הב5י ברופני ששהה מחמת א5אפוגם
 ישברו. בפסח קדירותרב

 אמר(. ר"ה ע"א 5')פסחים
 סברי ררבנן בדבר מחלוקות ג' יש לפגם נו"טקפא(

 פורתא פגמא ר5א א"א נמי יומא בתרקדירה
 יומא בת בין 5איפ5וגי 5יכא א"ב הבתוב אסרואפ"ה
 פגמא 5א יומא בת קדירה סבר 1ך"ע יומא. בתלשאינו
 מותר 5פגם דנ"ם שרי דפגמא יומא בת אינה אב5ב55
 אסור לפנם דנו"ם וסובר פ5יג דך"מ מנבי5ה.דגמר
 דנו"ם אע"ג הבתוב דאסר נכרים מניעו5י דגמר סז:()ע"ז
 שהתיר ןמה הוא. חירוש 5או נברים וגיעו5י הוא5פגם
 מעיקרא. בסרוח 5ה מוקי נבי5ההכתוב

 ורבנן(. ד"ה ע"ב מ"ד)פסחים
 ע5 5ח5וק באו האיך ר"י ודקרק לפבם נו"טקפב(

 5התירו 5פגם נו"ם בדין וה55 שמאירבותינו
 צירוף רק הוא מותר לפגם רנו"ם דמעם 5ר"י נראהלכך
 בש5מא(. ר"ה ע"א 5"1 )ע"ז אחר.5מעם
 5פגם דנו"ם ה5כתא רהבי משמע לפבם נר"טקפג(

 השמן. התיר הנשיא יהורה יבי 1גםמותר
 פוסקים 1כן יומן בני אינן עבו"ם ב5י דסתם נמיןקיי"ל
 והיינו יומן בני אינן ב5יהם דסתם והר"י ור"תרש"י
 אתמו5 או היום בו נשתמשו ספק ס"ס שהוא 5פימעסא
 שהוא דבר בו נשתמשו שמא היום בו נשתכהשוואפי5ו
 מעם. נותן שאין דבר או בעיןפוגם

 אי(. ר"ה ע"ב 5"ח)ע"ז
 דהוי איסור דב5 מפרשים שהי' יש לפגם נו"טקפד(

 אין דהא מותר 5פנם נו"ם בי' 5"אבמשהו
 רחמנא אסרו ואפ"ה בא5ף מכהסהו יותר במ5 מעם5ך
 5פגם נו"ם דב5 חי5וק ואין ראי' השין 5פגם. נו"םה"ה
 קולף אמר ררב עבו"ם ש5 בסבין ןבנעטוחטמותר.
 בני אינן עבו"ם ב5י דסתם ואע"ג מריח אמרושמוא5
 נשתכהמו בידוע מיירי דהתם די"ל 5פגם. הוי דהשתאיומן
 5שבח והוי שמנונית כהשום מעמא התם 84"נ ביום.בו
 5פנם נו"ם דאמר ברבא 1קיי"ל יומו בן כשאינונם

 בו וביוצא יומו בת דבשאינו ונ"מ בשרצים. אףמותר
 בשרצים. אףסותר

 אמר(. ד"ה ע"ב ס"ח מב55, ד"ה ע"א ס"ו)ע"ז

 דר"מ בדבר מח5וקות ושלשה לפגם נו"טקפה(
 אפי5ו אסור 5פגם נו"ם ב5 סברד,2מעתין

 פנם ב5 מתיר ןך"ש בעין. כשהאיסור גם פנוםבשהוא
 5פגם דהשתא ביון בעין נשהאיסור שבח בשהואאפי5ו
 שהוא דדבר סברי ארע"ק דפ5יגי דפסחים 1רבנבן שרי.הוא
 האיסור שאין דהשתא פגם אב5 שרי בעין בשהאיסורפנם
 אסור בעין בשהאיסור 5שבח הי' אמנם עבשיובעין
 ברבנן. מעמידין דאין מתניתין סוברתובן

 ואידך(. ר"ה ע"ב ס"ז)ע"ז
 ד5ינת הקונמרס( )בפי' פר"ת ובן לפגם נו"טקפו(

 קדמונים בימים דרך הי 5א בי פונמת5י5ה
 צורה עבור מיקרי לי5ה י5ינת לדבר ןזכ:ר ב5י5ה.5בש5
 ה5י5ה ב5 שעמרה 1ןא1קא בקדירה. הנב5ע איסורב"ש
 תח5ת המעם 5הפיג גורם מה ידוע שאין בישולב5א

 והמחמיר בעינן 5א מע5"ע אב5 בו5ו או סופו אוה5י5ה
 נורם אינו 5בד 5י5ה דסוף 5דקדק 1יש ברנה. ע5יותבא
 5מ"ד ובו' חרס בב5י שבירה הבתוב מרהצריר נו5וא5א
 5בתח5ה בו 5בש5 מותר הלא ואמאי מותר 5פגםנו"ם
 שצריר התרומה בס' בתב :1ר1ך 1דץ"ך השחר. עמודאחר
 מע5"ע בתור 5בד חמין מים אפי5ו בב5י הי' ש5א5חקור
 ש5א ביון נבי5ה שנעשו 5פי האיסור נמו חשיבידמים
 הב5י. פ5ימת 5במ5 ס' בהןהי'

 בת(. ד"ה ע"א ע"ו)ע"ז
 בן שאינו בב5י המבוש5 דבר הלנך לפבם נר"מקפז(

 5התיר ראו מה מעם 5תת 1יש מותר.יומא
 איסור בה הי' שהקדירה 5פי הקרירה ו5אסורהמאב5
 מעו5ם. איסור בו נב5ע 5א המאב5 אב5 מח5הגמור

 דשמנונית בס' א5א 5הגעי5 אין יומא בן נ5ימעעלת
 נ5י נשמנעי5ין אבל הוא. 5שבח מעם בחמיןהנפ5ם
 5הגעי5 יבו5 היא היתר דשעת שעות בד' בע"פחמץ
 ש5 נ"ם בר נ"ם דהוי מס' פחות יומא בן ב5יאפי5ו
 ונב5ע חוזר המים ומן 5מים וממנו בקערה החמץהיתר
 היתר. הב5 ועדייןבקערה

 מבאן(. ד"ה ע"א ע"ו)ע"ז
 בן שאין כהשום רק הוא שמן נבי לפבם נר"טקפח(

 נו"ם בעין בשמנונית אפי5ו ןדבנשיומו.
 5פנם. הואברבש

 השוחם(. ר"ה ע"ב ח')חו5ין
 ניון שריפתו ע5 שני בוקר 5יתן דדרשינן נותרקפם(

 עד 5המתין צריך 5מה הוא בזסנוד"52א
 מקודם. נותר נעשה דבבר יו"ם במוצאי ישרפנוהבוקר
 בבוקר זמנו קבע ביו"ם 5שורפה אפשר ד5א דביוןוי"ל
שני.

 ש5א(. ד"ה ע"ב ע"ב)יבמות
 ראוי רלרש"י קשה ומבעיר חובל נזיקין,קצ(

 ומבעיר בחוב5 מתבוין שאינו דבר5התחייב
 נמי מתעסק חייב ומקלק5 הואיל ד5ר"ש בבריתותבמ"ש
 רשאני די"ל נתחייב. מתבוין שאינו רבר הדין הואחייב

 מ5אבת דאינו מנאם אלא 5י' פמדינן ד5אמתעסק
 ס5אכת דאינו אף חייב וסק5ק5 הואי5 ו5נךסחשבת
 ממעם 5א ר"ש פומר דשא"מ אבל מתעסק. ה"הסחשבת
 ונזיר בב5אים איסורים בשאר אף דהרי מחשבתמלאבת
 פמור. ומבעיר בחוב5 אף 5בך ד"2א"מפומר

 ואת"5(. ד"ה ע"ב ה')נתובות
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 הפקיעו איך בעירית מראורייתא ייינן נזיק'ןקצא(
 רמיתמי אמר ובנמ' יתומים כה2ום רינןחכמים

 בין רבנן פלוג י5א נושום ניזקין הן אפי5ובזיבורית
 יתומים(. )נבי 5נזקיןבע"ח

 אין(. ר"ה ע"ב מ"ח)ניטין
 כהקרש פטורין נזקין יכ51הו יא5 ועוי בזיקיןקצב(

 משכח ר5א פרקא בריש בירוש5מיכרמוכח
 רמשמע והא המזיק בארם ולא ורנ5 כשן לא להקרשנ~קין
 קרן לש5ם הייב ההקרש את המזיק רארם צט:()ב"ם
 רהוי כמ2ום קרן לש5ם יחייכ ד2נתררמה מררבנןהיינו
 ומזיקו. חבירוכנוזל

 שור(. ר"ה ע"א מ"ט)גיטין
 בתורה כתובה מ5וה 5הו חשוב רנזיקין אע"ג נזיקיןקצנ(

 שכתוב ע"מ מתנה חשוב 5א מ"מ ו:()ערכין
 כיון לפטור ע"מ כסותי קרע 5חכירו אומר אםבתורה
 שאין ע"ם קרע אומר הי' אם וראי אבל בהריאשמוחל

 בתורה שכתוב ע"מ מתנה חשוב נזק רין עלילך
 א5חנן(.)ה"ר

 ותיפוק(. ר"ה ע"ב פ"ר)ניטין
 לא רבהכי ארם בני נ' ננח אם מוער בזיקין,קצי(

 וחמור שור ארם נגח אבל לבהמה מוערהוי

 וחמור שור נגח אבל 5כל מוער הוי מינים כר2לשהרהוי
 מוער. הוי בהמה רלכל ואע"ג לארם מוער הוי 5אונמ5

 ומ5תא(. ר"ה ע"ב ב')ב"ק
 שהי' לארם מוער פירש מנחם ה"י מוער בזיקין,קצה(

 מוער ונשאר מבהמה בו וחזר לכלמוער
 היא חזרה לאו רבהמה רחזרה לבהמה מוער הוילארם
 רתזרה 5ארם מועד הוי לא מארם וחזרה לכל מועראבל
 היא. חזרהרארם

 ומ5תא(. ר"ה ע"ב ב')ב"ק
 בירוש' ישן בין ער בין 5עולם מוער אדם  בזיקין,קצו(
 אצל עצמו כשהשכיב אלא מחייב לא רישןיש-

 פטור ושברן אצלו הכלים והביאו ישן אם אב5הכ5ים
 לו. נרמורהם

 כיון(. ר"ה ע"א ר')ב"ק
 המזיק ארם להתחייב ראוי יותר )מזיק( נויקיןקצז(

 בעירה. שי5וח ע"י ממזיקבירים
 שור(. ר"ה ע"ב ו')ב"ק

 סובין אפי5ו 5י' לית ואי מיטב או כסף או בזיקיןקצח(
 לסלקו מצי לא זוזי לי' אית אי וזובד2נעל

 וזכין טרח זיל לי' יאמר 5א זוזי לי' לית ואי בזוזיאלא

 כן כמו טעות מקח מקחו שנמצא דלדקח זוזיואייתי
 טרח א"5 זוזי הבית לבעל לי' אית אי דם!ןעלרינן
 בשכרך. שעשית מה טו5 לומר יכול ראין זוזי ואייתיוזבין

 רב(. ר"ה ע"א ט')ב"ק
 שברוהו ו5א אחר ספס5 ע5 שישבו ה' בנמ' בזיקיןקצח*(

 חייב האחרון ושברו עליו לישב אחרובא
 ררוקא ז"ל רשב"ם פי' אבא בר פפא כנון פפא רבואמר

 נשבר אם חיינ אבא בר פפא כנון וכבר ושמן עםארם
 ספסל רסתם פטורים ארם כל שאר אבל תחתיוהספס5

 כשוא5 לי' והוה לחצר הנכנם כל ע5יו לשבת לכךעשוי

 עזריאל ה"ר עליו דנחלק מלאכה מחמת הבהמהכשמתה
 פפא כנון רנקט ר"ת שפי' כמו לפרש צרירד1עחדלק

 פפא רוקא בהו רסמך רם)לתא מסקנא כמ2ום אבאני

 כו5ם. את 5עכב יכו5 והי' חזק ארם שהי' אבאבר
 י'(. כל5 בהרא"ש ע"ב י')כ"ק

 )5הניזק( 5ו 5יתן ריכו5 פי' שמואל ויבינו בזיקיןקצם(
 .עלוו מקבל אין שהננז5 אלא סוביןאפילו

ן וכו'. לנזלן ולא לגנב לא שמין שאין מניןמקרא ריליי הירוש5מי מן פירש"י מיישב דך"י הנזלן א5אהפחת  . 
. 

 י"א(. כ5ל אשר"י הנהות ע"א י"א)ב"ק
 נעשה ראורחי' במירי אחר כ5 מועי בזיקין,קצם*(

 אבל וררס ארי וטרף זאב שבא כנוןמוער
 אלא מוערים הוו לא שטרף ארי כגון אורחי' ר5אוכמירי
 שלם נזק רכה2לם יאורחייהו ד12בנירי נזק. חציכה2למת
 שן רהוי פטור ברה"ר אבל הניזק בחצר רוקאהיינו

 הרבים.ברשות
 והנחש(. ר"ה ע"א ט"ז)ב"ק

 וקרם אחר ובא הכ5י ע5 חץ או אבן זרק אם נזיקיןר(
 השני. רחייב רפשיטאושברו

 זרק(. ר"ה ע"ב י"1)ב"ק
 והניחו אחר ובא המוצנע במקום כלי הי' אם נזיקיןרא(

 חייב. הנביהו לא אפי5ו מוצנע שאינובמקום
 קשרו(. ר"ה ע"ב י"ם)ב"ק

 שם ויש לשמור לחבירו ביתו הפקיר אם נזי)קיןרב(
 למעלה מלמטה ירלנו ש5א ליזהר לו ישחש"ו

 כ5ים.וישברו
 ארם(. ר"ה ע"ב כ"א)ב"ק

 חייבתו לא סרן לענין נמור פושע אפי5ו נזיקיןרנ(
 לחצר שנכנם ארי ראל"ה נזק חצי א5אתורה

 בפשיעה רתח5תו שלם נזק 5חייב ואכל וטרףהניזק
 רריסה.5ענין

 ראפיר(. ר"ה ע"א כ"ב)ב"ק
 ופשוט תורה חייבתו לא כ5בו ש5 אש נזיקין,רר(

 בהמתו. אש על רפטור ררשה מאיזה לנמראלי'
 לאו(. ר"ה ע"א כ"ב)ב"ק

 ו5ע שפשע מקום כ5 הפי' חציו משום אש נזיקין,רה
 ממונו משום אשו נינהו. חציו נחלתושמר

 ראפילו שלו האש שיהא ולא בו יש ממונו חיובהפי'
 חייב. אחר של באשהר5יק

 אשו(. ר"ה ע"א כ"ב)ב"ק
 באש אלא מחייב לא חציו משום אי אש נזיקין,רו(

 לוראי וקרוב הרבה מצויה ברוח 5הזיקשיכול
 רלא אע"נ ממונו כה2ום לם"ר אבל חציו בעיןההיזק
 מחייב. האי כולימזומן

 חציו(. ר"ה ע"ב כ"ב)ב"ק
 כריית רע"י ממשא בי' אית חשוב בור נזיקין,רז(

 חלל. ונעשה קרקע של ממשות משתנההבור
 לשמור לו שיש ממשא בי' אית בו שפשע הממוןגוה
 יש אבל רבר כשום ולא ברוח 5א יזיק שלאממונו
 אש ןיש פיו ברוח כלי שיכר בגון מכה2ות בו שאיןחץ
 . ' גחלת. בלא שלהבת כנון ממשות בושאין

 ממונו(. ר"ה ע"א כ"ב)ב"ט
 רמחייכ למאן להתחייב יש באונס אפילו נזיקיןרח(

 באונס. וסופו בפשיעהתחילתו
 סתם(. ר"ה ע"א כ"נ)ב"ק

 אחרים יויק שלא עצמו 5יזהר לארם יש יותר נזיקיןרם(
 יוזק.משלא



ק~ת נהמראדצר נו"ןפערכת התומפותקובץ

 5חייב(. ד"ה ע"א כ"נ)ב"ק
 אמרחוהו לא אינשי כדנמרי דנמר כיון נזיקיןרי(

 מפי.רבנן
 בששיסר(. ד"ה ע"א כ"נ)ב"ק

 סתרה הפסד לעשות דרגילין דשוקא עזי נזיקיןריא(
 ואם ציית ציית אי זיסנין ותלתא תריהבעה"ב

 ויקב5 לשחימה דקיימי הנהו לשחימה 5מסרם יכול5או
 הבעה"ב לוסר יכול לגיזתה ורחל לחלבה עז אבלשוים
 5מסרם שיפסידו שירא זה יכול ואינו ישלםכשיזיק
לשחימה.

 הנהו(. ד"ה ע"ב כ"ג)ב"ק
 שלם נזק מחייב לא המועד שור מנךעך נזיקין,ריב(

 רביעית. בפעםאלא
 ו5א(. ד"ה ע"ב כ"נ)ב"ק

 דין נסר ע"י נאסר אינו שהשור ספרש ר"ת נזיקיןריג(
 לאחר עד הוא שלו ועדיין קיים שהואכ"ז

 ואח"כ דינו בנגסר משכחת וע"כ שחימה לאחר אוסקילה
ננח.

 ולא(. ד"ה ע"ב כ"ג)ב"ק
 חפר ברה"ר בור דהחופר לר"י נראה ננךך נזיקין,ריד(

 ססוך ברשותו בור חפר .כן באיסורבור
 והפקיר רשותו באסצע חופר ואפילו חפרו באיסור5רה"ר
 התקלה. להסיר חייב הוא דשלו ביון בורו ולארשותו

 הני(. ד"ה ע"ב כ"ח)ב"ק
 דקרקע פמור בקרקע ונשוף באבן נתקל נזיקיןרטו(

 הזיקתו.עולם
 ונשוף(. ד"ה ע"ב כ"ח)ב"ק

 ביה"ש דוקא דלאו ללמוד יש כך מתוך נזיקיןרמז(
 5אפות שבת צרכי לתקן שסתחילין סשעהאלא

 אם אבל סתכוין בלא ךדךקא ברשות )רץ( הואולבש5
 )פר"י(. חייב בסתכויןהזיקו

 י'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ל"ב)ב"ק
 דהיא ג"כ לי' כהשכחת גפור מנקלקל נזיקין,רמז*(

 שסבור הנאה באיסורי חוב5 כגון 5גופהצריכה
 הנאה באיסורי סבעיר ובן 5כלבו 5יתן ליהנותשיכול
 קדירה. בו לבשל שיבו5שסבור

 חוב5(. ד"ה ע"ב 5"ג)ב"ק
 דניזק לשיעבודא רבנן דאלסוה ר"ת אוסר נזיקיןריז(

 5שיעבודי' רבנן אלפוה בהחוב5כדאסרינן
 שיעבוד. סידי ספקעת אין דמים דקדושת אףדבעל

 כהשום(. ד"ה ע"ב ל"נ)ב"ק
 ספרש לחול סועד ואינו לשבתות ממועד נזיקין,ריח(

 נאים במ5בושים אותם שראה לפיבירושלסי
 ךלכשירלש סכירן. ואינו נכרים בעיניו וחשוביםאחרים

 וזחה ס5אבה עושה שאין לפי 5שבתות סועדהקונמרם
 עליו.דעתו

 כהשיחזור(. וד"ה הרי ד"ה ע"א 5"ז)ב"ק
 5כ"ע 5חודש מ"ו פעמים דג' נראה מנךעד נזיקין,רימ(

 דלאו וסתה קובעת נסי ךןננדה סועדהוי
 ירחא. ריש כסו גרים בחודש מ"ו אלא נרים יום 5'סוף

 יום(. ד"ה ע"ב 5"ז)ב"ק
 הוא שרגילות לפי לאשה וצער נזק נזיקין,רכ(

 כשספ5ת דסי' נפחתין ונם יותרשטצמערת

 נותן(. ד"ה ע"ב ס"ב)ב"ק
 לקרן דמועד כש"כ שסאל של לקין מנועד נזיקין,רכא(

 . סקרן יותר להזיק סזוסן יסין שקרן לפייסין

 שסאל.של
 סועד(. ד"ה ע"ב ס"ה)ב"ק

 בור שמעתתא הך בכל דפילתא כללא ננךך נייקין,רכב(
 הוא כאילו הבור דנחשב אזלינן פתחאבתר

 שם. שהפתחבמקום
 החופר(, ד"ה ע"ב ס"מ)ב"ק

 עצמו ברשות בור חפר באם ספרש ר"י ננךך נייקין,רכנ(
 פתחו תיפא דלא חייב חבירו לרשותופתחו

 ברה"י אבל וסזקי רבים דשכיחי דחייב הואלרה"ר
 פטור. יהי' יחידי לנזק אלא לסיחושדליכא

 ברה"י(. ד"ה ע"ב ס"ט)ב"ק
 השוד בעל לבור חבירו את שדחף שור נייקיןרכד(

 נזירת 5גסרי פמור הבור ובעל סחצהחייב
 שיפי5והו ולא מעצמו חסור או שור שסה פונפלהבתוב
 הבור סן כ"כ וסרחק יפה נשסר פקה שוואחרים.
 בתוכו. להפילו יכולין אחרים שווריםשאין

 ובעל(. וד"ה בעל ד"ה ע"א נ"נ)ב"ק
 ויצתה שנפרצה 5ו- נודע אפילו בלילה נייקיןרכה(

 5חזר סדאי יותר 5מרוח 5ו איןהבהסה
 הזיקות(. תעשה שלא )כדי באפילהאחרי'

 נפרצה(. ד"ה ע"ב נ"ה)ב"ק
 אם נתכוין לסה למקום וידוע נלוי הלא נזיקיןרכו(

 5מובה בסתכוין דאפילו וי"ל 5רעה אם5מובה
 ו5אסוקי לאזדהורי 5י' דאיבעי חייב שמים בדיניס"ם
 בכך. הפסד 5ו יבוא ש5אדעתו

 כיסו(. ד"ה ע"א נ"ו)ב"ק
 דכיון הבעלים תחת נבנס דנזלן היא סברא נייקיןרכז(

 בשסירתה. חייבין שהי' בעלים סרשותשהוציא
 ע5 יש מהם שנגז5ה לפי לשומרה יכו5ים הבעליםואין
 שבירו פי כ5 בע5ים איקרו נזיקין דלענין 5שוסרההנזלן

לשופרה.
 פשיטא(. ד"ה ע"ב נ"ו)ב"ק

 בעיר ספרים שהניח אדם לריצב"א ונראה נזיקיןרכז*(
 אחר יהורי קנאם אם השר ביד ונשארווברח

 יקנה 5א ךאם בהן כו נתנו אם דפיהן כדי עד 5ויחזיר
 למקום ויש5יכם עליהם יחוש 5א שהנכרי פשימאישראל
 יחזירם ולא בנהרא שדינהו התם כדאפרינן כדאישאינה
 בכדי הפודן הלכך הקודש כתבי בזיון וישבחנם
 הדמים. 5ו 5החזיר צריךדסיהן

 ז'(. ב55 אשר"י הגהות ד"ה ע"א נ"ח)ב"ק
 שנים דאם נראה כך סתוך בנזקין גרמא נייקין,רכח(

 אחד בכל ואין שניהם וליבו ואור עציםהביאו
 היא. ותיסה פמור 55בותכדי

 והכא(. ד"ה ע"א ס')ב"ק
 )זיכה דינא דקם הינא, נל בנזקין גרמא נזיקין,רכמ(

 חשוב בדיבור אפי5ו יכדומה( החייבאת
 פוטרים ךנם"נם 5רבנן אפילו וסחייב כנרסא ו5אכסעשה
 נונע אינו שמר דבשורף כהמום חבירו שטרות בשורףרבנן
 נרם אלא ואין סיני' דק5י הוא בעלפא וניירא הססוןבנוף

בע5סא.
 מיהר(. ד"ה ע"א ק')ב"ק בזסנה. סבשיולדת הבאהע"י
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 שחור וצבעו ארום לו לצנוע ננזקין נרמא נזיקין,ר5(
 במממנים כשנותן מיד כה2תנה הצמרדאין

 בעלמא ונרמא ג' או ימים ב' עד מיד הצבע קולמדאין
 עביד. דבירים כה2ום דחייב המעם לומר מוכרח וע"כהוא

 שאני(. ד"ה ע"א ק')ב"ק
 חרש בו והי' לשומרו לחבירו ביתו מסר נזיקיןר5א(

 מ5ממה אפילו ירלנו שלא 'זהר וקמןשומה
- בן התום' לשון אין כי בפנים )עייןלמעלה  בנמר 
 פמורין למעלה מלממה המסקנא לפי דנם ונראההתוס'
 אדם[. ד"ה ע"ב כ"א ]ב"ק הוא( דאנוםלגמרי

 פ"א(. אות תום' פסקי)ב"ק
 תחת מפצע כו:( )ב"ק מרבינן המזיק דארם נזיקיןר5ב(

 אונס בכל דלאו י"ל ברצון אונם לחייבפצע
 כמו ואבידה נניבה דכעין באונס אלא המזיק אדםחייב
 אבידה כעין הוי מצוי' שאינה ורוח מצוי' שאינהרוח

 אדם פמור נמור באונם אבל חייב וש"ש פמורדש"ח
 חבירו ובא ישן הי' דאם נירושלמי כרמשמעהמזיק
 חייב. והשני פמור הראשון זה את זה והזיקו אצלווישן
 שהוא בדבר אלא המזיק אדם מחייב לא יהודה דרביךי"ל
 )צד:( לקמן כדאמר לפשיעה קרוב דהוי אבידהכעין

 ופמור לאונם קרובה וגניבה לפשיעה קרובהדאבידה
 גניבה. כעין דהוי פמור בחנם וע"כ נניבהככעיו

 וסבר ד"ה ע"ב פ"ב)ב"מ
 היינו חוכה2א מיש5ם ד5א 5מזיק פרט )הקדש( נזיקיןרלנ(

 אפילו כה2לם לא מדאורייתא אבלסדרבנן
 שאין נכמים אבות ד' אכל דקתני ט:( )ב"ק כדמשמעקרן
 הנזקין. בירוש5מי משמע וכן מעילהבהם

 פרט(. ד"ה ע"ב צ"מ)ב"מ
 נחתומין ש5 חנות ארם יפתח דלא בביבים נזיקין,ר5ד(

 שהעשן כה2ום )פ"ה חבירו של אוצרותחת
 דאיכא כיון ליכא עשן דהיזק נראה ולר"ת לאוצר(קשה
 שההבל מעמא אלא העשן שם יכנס לא ומעזיבה תקרהשם
 היין. את משביח שההבל התירו ךןניין האוצר. אתמזיק

 לא(. ד"ה ע"א י"ח)ב"ב
 לכות5 כותל 5סמוך רבא דאסר ונניבים נזיקין,רלה(

 לא אמות( ד' ממנו הרחיק )אא"כחבירו
 אינו בשהכותל אבל היזק אתי דמגופיה מילתא אלאאסר
 ברנל שדשין )מה הדוושא למעמ שנורם אלא כלוםמזיק
 להקשות הכתלים לשני מועיל תמיר הכתלים שניבין

 רבא. אסר לא ימומו( ולא הבתלים יסודותקרקעית
 וקמא(. ד"ה ע"ב כ"ב)ב"ב

 דחמירי שאני חיים דבע5י ר"י אומר ועוד נזיקיןדלו(
 בהן מעורב אחר דכח כה2ום מרוחטפי

 כמו בע"ח ע"י היזק או בעצמו הרוח ע"י היזק)לענין
 יייי ךאךבור אש(. משום דחייב הפטיש מתחת היוצאנץ

 לבדו האש את האדם כשעשה אלא אש כה2ום חייבדאין
 ואח"כ הרוח סיוע בלא הבעירה את המבעירכדכתיב
 עיקר כל לברו עושה כשאינו אבל מצוי' רוח ע"יהולכת
 פמור. אז הרוח ע"יאלא

 זיקא(. ד"ה ע"א כ"ו)ב"ב
 )ובהנהות להרחיק צריך רוח ע"י שמזיק היזק נזיקיןרלז(

 כמר זיקא סד"ה ע"א ב"ו ב"ב פוסקדר"ת
- וכאמימר( אשי רכבר  רייי אומר ערף )ךזמכן 

 בדאמרינן בהן מעורב אחר דכח מרוח טפי חמירידבע"ח

 ק"ד(. אות תום' פסקי)ב"ב ו'(.בב"ק
 5המית כדי בו שיש בור מה בור בזקי נזיקין,ר5ח(

 5ד"ת ןקשה עשרה. בור דמתם משוםפ"ה
 ביוסף. כראשכחן מעשרה יותר בור סתםאדרבה

 מעשרה. יותר הוי בור דמתםךבמפך"ון
 מה(. ד"ה ע"א מ"ה)סנהדרין

 כמו פטור נזקין דאפילו אונם עניני ויש נזיקיןר5ט(
 הכלים אצל וישן בא בין בירושלמישמחלק

 )פב:( ך1111"במ אצלו, כלים והביאו כבר ישןלהי'
 שומר אומר ר"י ושוברה למקום ממקום חביתהמעביר

 אדם ממעם מחייב ולא ש"ח מדפמרינן וכו' ישבעחנם
 מיפמר ואבידה נניבה כעין שהוא דבאונס ש"מהמזיק
 בעין הוי מצוי' שאינה ךךוק שכר. שומר מחייבולכך
 כעין הוי יהורה לרבי ונתקל המזיק בי' ומחייביןאבידה
 שכר שומר ךלענין המזיק. אדם בי' דפמרינןנניבה
 תרווייהו.מיחייבי

 רוצח(. ד"ה ע"ב ע"ו)סנהררין
 יתושין בין חילוק אין פטור ארי לפני כפתו נזיקיןרמ(

 התחיל לא עדיין ארי רמתם משום אלאלארי
 להתעסק יכול הי' לא הארי עליו כבר קפץ שאם בולחבול
 פמור. וע"כלבפותו

 לפני(. בפתו ד"ה ע"א ע"ז)סנהדרין
 אפילו פמור ברעב ומת כפתו רבא אמר נזיקיןרמא(

 לא דאם כיון שכפתו בשעה בבר רעבהי'
 לבא. רעב סוף לי' הוה מת הי' לא הרעב עליו מתחזקהי'

 חמה סוף חייב ומת בצינה ומת בחמה נפתו רנאךאבור
 והביאו בפנים כפתו אם ךבויהך פמור. לבא צינה סוףלבא

 דחייב נראה לבא צינה וסוף לבא חמה שסוףבמקום
 באשו מחייבין נמי מיתה דלענין חציו כה2ום אשולמ"ד
 למקרב הדבר אצל האש מקרב בין חילוק ךאין חציוכה2ום
 וארי וצנה חמה רסוף הני דבכל עןי"ל האש. אצלהדבר
 כחו. לכח דרמי פמור שם והביאו כפתו אפילולבא

 סוף(. וד"ה כפתו ד"ה ע"א ע"ז)סנהדרין
 שהוא קדשים בסדר )ולא נשים בסרר הוא נז'ררמב(

 בקלקולה סומה הרואה שכל קרבנות(הלכות
 הנבעלת כמו נבדק הבועל שגם כנזיר היין מן עצמויזיר

 כז;(.)סומה
 מ"ט(. ד"ה ע"א ב')נזיר

 במלקות לחייבו לנזיר יין רביעית כדי נפן נזיריתרמנ(
 ע"א( ו' )סוכה כפירש"י ונראה)פירש"י(

 איכא מגפן ולולבים יחרצנים ענבים אכל שאםדפי'
 יין מלא כוס שיקח משערין ביין וזה ברביעיתלמ"ד
 רביעית יצא ואם שאכל מה כשיעור ולולבין עלין בווישים
 בפחות רביעית יוצא הי' במים לשער בא הי' ואםחייב
 יין. כמו הכלי שפת על ננדשיןשאין

 גפן(. ד"ה ע"א ד')עירובין
 מנת על ואח"כ נזיר הריני אמר אם נזיריתרמד(

 שני, מעשר ממעות ואנלח נזיר הרינילמשל
 דאמירח נתחייב עלי הרי דאמר כיון מנלח ואינו נזיראז

 היא מילתא לאו ע"מ אמר וכי להדיוט כמסירתולגבוה
 תנאי. להתנות יכול אז קודם מנת על איפכא אמר אםאבל

 נזיר(. ד"ה ע"א ב')ביצה
 חכמים( שבדו )לשון בדו לשון דקאמר דהא נזיךךוןרמה(

 נזיר. נבי לא אבל נדרים נבי אלא קאמרלא
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 נזיר. הוי נמי חבמים שברו 5שון דע5ואור"י
 ב5(. ד"ה ע"א ב')נדרים

 5שון ראמר 5מאן בהדיא איתא בירוש5מי נזירותרמו(
 בינוי ע5 קרבן מביא דאינו חבמיםשבדו

 מ5קות. 5ענין א5א בנזיר אינו נזירות ובינוינזירות
 עוד(. ד"ה ע"א נ')נררים

 דאמר דהיבא מובח ד5קמן ר"י 1אומר נזירותרמז(
 5א דב"ע 5מחר נזיר הריני היום נזירהריני

 חיי5א אחד יום ע5 רחיי5א מיגו נזירות שתי רחייבפ5יני
 בו5ו.ע5

 הניחא(. ר"ה ע"א ג')נדרם
 שאהי' עד העו5ם מן אפמר 5א דאמר בגון נזירותרמח(

 דמיד ב5ומר נזיר הוי שעתא דמההיאנזיר
 תאחר בב5 עובר התחי5 5א ואם נזירותו 5התחי5 15יש
 קודם אחת שעה גימך הר"ז 5אשתו 5אומר רהוהמידי
 מיר. בתרומה 5אבו5 אמורהמיתתי

 ב5(. ד"ה ע"ב ג')נררים
 אמאי הצבי בארץ שה5ך יוסף הר"ר הקשה נזירותרממ(

 הרי דאמר בנזירות תאחר ב5 משבחת5א
 בב5 עובר מאחר ואי יום ש5שים אחר נזירות 5קב5ע5י

 ב5 היינו 5או א"ב נדרו לש5ם מאחר דאי וי"לתאחר
 נדרו. 5נדור שמאחר דנדר תאחר ב5 ב"א דנזירתאחר

 מידי(. ד"ה ע"ב ג')נדרים
 5נדור ו'( )מדבר דבתיב נדר איקרי נמי נזירותרנ(

 נזיר.נדר
 יש(. ד"ה ע"א י"ז)נדרים

 להר"ם וקשה נזירות להצי קיבן ש"מ נזירותרנא(
 דהא נזירות 5חצי קרבן אין ברחך ע5דהא

 נזירות 5חצי קרבן דאין ובו' ע"א( )ב"א רנזיר פ"דאמר
 רמייתי העוף וחמאת נזירות 5חצי קיבן איןאלא
 5ה הפר ואח"ב בהמתה והפרישה בנזיר שנררה)האשה
 ע5 באה העוף דחמאת משום העוף( חמאת מביאהבע5ה
 בפרה. ובעי חומא דנזיר הקפר בדר"אהמפק

 ואי(. ד"ה ע"א פ"ג)נררים
 היושב ומדץ"ג נאה. וגם חימא קי1י נזיר נזירות,רנב(

 מעונשן. מרובה ושברן בשבתבתענית
 5מי 5התיר הנזקקין 12"ך 5עו5ם נזיר ענינישלשה
 5הו. שמתינן נזירותו ע5שעבר

 ב"ה-5"ד-5"מ(. אות תום' פמקי)נדרים
 שע5 בתורה הבתוב השם עיקר הוא נזיר נזירורן,רנג(

 אמר אם וה"ה נזירות שם ע5יו ח5 זהידי
 5שונות בשאר וגם פזיח. נזיח נזיק במו הבינוייןב5שון
 נזיד. הוי נזירות ע5יו 5קב5 ומתבוין ומבינם מכירםאם

 חבמים בדו זה ש5שון ויודע בנזיר 5נרודובמתכוין
 בלשון אמד כא5ו היא נמורח בק5ה בנזיד בהם5נרוד
 ע5 עבר אם ר5קי פירש יחיא5 1ד2א"ך בתורה.הבתוב
 קרבן. מביא 5א אב5 חבמים שברו ב5שון שקב5נזירותו

 נזיר(. ד"ה ע"א ב')נזיד
 בשפתיו ופירש 5פניו עובר נזיד אם נזיר נזירות,רנד(

 ה5ב מחשבת נזיר להיות חשב וב5בואהא
 5פניו. שעובר כזה נזיר אהא בפיו אמר בא5וסהניא

 דקאמר(. ד"ה ע"ב ב')נזיד
 נזיר דאינו מקראי י5פינן נזיו גבי תנאי נזירות,רנה(

 )ע"ם מהם מאחד נדר ואם מבו5ן שיזידעד

 נזיר 5"ה נזיר( דאינו 5ריב"5 מ"5 יין שותהשאהא
 רמי. בחוץ ע"מ דהויכהטום

 האי(. ד"ה ע"א י"א)נזיר
 שכתוב מה ע5 מתנה ראם 5מעם צריבים 5מה נזירותרנו(

 א"א דנזירות 5י' תיפוק במ5 תנאובתורה
 ראובן ובני גד רבני יומיא תנאי ובעינן ש5יח ע"י5קיים

 וי"ל משה. של ש5יח שהי' יהושע ע"י המעשהשנתקיים
 בא5ו נחשב תחתיו קרבנות 5הביא יבו5ים שאחריםאחרי
 ש5יח. ע"י 5עשות יבו5 המעשהכ5

 דהוי(. ד"ה ע"א י"א)נזיר
 ושבח הוראה פי' בן 5י בשיהי' נזיר הריני נזירותרנז(

 הר"ז בן 5י ונו5ד וזיבני שחנני5הקב"ה
 נזיר הריני קיימא בן אם ו5ומר 5התנות ןכןרבננזיר.
 5מפיקא. נפשי' אינש מחית 5א דמבר יהודהבר'

 הפי5ה(. וד"ה הריני ד"ה ע"ב י"ב)נזיר
 5א ונדבות נדרים קיז.( )זבחים 5מ"ד ק"ק נזיררתרנח(

 בנזיר שנדרו אותם א"ב בבמהקריבין
 יב5ו ו5א ימיהם ב5 נזירים היו הא רבינו כהטהבפמירת
 הי' ו5א הוא ונידב נידר נזיר דקרבן קרבנות5הקריב
 דאבש5ום. נזירות מן קשה ובן בשי5ה נםהיתר

 בכהטה(. אמר ד"ה ע"א י"ד)נזיר
 דיש אמתני' )בב.( במבות כהטמע 1ה"נ נזירדתרנמ(

 אפשר 5א שמשון דנזיר אחד ת5םחורש
 אתשו5י. אפשר עו5ם נזיר5אתשי5י

 הריני(. אמר ר"ה ע"א י"ד)נזיר
 ק' ביום 5נ5ח מצי דמראורייתא 1י"ל נזירותרם(

 ד5א גזרי דרבנן א5א בבולו היוםדמקצת
 אוקמי' והבא ש5ימים דאמר היבא אמו ק"א יום עדמג5ח
 מאה. ביום 5ג5ח שיוב5 בן 15 בשנו5ד תורהארין

 רב(. אמר ד"ה ע"א מ"ו)נזיר
 הפר ואח"ב ונממאה בנזיר שנדרה אשה נזירותרמא(

 אם דוקא העוף חמאת מביאה בע5ה5ה
 נמי נהי בע5ה 5ה והפר נממאה 5א אם אב5נממאה
 משום ב5ום תביא 5א עצמה שציערה ע5 בפרהרבעיא
 עתה וא"ב בהמה חמאת מביאה 5ה היפר 5אשאם

 5אתויי. מציא 5א העוף וחמאת תביאנו 5א 5הבשהיפר
 המצער(. ר"ה ע"א י"מ)נזיר

 במונה הכחשה אין במעי-בא אמרינן נזירותרמב(
 הוי רמונה משמע דמנהרריןובירושלמי

 א5א ושתים אחת 5א אמר בא5ו מפי אפי5והבחשה
 וארבע.ש5ש

 אמרי(. ד"ה ע"ב ב')נזיר
 ידי ואמר בנזיר שנדר 5חבירו שמע דאי נזירותרמג(

 ברג5ו ודג5י 5מתים מ5הממאות מהניכירו
 בתומפתא. תניא וה"נ הקברות 5ביתמ5הבנס

 דאמר(. ד"ה ע"א ב"א)נזיר
 ש5א ששחמן נזיר ש5מי בגמ' דקאמד הא נזירותדמד(

 זדוע 5הם אין היינו זרוע להם איןבמצותן
 כחומר מיתמר הזרוע ס"מ אב5 בתנופה שימעוןכסצותו
 5הם דאין היינו זרוע 5הם דאין אור"ת ועוך נזיד.ש5מי
 אמריני'. לבדו א5א האי5 עם שיתבש5 בש5ה זרועדין

 ש5מים(. ר"ה ע"א כ"ד)נזיר
 5או דעולה )דם"5 ישמעאל רבי דאפילו ייי5 נזירותדמה(

 בהסה דעולות מהור בנזיר סודה היא(יירון
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 רעולה וכפר בי' רכתיכ ממא נזיר נכי ררוקא היאדורון
 לכפרה. באהנמי

 והעו5ה(. ר"ה ע"א כ"ד)נזיר
 שאינם הגרולים שבין קמנים רענבים פר"ת נזירותרמו(

 ו5א כ"כ מתכשלין ואינן החמה פנירואים
 החרצן שבין האוכ5 5יקמ אם 5וקה 5עו5ם גרו5יםיהיו
 אצל רעתו רכמלה אמרינן ולא לוקה ואכ5ו כזיתכרי
 ארם.כל

 דכין(. ר"ה ע"א ל"ה)נזיר
 סותר 5סמים שנילחוהו או שנילח נזיר נזירות,רסז(

 תגלחת 5ו שיע5ה נזירות דבעי כהטום יוםל'
 כסתם 5נד5 שראוי כפי גר5 שערו שיהא כרי מצוהשל

 מלאת כיום שנ5חוהו ךטןיירי יום. שלשים רהיינונזירות
 כיום נלחוהו אם וה5כך יצחק הר' כפירוש נמצאכך

 קורם שער גידול עריין ראיכא כ5ום סותר אינושלשים
 תנלחת.יום

 סתם(. ד"ה ע"א ל"מ)נזיר
 שהי' כיון מ5את אחר כשג5חוהו נזיר נזירות,רסח(

 הראוי שלשים ביום שער נירול5פנינו
 5ו יש זי ךגויהו בכך. די מדאורייתא כדאמרןלתנלחת
 ראשו בתער מג5ח ךכי טומאה. פתנ5חת וי5פינןלהמתין
 לאו ליכא הכל גי5ח כי גם בתער שלא אבל ועשהלאו
 עשה.ולא

 כ5(. ור"ה וקים ר"ה ע"ב 5"מ)נזיר
 חר א5א ר5יכא נזיר דשאני 5מימר דאיכא נזיררתרסמ(

 תג5חתו לי' דחי ו5כך ראש דהקפת5או
 דנזיר 5או 5אוין תרין בי' אית מצורע נזיר אבךדנזיר
 עשה ידחה לא ולכך ראש רהקפת ו5או יעכור לאדתער

 הקפת ראם הר"ם תירץ ןעךך לאוין. תרי להנךדמצורע
 כנזיר ליכא איסורא חר אפי5ו הקפה שמי' לא הראשכל

 הראש. פאתבפקום
 ופריך(. ד"ה ע"א מ"א)נזיר

 שמיצר מפני רחמנא אזהרי' קרובים דשמא נזירותרע(
 אב5 קרוש ראיקרי דנזיר זילותא וזהוע5יהם

 אמרת רחמנא אזהרי' קא עליהם נעצב שאינורחוקים
 שהרי היא אמיתית לא זאת סברא רע"כ הריומ מכהןק"ו
 איפכא. הוא הדיומבכהן

 או(. ד"ה ע"א מ"ח)נזיר
 בכלי מתני' מתוקמא 5א רע"כ ואור"ת .נזירןתרעא(

 כחלל. ה"ה רחרב מגלח הנזיר דא"כמתכות
 ראם לי תבנו אשר בית איזה כהן חיים רבינו לוךעטךיק
 שאין בית לך ואין עליו מוזהר רכהן ה"ה ע5יו מנלחנזיר
 מסמר. שום או המת באהל שהי' מתכות כליבה

 ת"ש(. ר"ה ע"ב נ"ר)נזיר
 יזם ואחר ש5שים ער מג5ח דאינו נזיר נזירות,רעב(

 לגלח מצי 5' ביום דמדאורייתא מדרבנןהיינו
 רמכ"מ פדא 5בר או ככו5ו היום דמקצת כדשום מתנאלרכ
 שותה אינו דעדיין זה נזיר והלכך הנזירות נש5םיום
 ואוקפוהו דבריהם העמידו לא למתים מיממאו5א

 מרובה(. )בנזירות ל' ביום לנלח לי' ושריאראורייתא
 ומדקרק(. ד"ה ע"ב נ"ה)נזיר

 בו ממא נזיר קרבנות מביא אינו ואכתי נזיררתרעג(
 התג5חת אחר למבו5 צריך שהוא רכיוןביום

 היא כאי5ו ופיחזי התנלחוח כל אחר שמובל פצורעכדין

 נמי ממא רכנזיר אחר 'טכיעי כיום טמא נזירמבי5ת
 יכו5 אינו ו5כך שמיני ער מכיא אינו ראז 5י'מספקא
 רהיינו תנ5חתו יום למחרת עד ממא נזיר קרכנות5הכיא
 ממא. נזיר כרין ואחר שלשים וביום ואחד ש5שיםכיום

 ומרקדק(. ר"ה ע"כ נ"ה)נזיר
 וכית השחי בית 5העביר מותר נזיר נזירות,רער(

 5נזיר. אף ראסור כוותי' ה5כתא ו5יתהערוה
 בנזיר(. ר"ה ע"א נ"מ)נזיר

 )נ:( 5עיל ראמר כהטום יצחק הר' ופי' נזירותרעה(
 הרשות שאין רבר על ואפי5ו חלרנזירות

 נזיר הריני ואמר וחזר שאשתה שבועה דאמר כגוןכידו
 הנזירות א5מא הרשות כיין מצוה יין לאסורכרררשינן

 נזירות נמי יחול ו5כך כירו הרשות שאין רכר ע5ח5
 הארון. ימחה ש5א זמן כלהעבר

 יצא(. ר"ה ע"ב ס"ב)נזיר
 ישתה 5א סבר ר"ם פניו מכננד שכרח עבד נזיר,רעו(

 יצמער אם מקפיר הארון ראין סבר)יין(
 ונהרר צער לי' דניהוי היכי כי אצלו כשאינוויתכחש
 סבר יוסי ור' ביין לשתות כרי אצ5ו ישוב שעי"כלנבי'
 חילי' דליכחוש היין מן שימנע 5רכו נוח אין קסברישתה
 אצ5ו. כשישוב 5מלאכה וראוי כח בע5 כ"כ יהי'ולא

 5ימא(. ר"ה ע"ב ס"כ)נזיר
 ום"ם קצת חומא ג"כ נקרא מהור נזיר נזירות,רעז(

 נאה לי' קרי ולכך החמא על רכההמצוה
 מצוה לו ריש בשבת ח5ום תענית מתענה רהוהמירי
 שהרי בשבת שהתענה עשה עבירה וקצת הח5וםלבמ5
 שהתענה על לכפר השכת למחרת בתענית 5ישבצריך

 שהוא 5פי חומא קרייה רחמנא ממא נזיר אבךבשבת.
 בעיניו וכבר לנזירותו לחזור וצריך נזרו אתסותר

 הראשונות. על ותוהההמעשה
 ואמאי(. ר"ה ע"ב ב')סומה

 שמצוה לר"א אפי5ו חומא כ"כ הוי 5א מהור נזיררעח(
 חמא. קצת יש ום"ם5ירור

 א5א(. ד"ה ע"ב צ"א)ב"ק
 שאין לידתו בתחלת היינו נכרא שלא לאדם ל1 נוחרעמ(

 אשריו צריק כשהוא אבל בסופו יהא מהירוע
 - בתוכו. שהוא הרורואשרי

 שאלמלא(. ר"ה ע"א ה')ע"ז
 וממה נקי שהבית כיון שרי רגדא עימא נחיעטארפ(

 כו ואין לבית מוב סיפן ויפה נקיהמנצעת
 ברש"י(. )ר"ז וכו' גרי גד כמו ניחושכהטום

 מ"ג(. אות תוס' פסקי)סנהדרין
 מכל ערום הי' והנחש כדכתיב חי' בכלל הי' נחעטרפא(

 לא רגליו שנקצצו לאחר אבל השרהחית
 הרומשת. חי' אלא סתם חי'מיקרי

 לתני(. ר"ה ע"א כ"ג .)נדה
 ך11רצךב11ד התרשתא. בשם נקרא חכליה בן נחמיהרפב(

 למלך משקה שהי' שם על נמצאירושךמי
 התרשתא. נקרא לכך לשתות עכו"ם של יינם לוהתירו

 הזקן(. ר"י תוס' ע"ב ס"מ)קירושין
 ליבם מהו להו ראיבעיא היהודים מן אני נטןךהרפג(

 זה נרר משום ליבם אסורה מי בקונמרספי'
 אכל נפשה ראסרה דפשימא פירושו על לר"יוקעטך2
 מסקה אי לי' רמיכעיא לפרש לו נראה ע"כהיהודים
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 שמא או 5ה15ץ ומבקשים חיכם ע5 נפשה 5אסורארעתה
 בע5ה ע5 כמו יבמה על עצטה 5אסור כרי עשתהלא

 ארעתה רמסקה שיח5וץ כופין 51כך כבעל אינו רבוקאמר
 יבמה. ע5 עצמהלאסור

 איבעיא(. ר"ה ע"א קי"ב)יבמות
 מים בעינן ירים לנטילת מפרשים יש ידיכם נפמילר2רפר(

 במים. שטף 5א ויריו רכתיב פירות מי51א
 בורא(. ר"ה ע"ב ב')ברכות

 הרעת היסח הוי לא רקירוש מסיק השתא נפם"ירפה(
 ב"ה אמרי )נא:( ובברכות הפסק( הוי)ולא

 טעמא ומפרש לירים נוטלין ואח"כ הכום אתמוזנין
 היסח הוי רמזיגה רי"ל סעורה. 5נמ"י רתיכףמשום
 שלא רקרוק וצריך בחמין שהיא סקירוש מפיהרעת
 ויש בחול איירי רהתם פי' ןך"י2 יותיר. וש5איחסר
 רברים בשאר שיעסוק מזיגה קורם יט51 שאם5חוש
 5חוש אין בשבת אב5 ארעתי' ולאו 5אלתר יאכ515א

 מיר. ויאב5 ערוך שהשלחן אחר לרברשיפ5יג
 זימנין(. ר"ה ע"ב ק"1)פסחים

 ובסרר רשב"ם פי' יקרש לא יריו דנומל נט"ירפו(
 דאמר ןדץא הרעת. היסח כהשום עמרםררב

 ע5יהם ומתנה שחרית יריו ארם נומ5 קו:( )ח51יןרב
 בנון מיא שכיחי רלא היבא א5א מהני 5א חיוםב5

 אחרים לרברים וצריך לו יש או בממוך מים 15שאין
 תנאי. יועי5 5א בסמוך לו ויש מיא רשביחי היבאאב5
 משום יקדש 5א יריו נומ5 רע"כ מפרש א5חנןרדץ"ר

 הרוח. מגסי זה רהרי 5פירות יריו כנומ5רמיחזי
 הנומ5(. ר"ה ע"ב ק"1)פסחים

 נמ"י צריך בכהשקה שמיבולו כ5 דאר"א נכ2"ירפז(
 קורם )כשנומ5 נטילה אותה ע5 5ברךאין

 ר5יבא כיון הסרר( ע5 ביין או בחומץ שממב5 ירקאכילת
 כנ"ש קו.( )ח51ין ערך בן ר"א רברי 5שמוע מצוההכא
 אוכ5ין 1מ5אב51 עצמנו מלטמאות נזהרין אנו שאיןאנן

 הרי דדץם2ברך נמילה. לאותה צריבין אנו ואיןממאין
 שצריך כתיב סררים ד2נכל 5במ5ה. ברכה מברךזה
 ברפרישית. נראה ואין 5ברך הנמי5הע5

 כ5(. ר"ה ע"א קמ"1)פסחים
 הרוח. מנסי זה הרי לפירות יריו וץנןפמל נפם"י,רפח(

 יריו. 5ימו5 מותר נקיות משוםאבל
 הנומ5(. ר"ה ע"ב י"ח)חניגה

 עקירה עונשו תמיר בה שמזלזל ז5ז51 ידיכם נפמילר2רפם(
 ונעקר נחש ע"י ממיתה רקשה עניותע"י

 ח"1. הע51םמן
 נעקר(. ר"ה ע"ב ד')סומה

 בשטיפה ואחת בנמי5ה אחת ירו הנוט5 רתנן נפם"ירצ(
 מן אחת ירו נמ5 בקונמרם פי' מהורותיריו

 סאה. מ' בנהר בשמיפה ואחת חכמים בתיקוןהב5י
 אחת כמסטיפה פירושו רהבי המשניות עפ"י גרםדר"ר2
 בכמה כרמובח פעמים ב' יריו על הכלי מן 5שפוךשצריך

 זה ועל ושניים ראשונים מים רצריך ירים במס'רוכתי
 כשתים שהיא נר51ה כממטיפה אחת ירו נמל ואםקאמר
 ראשונים מים כשיעור זו בשטיפה שיש כיון מהורהירו

 צריך ירים בשתי אחת שטיפה א5א 5ינא ןכניושניים
 כי רביעית צריך אין אחת ירו אב5 זו בשטיפהרביעית
 מרובה שטיפה אותה שתהא א5א טהרה כהשיריאתו

 הנוטל(. ר"ה ע"ב ט"1)גיטיןכשתים.
 נוטלין רביעית בו בשיש נמי רנמ"י י"5 נפם"ירצא(

 היינו לרביעית 5פרש נראה רדץי' 5ב'.אפי15
 הקונמרם בפי' נראה דלמידץך וצינוריות מחטין5הטביל
 רמקוה. רביעית בם15 כבר ר"5רבימי

 5רביעית(. ור"ה בין ר"ה ע"א ב"ב)זבחים
 צריך וע"ב במבילה כמו החמירו 5אבילה נפם"ירצב(

 הצפורן שתחת ובצק ממים נמי5ה בשעת5יזהר
 צריך בן במו במבילה שחוצץ רבר 1כ5 בטבי5הרחוצצין
 אין מקפיר שאינו במיעוט אב5 5אבי5ה בנטי5ה5יזהר
 חוצץ. אינו נמי רבמבי5ה5חוש

 ובל(. ר"ה ע"ב ק"1)חולין-
 ב5 עליהן ומתנה שחרית יריו ארם רנומל נפם"ירצנ(

 רעי"ל שחרית כשמתנה רהנ"מ אור"תהיום
 יש אוינ 15. בסמוך מים אין אם תנאי מועי5 אזררק
 אחרים. 5רברים וצריך15

 נומל(. ר"ה ע"ב ק"1)ח51ין
 בתוך ירים להמבי5 שמותר בה"נ פירש נפם'"רצר(

 גברא כח רבעינן ד4וף נטי5ה. רחשיבאהכ5י
 יריו מוב5 בין הכ5י מן נטי5ה רבעינן י"5 וע"כהשופך
 נמי5ה באן יש יריו ע5 הכ5י מן שופך ובין הכ5יבתוך
 מן מים 15 ששופבין צינור מן כשבא אבל הכ5ימן

 בשהמים הב5י כח פסק ובבר 5ב5י חוץ יריו בר5יהיאור
 מבי5ה ונם הכ5י מן נמי5ה כאן אין ה5כך ע5יובאים
 שאובין. שהם כאןאין

 ר5א(. ר"ה ע"א ק"ז)ח51ין
 ומשפשף וחוזר אחת ירו נומ5 ארם אם נפם"ירצה(

 שרה דאם 1לימ51. 5חזור צריךבחבירתה
 ואם 5נמי5ה פסו5ים הכלים את בהן הריח או במיםפתו
 נ' יריו ע5 מים 5שפוך ך2כריך כשרין יריו בהןהריח
 החוצץ ורבר הטימ להעביר כרי ראשונה ם2עמפעמים
 למהר שלישית דכפעכם יריו 5מהר שני' דם2עכמ יריומעל
 הרבה מים שופך אחת בפעם אם דבויוקד מיםאותן

 טהורות. יריו רביויתכשיעור
 רלא(. ר"ה ע"א ק"ז)חו5ין

 יריו שינביה צריך ראשונים מים רבא ראמר נפם"ירצו(
 ויחזרו לפרק חוץ המים יצאו שמא5מע5ה

 יריו שישפיל צריך אחרדנימ ם2ימ הירים אתויטמאו
 ואין פעמים ג' נומ5ין אנו 5פיכך ריב"א רכר2ב5מטה.
חוששין.

 מ"נ(. ב55 אשר"י הנהות כ"ה פ')חו5ין
 הירים על שורה רעה ררוח משום שחרית נפם"ירצו*(

 שהוא מפרש דך"רץ )רש"י( שחרית נמלוש5א
 בן 5תינוק הפת 5יתן בשבא האוב5 ע5 השורה רעהרוח
 שעה באותה יריו נמ5 לא אם אותו וחונקת שנים וה'ד'

 במים ירה 5הריח מותרת )וע"כ שחרית שנט5אע"פ
 עכשיו נזהרין אנו שאין דם12ק 5תינוק( פת ליתןביוהכ"פ

 שאין כמו בינינו מצוי' רעה רוח אותה שאין 5פימזה
 הגי5וי. וע5 הזונות ע5 נזהריןאנו

 התם(. ר"ה ע"ב ק"ז)חו5ין
 ובברייתא במתני' שמעתין רבבו5י ואע"נ נפם"ירצז(

 ו5א חרם בב5י א5א כהשקה כונס קאמר5א
 בבונס שניקב כ5י בחולין ראמר ררבא הא מ"ם עץבכ5י
 הכלים. בב5 5החמיר יש 5ירים הימנו נוט5ין איןכושקה



 נהמראדצר טץמערכת התומפותלובץש
 אם(. ד"ה ע"א מ"ם)נדה

 את מטמא שאינו כ5 ירים במם' דתניא נם"ירצח(
 5דקדק שרוצים ויש )נם"י כשר בכהטאהמים

 אומרין כך ומתוך 5נם"י כשר אינו בכהטא מממאהא
 נדה רהא הוא יזטי1נד2ט כוכבים עובד מן מים5קב5
 וכ"ש בכהטא שמממאות אע"מ ידיהן נומ5ותויו5דת
 דהתם דנראה ממאים ממי כו5נו נום5ין שאנועכשיו
 תרומה. טהרת ע5 'סנעשו 5חו5ין או 5תרומהאיירי

 מערה(. ד"ה ע"ב ע"א)נדה
 יוכ5 5א 5מה חבירו ש5 ומע"ש רבעי נמערצמ(

 ש5א 5אדם דזכין 15 הוא דזכות כיון5ה55
 הבע5ים אותם שיח55ו למ5קמים 5הם מוב אין וכיבפניו
 חי5ו5. ב5א שיאכ5וממה

 הוא(. ד"ה ע"ב מ"ח)ב"ק
 אותו ומנרין בו מתרין שני בקונטרם פי' נידדיש(

 5' וא"צ מחרימין אחר ובשני בחמישיוכן
 בו. יתרו כ55 שנידוהו קודם די"כמיום.

 מתרין(. ד"ה ע"א מ"ז)מו"ק
 מרבנן צורבא מחייב כי חמידא זומיא מי נידדישא(

 צער כהטום נפשיה כהשמית ברישאשמתא
 )ורש"י 5התיר זכור שיהי' כדי א"נ ת"ח. 5נדותשצריך
 כשיתיר דטודב מרבנן(. דצורבא יקרא כהטוםמפרש
 )יד.( בשבועות כראמרינן קודם מותר הוא שיהא5חבירו
 החייב. ע5 ויכפר זכאייבא

 כמטמית(. ד"ה ע"א י"ז)מו"ק
 5קרותו צריך ממון עבור שמשמתין אע"פ נידדישב(

 צריך דבב"ד דעדך יפרע שמא 5ב"רתח5ה
 5א5תר. דמכין 5אימורא רמי דלא ושני וחמישי שנינמי

 שאוכ5ין מקום באותו רני5ין שהיו שמעתי י"תד1נ2טכם
 הגז5 ע5 עוברים היו 5א והשתא דמים ונותןבאי5נות
 נתחייבתי מי נידוי 5ך נתחייבתי ממון אם 5י' אמר)וע"כ
5ך(.

 נידוי(. ד"ה ע"א י"ז)מו"ק
 בא ולא פעמים ג' אחד אחר שלח ייב"5 נידדישנ(

 5יה מחרימנא הוה אדם חרמתי אי15אמר
 אינו וקרבוהו חזרו אע"פ יד דין בית בו שפשמוכל
 בש15ם. הע51ם טןנפמר

 מ'(. אות מו"ק תום')פמקי
 א5א 15 מתירין אין בפניו נידהו רב דאמר נידדישר(

 מועי5 רשפיר 5פרש יש החכם( )ש5בפניו
 שנדוהו דכיון א"נ מנורה. ש5 5כבודו א5א בפניו ש5אנם

 בפניו. א5א ההיתר יועי5 ש5א כ"כ הנידוי א5יםבפניו
 נרהו(. ד"ה ע"ב ז')נדרים

 לחבירו הקורא דאמרינן רזאת ר"ת מדקדק נידדישה(
 5א כה"ג ראמר היכא וכ5 בנידוי יהאעבד

 5נדותו. חייבין בי"ד א5א ממי5אשיהא
 הקורא(. ד"ה ע"א כ"ח)קירושין

 לת5מיד מנודה )יז.( במואק ראמרינן הא נידדישו(
 5כבוד אותו כשמנדה ה"מ 5רב מנורהאינו

 5א. שמים לשם אבלעצמו
 מפיקנא(. ד"ה ע"א ח')סנהדרין

 הדבר יעשה ש5א האדם את שמנדין כנון נירדישז(
 דבירו רביון מעיקרו כ5ל קנידוי חל 5אודאי

 לעשות בדעתו ש5א בודאי יודעים אנו הנידוי כהטעתהוא

 5קיים בידו הי' ש5א בדבר שהתנה יהודא כהטא"כהדבר
 ע5 הנידוי גם מעיקרו ה5 ו5כך יומף מעכבו הי'דשמא
תנאי.

 אפילו(. ד"ה ע"ב י"א)מכות
 ת5כו 5א ובחוקותיהם רכתיב משום 5" קיי נידדלשח(

 אי אפי5ו כוכבים לעבורת חוקה הוהןאאי
 איירי הכא אבל מהני הוה 5א באורייתא כתובהוה
 דכתיב דכיון דמייף דומיא עכו"ם 5שם ש5א העו"גבחוק

 ושרי. נמרינן מינייהו 5אבאורייתא
 א5א(. וד"ה ר"י ד"ה ע"ב נ"ב)מנהדרין

 הגבר שמקרות דמשמע תימה המים ניסדךשמ(
 ב5ינה נפמלין היו וא"כ מים לשאובהו5כין

 ואפי5ו השחר בעמוד נפם5ין הכיור דמי התםכרמוכח
 די"ל 5י'. משקע הדר הגבר קרות אחר הכיור מןמ5קן

 5מערב פניהם ובהפיכת ובתרועות בתקיעות היודשוהין
 שיגיעו קודם היום מאיר והי' מי15י 5אחר בחזרהוגם

 ב5ינה. 5יפם5 הוכשרו 5א בב5י שיקד,טן ועד5עזרה
 קרא(. ד"ה ע"ב נ"א)סוכה

 ק"נ בשבת דאמרינן והא ה55"מ המים נימדךשי(
 המים נימוך 5רבות מ"ם יו"ד מ"ם מי"םע"ב

 כפר"ח. בע5מא אממכתא א5א אינומה"ת
 נימוך(. ד"ה ע"ב נ')מו"ק

 בחג א5א המים נימוך דאין דאע"נ המים ניסדךשיא(
 כדאשכחן השנה כ5 בחוץ ע5יו חייביןמ"מ

 כ5י ב5א רמחייב במדבר נמכים קרבו 5מ"דבשמעתין
 היתר ובשעת הואי5 בפנים מתקב5 דאין אע"גשרת

 ראין דמי 5א דכמיהד כ5י. קדושת ב5א קריביןהבמות
 בפנים חזי 5א רהשתא וכיון מזה גדו5 זמן מחומר5ך
 מחייב.היכי

 אי(. ר"ה ע"ב ק"י)זבחים
 ממעם בחופה נוהגין ויש חופה( ש5 )כום ני2טדאיןשיב(

 כום ע5 קדושות שתי אומרים )שאיןזה
 א5א המזון ברכת כום ע5 ברכות שבע 5ומר ש5אאחר(
 כיון בפה"ג השני ע5 מברכין ןאין אחר. כוסמביאין
 פעמיים. 5ברך נכון אין כי ברהמ"ז כום ע5 בירךשכבר
 כהטום אחד כוס ע5 הכ5 אומר הי' מש51ם רבינואך
 נישואין. 5ברכת גורם דברהמ"ז היא מי5תהדתדא

 כומות שתי ע5 5ומר נהנו ונישואין אירוסיןדברכת
 כתובה 5קרות דנהגו דערןא זה. ב5א זה דרגי5יןוטעמא
 כומות. ב' צריך ו5כך מתכוונים ו5כך הפמק והויבינתיים

 שאין(. ר"ה ע"ב ק"ב)פמחים
 הח5ב שנקרו 5אחר מצריך הי' בכ"מ הר"י ניקדרשיג(

 שחתך המקומות בכ5 51ק5וף 5חזור הבהמהמן
 ויש רמכינא רוחקא אגב החלב מן דב5ע משוםבמכין
 5הק5. שנהגו ש5נו המנהנ ע5 טעם5מצוא

 אנב(. ד"ה ע"ב ח')חו5ין
 אשי מרב המקור זבוכית 5שבר דנהגו נישמיןשיד(

 קמייהו ותבר חיורתא רזוגתא כסאדאייתי
 ואעציבו.דרבנן

 אייתי(. ד"ה ע"א 5"א)ברכות
 כומות ב' שצריך אומר וי"ת כדם ני2טדאין,שטו(

 ברכת שאומרין 5פי ונישואין()אירומין
 אשה מקדש אדם פעמים ונם אירומיו בביתהאירומין
 לקרות שנהנו מקומות די2ט מרובה. זמן לאחרוישאנה



טעינת התוספותקובץ

 נו-

קמא נחמראוצר

 כומות. ב' צריך ה5כך בינתייםהכתובה
 ר"ת(. בשם הרימב"א בחירושי ק"ב)פמחים

 ונישואין אירומין ש5 כומות ב' אחר ונם נישואיןשמו(
 הגפן. ע5 אחד כ5 אחר 5ברך דצריךנראה

 רב(. ד"ה ק"נ)פמחים
 הדא חנינא א"ר בירוש5מי אלמבה נישראין,שיו(

 מבעוד לכונמן צריך ארמ5ן דכנמין ה5יןאמרת
 שיש בתו5ה 5פרש נ"ל בשבת קנין כקונה יהא שלאיום
 5כ5 קנאה 5חופה שנכנמה משעה יום מבעוד חופה5ה
 5ה שאין א5מנה בשבתאבל ע5י' 5בא מותר 5הכידבר
 ו5הפר 5ה ו5יממא 5יורשה 5בעלה נקנית ואינהחופה
 )ערב יום טבעוד ע5י' 5בא צריך ביאה ע"י א5אנדרה
 שיש את"5 ואפי15 בשבת קנין כקונה יהא ש5אשבת(

 היינו עמו שמתייחדת דיחור נ"5 ביאה קודם חופה5א5מנה
 יותר נ"5 רכן השבת. קודם 5עשות יש ווהחופתה
 ןיש ביאה. קודם חופה 5ה אית נמי דא5מנה5וסר
 סערב 5ייחדן צריך א5מנה שהכונם דפרישית במאי5יוהר
 הנשואין. ברכת אחרשבת

 5חדא(. ר"ה ע"ב י"ג)יומא
 מברכין חתנים ברכת ברכות( )שבע נישראיןשיח(

 שבעה כ5 וכ5ה חתן ישיבת עיקרבמקום
 החופה. במקום ש5אאפי5ו

 אין(. ד"ה ע"ב כ"ה)סוכה
 5ייפות ע5י' 5ינשא ומנה שהגיע בוגרת נישואיןשימ(

 נשואה. בוגרת ךכנן קופצים 5ה שימצאועצמה
 5"ה(. אות תום' פמקי)תענית

 5החמיר דאין אור"י הפנויה ע5 בטען נישוועין,שכ(
 סמך הסר )וכתיב שפתים 5וות משוםמ5כנום

 רבאנומה 5כונמה מצוה יאדרבה שפתים( ו5וות פהעקשות
 5אשה. תהי' 151כתיב

 טשום(. ד"ה ע"ב כ"ד)יכמות
 יש דאפיעו 5מימר דמצי אור"י ועוד נישואיןשכא(

 סורו א5א בנים 5ישא מצוה 5עו5ם בנים15
 15 דיש כיון בנים בת כשבי5 מ"ת 5מכור רצריךהיכא
 ו5א בנים בת שאינה שמוצא מאחר ימכור 5אבנים
 למכור.יצמרך

 נפקא(. ד"ה ע"ב ס"א)יבמות
 הכתוב ע5יו 5פרקן סמוך המשיאן דת"ר נישראיןשכב(

 אבניו ח'( )איוב אה5ך ש15ם כי וידעתאומר
 כדאמרינן נישואין רבנן 5י' תקינו לא דקמן ואע"ג קאינמי
 בעי5תו ד5"ה נישואין 5י' תקינו להכי ס"מ )סח.(לקסן
 ונות.בעי5ת

 ססוך(. ד"ה ע"ב מ"ב)יבמות
 אמרינן הא אפשר האיך טעות נישראי נישואין,שכג(

 דקידושי ר84ןך"י בנשואין. תנאי דאין5קמן
 שהוא כמו מת ו5א בע5ה שסת שסבורה היינומעות
 שכיחי. 5א מעות קיררשיאסת.

 אמרי(. ד"ה ע"א פ"מ)יבמות
 תקינו דלא ואע"ג קפפן נישך4*י נישך84ין,שכד(

 אימורא ד5יכא אור"י ס"ם לקמן נשואיןרבנן
 לבנו אשה 5השיא איכא נסי ומצוה ונות ביאת חשובד5א
 אה5ך. ש5ום כי וידעת אומר הכי דע5יוקמן

 נשא(. ד"ה ע"ב צ"ו)יכמות
 מותר אומרת ואת בירוש5מי אסרינן ניעטו4*יןשנה(

 שיכול אע"פ פי' אחיו בן אשת 5ישא5אדם
 האחין 5פני ותפול ימות אם יבמין מצות בימול 5ידילבא
 שפי' ריב"ן 5פי' ראי' 5היות יכו5 מכאן מותר.אפ"ה
 אבל אחותו בת דוקא אחותו בת והנושא מב:()יבמות

 יבמין. מצות דמבמ5 מצוה כ"כ עושה אינו אחיובת
 מפק(. ד"ה ע"א צ"מ)יבמות

 מהני ד5א משום 5או בנישואין תנאי אין ניעטראיןשכו(
 דאין משום א5א יומי( )5רבי קאמרתנאי

 שהי' תנאי מחמת מתבמ5ין נישואין שיהורגי5ות
 נסרי או מ5ישא וימנע שיודע או הוא דרגי5ותבקידושין
 נמי דהכא הא מפרש הי' דץיימ רוץ"ך אהדרי.ומת5י
 רגילות אין פי' בנשואין תנאי שאין 5פי וה"פ והבענין

 נשואה אמרת ואי תנאי שום מחמת נישואיןשיתבמלו
 יעלח וכי בתמי' בנישואין תנאי יש למימר אתיתמאן
 אלא רגי5ות אין הא נתבמ5ו תנאי שמחמת 5וטר 5בע5

 גמ. ב5א יוצאה דא"איאמרו
 בית(. ד"ה ע"א ק"ו)יבמות

 נ' 5המתין צריכה בע5ה אחר אלמנה נישראיןשכו(
 בו שנתארמה ויום בו שמת טיום חוץחרשים

 ע"א 5"1 תום' עיין )ובהנהות ק5ימה כדי ימים נ'עוד
 ואפשר ק5ימה כרי ימים ג' עור 5המתין דא"צ רובד"ה
 דבאמת שכ' ישנים תוס' איוה תום' הפמקי 5פנישהי'
 יסים(. ג' עוד להמתיןצריכח

 ע'(. אות תום' פסקי)יבמות
 אמרינן הרביעי ליום נשאת בתולה נישואין,שכח(

 נשאת דאם כהשום מעם ועור דשקרומעמא
 ונ"מ 5דגים ברכה נאמרה ואו בחמישי נבעלתברביעי
 א5א אינו דברכה דמעם ר"י אוטר המעמים שניבין
 אב5 עובר( אם )היינו עבריינא מיקרי ולא טובהעצה
 עבריינא. מקרי שקדומשום

 ותנשא(. ד"ה ע"א ב')כתובות
 בשבת דנין אין דהא בששי נשאת אין נישןאיןשכמ(

 ב"ד דאין טשום בששי אף לישא נוהגיןועתה
 בפני בשבת לקבול יכו5 בתו5ין מענת 15 יש ואםקבוע
קלשה.

 אי(. ד"ה ע"א ג')כתובות
 יום בכ5 דאשה בשבת בעילה נישואין,ש5(

 ריןלמרזא בשבת. אפי5ו שושביניןשעושין
 בן ישחומ שסא חיישינן ו5א בשכת בתח5ה לבעולסותר
 בשבת. סעודה לטיעבד סמכינן ואהאעוף

 וה5כתא(. ד"ה ע"א ו' א5א, ד"ה ע"ב ו')כתובות
 חתנים ברכת מברכין ברכות( )שבע נישראיןש5א(

 אור"י חדשות פנים בא אם שבעה כלבעשרה
 בשבילם שמרבים אדם בכגי א5א קורא אין חד"שותדתנים
 דאסרינן חדשות פנים חשבינו ןשבנת יותר.ההשטחה
 חדשות פנים הקב"ה אמר השבת ליום שיר סוסודבאנדה
 5כאן.גאו

 והוא(. ד"ה ע"ב ו')כתובות
 א5מנים שניהם שאין כיון ברכות( )שבע נישראיןש5ב(

 שבעה. כל 5ברךיש
 בא5מנה(. ד"ה ע"ב ו')כתובות

 ה' בלי5 מעודה התחיל ברכות( )שבע נישראיןש5נ(
 ברכות. ו' 5סחר נם מברך קמא יומאוהוא

 ז' מברך הלי5ה עד נגמרה ו5א ד' יום הותחלהרגו



טערטת התוטפותקרבץ282

 ע-

 נחמראוצר

 וביום. בלי5הברכות
 שאנ"ץ(. תום' בשם ל' אות תום' פמקי)בתובות

 שאין כיון 5בחור שנשאת אלמנה נישואין,ש5ד(
 שבעה. כ5 וברך יש אלמניםשניהם

 בא5מנה(. ד"ה ע"ב ז')בתובות
 מהני ד5א משום 5א בנישואין תנאי אין נישואיןשלה(

 שיהיו רגילות דאין כהשום אלא קאמרתנאי
 ררגי5ות בקידושין שהי' תנאי מחמת מתבט5יןנישואין

 הדרי ו5א ומח5י גמר או מ5ישא וימנע י2ירע אוהוא
 תנאע דיש מודו דב"ע ך:,תירךעטין נ"2ואיהבי2עת
 ע5 יעלה וכי דב"י2 ההוא נם מפרי2 ח"ם רבינוךךלאב

 רנלות. אין הא יתבטלו תנאי י2מחמת 5ומר אדםלב
 5א(. ד"ה ע"א ע"ג)בתובות

 5ו י"2 ראובן ז"ל גאון צמח רב ושאל ני~טךאיןש5ו(
 אי2ה וט2א בה ומחורתו ועסקו בארצובית

 בשיעור ומחצה ימים ב' מהלך בימהם הש אחרתממדעה
 5מדינתי עמי בואי לאי2תו אמר זמן ו5אחר ועיליהררה
 יש מזו קסנה י52י י2המדעה ואע"פ בה ומחורתיו2עמקי
 ומהו עמו 55בת רצתה ו5א וחומה וריחים ומרחץביהכ"נ
 גאח בימי אותה שא5תם בבר זו שא5ה חץ1טיבהדק.
 ארצות ג' שנינו 5כם וכתב צוה וכך ז"ל מאריאבא

 אנו בך וג5י5 יהורה כי2יעור י2הוא כ"מ וכו'לנישואין
 ושכיחי ועחוקים מרחץ י2מו5יבה בעיר יש ואםעושין
 יש ר*נם בתובה. 5ה אין יוצאת אינה אם מי5י כלבה
 5בית 5הו5יבה צריך אחד יום מהלך אביה לעיר עירובין

 י2נה. בבלאביה
 . רי"ד תום' ע"ב ק"י)בתובות

 5"2א מותרין זו עם זה הגדילין חורגין ני21תט*יןי52ז(
 פ5יג. ךדץירךעטנלט"י זו. אתזה

 נ"ג(. אות תוס' פמקי)מוטה
 חינא( משום בתובה )5ענק בקונטרם פי' נילטהאיןשלח(

 הנשים בעיני חן נושאים האנשיםשיהו
 ינתנו אומר רע"ק )פדו דבכתובות הי2ה 5הםחמ2או
 כוש5 5מיקרי 5י' הוה לא הקונטרם ו5פי' '8בהם5כוש5

 האי2ה בעיני חן 5מצוא '2צריך כוש5 האישדאדדבה
 לישא מוצא הבע5 דיותד )5:( ובקידושין )נב:(ובבתובות

 )משום כפר"ח 2ז*דץ ךנ בע5. תמצא שהאי2ה ממהאי2ה
 משמע והכיי 5ישאנה ע5" קופצין הכ5 י2יהוחינא(

 דפירקיהבירוש5מי
 . משום ד"ה ע"ב מ"ט יסין)

 בתורה ויעמוק בצוארו ריחים דאמר ד"י *ין ני~טךש5ט(
 ח5ך אי8תו 5הניח יכ51 י2אינו דיבר בב5לבני

 אי2ה נר2א דאמר ושמוא5 ענ"ם י2הם ועוד תורהה5מוד
 הם וגם במקומם 55מוד י2יכולים אמר א"י 5בניתח5ה
 בטהרה. תורה ח5מוד אי2ה '2"2א לו וטובעשידים

 הא(. ד"ה ע"ב כ"ט)קידושין
 5נכמי דמקקין בדיני כר"נ ה5כה ירזךמיבו נכתסישמ(

 אביהם חובות לפרעון )למוברן(יתומים
ו5כתובה.

 . אמר ד"ה ע"א כ"ב)ערכין
 ישדא5 י2נבמי מוכיח ומבאן :ט2ז*ף י נכמסיי2מא(

 וקנאם הבעלים ונת"אשו כנעניםי2אנמום
 סיד להוציאם יכול הראשון ואק ש5ו הם הדי אחדישדא5
 רי"ד(, תום' ע"א ל"ח )גיסין בדמים. אפי5והי2מ

 ,2אינם בנכמים בר"2 ד"ח פמק טמלוג נכתסישמב(
 ק"ם. ונתנה מכדה ואם תמבור לא 5בע5ידועק

 . עי2אום ר"ה ע"א ע"ט)כתובות
 רבנן לי' תקעו 5א דפירא פירא טמ,לוג נכמסיי2מנ(

 בהמת ו5ד בפ5 בנט מע5מא דאתי מידיהיעו
 ראתי דפירי פירי אב5 בפ5( ניטלם והננב )שנננבמ5וג
 דאתי אפי5ו דפירי דפירי פיר2 ךרינ:"ן 5ו. י"2מגופי'
 5ג איןמגופיה

 פירא(. ד"ה ע"ב ע"ס)בתובות
 תחתע ארימין ריר ה הבע5 אם מלוג נכסישמד(

 משום הארימק אמת5קו בע5 5י'אמתלק
 כן מנת ועל הוא אי2ה '52 י2הקרקע יודעיןדהארימין
 כ5ום ע5יו 5הם אין הכ5 הבעל ויפמיר תתגד2 ,2אםנכנסו
 בי2בי5ם אי2תו מ5גר2 עיח לא ,2הבע5 עדעיםדזאת
 5השובר דמי ו5א התנו '2לא כען עמו 5הפמידודעתם
 5ו דנותן חבירו בשל והראהו בש5ו 5עשות הפוע5את

 מש5ם.שכרו
 אמתלקג ד"ה ע"א פ')בתובות

 5א למבור הבע5 רצה אם וברזל 2ץ*ן נכמישמה(
 היא מכירה 5או המבירה מכר ואםימבור

 דתקק אחת י2עה אפי5ו ק"ם המקח דאין כפר"חונראה
 מיד 5הוציא ו5חזר לטרוח צריכה אי2ה תהא '2לאדבנן

 הסורפת לאי2ה דמי ושלז* הבע5 מיתת אחרהלקוחות
 5סרוח תצטרך 5א דשמא לבתובה משועבדיםמנכמים
 י2המקח תקנו נכמים בשאר 5מ5קה יכ~ים י2אק היכאאבל
 5א5תר.בט5

 הבע5ג ד"ה ע"ב מ"ו)יבמות
 המשיא .ה נקרא שוטה דחמיד אמר דאב" נג:סעםי2מה

 יש רנ2טתו כרשב"ג בנבסים 5מכורעצה
 לעשות אמור ד5מובר מב5ל רשע נקרא דמשיא בתןלפרש

 רשע. נקרא דלא אע"ג5כתחילה
 אבי". ד"ה ע"ב כ"א)מוסה

 היעו ונכנם יוצא כי2"2ראל חי"טינן ד5א נכט2'י2מז(
 ותבע ישרא5 מצאו אם כגנב דנתפםהיכא

 5דינא.5י'
 די5מא(. ד"ה ע"א י"ב)ע"ז

 5א קרא דאמר נכרית עם חתנות דאמור נכריתשמח(
 בהם לך יהא לא בקונטרם פי' בםתתחתן

 עממים ז' גבי קרא האי שהרי קשה גויהו חתנות.תודת
 דבתיב דריש דקרא דממיפא פד"ת לכך דכתיבהוא
 בה שאין משמע 5בנך תקח 5א ובתו 5בנו תקח 5אבתך
 ה"מ ואימא מאור5ינ"ש יעקב ה"י רדץקשהקיחה.

 מהר"ר ךרצירץ קידושין. בה תפמי בדיעבד אב55כתח5ה
 תקח וא5א תתחתן לא ע5 ממר אלא דאה"נ שי"שיצחק

 5דיעבד. וחד לכתח5ה חד קראי תרי במודהוי
 אמר(. ד"ה ע"ב מ"ח)קידושין

 5שון מתוק 5א מביאין אין 5נמכים ייי נסכיםשמט(
 מ' ע5יו עברו ש5א תירוש בקונטרם פי'אחר

 היינו מתוק שפי' אחר כלשון רנראה יתכן. ו5איום
 השמש. מחמת ו5אמאליו

 טתוק(. ד"ה ע"א פ"ז)מנחות
 מן דפטורים מנ"5 תימה ונשרפין נסקליןשנ(

 כתיב. ברוצח אמון יהי' דלאהתשלומין
 אב5(. ד"ה ע"א מ"א)מנהדרין
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 ע5יהן קיב5ו ביררן אר"ל יר1ש5מי נסתרותשנא(
 אתם אין אם יהושע 5הן אמרהנסתרות

 ר' אמר אתכם. ושומפין באין המים הנסתרותמקב5ין

 5כם אין ואמרה קול בת יצתה הרצועה הותרה כיבנהל1י
 בנסתרות.עסק

 עורם(. ר"ה ע"א 5"ר)סומה
 כאשה אב5 בכע"ח אלא שייך 5א דלת נעילר!שנב(

 5ישא רוצה שהאיש ממה ריותר שייךלא
 לינשא. רוצההאשח

 5אשה(. ר"ח ע"א פ"1)כתובות
 וכה2ם חףשים וששה שנים י"ב מבת הוי נערהשנג(

 בוגרת. היאואי5ך
 נערהז. ר"ה ע"ב ס"ו)נררים

 לא הזה בזמן מיהו נערות סימני נערה,שנר(
 גומות. בהכרתבקיאינן

 51גירושין(. ר"ה ע"א קנ"1)כ"כ
 הן רגילות ובגרות נערות סימני דבדברת, נערהשנה(

 ניכרים סימני' )בוגרת ר"י( )פי' בבקרלבא
 מו.( נרהכררי',

 והן(. ר"ה ע"ב ע"מ)קירושין
 הבוע5 פי' יעבור ואל יהרג המאדר,סה נערהשנו(

 היא. עולם דקרקע תיהרג ולא תיכעל היאאכל
 קרקע שהיא היכא היינו שרי ראונם רהא אומרןך"י
 שאומר כגון מעשה לעשות אבל מעשה עברה ולאע51ם
 דמררצח מעשה תעשה ואל תיהרג ע5י' הערוה שתביא5ה

 כשאומר א5א נפשי' 5ימסר מיחייב 5א ורוצחי5פינן
 התינוק ע5 עצמך לזרוק הנח אומר אם אב5 בירים 5הרוג15
 חבירו להציל כרי עצמו 5מסור חייב אינו תיהרגאו

 מפי. סומק רחברי' ררמי' חזית מאי למימר איכאראררבה
 אף(. ר"ה ע"כ כ"ה)פמחים

 רוצח מה רוכתא בכ5 גיסינן המאדרסה נערהשנז(
 יהרג המאורסה נערה אף יעבור וא5יהרג

 רקרקע )האשה( תיהרג גרסינן 51א הבוע5 היינו יעבור1ח5
 נרסינן ראפי15 אור"י איינ בשרה(. מצאה )אם היאעולם
 ותביא מעשה שתעשה קורם תיהרנ רה"ק 5פרש ישתיהרג
 הערוה. אתע5י'

 אין(. ר"ה ע"ב נ"ג)יבמות
 פתח על אותה סוקלין שזינתה המאדרסה נערהשנח(

 כו. שסרחה ההוא העירשער
 סוש5ין(. ר"ה ע"ב מ"ה)כתובות

 ש5שים ששהה כ5 ראומי כרשכ"ג ה5כה דלד נפל,שנם(
 בבהמה ימים רשמדנת נפ5 אינו בארםי1ם

 איירי. נמי ח' בן בוראי רע"כ ר"י האדמך נפל.אינו
 מימה5(. ר"ה ע"א ק5"1)שבת

 אינו יום 5' כארם ששהה כ5 אומר יישב"ג נפלשם(
 מן כשנפל היינו הוי ספיקא שהה 5א האנפ5

 ופסקינן )ק15.( כשבת כראמר איירי ארי אכלו אוהנג
 מורו רבנן אפי15 ה511ר ומת כפיהק אב5 כרשב"גהתם
 אז5ינן 5א אמאי ד44"יצ הקונמרם(. כפי' )5א הואדנפ5
 יחיישינן ראדרייי י5רן. מעליא ף51ר נשים רובכתר

 אסורה ראשתו שאל"ם כמים כמו כוה מצוי5מיעום
 דשמא אעייב אשתו את להשיא ע5יו מעירין שאיןוגוסם
 נפ5ים ש5 רמיעום כיון מ"מ החמירו ערוה משוםהתם
 בהמה 5אנ51 ש5א נמי דמחמירים בי'. מחמירין~צוי

 שיש החמירו 5א אבילות 5ענין דמיד!ד ימים. ח'תור
 לענין מורים הכל )מם.( בבכורות כראמר באבילות5הקל

 מתאכלים. שאיןאבילות
 הא(. ר"ה ע"ב ל"1)יבמות

 פיהק אפי15 ש5שים ביום דמת כתב בה"נ נפלשסא(
 ש5שים תוך ררוקא נפ5 הוי לא 5רכנןומת

 הוא. מת 5ר"ה ומת פיהק קלו.( )שבת ראמר הואש5שים
 מת(. ר"ה ע"ב 5"1)יבמות

 אם ונתקרשה ועמרה יום שלשים כתוך מת נפלשסכ(
 ור"ח ר"י גורם וכן ח51צת חיא ישרא5אשת

 יום הכא רבנן ראמרי רכיון ש5שים תוך רגורםונראה
 5יה כה12י דך"וק בכור(. )5ענין ש5פניו כיוםשלשים
 כתב בה"נ דמיהן 5'. תוך גורם בשא5תות בםספיקא.
 )ורוקא 5רכנן נפ5 הוי 5א ומת פיהק אפי5ו ל'רכיום
 רברי ומת פיהק שבת במם' ראמרינן הוא ש5שיםתור
 ככר רהוי אבי15ת 5ענין אפי15 דשמא הוא(. מתהכ5

קיימא.
 מת(. ר"ה ע"א מ"מ)בכורות

 אינו הסנר5 שעם ף51ר בירוש5מי ימשמע נפלשסנ(
 חיותא בי' ראית ולר גרים רך"וקמתקיים

 פי' כ51י' מרנפיק חיותא בי' רלית סנר5 רובי'מרנפיק
 פשימא הגוף כל אב5 הראש כ5 כ51י' הראש רוברובי'
 ככ151. ררובו צרירר5א

 סנר5(. ר"ה ע"א כ"1)נרה
 בירוש5מי כראמרינן כערור מפרש ציון נפששסר(

 הם רכריהם א5א 5צריקים נפשות עושיןאין
זכרונם.

 ונשרים(. ר"ה ע"א נ"ג)עירובין
 5י למה השותה 5רבות ח5ב גבי יירשינן נפששסה(

 שכן אתיא 5א רמחמץ ומשני מחמץלי5ף
 וקשה חי' אצ5 מכ55ה הותר וח5ב מכ55ה הותר5א

 5א רבבהמה כיון מכל5ה ויותר ח5ב חשוב ר5ארריה"ג
 15מר ואין מחמץ ניליף 5רוכתי' קושיא הררא א"כאשתרי

 מותר חמץ ס"5 ריה"ג רהא בהנאה אסור שכן 5חמץמה
 רוראי השותה 5רבות נפש לענין ק"כ )וכח51יןבהנאה

 מהנאה(. גרע5א
 ומה(. ר"ה ע"ב כ"נ)פמחים

 ראה. פ' כספרי כרמוכח היא 5ארץ חוץ נציביןשסו(
 וארך י'( )בראשית ירושלמי בתרגוםדעדך

 וקמיספי. ונציבין והרם מתרנם שנער בארץ וכלנהואכר
 מאליה(. ר"ה ע"כ ג')פמחים

 וגם נקכה 5שון כה שייך ופתי5ה זכר 5שון הוא נרשסז(
 אין כבתה חנוכה נר אנר, נקבה לשוןמצינו

 )הר"י(. 5ה.וקוק
 כג5ילא(. ר"ה ע"א כ"ה)חניגה

 בם שתייתו. קורם ירחצהו ככ5י נשישתה נקידתשסח(
 הוא אם אא"כ קורם שתייתו מק1םיקנח

 מהן. שופך מים אב5יין
 י"נ(. פ"ת)תמיר

 נר 5י' קרי )י.( ובערכין הי' נך '2טראל נרשסם(
 הרב רמפרש החוףש. קירוש גביישראל

 בנרות הכא כנון ראורה במירה ראיירי כה12ם חייםרבינו
 חוליות של ו5א הי' פרקים של סקרש של נר בלבנהוהתם
 5ס5קה.שיוכ5



 נחמראדצר נו"ןמערנת התרמפדתקרכץש

 נר(. וד"ה נר ד"ה ע"ב פ"ח)מנחות
 מזבח בשהי' נט.( )זבחים יאמרינן ונרחה נראהשע(

 י"ל ונראין. חוזר אין ונכנה ונפגםשלם
 בשר או מעשר אבל עבורות מהן שעושין זבחיםרוקא
 ונראין. חוזרין מנחה שירי או העבורה לאחרזבח

 אפילו(. ר"ה ע"ב נ"ג)ב"מ
 בובבים רבעוברת רמשמע דבמקומות וי"ל נשב"זשעא(

 עלי' לוקה הכהן ואף לכהן ליאסר זונהשייך
 חשמונאי של רב"ר נזירה ןדזך וראי בבעולה דוקאהיינו
 שנבעלה לנו ירוע שאין בוכבים עוברת בסתםהוי

 חבמים נזרו לרבין ןכזידזך לבא ואפילו לקי לאדמספיקא
 יפ"ת נבי מצרבינן יהא ןקשה נשג"ז. כהטום5חייבו
 רוראי ןי"ל אישות. בהו איבא אלמא א"א לרבותאשת
 ד12ירדשלכפי א"א. לרבות הוצרך ולבך איכא מיהאעשה
 בישראל אבל נח בני גבי רוקא היינו נח בבני קונהבעילה
 גמורה. ואשתו בעל בעולת אלא בעשה חייבאינו

 נדטומג ר"ה ע"ב ל"ו)ע"ז
 נשג"ז משום ח"ב כוכבים העוברת על הבא נקטב"זשעב(

 רקאמר ואירך משום חייב על" הבאכהן
 ומשו"ה בעות מפקרי לא נעךיהו קסבר נשנ"אמשום
 נמטה רבי הרב ןץכץנתץ זונה. משום מח"בלא

 זנות. ש"ך כובבים דבעוברת בב"מ רמשמעמפוטטף"יט
 בת היא רהשתא משום יטאני בגתרת רהתם לרחותרזט
 בעכו"ם אבל יקח לא וזונה חללה באיסור וק"מאקיחה
 נזטום ולא יקח לא זונה ויטום בה לית ליחה בהדלית
 אחריהה מתייחס יטאינו זרעוחי5ול

 משומג ד"ה ע"ב ל"ו)ע"ז
 עוסק והמלך ישראל מלבי בימי היו נקשיש*ינםשעג(

 ו"טמיא. במילי והנשיאיםבמלחמות
 י"ט(. אות חניגה תוס')פסקי

 הכה"ם אחר אמן יענה לא יהש"צ כפרם נקטיארזשעה
 מאחר הף לא הפסק אבל הטירוף יספ

 אור"ת לרוכן כהנים לקרות 1*2נל הוא. תפלהיטצורך
 מבני אחד אלא הפסקה דחשיב לקוראם יכול 'ט"ציטאין
 'ט"צ אין כן רבמו לומר יוצים יטהיו רזט קוראם..הקהל
 1*נפנם הפסקה. הף בן דכמו לכהנים יברכך להקרותרטאי
 וחסרות יתרות טעמי במררש יט דבהריא פף יהודה נורב

 ודכוה רבור בל על להם אומר עדט"צ מלמד להםאמור
 אפילו כהנים לקרות עצמו לש"צ להתיר יטרוצים ט ידכן
 ברכנו או"א אומרים היו דלא בימיהם רדוקא ר"תלפי'

 לומר יטהורנלו עכשיו אבל מיר כהנים ואמרובברכה
 פתנ"ת גרע דלא הפסק זו אין ותפלה ברכה בלשוןאו"א
 הפסק. חשיבא דלא דהבאאמן

 לאג ד"ה ע"א ל"ר)ברכות
 ר"י ידע לא לרוכן העולה זר כפים, נשיאתשעה(

 לבמלה ברכה כחטום לא אם יש איסורמה
 ישראל. את לברך תורה אמרהשלכהנים

 אילו(. ד"ה ע"ב קי"חהבת
 ז"ל עקשטיין מנחם מוה"ר הנה"נ]והרב

 בהקדמה קדמון ספר באיזה לי הראה בקליוולאנדאב"ד
 אם כהן שאיני בעצמי אני יודע הנם' שלשה5שון
 טעות שהוא עולה אני לדוכן עלה חבירי ליאומרים
 בעצמי אני יודע ישנה בנמרא הגירסא והי'הדפוס
 כהן[. הי' ובאמת כראי""שאיני

 לא אחר עמו שאין ביחירי קטן כפים, נעטיאתשעו(
 ובשעה בקביעות בפיו ישא לא דבכ[ כפיוישא

 ובתעניות הכיפורים ביום כנון ברחמיםשסרבים
ובמעמדות.

 היויע(. ר"ה ע"א מ"ב)סובה
 פעם לרוכן דעלה כיון מנאן משמע כפים נשיאתשעז(

 ראמור בעשה עוכר אינו שוב ביוםאחת
 מברך. לא בעי אי קאמר רהא היום כל )יברכך(להם

 הכא(. ר"ה ע"ב כ"ח)ר"ה
 לפי ביוכ"פ במנחה לומר נהנו לא כפים נשיאתשעח(

 ועלמא גרול היום בעוד מנחהשמתפללין
 אבל החמה לשקיעת סמוך במנחה ירייהו כהנירפרסי
 נ"כ. ג"כ יש ביו"כ ובנעילה נ"כ יש תעניות בשארבמנחה

 והאירנא(. ר"ה ע"ב כ"ו)תענית
 ובהן כפיו נושא מום בעל נהן כפים נשיאתשעט(

 כפיו לישא וכשר כפיו נושא רתושהמיר
 בתורה.ולקרות

 אי(. ר"ה ע"א כ"ז)תענית
 בלילה. ולא ונעילה מוסף שחרית כפים נשיאתשפ(

 בנעל למעמרן. שעולין הן משמר שלכהנים
 עירו. בני בו כשרגילין בנלוי ואף בפיו נושא נסתרמום

 נ"ו-נ"ז-נ"ט(. אות תוס' פסקי)תענית
 זקן מלוי בעי בחולין דאמרינן כפים נשיאתשפא(

 באקראי אבל בקביעות תדיר כפיו לישאמיירי
 זקנו נתמלא שלא אעפ"י כפיו לישא הוא יכולבעלמא
 נפשי'. לאחזוקיברי

 ואין(. ד"ה ע"א כ"ר)מנילה
 ירו על מומין אפילו לו שיש נהן כפים נשיאתשפב(

 לישא מותר עמו עירו אנשי רגילין אםמ"מ
 עקישי ידי' דהוו כהן בההוא בירושלמי כראמרבפיו
 בעירך דש שאתה כיון לי' אמר נפתלי רר' לקמי'אתא
מותר.

 אם(. ד"ה ע"ב כ"ד)מגילה
 כשנושאין בכהנים להסתכל אין כפים נשיאתשפג(

 מפני ועכשיו עין כיהוי מפני במקרשכפיהם
 הדעת.היסח

 ע"ט(. אות תוס' פסקי)מגילה
 שנושאין בשעה בבהנים דהמסתכל ראמרינן הא נייכשפר(

 דוקא דמסקינן ליתא הא בהות עיניוכפיהן
 מיתסר בנבולין דאף לפרש ןנריאה קיים. שביהמ"קבזמן
 א"ר דהתם בירושלמי איתא והכי הדעת היסחכהטום
 מסחנא ולא מסתכל אנא היסח משום אלא אמר כלוםחגי

דעתאי.
 בכהנים(. ר"ה ע"א ט"ז)חגיגה

 כהטמת המיוחד בשם לברך נמנעו כפים נשיאתשפה(
 5ני5וי שוב זכו שלא לפי הצדיקשמעון

 בישיבה כהנים ברכת שבירך כהן לר"י נראה דנכ[שכינה.
 ובשירות לשירות ואיתקש הואיל כלום ולא עשהלא

 אף הלכך עבודה מחל5 דיושב ע"ב כ"ג בזבחיםאמרינן
 מעומד. ולברך לחזור צריךכאן

 הרי(. ד"ה ע"א 5"ה)סוטה
 יחיד עבורת הכל,אימעוט לדברי דודאי ונראה נייכשפו(

 א5א יום בכ5 נ"כ הוה דלא כפיםמנשיאות
 בין ש5 ובתמיד במוספין הדין ידזהש תסירבעבורח



קמ3 נחמדארצר לץמעהמת התוספותקוכץ

 פירש ה55 רבינו בכינוי א5א אינו או 12גב1'הערבים.
 אלא ססתבר ולא צכאות א5קים א5 כגון בכינויבספרי
 את ושסו ת"5 ר5"ת כא5"ף כקריאתו 5וסר ישבכינוי
 5י. הסיוחר שסישסי

 או(. ודתה וכתיכ ר"ה ע"א 5"ח)סומה
 צריך אר"ח ברכות כירוש5סי כפים נשיאתשפז(

 כהן הי' אם אוסר רנכ"י ישראל החזןשיהי'
 באחד אפי5ו אר"ח כהנים אוסר שנים כהן אוסראחד
 להשבט. שקורא כהניםקורא

 5שנים(. ר"ה ע"א 5"ח)סומה
 עוכר 5רוכן עו5ה שאינו כהן כ5 דאריכ"5 נ"כשפח(

 וכו' 5נ"כ ארם שימסא סהו ירוש5סיבעשה
 5סצות רוחה עשה שסצות לסיסר וסבור לנ"כ כהןסטסא
 סלקי ואנא אייתוניה 5יה אסרית 5א אנא אסר5"ת
 וכו'.5יה

 ב5(. ר"ה ע"ב ל"ח)סומה
 כאי5ו כעצסן סראין הכהנים שאחורי עם יין5 נ"כשפמ(

 אסור רכתיכ בעיניהם חשוכה הכרכהאין
 אכ5 עורף אהורי עומדים יהם פנים כננד פנים5הם

 סי5תא 5או עורף אחורי קייסי ד5א כיון סחיצהכהפסק
 העוסרין 12ירדשלבמי בהכי. קרא רקפיר חזינן ר5אהוא
 ברכה. בכ5ל הצרריןסן

 סחיצה, ד"ה ע"כ 5"ח)סוטה
 והזה(. ד"ה ע"א5"מ

 יריו נמ5 אם רכי 5י אסר פירש"י כפים נשיאתשצ(
 יריו 5ימו5 צריך אינו כהן ונמהרשחרית

 שהרי ת5סיר סהגהת שהעתיק דככ1דדכוה 5רוכן.כשעו5ה
 ע5ותו 5פני יריו נט5 ש5א רפירש כך סשסע 5שונואין

 פ"ח כירוש5סי סשסע דכן ססוך ססש סשסע5דוכן
 5ה. ססוך נמ"י בעינן קרא דסשתעי דככרכהרכרכות
 נקמ אסאי כשחרית יריו נמל בש5א הכא סיירי אידערך
 שצריך תורה רכרי משום 5י' תיפוק כפים 5נשיאותכהן
 יריו.5ימול

 כ5(. ר"ה ע"א 5"מ)סומה
 רג5יו עוקר ש5סה רכינו ספי סררו כפים נשיאתשצא(

 וסתפ55 התיבה 5פני ובא ססקוסובעכורה
 אסן שיאסרו ער בה וסאריך וכו' זו ברכה שתהאיה"ר
 ואם הם שנים אם כהנים וקורא הציכור ספי הודאהש5
 כדאביי. סא5יו פניו סחזיר והוא ש"צ קורא אינואחר

 וכו' קדשנו אשר סברכין סהקורא דכורדכשכלה
 הציבור ספי אחרון אסן וכשכ5ה בברכה סתחי5יןואח"כ

 וש"צ רוצין אם אצבעותיהן קשרי וכופפין סחזיריןהן
 הש"צ וככלות רכש"ע יתפללו והכהנים ש5ום שיםסתחי5
 להם. והו5כין רגליהן עוקריןהברכה

 וכי(. ד"ה ע"א 5"מ)סומה
 כפיו ישא 5א ע"א שעכד כהן כפים נשיאתשצב(

 השיב סאה"נ ורג"ש הנפש את סהורגרגרע
 דחזר רכיון בתורה ראשון וקורא כפיו רנושאבתשובה
 תשובה. סעשות יסנעו 5או ראם 5קדושתו חוזרבתשובה
 ידיהן סרפה 5עוה"ב ח5ק לו אין סנשה האו' כ5ואר"י

 כהן ונעשה זה ה5ך ישסעא5 ר' רבי ותנא בע"תשל
 הנופל. אחר אבן אחדה5אלי5ים

 וכי(. ר"ה ע"א 5"מ)סומה
 רשאי הכהן אין אר"ח זירא דא"ר כפים נשיאתשצס

 הציכור ספי אסן שיכ5ה עד כהנים5קרות
 ככרכות )כסו כהנים כרכת לענין העונין רוכ רי ר5אפר"י
 סשתסע 5א הוא 5שסוע רכה2ום כיון בוצע( 5עניןסז.
 וקו5 העונין קו5ות ק5י תרי להו רהוו שעונין זסןכ5

 5הז רחכיכי איידי העי כה2תסעי ו5א המברכםכהנים
 ק5ין תרי ד5"ר תריץ ק5י תרי ו5ישתסע דעתייהויהכו
 אסן כגון רברים שני שקורין ק5י 5תרי אחד רכרוקורין
 כה2תמעי 5א אז כרכותוהני

 ער(. ד"ה ע"כ 5"ט)סומה
 בע"כ 5ברך צריכים כהנים שני כפים נשיאתשצר(

 כיחיר.ו5א
 ס"ז(. אות תוס' פסקי)סומה

 את רוחה שרציחה דסה יא"ת כפים נשיאתשצה(
 העכורה את רוחה ררציהה משום לאהעבורה

 כהן 5כ:( )כרכות כראסרינן חזי לא רגכרא משוםא5א
 רע"כ רי"ל עבורה. וכ"ש כפיו ישא 5א הנפש אתשהרנ
 היא. בע5סא חוסרא ונ"כ 5עכורה סיח5 5א רהאחזי

 נעשה קמיגור אין ביריו שהרג לפי נ"כ דשאנידעדי"ל
סניגור.

 שנאסר(. ר"ה ע"כ 5"ה)סנהררין
 ום"ם אחר ו5א כהנים נקראו שנים כפים נשיארןשצו(

 5כה"פ עו5ה אחר כהן שאפי5ו ר"תאוסר
סררכנן.

 כ5(. ר"ה ע"א ס"ר)סנחות
 שחזן 5הם אסור בספרי ותניא כפים נשיאתשצז(

 אסרי' ד12ירדשלכוי אסרו 5הם אוסרהכנסת
 הוא שחזן ש"צ היינו 5או וחזן ישרא5 החזן שיהאוב5כר
 ומסיים בברכנו פותח הוא שש"צ ראדך"ת הכנסת.שכהט
 ספי הדיכור שיכ5ה ער 5התחי5 רשאים הכהניםואין

 עו5ה אינו )אם עובר בביהכ"נ כשעוסר דדדקאהקורא
5דוכן(.

 כ5(. ר"ה ע"א ס"ד)סנחות
 שאינו כהן כ5 ששת רכ דאסר כפים נשיאתשצח(

 כשאוסר רוקא עשה כג' !וכר 5רוכןעו5ה
 הכנסת חזן 5הם שיאסר צריך )5מ.( בסומה כראי' ע5ה5ו

 5פי 5הקרות 5ו אין שש"צ פי' רערך קוד"2. ידיכםשאו
 )ר"ת( רבה שסי' 5יהא אפי5ו 5הפסיק ואין ספסיקשהוא
 כירו. היא עבירה הספסיק ד"2"צ פר"חוכן

 כ5(. ר"ה ע"א ס"א)סנחות
 שהסיר כהן כתוב הזהיר יספר כפים נשיאתשצמ(

 רכתיב ראשון יקרא ו5א כפיו ישא 5ארתו
 מע5ה רכנן 5י' ועבדי 5קרושתי' אח5י' והואוקד"2תו
 ישכהטו 5א חוניו( בבית )די2יכהט והאי ש5ום ררכיכהטום
 פירש דרש"י אירחי. דאידחי כיון בירוש5יםבסקד,ש

 שהסיר דכהן 5ן נפקא סהכא וז"5 רכשר ש5ו()כתשובה
 בע5 כהן סצינו 5א שהרי 5רוכן כשר בתשובה וחזרדתו
 ספני ביריו מום 5ו הי' אם א5א 5רוכן פסו5 שיהאמום

 כו. מסתכליןשהעם
 5א(. ד"ה ע"א ק"מ)סנחות

 ישא 5א תשובה עשה ש5א יוצח כפים נשיאתת(
 1.כפי

 רם"ה(. אות תוס' פסקי)סנחות
 עם היינו כפיו נושא רקמן הא נפים נשיאתתא(

 ום17 נושא אינו עצסו כטני אכ5הנרו5ים



 נחמראוצר ע"ןמערכת דעעומפותקדבץט

 שערות. ב' שיביאעד
 נתמ5א(. ד"ה ע"ב כ"ד)חו5ין

 כביצה( עד כזית עד שמדקדקים )אף כפים נשיאתתכ(
 5ישרא5 שאף אמת זה גם ימיהו כ:()ברכות

 דין. גזר קודם א5א פנים נושאאינו
 כאן(. ד"ה ע"א י"ח)ר"ה

 5צאת דמותרות הקדמונים אמרו דבר מוף נשיםתג(
 שוגגות יהי' דמומב בשבת ש5הםבקישומין

 מזידות. יהיווא5
 רכי(. ר"ה ע"ב מ"ד)שבת

 משום ח5ה ו5תרום וניקור בשחימה נאמנות נשיםתד(
 מדאוריי' הוה אי בתחומין אבך בידהדהוי

 נאמנות אינן דבידן אע"ג חמע ךננדיקרן מהימני.5א
 הן. עצ5ניות ונשים רב דקדוק צריך חמץ דבדיקתכה2ום

 ותחומין(. ד"ה ע"א נ"מ)עירובין
 5נשים דמותר אור"ת מכאן שהז"ג מ"ע נשים,תה(

 כמו דפמורות אע"ג מע'2הז"ג כ5 ע55ברך
 הביא ךעךך מברכת. גם טסתמא שהיתה שאו5 בתמיכ5
 דאמר מאן מעיקרא פז.( )ב"ק יומף רב דאמר מהאראי'
 ד5א 5רבנן מבא יומא עבידנא יהודה כרבי ה5כה5י

 5ברך אמור ועושה שפמור במקום ואם ועבירנאמפקדנא
 מפמיר וה5א מבא יומא עביר דהוה קאמר אמאיא"כ
 חשוב ו5א יום בכ5 ברכות וק' המצות כ5 ש5 הברכותכ5

 רמומא 5תמוה ראין המצוה ע5 שמברך כיון 5במ5הברכה
 במומא חכמים דהחמירו 5גמרי פמרו ואשה מדרבנןחייב
 אם כעו"נ יראה ש5א ועור חיובא בר ממין רהויכהטום
 שהז"ג מם"ע פמורה כי 5אשה אב5 המצות מכ5 פמורהי'

 מצות. שאר בכ5 מחוייכתאכתי
 די5מא(. ד"ה ע"א צ"ו)עירובין

 קרה"ת ומברכת ז' 5מנין עו5ה שהאשה וממה נשיםתו(
 ראי' זו ראין אור"ת מת"ת דפמורהאע"ג

 ברכת שאפי5ו ת"ת מצות משום 5או קרה"תדברכת
 ועדע ומברך. חוזר רבה באהבה נפטר או נאהערב

 אע"פ ומברך 5וי במקום קורא כהן 5וי שאיןדבמקום
 ראשונה. בקריאה בירךשכבר

 די5מא(. ד"ה ע"א צ"ו)עירובין
 יושבת היתה המ5כה הי5ני ב:( )מוכה דאמר נשיםתז(

 היתה כני' רמשום 5יישב יש בני' וז'במוכה
 רשות 5י' ד5ית ךועפירין תומיף. כב5 מיחזי ו5איושבת
 5יזהר. זריזות אין ונשים נקי גוף צריכין דתפי5יןכהטום

 4*ך 5עזרה. חו5ין כמביאה רמיחזי משום 5רג5ךעליידן
 שךפך ךוןקיערן 5צורך. ש5א בעזרה פנים ראייתכהטום

 א5א כמומיף רמיחזי כהטום 5או רמעכבין נמיךםמיכה
 דוחה וודאה דאין היא ררבנן מ5אכה דתקיעהכהטום
 בקדשים. כעבודה מיחזי יר בהקפת אפילו ךכ(מיכהשבת

 מיכ5(. ד"ה ע"א צ"ו)עירובין
 אביהן 5בית 5י5ך הן ררופות נשים דכ5 אור"ת נשיםתח(

 וכמביא חמיהן בבית ש5ימות כשנמצאו5הגיד
 ש55 כמוצאת בעיניו הייתי אז הפ' ע5 יוחנן דא"רבגמ'
 להגיד ורורפה חמי' בבית ש5ימה שנמצאת ככ5הש5ום
 ברג5 פמח קרבן 5ענין ג"ב )ונ"ם אביה בביתשבחה
 בע5ה(. כהט5 או אבי' כה52 תאכ5 האםראשון

 כאן(. ד"ה ע"א פ"ז)פמחים
 דעצרת וכן רסוכה מה55 פמורה אשה נשים,תט(

 ד5י5י בה55 אבל היא. שהז"ג רמצוהאום
 ואגדה ה55 ע5יהם ואומרים כומות בארבע דמחייכיפמחים
 5א כאן אב5 הנם באותו הי' הן ואף בא הנם דע5כהטום
 אמור. הנםע5

 מי(. ד"ה ע"א 5עח)מוכה
 ה5כה יהודה כרכי מתני' רמתם דאע"ג אור"ת נשיםתי(

 דנימוקו רשות סומכות דנשים יומיכרבי
 תפי5ין סנחת היתה שאו5 בת רמיכ5 רב ךכיעשךלעמו

 וההיא צו.( )עירובין 5רג5 עו5ה שהיתה יונה ש5ואשתו
 נשים 5עזרת דהבאנוהו מז:( דורשין אין )דפרקעובדא
 5נשים. רוח נחת 5עשות כדי נשים ע5יו וממכו)הקרבן(

 הא(. ד"ה ע"א 5"ג)ר"ה
 הי' הנם שעיקר הנם באותו היו הן אף נשיםתיא(

 יהודית ע"י בחנוכה אמתר ע"י בפורים ידןע5
 )רשב"ם( נגא5ו הדור שבאותו צדקניות בזכותכפמח
 שהיו בפמח וכן ו5הרוג ד5השמיד במפק היו הן שאףו5"נ

 היתה הגזירה בחנוכה וכן במצרים 5פרעהמשועבדות
 ע5יהן.מאוד

 שאף(. ד"ה ע"א ד')מגי5ה
 עזאי כבן ד5א בירוש5מי אמר 5שמוע באות נשיםתיב(

 תורה בתו 55מר ארם חייב כ.( )מומהדאמר
 שידעו בדי 5שמוע נשים דבאו בן ר"ה ע"כ כ"א)ובמומה
 מצוה(.5קיים

 נשים(. ר"ה ע"א ג')חניגה
 באות אם רירן רנשים ר"י פירש מעשהז"ג נשים,תיג(

 מוחין אין ע5יהן ו5ברך שהז"ג מ"ע5עשות
 5במ5ה. ברכה מירקי ו5א רפמורות אף'בידן

 5עשות(. ר"ה ע"ב מ"ז)חגיגה
 בזו זו הממו55ות נשים הונא רב דאמר נשיםתיד(

 זרע שכבת ממי5ות ריב"ן פי' 5כהונהפמו5ות
 רפירש הא נמי יועכן ךי4* יתכן. ו5א מבע5יהןשקב5ו

 אע"ג גרו5 5כהן רפמו5ות מה:( )שבת התםבקונמרם
 5בנתי' שביק )ר5א שמוא5 בימי הי' 5א גרו5דכהן
 הרבר מכוער מ"ם הונא( דרב משום הררי גבידגנין
 אף רפמו5ות כה2מע דהכא 5כ"ג בכך שנפמ5ותכיון
 זונה. משום הריומ5כהן

 הממו55ות(. ר"ה ע"א ע"ו)יבמות
 בדרישה נשים ערי בורקין דאין 5ן קיימא נשיםתמו(

וחקירה.
 אין(. ר"ה ע"ב קכ"ב)יבמות

 ורבי' אפרי' מיפקרה ר5א ניון אשה נשים,תמז(
 ואק הבע5 ש5 יטרה היא 4*7טדץ מיענשא.5א

 '52ה. 'טרההבע5
 מציאת(. ד"ה ע"ב ב')כתובות

 ב5א אפי5ו בחצר 5א ךץ*7ט 21ך"31ין נ7טימ,תיה
 מ5ממה קיבו5 בית 5ו שיש ס5 ינו )הק5תה

 אבינה 5אברהם בת הנחת 5א כן 5א שאםומ5מע5ה(
 ד"ה ע"ב)כתובות

 ממתכנת פעמים דרוב אצ5ם מיתה ,2כיח נ7טינםתיח( א5א"
ב5ירה.

 מיתה(. ד"ה ע"ב פ"ג)כתובות
 בשרה 5אה רח5 רבקה שרה שבאוהר נשיםתימ(

 ויביאה כתיב ברבקה באוה5, היא והנהכתיב
 מאה5 ויצא כתיב ו5אה ברח5 אמו, שרה האה5היצחק



קמד נהמרארצר טץמעיטת התוספותקובץ

 רחל. באה5 ויבא5אה
 ומאן(. ד"ה ע"ב כ"נ)נויר

 מקינוי מהימן( אחד )דעד מומאה 5י' עדיפא נשיםתכ(
 איסור דאוסרתה אע"נ שנים( )דבעינןוסתירה

 5דבר. דרנ5ים משום מומאה( )נביעו5ם
 אב5(. ד"ה ע"א ב')סומה

 הקהל ע"א נ' חנינה דדריש עורי' בן ר"א נשיםתכא(
 באו אנשים והמף והנשים האניטים העםאת

 כדי הנשים 5שמוע דפירוש ונראה 5שמוע, נשיםללמוד
 מצוה. 5קייםשידעו

 בן(. ד"ה ע"ב כ"א)סומה
 דברי ישרפו א"5 וכו' מטר1נה תורה נשים,תכב(

 5נשים. תורה דברי ימסרו ולאתודה
 בן(. ד"ה ע"ב כ"א)סומה

 היא וו פרושה אשה בירוש5מי אשה נשים,תכג(
 אלי ותאמד תורה בדברי ומלעבתשיושבת

 ר"מ הרב אחי מ1רי אבל הוא. בלילה עמה וישכבתבא
 צמה וכאלו ומתפ5לת חסידה עושה ציימנית בת51תאפי'

 אלא עושה ואינה בתפלתה נענית שתהא תעניותועושה
 בתו5י'. ואובדת ומזנה אחרי' יבדקו ש5א העין אתלננוב

 כ5(. ד"ה ע"א כ"ב)סומה
 איש בין דיש חשיב קא בתוספתא אשה נשים,תכד(
 שאין מה שהו"נ מ"ע על עובר דאישלאשה-
 ועל תשחית ב5 1ע5 תקיף בל ע5 עובר האיש באשהכן.
 ועוד. באשה כן שאין מה למתים -תממאבל

 מה(. ד"ה ע"ב כ"ג)סומה
 וחייבין אגמרא ביבמות בירושלמי אשה נשים,תכה(

 וחוורת מתעברת שהאשה ש"מ ת5ויאשם
 אדם בני משני מתעברת האשה שאין ש"מומתעברת
 עד פליני ולא מתניא רבי אמר רבנן על ופ5יגיכאחת
 כאחת אדם בני משני מתעברת האשה הזרע נסרחהשלא

 כאחת. אדם בני משני מתעברת האשה אין הורעכה2נסרח
 מאה(. ד"ה ע"ב מ"ב)סומה

 ועושה 15לב אונדת אשה ראין ד"ת אומר נשיםתכו(
 5ענין דאמרינן וכמו מיפקדא ד5א כיוןציצית

 בכתיבה ישנו בקשירה שישנו כל ומווזות תפיליןס"ת
 נדאה.ואין

 כ5(. ד"ה ע"ב מ"ה)נימין
 )אף 5בע5יהן פירות שנותנות נשים דרך נשיםתכו(

 אלא אשתו בנכסי פירות לבעל איןדמה"ת
 היא(. בע5מא דרבנןתקנתא

 ו5ביתך(. ד"ה ע"ב מ"ו)נימין
 מעתה יש )פ"1( דיומא בירושלמי מיהו נשיםתכח(

 דקרא דאדך"י דנה אינה מעידה אשהדאין
 בנדונין. בין בדיינין בין ענין בכל דאיירי לי'משמע

 ו5א(. ד"ה ע"ב פ"ח)נימין
 ומכדוהו לבעלה שום המכנסת אשה נשים,תכמ(

 בתוס'(. )אינו מלקוחות מדפהיתומים
 קס"ה(. אות תוס' פסקי)גיסין

 אשה נמי דמשמע חייך היא כי דכתיב הא נשיםתל(
 חיי בעי נבדי דאמו מה"מ בת"ת חייבתנסי

 א5א תורה אתלמוד קאי 5א דקרא י"ל חיי בעי לאנשי
 חייך שהם מצות לך סלמדת התורה כ15מר מצותאקיום
 כמ2וס בת"ת נשים דנתחייבו לוסד סבדא איןבנידץו

 גבייהו מיעומא דאשכחן כיון וכו' חיי בעי דגברידסבדא
 5בנותיך. 51א 5בניך והודעתם לעילכדאמד

 גברא(. ד"ה ע"א 5"ד)קידושין
 מן נשים למעומי קרא איצמריך אמאי נשיםתלא(

 מ"ע דכ51ה1 5י' תיפוק וכו' והואותהקבלות
 ביום כדכתיב ביום א5א נוהנות אינן שהרי הוושהו"ג
 קרא אצמריך דמ"מ ןי"ל קרבניהם. 5הקריבצותו

 הוה 5א קרא 5ח1 דאי בנשים קרבן ולמיפסללמעמינהו
 קרח צריך סמיכה ע5 יגם בהן פס51ה שהעבודהידעינן
 כשירה סמיכה אף בנשים כשירה ד,2חימה כיוןדסד"א
בנשים.

 הקב15ת(. ד"ה ע"א ל"ו)קידושין
 הם הלא ונוירה סומה במנחת כשדין האיך נשיםת5ב(

 דאפילו יו:( )ובחים ואמר בנדיםמחוסרי
 עליהן. כהונתם אין עליהם בגדיהם שאין בומןכהנים
 שלא כיון י"ל א"נ הבגדים. את ש5בשו דמיירידי"ל
 בנדים. מחוסרי הוו לא כהונה בבגדינצמוו

 חוץ(. ד"ה ע"ב ל"1)קידושין
 במקום אפילו 5חבירתה שליח נעשית אשה נשים,תלג(

 אינה דצרתה נמי דנהי צרה להשנעשית
 עדות מי5י הני לה מקלקלה דילמא בע5ה מת 5ומרנאמנת
 נאמנת. בסעשה עדות אבל מעשהבלא

 ואפילו(. ד"ה ע"א נ"ב)קידושין
 שהכל אנו סומכים עמהם משתמשים שאנו נשיםת5ד(

 אישות. לחובת ולאלש"ש
 הכל(. ד"ה ע"א פ"ב)קידושין

 5היות יכולה ו5א 5העיד יכולה אינה אשה נשים,ת5ה(
 שאני. ודבורהדיין

 אשר(. ד"ה ע"א מ"ו)ב"ק
 51יתא. בנה את למול מצווה דאין י"מ אשה נשים,ת5ו(

 שכן(. ד"ה ע"א פ"ח)ב"ק
 בנה עם מסניקה יותר כבידה מע1ברת אשה נשים,ת5ו(

 כשהוא אב5 ומיק5 עצמו את נושא שהחי5פי
 )נ"מ דם מלאה וגם ע5י' כבדים ואברי' מכביד אמובמעי
 עלי' רוכב אשה עלי' לרכוב החמוד את השוכרלענין

 יוהר כבדה עיבוד מחמת דגטה ומניקה( מעוברתאפי5ו
 )ר"ת(. מכביד העובר כי עצמה מחמתמגסה

 השתא(. ד"ה ע"ב ע"מ)ב"ם
 מן שעולה בשעה באשה הפוגע אשה נשים,ת5ח(

 ע"א פ"ד )ב"מ ונונים רוח אחוי ערומההנהד
 אפי5ו ראשון 5תי' אבל מתוס' שני לתי' )והו יתיב(ד"ה

 ערומה(.כשאינה
 רצ"ח(. אות תוס' פסקי)ב"ם

 וינתה ואפי5ו עומדת 5נירושין לאו אשה נשים,תלמ(
 א5א יגרשנה לא הבעל ירצה דאםתחתיו

 תשכה2נו.)שלא(
 סתם(. ד"ה ע"ב ב')ובחים

 5ה נותנת דחברתה דפי' קשה 1עוד צדקה נשים,תמ(
 ואין בעלה משל 5גנוב חשודה אלמאואוכלת

 )ב"ק כדתניא מועמ בדבר מקפיד הבע5 דאין גוילהוה

 5צדקה. מועמ דבר הנשים סן מקבליןקימ.(
 אשת(. ד"ה ע"ב ו')חו5ין

 אבל בגורן 5אשה ח51קיו אין אשה נשים,תסא(
 הטעשר(. )מן בבתיהם להםסח5קין



 נהמףאדצר מץמעיכת התוספותקדבץש

 נותנים(. ד"ה ע"א מ"ז)בכורות
 היינו במוך כהטכחשות נשים )דנ' לפר"ת נשיםתמב(

 דלא כהטום מותרות נשים ושארצריכות
 )יבמות דתניא ברוקה בן 5ר"י קשה אפו"ר(סיפקדא
 מפקדו דלא נמי נהי דעדך פו"ר. נאמר שניהם עלסה:(
 שכתורה. עונשין לכל לאיש הוקשו זרע להשחיתאפו"ר
 ושם כפנים מזריעות לעולם שנשים טעמא דהיינווי"ל
 דרך ואין בחוץ מזריעים אנשים אבל להזריע דדךהוא

 תקצץ(. ובאנשים )וע"כ שםלהזריע
 נשים(. ד"ה ע"א י"נ)נדה

 ודבורה בדיינים להיות יבולה אינה אשה נשיםתסנ(
 אי הדיבור. עפ"י הי' ישראל שופמתשהיתה

 ובירושלמי הדינים להם מלמרת א5א דנה היתה לאנסי
 ואית אשנים שני מועמדו דילפי אית לדון אשהפוסל
 במחנה. אנשים שני מוישארודילפי

 כל(. ד"ה ע"א נ')נדה-
 שונא נשיקות ונעתרות דכתיב שונא נשיקדתתמד(

 השלום לזה זה שלום עושיםבששונאים
 וקיימת. אמנה שביניהןוהפשרה

 ונעתרות(. ד"ה ע"א כ')תענית
 רבה לבקרים חדשים נ'( )איכה במד"ר נשמהתסה(

 בידו רוחו ומפקיד מאמין שאדםאמונתך
 יניעה. בלא ומחזירה הקב"ה()ש5

 להניד(. ד"ה ע"א י"ב)ברכות
 אינה ושוב עולה נשמתו חודש י"ב לאחר נשמהתסו(

 במו יורדת היא רוצה כשהיא אעפ"כיורדת
 הכבוד. במא מתחת ננוזה היתה שנשמתו אעפ"יבאבדהם

 ונשמתו(. ד"ה ד"ה ע"א קנ"נ)שבת
 איכא נמי דביו"מ רשב"ם פי' יתירה נשמהתמז(

 בשמים מזכיר אינו )וע"כ יתירהנשמה
 במוצאי דא"כ דקשה מוב(. יום בו שחל שבתבמוצאי
 5יבא דביו"מ נראה לבך בשמים תיקנו לא אסאייו"ם
 יתירה.נשמה

 בי, ד"ה ע"ב ל"נ)ביצה
 רכ(. ד"ה ע"ב ק"בפסחים

 שבנוף נשמות שיכלו עד בא דוד בן אין נשמדתתמח(
 5ימות יום בכ5 שתלד אשה עתידה דאמרוהא

 נשמדת יהיו. חדשות ונשמות חדש נוף י"5 שמאהכהטיח
 אחד. )אוצר( בנוף אינן נברים וש5 ישרא5של

 אין(. ד"ה ע"א ה')ע"ז
 עד לה ממתין ואינו מחיים ואוכל דורם נשרתממ(

שתמות.
 הדורס(. ד"ה ע"א מ"א)חולין

 שוה בעינן ו5א ונתן בתיב מקומות בכמה נרוינדץתנ(
 )רות לרעהו ונתן נעלו איש שלף וכןפרומה

 פומרת אחת חמה תרומה נבי דכן שו"פ בעינן לאד'(
 דלא תרומה שאב5 דזך לו. תתן דבתיב אע"נ הכריאת

 דתשלומי משום היינו 5ב:( )פסחים כהטו"פ בפחותסיחייב
 קוד"צ תשלומי דתרווייהו מעילה מתשלומי ילפינןתרומה
מיקרי.

 דילמא(. ד"ה ע"א כ'.)נימין
 הויא דלא פשימא נט נבי וא"ת בע"כ נרוינדץתנא(

 ה55 ש5 מתקנתו ללמוד צריך ומהנתינה
 5חבירו מתנה יתן אם וכי חומה( בעיר בית)בהקונה

 הר"ז לה ראמר דכיון די"5 י4*ןך"י כרחו. בעליקבלנה
 ועליו ברעתו הדבר תלה זוז מאתים לי שתתני ע"םניטך
 בע"כ דאפ"ה וקם"ל חומה ערי בבתי במו והוילקבלם
 מכלל(. ד"ה ע"א ע"ה )גימין נתינה.ל"ה
 בפניו בין מפליג לא דהשתא וא"ת בע"מ נרוינדץתנב(

 ל"ה כרחו בעל ענין דבכל בפניו שלאבין
 בערכין התם )דתנן בראשונה נממן הי' למה א"כנתינה
 יום חומה( בעיר בית )הקונה נממן הי' בראשונהלא:(
 הי' לא דבפניו ןי"ל לו(. חלוט שיהא בדי חודשי"ב
 ןגכו שלו הכית שיהי' כדי מלקבלם מלוה להעיזיבול
 בע"כ. 5קבלם ב"ד יעשוהו בפניו הי'אם

 מכלל(. ד"ה ע"א ע"ה)נימין
 היינו בבזית בעלמא דנתינה דכהטמע והא נרוינדץתננ(

 דהוי תרומה דתשלומי מנתינה דילפינןמשום
 דלדידי' שאול באבא ודלא לב:( )פמחים ברבנןבכזית
 בו שאין אע"פ פרומה שוה איבא ובי בעי פרומהשוה
 שאין אע"פ בכלי קונין מז.( )ב"מ דאמר ןדץאכזית
 כתיב נעלו לרעהו ונתן דכתיב אע"נ פרוטה שוהבו

 קאמר. בעלמא נמ נתינת בנמ וכן דהוא כ5דמשמע
 מי(. ד"ה ע"א ס')מנחות

 בקונמ' פי' שמעתין בריש עליהם נזר דוד נר1ינימתנד(
 לא והנבעונים וכדכתיב חתנות עליהםשגזד

 בישראל להדבק ראויין אין כלומר וגו' המה ישרא5מבני
 שביהמ"ק בזמן ויהושע דרא 5ההיא אלא נזר לאומשה
 נזר משה ממש עברות ולא פריך דהכי לפרש ישדעדזא דרי. וכולהו שעבדם ולא חתנות עליהן נזר ודודקיים
 נכון דאין בהם יתחתנו שלא נמי נזר ומסתמאעליהן

 לומר נוכ5 נמי ודוד בעבדים דנראין כיון בהםשיתחתנו
 נראה ד84ין בהם. יתחתנו ש5א כדי עבדות עליהןדנזר
 דנך14דץ תתחתן. דלא בלאו אסירי דמדאורייתאלר"ת
 ראוי לעיל דקאמר והא שיעבוד עליהם נזר דדודלר"ת
 אבל כמותן חורין בני להיות היינו ישראל עםלהדבק
 מדאורייתא. אסודחתנות

 ונתינים(. ד"ה ע"א ע"מ)יבמות
 קהל פסולי מבשאר מפי דוד בהו נזר נרויניםתנה(

 בדוחק י"ל ןעןך שלימה. אומה דהוימשום
 בהן. יממעו שלאדריחקן

 א5ו(. ד"ה עא ב"מ)בתובות
 אע"נ מממזר מפי בשפחה נתין דאמור הא נרויניםתנו(

 ד5א לאו בי' אית דנתין קהל פמו5ידשניהם
 קדש יהי' לא שייך לא דבממזר משום אדרייתתתחתן
 ך1ץ84 קידושין תפמי ד5א סאיסור קאתי מקדשותדבולי
 דנתיני אור"ת בשפחה ואמירי בנתיני חרורידשרי
 ואדוסי ומצרי ומואבי עמוני בנון קהל פמולי משארילפינן
 בני דלאו עבדות אב5 קה5 איקרי דלא נרים בקה5דשרי

 מינייהו. י5פינן לא נינהוקידושין
 5ישא(. ד"ה ע"א מ"א)נימין

 אב5 שעבוד אלא ע5יהם נזר לא דוד נר1יניםתנז(
 תתחתן מ5א בקה5 לבא אמירימדאורייתא

בם.
 ע5(. ד"ה ע"ב 5"ח)ב"ק

 נר שהי' במדרש דאמר ר"ת אומר דצוציתא נרוןתנח(
 ראשו. עלדולק

 דצוציתא(. ד"ה ע"ב נ"ו)שבת



קמה נתמראוצר פפ"דמע,נת התוממותקובץ

 םמ"רמערכת

 אליהו. הוא סבא ההוא שמזכיר מקום בב5 מבאא(
 אשכחי'(. ד"ה ע"א 1')ח51ין

 מתמצעין 51א ממצעין אין יג' םכנה נגד כמגרלהב(
 והנחש( )החזיר והאשה והדק5 הכלב הןוא15

 באל ונפמיק באל נפתח אר"פ תקנתי' מאי ממצעיןואי
 א5. איש 5א בלא ונפתח ממצרים מוציאם א5 רשב"םפי'

 הצילני ה' אלקים א5 הכי לימא באל נפתח פירשרר"ח
 א5 אתה כי ונבורה כח בידך אשד נזק ומכ5 רעמכל

 כאישון שמרני תעזבני 51א אלקי תטשני 5א בלאונפתח
 5א. תאמר 1ח5 תענני אקרא טרם עיןבת

 נפתח(. ד"ה ע"א קי"א)פמחים
 בשבת בדאמרינן שנים נ"ב סדום ש5 הימים כ5 כמדרכונ(

 את שעבדו שנים י"ב מהם צא)יא.(
 שנים כ"1 מישיבה ונשאר מרידה ש5 שנים וי"נכדרלעומר
 שנה צ"ט בן אברהם הי' רבנהפיכתה בש15ה.שהיתה
 יצחק. שנ51ד קודם אחת שנה ההפיכה היתהשהרי

 5א(. ד"ה ע"ב ז')ברכות
 שמתחילים אדם בני הם שט1עים 1נ"5 הברכדת םדרד(

 מצינו שלא מפני נשמה מאלקי ברכותמאה
 דכך ברוך. פתיחת בלא בברכות שיתחיל מקוםבשום
 בה ויש בחכמה האדם את יצר אשר ברור 5התחי5ראוי

 נשמה אלקי אומר ואח"כ לאחרי' וחתימה לפני'פתיחה
 אומר אח,יכ 5ה1 סמוכה שהיא מפני בברור בהוחותם
 הקצרות.ב5

 רי"ד(. תום' ע"א ח')כתובות
 בשעה עונות כ"ך היום שעות ב"י הידם מדרה(

 כויהד בעת. רנעים כ"ך בעונה עתיםכ"ך
 מתחלק רדןרגע הפייט. שיסד כמו קטנים רגעיםיש

 רנעים.לבמה
 ד'(. אות תום' פמקי)ע"ז

 מס' מקמי מיתניא ביצה( )ממכת הכנמכתדת כמדר1(
 ש5 הדין עיקר מיתניא )יט.( דבביצהחנינה

 נסבה. בחנינה דמיירי נררא אנב והכא ביו"טממיבה
 ב"ש(. ד"ה ע"א י"ז)חנינה

 אנב נשים במדר קבעה נזיר המםכתדת, םדרז(
 נדרים. בתר קבעה לנדרים דדמיא ומשוםסוטה
 5פי ררזיכמה נממבו. נמי סוטה( )נזירדהפרשידרז
 בתר סוטה למיתני הו"5 בנירושין קינוי דתליאהידושלמי

 נדרים נזיר ובתר פרשיות כסדר נזיר סוטה ובתרניטין
 כתובות. נדריםובתר

 המקנא, ד"ה ע"א ב')סוטה

 אלא במדר לתלמידיו שנה 5א רבי המשניות, כעשרח(
 בסדר סידרן ואח"ב בעיניו הישר ב5איש

 לשון(. בשינוי מבדי ד"ה ע"ב ב' בשבועות נם)ד"ז
 א'(. אות תוס' פסקי)מבות

 שמתו מי פ' נריס רש"י )ברבות( הפרקים םדרט(
 שהוא לד"י נראה אבל השחר תפלת פ'אחר

 מתחיל נמי וכאן מק"ש בסיפי' דאיידי קורא הי'אחר
 בירושלמי. וכן ק"ששפטוד

 מי(. ד"ה ע"ב י"ז)ברכות

 ואח"ב הניזקין תנא בירושלמי )גיטין( הפרקים םדרי(
 נראה דכן שאחזו. מי ואחריו התקבלהאומר

 במילי דאיירי כמ12ם הש51ח בתר תנא דהניזקיןלר"ת
 דאיירי למילתי' הדר והשתא הע51ם תיקון מפנידהויא

בשליחות.
 האומר(. ד"ה ע"ב מ"ב)ניטין

 דבכל מקוצי שמעון הר"ר 1הקשה הש"ם כמדךיא(
 שהוא כה"נ דאמרי איכא מצינו 5אהתלמוד

 לישנא מקומות בשאר מצינו דודאי הראשון מןלהיפך
 דלישנא ובהא פליני בהא דאמרי ואיבא הכל דבריקמא
 הכל. דבריקמא

 איכא(. ד"ה ע"א י"נ)ביצה
 הנמרא מידר אשי שרב ראי' 1מכאן הש"ם כמדךיב(

 קושיא הך לשנויי אתי נמי ורבא דאבייאע"נ
 אשי. לרב הרבה קדמווהם

 אנא(. ד"ה ע"ב ב')ח51ין
 דאתחיל אע"נ נשים בט"1 דאתחיל נשים כמדךיג(

 הרב ותירץ קח.( )ב"ב מתחיל 5אבפורענותא
 אצל דמו"ק פורענות דמומכין מאורליינ"ש יעקבר'

 ונחמתא לפורענותא פורענותא דממבינן דיבמותפורענות
לנחמתא.

 בלע(. ד"ה ע"ב כ"ח)מו"ק
 נשים מדר מתחיל אמאי מקשים יש נשים כמדךיד(

 מתחלינן 5א פורענותא אתח51י דהאביבמות
 ואח"ב וניטין וכתובות קידושין 5התחי5 לנו הי'ואדרבה
 חוסן עתיך אמונת והי' דבתיב משום דנראהיבמות.
 נשים מדר זה חומן מועד מדר זה עתיך ואמרוישועות
 מועד במם' דממיים מועד סדר בתד הוא נשים מדדוא"כ
 בשם כן שבתבו המות בלע ד"ה בח: מו"ק )בתום'קטן
 התחיל לכך פורענותא דהוי מאורליינ"ש( יעקב ד'הרב
 אשה איזו תחלה מפדש א"נ יבמות. במם' נשיםמדר

 מצוה דהיא משום י"ל ןעדך מותרת. ואיזואמורה
 אשת א5 בא בתמר בדכתיב בנשים שאירעהראשונה
 אותה. ויבםאחיך

 ישנים(. תוס' ע"א ב')יבמות
 חסדא )דב שבש"ס הפובות הסוניות מן 1,1 מוגיותטו(

 )נ'( ובבכורות חי' אינה טריפה בבאןסבר
 ובמס' )ה'( בנדדים וכן חי' טריפה סבר חסדאדרב
 )ס"ב(.נזיר

 רב(. ד"ה ע"ב י"א)תמורה
 שלא ישראל את הקב"ה השביע העיבדר כמרךטז(

 לאוה"ע.ינלו
 שלא(. ד"ה ע"א קי"א)בתובות

 והוי עביד דנפשי' ארעתא חש"1 דאמדי הא כמדטהיז(
 מדאורייתא אבל מדרבנן הוא לשמהשלא

 מדדבנן. 5פס51 שייך 5א סוטה ונבי לשמהחשיב
 אב5(. ד"ה ע"א י"נ)עירובין

 אם מקפיד לכתוב שעליו הבהן אין בסוטה כמדפפהיח(
 ומסתמא ברשותו שלא לשמה אדם שוםיכתוב

 יאשיה(. בר אחי רבי )אליבא 5י'ניחא
 אב5(. ד"ה ע"א י"נ)עירובין



 נחטראוצר טם"רמעיכת התומפותקובץ28

 5מה א"כ היא מחיקה דידה עשייה דאמרינן כווטהימ(
 דכתיכ כושום ך44ךך"י מה"ת. 5ה מוחקיןאין

 א5ה. 5שם כתיכה שתהא דכעינן הא5ה הא5ות אתוכתכ
 עשיי'(. ד"ה ע"ב י"ג)עירובין

 אמאי מפק בסומה 5או כתיכ ד5א וכיון וא"ת כ(ךפמוץכ(
 כדרך בע5ה ע5י' בא דאם ז'( )מומהאמד

 כודאי. ספק הכתוכ עשה ד5חומרא ךי"ללוקה.
 מאי(. ד"ה ע"כ י"א)יבמות

 שתתה ש5א עד בע5ה ומת כע5ה 5ה שקנא כסרפמוקכא(
 שותה 51א כתובה נומ5ת אומריםכ"ש

 ו5א שותות 5א יכם ושומרת ארומה תנן )כ"ג(ובמומה
 היא דהתם אורייי ב"ש. פ5יני 51א כתוכתןנומ15ת
 כע5ה ע5 עצמה ואמרה .טנסתרה שיני' בין אצכענתנה
 בשתי'. 5יבדק יכו5ה היתח שנמתרה כשעה הכאאב5
 דת ע5 כעוברת 5חושבה יש יכם ושומרת בארומהרערך
 כנמ'. התם כדקאמר 5יכדק יכו5ה שאיןכיון

 כש"א(. ד"ה ע"ב 5"ח)יבמות
 נומ5ת כש"א שתתה ש5א עד בע5ה שמת כסךפמהככ(

 הכתובה כ5 נומ5ת 5מה שותה ואינהכתובתה
 כמענת והיורשין ברי כמענת באה שהיא 5פי רי"לממפק.
מפק.

 ואכיי(. ד"ה ע"כ 5"ח)יכמות
 קידושין כה תפמי דהא נמי מומה קידושין כ(רפמוץ,כנ(

 פקעי 5א שזינתה 5אחר דאף בקונמרםפירש
 פקעי 5א נמי דנדה 5ר"י וקשה הראשונים קידושי'מינה

 קידושין. בה דתפמי לאתויי קרא איצמריך ואפ"הקידושי'
 בה כתיב הא נמי מומה מפרים ברוב וכן דגרםר14ךר"י
 כושמע ךכן ומחזירה. שנרשה פי' קידושין בה ותפמיהויה
 א5א פ5יני ו5א קידושין תפמי ודאי דבמומה )פה:(5קמן
 במחזיר כרחך ע5 והיינו 5או אי כתובה 5ה איתאי

 הפמידה שזינתה כיון נירשה 5א דאי שגירשה אחדסומה
 כה תפמי ו5א הוי' כתיב 5א בבוע5 א"נכתובתה.
 מדאורייתא ממזד ד5"ה נהי דממומה פך"רקקידושין.
 אאשה פז:( )5קמן דהוה מידי ממזר הוי מיהאמדרבנן
 ואח"כ ונישאת בע5ך מת 5ה ואמרו 5מדה"י בע5השה5ך
 ראי' ךאין ומזה. מזה ותצא ממזר דהו5ד בע5הבא

 קנמוה.דהתם
 מומה(. ד"ה ע"ב מ"מ)יכסות

 א5א בע5ה ע5 נאמרת דאין פירש בקונמרם כסרפמדץכד(
 מעות שהוא ר14ךך"י ומתירה. קינויע"י

 אינה ודאי אחד דבעד מעו5ם רש"י פירשו ו5אמופר
 נאמדת מומאה בעידי אב5 ומתירה כקינוי א5אנאמרת
 קינוי.ב5א

 אי(. ד"ה ע"ב נ"א)יכמות
 5ה 5שקינא פרמ זרע שכבת רבא דאמר כ(ךפמדץכה(

 אפי5ו הא וא"ת קינוי( הוי )לא איבדיםדרך
 אם בנך מה וא"כ קינוי הוי סתם תסתרי א5 5האמד
 תמתדי א5 נמי 5ה דאמר כיון איברים דדך נמיהזכיד
 5ה שאמר איברים דדך 5ה שקינא פירושו דהכין4"ל
 איבדים. דרך א5א חושדךאיני

 5שקינא(. ד"ה ע"ב נ"ה)יבמות
 איני כשאומד דמנ"ל יצחק 5רבינו ותימה כמוטהכו(

 איני אמר דכי קצת 5הוכיח שיש יצחק דבינומארכמר8 5השקותה. יכו5 אין ד,שוב 5השקותהדוצה

 דמנחותיהן הנהו כהדי )כנ.( כמוטה במתני' קתנימשקה
 5שתות. עוד ראויות שאיןנשרפות

 אי5ימא(. ד"ה ע"א צ"ה)יבמות
 ונו' קנאה רוח ע5יו ועבר כתיב בירוש5מי כ:ךפמהכז(

 ק5ות מתוך ו5א שחוק מתוך 5ה יקנאש5א
 ע11ך אימה. ש5 דבר מתוך א5א גאות מתוך ו5אראש
 או 5מצוה אמרת את מה ה55ו הדכרים מחמת 5הוקינא
 קינויו אין 5עיכוכ א"ת קינוי קינויו 5מצוה א"ת5עיכוכ
 מעכב. תורה חוקה טנאמר כ"מ דמעכב וממיקקינוי

 מ"מ(. ד"ה ע"ב ב')סומה
 ישמעא5 רבי דכרי רשות אשתו את וקנא כ:וטהכח(

 דרבי אמרינן 1נירךשלמי חובה. אומרורע"ק
 יהושע דרכי מירוש5מי קשיא 1144ל חוכה. אמרא5יעזר
 כבית יהושע דר' אתיא מעמא ומפרש רשות התםאמר
 כן 5פום תבשי15 הקדיחה אפילו אומרים דכ"הה55
 והא יגרש 5גרש רצה יקנא 5קנא רצה רשות אמרהוא
 מצא אפי5ו התם ואמר מכ"ה מפי התם מיק5רע"ק
 חוכה. אמר ואפ"ה מנרשה הימנה נאהאחרת

 ר'וי(. ד"ה ע"א נ')מומה
 והשתא ונמתרה 5ה קינא דהוא כיון תימה כ(דפמדץכמ(

 51א שתיק בע5 ממתמא דמומאה א' עדאתי
 כמומאה אפי15 נאמן דע"א קרא צריך מאי א"כ 5י'מכחיש
 ע"נ אלא מהימן. הי' בכה"נ ומתירה קינוי ב5אבע5מא
 דמכחייט היכא א5א קרא איצמריך ד5א 5מימד 5ןאית
 - 5ה. דקינאאע"נ

 ת"5(. ד"ה ע"ב ג')מומה
 כדי מתירה )ש5 שיעורן אי5ין כ5 בירוש5מי סוטה5(

 מינר. התרת אחר וכו'( ביאה כדימומאה
 כמה(. ד"ה ע"א ד')סומה

 5יכם ו5א 5אחר 5מיכתב איצמריך 5א ודאית סוטה5א(
 אצמריך א5א יא:( )יבמות ח5יצה ב5אדפמורה

 ננון ~11מ מתייבמת(. ו5א )חו5צת מתירה משום5יוצאת
 דאמורה בע5 במקום הוא הרי אחיו נשואי מכחדבא
 דתורה כסךפמדץ כעיא. ח5יצה אב5 5כע5ה( )כמו 5יכם5ו

 5ביתיה 5ימתריה ד5א אחר 5איש והיתה וה5כהאמרה
 אשר אמר ורחמנא ופירש דבריו המעים חננא5רכינו
 5מתור. ו5א 5בנות יבנה5א

 ד5א(. ד"ה אי5ו, ד"ה 5אחר, ד"ה ע"ב ה')מומה
 מ5אכו5 אמורה 5ך אני ממאה האומרת כסךפמה5כ(

 דרנ5ים ומתירה קינוי אחר מייריכתרומה
 מפרש והכי מודה צ:( )נדרים ששת דב אפי5ו5דבר
 נמטאח ואמרו עדים 5ה יטכאו כסךפמדץ בירוש5מי.5ה

 עדים נקמ דוקא אי 5רבי ממפקא בתרומה אוכ5תאינה
 ששתתה קודם דדוקא מהימן 5א אחד עד אב5שנים

 מומה בנמ' דאמר ששרן ךך1נ אחד 5עד תורההאמינה
 אותה בודקין. המים דאין הים כמדינת עדים 5השיש
 דהאמינה כיון די5מא או אחד ער ו5א נקמ עדיםדוקא
 אחד בין חי5וק 5יכא וסתירה קינוי אחר 5ע"אתורה
 אחד. 5עד דה"ה ממתברא בויהו5שנים.

 ,שבאו(. וד"ה האומרת ד"ה ע"א ו')מומה
 )אם 5א5תר כה מותד דבע5ה משמע מהנא סוטהלנ(

 שלש עד ימתין אמרינן ויא סהודה(היא
 הוה היכי כה אמור הי' דאם לה ת5תף זי~ז שמאשנים
 דבי הדאנו וכן זרע ונזדעה ונקתה בח 5סיוריסצינו
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 ומהורה(. ר"ה ע"ב 1')סומהבירושלמי.
 ראיום ונראה שתורה( )בכרי עלי' ימאיימין סדטהלר(

 אעפ"כ כלל מאיימין היו לא ואם מעכב הי'לא
 נלות. לאהר אפילו נוהגת היתה הלכך שותההיתה

 מה(. ר"ה ע"ב ז')מומה
 בינה מרין פורמין היו אם יהורה 5ר' 1י"5 כןרםפהלה(

 הנשים בפני כ"כ ניוול הי' לא האנשיםלבין
 יומרו. ולא הברותי' מפני בושה אשה שאין באנשיםכמו

 ויתגרו(. ר"ה ע"א ה')מומה
 המזרה בשער המומה כשמשקין בתומפתא כמדטהלו(

 והכהן בפנים עומרת היא נקנור שער פתהשעל
 ה' לפני האשה את הכהן והעטיר שנאמר בהוץעומר
 ה'. לפני כהן ואין ה' לפניהאשה

 ששם(. ר"ה ע"א ה')מומה
 מי וכל גורלות מטילים בהנים בתומפתא מדטהלז(

 בצר ועומר יוצא כ"ג אפילו גורלושיעלה
 ונקלה בו רכתיב משום דנראה בבנרי'. ואוהזמומה
 לנ1511.מצוה

 והכהן(. ר"ה ע"א ה')מומה
 לפרש נראה כאהת מומות שתי משקין אין סדטהלה(

 להשקותן אהת בבת בעזרה שתיהןשיעמיר
 כאהת. שותות שאינןאע"פ

 אין(. ר"ה ע"א ה')מומה
 תהלה בין גמר בין מומה רין רכ5 1נ"5 סןרםפהלמ(

 כריני ולא נפשות רריני דומיא בלילהפמול
 בלילה. אפילו רין נמר אבל ביום רין רתהלתממונות

 מה(. ר"ה ע"ב י"ז)מומה
 כתב אם רה,יה מעורין. שאינן קאמר מזהזהי בנהתכין מיירי פמולה רפין שני על כתבה סרטהמ(
 אהר. לתוך ומהקן מגילות שתי5ה

 על(. כתבה ר"ה ע"ב י"ז)מומה
 שרמומ בלא לכתוב ראמור סומה מגילת מדטהמא(

 היו שלא ונראה פמולה שרמומ בלא כתבהואם
 אותה שרממ אם ירענא 5א גויהך ירה. על בורקיןהמים
 כתיבה רבשעת אע"ג כתיבה לאהר לשימה שימהבין
 לא. או בהכי כשירה המגילה אי באימוראכתב

 איגרת(. כתבה ר"ה ע"ב י"ז)מומה
 בורקין המים אומר ר"מ שהי' ירדשלמי מדטה,מב(

 בה פקורים המים אלא מעכשיואותנ
 למפרע. אותה בורקין המיםלכשתממא

 אמן(. ר"ה ע"א י"ה)מומה
 כורכמית בירושלמי ושונה שותה האשה אין מןטהמג(

 שמעי' לפני ושילשה ושינתה ששתתהתוכיה
ואבמליון.

 אין(. ר"ה ע"ב י"ה)מומה
 מנהת את האשה מיי הכהו וגקה בירושלמי סדטהמר(

 של כלי מתוך נומלה שהוא מכאנהקנאות
 נומל. הי' רבעל כפירש"י רלא שרת בכלי ונותנההול

 מצוה כויהד בזר. כשירה חמנהה דקירוש למימידכוצינד

 נותנה הי' נומלה שהי' ומאהר מירה המנהת ליטול_בגהן
 ,שרת. כלי לתוך כןכמו

 הי'(- ר"ה ע"א י"מ.)מומה
 ואין תהתי' ידו את מניה וכהן ייושלמי מרטהעה(

 גוביא הוצץ. ואינו מפה מניה כיעורהרבר

 לשעה. מצוי יצה"ר שאין ילר כהן תימא ואפילו זקןכהן
 ירי' ע5 מניפין כהנים שני גירמת מומה הייא ריתני
 שותה. היתה לא רגירמת )כז.( רירן בגמראאבל

 וכהן(. ר"ה ע"א י"מ)מומה
 והיו בצבת פיה פותהין היו נמי רהכא 1פר"י סדטהמו(

 ולקפוץ להזור תוכל שלא כלבום לתוכהממילין
 ע"י פיה פותהין שאין הכא מורו נמי דרבננןפיה.

 דשריפה משום ררבנן מעמא הנשרפין במצות רהתםמוררין
 לרעך ואהבת משום בשריפה מיתתו וגמר מהנקהמודה
 מיתתה. לקרב אין הכא אבלכמוך

 ור"י(. ר"ה ע"ב י"מ)מומה
 הדיו לתוך קנקנתום ממילין שאין 1מה מדטהמז(

 בי' רכתיב משום הזה בזמן אף מומהלפרשת
 מוהקין רם"ל וכיון למהות שיכול כתב רבעינןומהה
 כתובה אפילו פרשה ראאותה רקמבר ש"מ מה"תלה

 למהוק. שיכול רבעינן קרא קפירבתורה
 אסר(. ר"ה ע"א כ')מומה

 רמבר ובירושלמי במפרי הכי ראשכהן פר"י סדטהמה(
 ר' תני בירושלמי רגרם תולה זכותרע"ק

 מזו הוץ למובה' בתורה שנאמרו זכרונות כל אומרמרפון
 עון מזכרת נאמר אילו ר"ע לו אמר פורענות שלשהיא
 זכרון מנהת אומר אינו הא כרבריך אומר הייתיושתק
 למובה.אלא

 הא(. ר"ה ע"ב כ')מומה
 נומלת ולא שותה לא לילר ראוי' שאינה סדטהממ(

 עקהה לאו לילר ראוי' רשאינה משמע )ס:(בכתובות אבי עיקרין כום שתתה פירש רש"יכתובה
 ראוי' ושאינה ואיילונית זקינה עקרה שהיתה אורתני
 ששהתה לילר ראוי' שאינה לפרש שנוכל דה"הלילר.
 אינה רשוב להנשא רעתה הי' ולא שנים עשר בעלהאהר

 לר:(. )יבמותמתעברת
 שאינה(. ר"ה ע"א כ"ר)מומה

 משום שותה אינה מעוברת רוקא רבי ואומר כ(דטהנ(
 )מב:( ביבמות ראמר נפשות מכנתראיכא

 לא ותו הוה רהוה מאי הרשים ג' בתוך ניסתאבל
 לו. הראוי' אשתו בי' וקרינן להוציא לי'קנמינן

 ושאר(: ר"ה ע"א כ"ר)מוטה
 נו~לת לא או שותה או עצמו מע1ברת כמןטהנא(

 מעוברת כשהיא לה רקינא אע"ג עצמו מעוברתפירושא הכי ןדןסא שתלר. ער נמתין לן איכפת מהדרציגוה לולר. לקמלי' רלא ול"א פירש"יכתובתה
 שתלר. לאהרשותה

 מעוברת(. ר"ה ע"א כ"ו)מומה-
 ידעינן ןלא לקיימה. שאמור ארםבמרים ולי המה במרים פירש"י 'טותה מרים אשת סדטהנב(
 לקיימה. ראמור עיקרין כום ששתה כגון ארם רמריםמנ"ל
 כרק~ני קאי שפכה וכרות רכא אפצוע כרהך ע5אלא
 שפכה.' ולרות רכא פצוע יבוא 5א שנאמר משוםמעמא

 אשת(. ר"ה ע"א כ"1)מומה
 מנין תנהומא רבי אמר המאררים ירושלטי מןטהננ(

 וננר בה שיש איברים רמ"ה נגרהמאררים
 על אותה בורקין שהטים כשם בו שיש איבריםרמ"ח
 5אחר מבעלה מקבלת שהיא וביאה ביאה,כל

 לך הבועי
 בע5 של לאהיו אסורה שהיא דסשכו אותו בורקיןהן
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 אבא ב"ר 2טב2עץ כוע5. ש5 5אחיו אסורה היאכך
 שכבתך תתן לא עמיתך אשת וא5 אמר יוחנן ר'בשם
 אסורה מורה היתה אם ת5וי הרכר בה כה 5טמאה5זרע
 מותרת.שוננת

 כשם(. ר"ה ע"כ כ"ז)סוטה
 ע"י אסורה 5תרומה שמותרת נרושה מה סוטהנד(

 אינו סוטה נירושין דהיינו כה שנעשהמעשה
 אם ךעךוא בה. שנעשה זנות ע"י 5כהונה שאסורהרין

 ואין מה 5תרומה מותרת תהא 5כהן ישרא5 בתתנשא
 הכי מתני 2נמפרי 5עו5ם. היתר 5הם שאין בא5וכן
 פסו5ה כישרא5 5מנרשה 5חזור שמותרת ק5ה נרושהומה
 הכהונה. מן שפסו5ה הוא רין חמורה סוטה הכהונהמן

 זו(. ר"ה ע"א כ"ח)סוטה
 כאי5ו שתייה קורם אסרה הכתוב 5ומר יש כמךטדענה(

 נענש טהורה היא אם ך84כ2ילך וראי.הוא
 ו5א עשה חייבי על כמו ע5י' בא אם מע5ה ש5בב"ר
 כסוטה קינוי ירי ע5 רסתירה לךג2ך ךי2ט ספיקות.כשאר
 ספק שום הי' 5א קנויא כ5א שהרי שרץ מנע כספקהוי

 הקנויא ה5כך ה2ריות ע5 נחשרו ר5א נריראכסתירה
 שום ראינו 5א טבי5ה קורם מקוה נבי אב5 הספקגורם

 ירה. ע5 5ספוקי ראיכאריעותא
 אינו(. ור"ה מה ר"ה ע"א כ"ח)סוטה

 5מימר איכא כזונה( זונה )רספק קראי 5או אי כמךמפדץנו(
 חייכי ספק ראיכא בע5ה 5ענין א5א טמאר5א

 אוקי וכהונה תרומה 5ענין אב5 ירו ע5 ב"רמיתות
 אשה מצינו 5א בירךשלמי אבל אחזקה.איתתא
 ר' אב2ך כתרומה 5אכו5 ומותרת 5כיתה אסורהשהיא
 5יבם 41חת 5בוע5 ואחת 5כע5 אחת איתאמרת הכיןאבין
 ו5א חו5צת מת ואם כן אמרה מתניתא יוסי ר'אמר

מתייבמת.
 שכן(. ר"ה ע"א כ"ט)סוטה

 ראי5ו וראי מן חמור ספק וכי 5הקשות אין מ(ךמפדץנו(
 דהא ו5כהונה כתרומה מותרת זינתהוראי

 בביאתן מפס5י 5א כריתות רחייבי כה2מע )סח.(כיבמות
 אמאי מספיקא וא"כ כריתות מחייכי נמי איהי אישואשת
 אימר וז"ל הנירסא אותה שם שיבש ךךלט"ימפס5י.
 כיון 5אוין חייכי אב5 כריתות חייכי 5ה 5פסולנבע5ח
 לה. פס5י 5א קירושין כה יהודתפסי

 חד(. ר"ה ע"א כ"ט)סוטה
 קורם אפייו 5ה שקינא מאחר רה"פ ונראה כמךמפדץנח(

 לרכר רנ5ים קצת עכשיו שהרי פריצותא שמעסתירה
 ויא נסתרה ש5א מאהר בכתוכתה ומוציאה הרכרמכוער
 אפי5ו רלב"ה 5נרשה מצוה זה ך2נענין ע5יו.נאסרה
 5ארם רומה מקייטה מעמ רשות. היינו תבשי5והקדיחה
 חוכה ולב"ש ואוכ5ו שמוצצו תמחוי 5תוך זכובשנפ5
 אין ראמרינן הא 5מימר מצי נ2יי2ך נובה. כתובתהמיהו
 מוזרות בה ויתנו שישאו 5אחר אותה בודקיןהמים
 עירי אין כאן אכ5 וסתירה קינוי לאחר דוקאב5כנה
 בפריצותה. ונותנות נושאותסתירה

 מי(. ד"ה ע"א י"א)סוטה
 אמר וע"א נטמאת אמר אחר עד בירוש5מי סךמפוץנט(

 יוחנן ר' בשם אבא ב"ר ישמעון נטמאת5א
 וטעמא עורפין היו ערופה ובענ5ה שותה היתה 5אכאן
 דבעירי התם נמי ךב2כ2יק 5דכר. רנ5ים שבכאןמפני

 כו5ה כט5ה מקצתה שכט5ה עדות אמרינן 5אטומאה
 5רבר. שרנ5יםמפני

 הא(. ר"ה ע"ב 5"א)סוטה
 ואין בירוש5מי פריך סוטה מנחת תנופת גכי סומהס(

 הסוטה( ש5 5ירה כהן יר )נגיעת כעורהרכר
 ואפי5ו זקן כהן ב2ביא חוצץ ואינו מפה מביאומתרץ
 שעה. 5אותה מצוי יצה"ר אין י5רתימא

 כהן(. ד"ה ע"ב מ"ז)סוטה
 עון ע5 וגם בורקין המים אין כררך ע5י' כא כמךפ2וץסא(

 פנויה. ואפילו וכנותיובניו
 ו'(. אות תוס' פסקי)סוטה

 נכע2י מחו5. אינו סתירה אחר בע5ה 5ה מח5 כמךמפדץסכ(
 כביאתו. אשהאוסר

 כ"ה-כ"ו(. אות תוס' פסקי)סוטה
 רוקא היינו מחו5 קינויו קינויו ע5 שמח5 בע5 סומהסג(

 אין מיכן 5אחר אב5 המני5ה שנמחקהקודם
 5מחו5.יכו5

 קינויו(. ר"ה ע"א פ"ח)סנהררין
 רברכה משום כסוכה 5ישן מברכין ראין סוכהסר(

 והוי יישן לא שמא א"נ פוטרתו.ראכי5ה
 כשירצה. לישן בירו אין שהרי לבטלהכרכה

 שכבר(. ד"ה ע"ב י"א)ברכות
 למתני שייך וע"כ משה מימות נתנה מירתה כמךמדץסה(

 "פסולה". א0ה מכ' למעלהבה
 סוכה(. ר"ה ע"א ב')עירוכין

 ער ויפזר הרוח שיכא ע"י היינו ר"י מפרש כמךכהסו(
 ע"י ראי כשר מצילתה מרובה חמתהשתהא

 בלישנא לה מכשר היכי מרובה חמתה תהא לחורהקלישה
 כשר. סכך כהרי מצטרמ פסול סכך אין האכתרא

 אי(. ר"ה ע"א נ')עירובין
 יושכת היתה המלכה הילני ב:( )סוכה ראמר כןךמדץסז(

 היתה כני' רמשום ליישב יש כניה וז'כסוכה
 לי' דשמעינן משום איינ תוסיף. כבל מיחזי ולאיושכת
 ולנבי כוונה בעי בזמנו שלא רלעבור כח:( )ר"הלרכא
 מיכוונה דלא וכיון כזמנו כשלא הוי מיחייבא רלאאשה
 עכרה. לאלה

 מיכל(. ר"ה ע"א צ"ו)עירוכין
 לרבנן כמזוזה רחייב פליגי לא כ"ע רחג שבעה טוכהסח(

 לשכת נבי כמו מררכנן ולר"ימראורייתא
 שאר גזרו לא רכנן השנה ימות בשאר פליגי מיפרהררין
 בסוכה היושב יאמרו שלא נזר ור"י חג אטו השנהימות
 ובזוי ננאי ברבר ויש הוא האסורין בבית חבושבחג
 כבית וחוכשן ישראל על מטריח הקב"ה כאילו ונראהמצוה

 הדבר לפרסם השנה כל במזוזה חייבים להכיהאסורים
 פרהדרין לשכת )כמו חשוכה רירה כמו לכל נראהשיהי'
 האסורין(. בכית חבוש כה"ג יאמרו שלא מזוזהדצריך

 רבנן(. ד"ה ע"כ י')יומא
 לעשותה ראוי' שתהא אלא חיישינן רלא אמ סךמוץסט(

 עבד אי חיישינן רלא רפנות לענין רוקאארעי
 הסכך שם על הסוכה שעיקר הסוכה בסכך אבל קבעלהו
 סימן נשמים ןע"מ ארעי. לה דעביר ער מיתכשראלא

 בסוכה. נשמים יררו שלא עצה לו ראין בחנקללה
 כי(. ד"ה ע"א ב')סוכה

 אמות מר' יתר כהטהו ברחכה נכשיר וכי ותימה כמךכוץע(
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 הא טובא אפילו מעשרים נבוהה היתהאם

 לפי הרוחב צריך דלעולם ןי"ל סוכה. צל כאן איןודאי
 להו קים א"נ לעשרים. אמות ד' חשבוע לפיהנובה
 סכך צל כאן יהא שלא א"א אלמ בנובה דאפילולרבנן
 אמות. מד' יותר רחבה היתה אםפורתא

 יש(. ד"ה ע"ב ב')סוכה
 ושויחנו ורובו ראשו כדי אלא ממזקת שאינה מןכדץעא(

 )למעלה דנביהה כיון תרננולין של לול לי'הוה
 פמק ע1נרבפ ר11 18511אך האי. כולי וקטינה אמה(מכ'

 שתהא דסוכה האי חרא כב"ש הלכה מקומותבששה
 ושולחנו. ורובו ראשומחזקת

 כמאן, ד"ה ע"ב ב')סוכה
 דאמר(. ד"ה ע"אנ'

 הא כשרה אמאי מחמתו מרובה כשצלתו וא"ת כמךכנהעב(
 כדאשכחן נופלין ההוצין היו קלשתאי

 לנו יש רהכא די"ל וכו'. סכך מקצת גבי )ג.(בעירובין
 בקל להתקיים הן וראויין הוצין רוב שיש יותרלהכשיר

 הסומכת. דבר שם הי' אםכך
 והוצין(. ד"ה ע"א ד')סוכה

 נ"כ חייבת בעינן קבע דירת דאמר לי"מ כמןכנדהענ(
 דמה"ט )י'( דיומא בפ"ק כרמוכחבמזוזה

 במזוזה. בחנ החנ סוכת ר"ימחייב
 אחרים(. ד"ה ע"ב ז')סוכה

 דבר בה לחדש צריך בסוכה בירושלמי ישבה כמדכנהעד(
 עשאה שלא מכיון הכל דברי ישנה 211כדץוכן

 בה. דקדק שלא הוא ברי דבר פסחלשם
 סוכה(. ד"ה ע"א ט')סוכה

 צריך תני בירושלמי מכשירין ב"ה ישנה כמןכנהעה(
 יוסי ר' טפח אמרין חבריא דבר בהלחדש

 פני על שתהא ובלבד כ"ש דאמר ומאן שהוא כלאומר
כולה.

 סוכה(. ד"ה ע"א ט')סוכה
 מדאוריי' עצים ממנה ליטול אסור קיימת בעודה כמןכנהעו(

 אלא אסירא לא מצותה רבטלה כהשנפלהאבל
 חיילא סוכה הכשר כרי של רעצים מפרש ןך"ר2מדרבנן.
 הכשר מכדי היותר אבל מראורייתא ואסורים עלייהוקדושה

 מדרבנן. אלא מיתסרילא
 מנין(. ד"ה ע"א ט')סוכה

 חשוב לא מעשרים דלמעלה מפרש י"ת מכך מדכנה,עז(
 מחמת אלא הפסול שאין מאחר פסולסכר

נובה.
 הא(. ד"ה ע"ב ט')סוכה

 אלא )דפסול( ל"ש רבא אמר האילן תחת מוכהעח(
 חמתו אבל מחמתו מרובה שצלתובאילן

 בהדי פסול סכך טצטרף קא הא כשרה מצלתומרובה
 תלוש דבר ובעינן מחובר שהאילן לפי )נם'( כשרסכך
 האילן שתחת הסוכה ואם ויקב. נורן רפסולתדומיא

 מיסתבר לאו מחמתה מרובה שצלתה כראוימסוככת
 לי' שקלת דכי כיון פסול סכך צירוף כהשוםשתיפסל
 סרובה צלתה כשאין אלא מרובה. צלתה אכתילפסול
 דאע"נ בשחבטן ר"פ ד1נןקבוי איירי הפסול מחמתאלא
 לחודי' דהאי דמינכר! כיון ברוב לבטל חבטה מהנידלא
 סכך מצטרמ כהשום דתפסול ל"א קאי לחודי' והאיקאי
 טני. לי' שקלת דכי דכיון8סול

 הא(. ד"ה ע"ב ט')סוכה
 כשרה תחתונה בסמוך דאמרינן סוכה ע"ג מדכהעם(

 מרובה צלתה שהתחתונה כנון פסולהועליונה
 תרווייהו וקיימי מצלתה מרובה חמתה והעליונהמחמתה
 מעשרים למעלה עליונה קייסא הא דכהשמע עשריםבתוך

 סכך בהדי פסול סכך דמצטרמ כה8ום פסולה נמיתחתונה
 אלא מרובה צלתה התחתונה כשאין 1ניירי וץיןמכשר
 תחתונה גךימ דך"ר2 פסולות. שתיהן ואז עליונהסחמת
 חמתת דעליונה כנון דמי היכי פסולה והעליונהכשרה
 וקיימא מחמתה מרובה צלתה ותחתונה מצלתהמרובה
 בכל חיישינן לא העליונה אבל כלומר כ' בתוךתחתונה
 התחתונה מיפסלא לא מעשרים למעלה ואפילו רקיימאענין
 שאין מאחר פסול סכך חשיב לא מעשרים רלמעלהבהכי
 נובה. מחמת אלאהפסול

 הא(. ד"ה ע"ב ט')סוכה
 פירס דקתני הא הגאונים בתשובת כתוב מכך כמןכנה,פ(

 מרובה דחמתה היכא פסולה וכו' סדיןעלי'
 כשרה מחמתה מרובה צלתה יש אם אבל סדין בלאמצלתה
 סכך בהרי פסול סכך מצטרף דאין פוסלתה הסדיןואין
 החמה מפני סדין עלי' פירס מפר"ת זה ןכנעביןכשר.

 יפסל דלמה קשה הקונטרס לפי' אבל הסכך.שמייבשת
 דעדך מלנאותה. מ"ש החטה מפני האדם על שמניןמפני
 חמח כשהניעה אילעי ברבי יוחנן ב"ר )כז:( לקמןמצינו

 סדין. עליו ופרס עמרלמרנלותיו
 פירס(. ד"ה ע"א י')סוכה

 מוצאי עד מהן להסתפק אסור מוכה נוי מןכדץ,פא(
 איתרמי אי דסוכה כהשום )מו:( לקמן חנ של האחרוןיו"ט
 ומיגו בסוכה למיכל בעי השכהשות בין סעודתאלי'

 באתרת אבל יומא לכולי איתקצאי לביה"שדאיתקצאי
 ביה"ש הוא מוקצה דממ"נ אע"ג האחרון ביו"טדשרי
 לאוסרו כה"נ שייך לא חנ של שביעי והוי הוא יוםדשמא
 מחמת אלא נאסרה דלא מאחר ראיתקצאי במיגובשמיני
 סיגו אמרינן בה למיכל חייב מוכה אבל שעבר.יום

 חנ של יו"ט במוצאי שבת דמיקלע יוקיכאדאיתקצאי.
 שבת. מוצאי ער סוכה מנוי להסתפק איסורנוהנין

 דקדושת כהשום נאסור טעם דמאיזה שריןלכ4*ןרה
 זקנים כארבעה הלכה ר.( )ביצה רב האמר ויו"טשבת
 כאן. יש הכנה מה הכנה כמשום ואי הן קדושותד,שתי

 עד(. ד"ה ע"ב י')סוכה
 בסוכה המטה( סביבות )פרוסה כילה שיש כמןכדץפב(

 טפחים עשרה נבוה המטה על המאהילאם
 כילת אבל רקביעי נקליטין ודוקא מדרבנן היינופסולה
 כן. הלכה העין שרי. י' גבוה אפילו קביעי דלאחתנים

 ובלבד, ד"ה ע"ב י')סוכה
 מותר(. ד"ח ע"אי"א

 ומכש"כ הסוכה מו דפטורין ננציה שלדיץי מןכדץ,פנ(
 כדינא כשרה סוכה שיהי' להדר צריכיםדאינם

 אחר מחזרין הי' אם המצות מן מתבטלין כשהי'ודוקא
 אחרת.סוכה

 שלוחי(. ד"ה ע"ב י')סוכה
 אע"פ בסוכה חתנים בכילת לישן מותר בנמ' כמןכ:דץפד(

 הלכה אין עשרה שגבוהה ואפילו נג להשיש
 לי' שרא יב )כו.( לקמן ואמר ננ בלא אלא שרי דלאכן
 אסור הכי לאו דהא כהשמע הסוכה סן פטור דמצטערונו'



 נחמואוצר טמ"דמעיבת התוםפותלרבץא2

 עשרה בנכוה דשמוא5 לישנא כאידך או ננ להביש
 ננ. 5ה שאיןואע"פ

 מותר(. ד"ה ע"א י"א)מובה
 מהני לא נמי דיעבר אפילו בחבילה שמיככה כ1רכהפה(

מדרבנן.
 אין(. ד"ה ע"ב י"ב)מוכה

 אוכל אם ובו' תאנים מיכי בנמ' םכך טוכה,פו(
 בחו5ין דאמר אע"נ פסולה מפמולתמרוכה

 יש דבמלינהו. כהשום מיהרו בזרעים שמיככו בית)קכמ.(
 דסתר דעביד בטילי לא רבסוכה למוכה בית ביןלחלק

 בשעת מומאה מקב5י דלא בעינן א"נ החג. אחרלה
 כשעשה התם א"נ העשוי. מן ו5א תעשה משוםמיכוך
 והכא ממומאה מ5קי לא דבמחשבה מעשה שינויבהן

 מעשה. שינוי כהן עשהבשלא
 אם(. ד"ה ע"ב י"נ)מוכה

 )מהנמר( ופמל דנמר דבר של כ55ו וזהו כמכך כםרכוץ,פז(
 אפילו מארבעה פחותים בנמרים נסרכמלא

 ואפי5ו הנמרים תחת אפילו כשרה כן עושי' המוכהכל
 ליכא דהא לפוסלה( מצמרפין נמרין שני )ראמר5ר"מ
 דאיכא היכא ר"מ להו פמיל דכי אחר. במקוםארבעה
 לארבעה. הנסרים שני דמצטרפין בהדרי נסריםתרתי
 מחצה רל"ה נמר כמלא לנמר נמר בין ד5יכא היכאא"נ
 מחצה.ע5

 ומודה(. ג"ה ע"ב י"ר)מוכה
 פמולה מפחים ארבעה ש5 בנמרים מיכך מכך מרכוץ,פח(

 באימורי. כרב הלכה דבעלמא אע"נכשמואל
 הפכן(. ד"ה ע"ב י"ר)מוכה

 אזיר הכתלים ער אמרינן עקרמה ררפן כםרכה,פמ(
 מן בין באמצע בין בשלשה המוכה כ5פומל

 באמצע בארבעה המוכה כ5 פומל פסול םכךהצד.
 לבמלו יכו5 דאינו אמות ארבע הכותל מן רחוק שהואכגון
 5פמו5. כשר בין חוצץ ונמצא דופן עקימתמשום

 ר"מ, ר"ה ע"א ט"ו)מוכה
 אויר(. ר"ה ע"אי"ז

 וב' פמול סכר מפחים ב' ראיכא היכא סכך כמןכה,צ(
 פחות ביניהם מפמיק ואויר פמול מכךשל

 לארבעה מצמרפין הפמולין שני אם למפוקי איכאמשלשה
 לא בינתיים מפסיק דאויר כיון רשמא המוכה אתלפסול

 מצמרפין. שלשה באויר דאין ביון שמא אומצמרפי
 מפסיק משלשה פחגת ואויר ר' בפמולין רליכא היכאאבל
 רלבוד לבוד מחמת לארבעה משלימו האויר איןביניהם

 להחמיר. אמרינןלא
 אי5ו(. ר"ה ע"א י"ז)מוכה

 א"כ באמצע לבור אין אם וא"ת לבוד םוכה,צא(
 מכוסה שתהא ער תיפמל מחמתה מרובהצ5תה

 פירכא לאו נקב. בה יהא שלא בית כמין ומעובהיפה
 ובסיכוך בו~ה פני על מהלך בשהאויר מיירי דהכאהיא
 לשנים.נחלקו

 אין(. ד"ה ע"א י"ח)סוכה
 חצר אבמדרה המוקפת חצר בקונטרס פירש טוכהצב(

 כהש5ש סביב לה ופתוחים בתים מוקפתזו
 רוחות לג' סביב אכסדראות עשויין הבתים ולפנירוחות

 וזה החצר 5צד דופן לה ואין היא פתוחהוהאכסררה
 אלא. זו- לסוכה דופן ואין חצר ש5 אוירה נבי עלסיכך

 ונמצא 5אכסדרה הכתים בין המפמיקות הכתיםמחיצות
 יש ואם 5רפנות מכך בין - סביב מפסקת האכמדרהתקרת
 כשרח אמות סד' פחות פמולה אמות ר' האכטררהברוחג
 -' עקומה. דופןדאמרינן

 סיכך(. ד"ה ע"א י"ח)מוכה
 תחתיו וישינים מצמרף טש5שה פחות אויר כםרכוץצג(

 שאין נקבים מלאה במוכה 5הזהר יכולומי
 ד12ירדשל' הנקבים. כננר ישן שלא מחמתה מרובהצילתה
 הקונמרס. כפי' ישינים ואין מצמרף ראויר משמעדברכות

 לא(. ר"ה ע"א י"מ)סוכה
 שכהשר דלאחר איירי ככה"נ צריה כ2מין כםדכוץצד(

 סוכה בכהשך עריין איכא עשרה בנובההשיפוע
 כשיש ר14ספשך רבנן. מכשרי לא אחר דבענין ז'רוחב
 י' נבוה שאין השיפוע תחת שאף י' בנובה ז' משךשם

 ברוחב. ז' בה שיש כיוןכשרה
 שאם(. ד"ה ע"ב י"מ)מוכה

 לקבל היא עשויה בבודיא ממככין טכך גמןכה,צה(
 מררבנן מומאה מקבלת א"כ וא"תתמרים

 ודאי דההיא נרפנא לי' בד5ית רי"ל בה. מסככיןוהאיך
 ומהורה. 5מיכוךעשויה

 ממככין(. ד"ה ע"ב כ')סוכה
 יהודה ר' רפסיל )כג.( דלקמן קשה ומיהו כ(רכהצו(

 חנ רכתיב משום מ"מ בהמה ע"נמוכה
 וזו לשבעה הראויה מוכה ימים שבעת לך תעשההסוכות
 תיפוק והשתא ביו"מ לה עו5ין שאין לפי ראויהאיגה
 רההה 2מירי קבע ואינה בהטה ע"י רמטלמלת משוםלי'

 שאין 5פי מעמא בירוש5מי משטע הממה בכרעיאסומך
 ראךוען 5ננ. ער הממה מן מפחים י' 5ה שאין קבעלה
 רוץא למכך. הממה מכרעי עשרה הי' ירושלים אנקישל

 מעצמה לעמוד יכולה אינה אם אומר ר"י מתני'דקתני
 יתידות על שממכה כמו לעמור יכולה הא רמשמעאמורה
 חשיב 5א עשרה 5מכך הממה מכרעי שאין אע"םכשרה
 והסוכה עשרה אויר איכא לממה לה שקיל ראי כיוןארעי

מתקייסת.
 שאין(. ד"ה ע"ב כ"א)סוכה

 היבא דבשרה מורה ר"ג גם המפינה בראש מדכהצז(
 ריבשה מצויה שאינה ברוח 5עמורריכולה

 דאורחא םפינה שאני המפינה ע"י דממלמלתאע"נ
 דממלמלת. אע"ג קבע וחשיבאבהכי

 שאין(. ר"ה ע"ב כ"א)סוכה
 תימא דלא המוכה מן פמורין )עברים( כםרכהצח(

 תרורו. כעין תשבו רכתיב כהשוםרחייבין
 למרנו(. ד"ה ע"ב ב"א)מוכה

 כהשמע כשרה יורר קנה עולה קנה םכך כםרכה,צמ(
 לזה זה בין דכשיש קונמרס שללפירושו

 מצלתה. מרובה חמתה ממעם היינו לאביי דפמולהשל,שה
 היתה ארם -כל בראש חמה קיימה דאי דביון יתכןןלא
 הצר מן הבאה חמה בשביל לפסו5 אין מרובהצלתה

 טעמא היינו אלא מרובה. חמתה אותה ועושהבאלבסון
 לזה זה בין כשיש כה"ג להצמרף סכך חשיב רלאמשום

 דמי. כלבוד ג' ליכא כי אבלג'
 קנה(. ר"ה ע"א כ"ב)מוכה

 כי הא כשרה מחמתה מרובה ושצילתה בנם' כםךכה -ק(
 מצילתה טרובה ושחמתה תנן והא פסולההררי



קמח - נחמראוצר טט"רט,יטת התומפותלובץ

 מלמטה באן מלמעלה כאן 5"ק כשרה הררי כי האפמולה
 בי מלמעלה האויר שמורד פי פלפעלה כאן ר"תומפרש
 מלמטה העומד אבל בפרוץ עופד שהוא לפי כשרההרדי
 לפי פמולה הדדי כי ודומה פעלה כלמי ופעייןכארץ

 כאימתרא קמן בעיניו דומה זוזא כי רחכ שהואשהאויר
 דומה בשמים נדול וכוככ מם12 רחוק שהואמחמת
 כקטן.כעינינו

 כזוזא(. ד"ה ע"כ כ"כ)מוכה
 ב' על רלתות נתן פ"ה בהמה גבי על כסרכדןקא(

 לפע5ה ועשה המוכה קרקעית להיותםמומים
 לאו דהכא רי"ב2 פומל. יהורה רבי ומיכךמחיצות
 לר"י קרא ל"ל דא"כ הבהמה גכי על המכךבמימלמל
 ע5 מוכה העמיד אלא קכע לה ראין משום לי'תיפוק
 ועשה הכהמה שם והכניס המכך עליהן וסמך קונדמיםד'

 לשכעה חזיא רלא למכך עד ומחיצותיה קרקעיתהעליה
 מוב. כיום בהמה גבי על עו5יןדאין

 על(. ד"ה ע"א כ"נ)סוכה
 המוכה מן פמורים אמאי מצוה שלוחי סוכה,קב(

 בראשו ותמילין כבגרו ציצית שיש ארםראמו

 רלא שאני יומף ררכ ופרומה מצות משאר ככך מיפמרמי
 מימרדי דאי באופן רק דפמור לרכור רטבריךשכיח.
 ממצות. מבמלי הוו מוכהבקיום

 שלוחי(. ד"ה ע"א כ"ה)סוכה
 כעיז דתשבו ממעם המוכה מן דפטור מצמער כןרכדןקג(

 שמצמער. במקום דר ארם דאיןתדורו
 הולכי(. ד"ה ע"א כ"ו)מוכה

 צורבא כרטעים ממיק ילכמוף אכילה םוכה,קד(
 פיו מלא שזה )לררשה( לכלה ואזילמדרבנן

 במת דוקא זה רשיעור מוכה(. )כעי ככיצהרהיינו

 דירהו דקכע )עמ:( ביומא כדמסיק מוכה בעי לאדפירי
 השלפה אין מוכה בעי לא פיי לאי רפת. ארעיכאכילת
 כשר כנון הוו תרגימא רכויבי תרגימא. במינימועלת
 הפת. את כהן שמלפתין דכרים ושארורגים

 תרתי, ד"ה ע"א כ"ו)סוכה
 במיני(. ד"ה ע"אכ"ז

 י"ד דר"א )מעמא יליף בירושלמי םעודות םוכה,קה(
 ופתח להלן ונאמר תשכו כאן נאמרסעורות(

 ישיבה מה ימים שבעת ולילה יומם תשבו מועדאהל
 רפמעמא וכו'. כימים הלילות את בה עשה להלןשנאמרה
 ט"ו נאמר ישמעאל רבי כשם יוחנן רבי מפרשדרבנן

 כל ושאר חוכה הראשון לילה פמת מה בחג ומ"וכפמח
 בעו וז21רייא וכו'. בחג הנאמר מ"ו אף רשותהימים
 כאן אף בתאוה כשהוא למצוה שיכנס עד 5חלן מהאי

 להלן טה אי בעי זירא , ר' בתאוה. למוכה שיכנםער

 דנן כזית שיאכל עד כאן אף מצה דגן כזית שיאכלעד
במוכה.

 תשבו(. ד"ה ע"א ב"ז)סוכה

 אכיל לא כעי ואי אכיל בעי אי םעודות ,כמוכה,קו(
-) 

 במוכה לאכול חייב אכיל דאי )לרכנן(כלל

 הראשוז* יו"מ מליל חוץ חובה ל"ה דכיו"ט הכאוכהסמע
 ר, בוהזר

 קצבה 5דכר שאין 5ומר חכמים אצל אל4עיי

 הראשון. יו"מ מ5י5י חוץ יתענה להתענות רצהואם
 כך תש5ומין 5ה יש דקמבר ע5ייהו פ5ינ מיהאך21הא

 ממה ר"א בג חזי .שיש. נראה לכך בקונמרם.פי'

 ך21יררשלכני כעי. מעורות י"ד ולעו5ם מוכה מצריךשהי'
 צריך לכתחלה כלומר חשובה 5מצוה אחא ר' אמרמשני
 מוכה. כ5א בשפיני כהס5ים אב5 5א ואם בסובה5אבו5

 חזר(. וד"ה אי ד"ה ע"א ב"ז)מובה
 הסוכות חנ דם"ל אליעזר ר' דאפילו בנם' כ(וכנהקז(

 הראוי' מוכה עשה ימים שכעת 5ךתעשה
 בחוה"ם אותה ובונה שחוזר נפ5ה שאם מורהלשבעה
 5פי משמע היא איהי רכדיריה כיון בהן שכתוכ מפריםיש

 עצים. באותן אותהשבונה
 מהו(. ד"ה ע"ב כ"ז)מוכה

 אף לה' חג מה משום דאמור םוכה עצי םוכה,קז*(
 כ' כגון מוכה שיעור לפי היינו 5ה'מוכה

 ש5ימות דפנות עברי אי אב5 מפח אפי5ו וש5ישיתדמנות
 כהסום אמור והיותר מקרא ממיק לא סוכה משיעוריותר

 שייך 5א המוכה דכשנפ5ה פירש רך"י )ר"ת(.מוקצה
 כשהמוכה ורק מוקצה משום ואמור לה' חג מהבה

 5ה'. חג טה כת שייךכעמידה
 אכ5(. ד"ה ע"ב 5'ביצה

 בישרא5 האזרח כ5 רכתיב בשאו5ה דיוצאין סוכהקח(
 ישרא5 5כ5 אחת מוכה משמע כמוכותישבו

 מטי ד5א כו5ם של שתהא וא"א זה אחר זה כהשישבו
 כקונמרס. פי' כך שא5ה ע"י א5א אחד 5כ5 פרומהשוה
 אחת כמוכה שנים יוצאין האיך ש5כם סוכה דבעיךך"א
 ךשכוא אחד. 5כ5 מןכה הכית בני 5כ5 צריך יהאה5א
 הבני 5ישב שהדרך תרורו כעין תשבו מדכתיכ מרביהוה
 ביחד.בית

 כ5(. ד"ה ע"כ כ"ז)סוכה
 מן 5הוציאם צריך כהן י2אכלו 5אחר קערות כסרכדןקמ(

 ךי"כו בקונמרם. פי' כך טיאוס משוםהמוכה
 בעינן תדורו רכעין ומעמא ר5ישה ואגני קדירותכנון
 5הם יש בית א5א דירה כבית 5היות רגי5ין איןוהני
5בדם.

 פנא(. ד"ה ע"א כ"ט)מוכה
 אמור 5אורו 5ו וכהשתמש דו5ק כעודו שרגא כווכהיקי(

 רמוקמינן דמשום מעמא היינו ךשט2אבמוכה.
 מוכתו. תשרף שמא וחיישינן קמנהבמוכה

 ואמרי(. ד"ה ע"א כ"מ)מוכה
 פדעתו שפעון ש5 בחצירו מוכה שכנה ראוכן כסךכדןקיא(

 ממוכתו והוציאו ראוכן את ותקף שמעוןוכא
 ראובן. ש5 ברשותו קיימא ר5א כיון שאולה תורת ע5י'אין

 אב5(. ד"ה ע-א 5"א)מוכה
 סוכה דאין דאומר יהודא כרבי ה5כה אין כ(ךכך2קיב(

 די5יף אף שבלו5ב מינין בארבעה א5אנוהגת
 וסופו 5החמיר תחלתו דן שאתה דין רכל משום,מק"ו
 מינין ארבעה_ מצא 5א האם נמצא דיהי' דין אינו5הקל
 במוכות אסרה והתורה ובמ5 יושב יהא המוכהלעשות
 דכר. כ5 ש5 מוכה ימים. שבעתתשבו

 כ5(. ד"ה ע"ב 5"ו)מוכה
 אחד פעם מנענע בהודו נענועים הלל, כ(ךכנה,קיג(

 באנא ו5א כב"ה נא הושיעה ה'_ כאגאוכן
 אז דכתיב משום דב"ה ומעמא כב"ש נא הצ5יחהה'

 בתרי' נפי וכתיב מוב כי 5ה' הורו בתרי' ובתיןירננו
 וכהמחיס הלו5ב את שמנענעים ירננו והיינו הושיענוואמרו
 יאפר אומר שש"צ שנהנו ךעכשיך .נא.  ובהוו~וקהבהודו



 נחמראוצר 4פ"דסערכת התוסמותקלמ%
 הציבור ה' יראי נא ביאמרו יכן הודו והציבוד ישרא5נא

 ינענע. 5א ש"צ אב5 שעונין והודו הודו כ5 ע5מנענעים
 ך1נ1נרכרן ציבורא. אנב מנענע צבור ש5יח דאףןי"ב2

 שאינו אע"פ הברכה בתת5ת דמנענע משמעהלולב
 פעמים. ש5שה ו5הביא 5הו5יר רפכריך ה55. 5קרותיודע

 כדי(. וד"ה בהודו ד"ה ע"ב 5"ז)סוכה
 וישן וישתה שיאכ5 כדי דנכנס אימת כ5 כמךכדץקיד(

 אחת אכ5 מברך ביום פעמים עשראפי5ו
 א5א מברך אינו א5ו5ב אב5 אתפי5ין דהוה מידיואחת
 ביום.פ"א

 אחד(. ד"ה ע"ב מ"ה)סוכה
 5אחר אב5 שהחיינו מברך 5עצמו כשעושה כמדכהקטו(

 ש5עצמו כירושלמי תנא ואיכא מידי מברך5א
 סוכה. עשיית ע5 ו5אחר סוכה 5עשותסברך

 העושה(. ד"ה ע"א מ"ו)סוכה
 דמטו5תא כשורא האי 5.( )סוכה דאמרינן כמדכדץקטז(

 )שיוכ5 השבים מפני תקנתא רבנן כהעבדו
 כהטום א5א ד5"ה הכנין( 5סתור ו5א המעותלהחזיר
 דרבנן כתקנתא קנייה וכי 5כם( כעינן 5א )דסוכהמהב"ע

 נמור. קנין קנו אי כש"כ מהב"ע חשובלא
 מאי(. ד"ה ע"א נ"ה)ניטין

 מדאורייתא ככר נתחייב שהרי מקמן עדיף כמדמאקיז(
 דהוי אע"ג האחרים דמוציאין אנדה)5ענין

 בשאר דחייב וסומא מדרכנן בעצמה דאגדה דרכנןתרי
 דרבנן(. ג"כ הוא דאורייתאמצות

 ורבי(. ד"ה ע"ב י"מ)מני5ה
 מיהא מדרכנן אכ5 מה"ת המצות מכ5 פטור כמךמאקיח(

 כנכרי יהא ש5א כהשנו5ר נסתמא ואפי5וחייב
 כ5ל. יהודית דת בו נוהנ יהאו5א

 מי(. ד"ה ע"א כ"ד)מני5ה
 מדרכנן אפי5ו מימיו אורות ראה ש5א אותו כמדמאקימ(

 אבל הנאה 5י' ד5ית כיון שמע ע5 יפרוס5א
 חובתן ידי אחרים ומוציא מדרבנן חייב ונסתמאראה

 דרכנן. דק"ש מדרבנן א5א מיחייבי 5א נמידאחרים
 וכן(. ד"ה ע"א פ"ז)כ"ק

 מטי5ין 5כ5 אומר הי' ר"מ אוטר ר"י תניא כמדכ414קכ(
 ורבי סוטה מפ' חוץ הדיו 5תוךקנקנתום

 דורש הי' שמא כולה התורה בכ5 אוסר שהי'ישמעא5
 מדרבנן. נסי אי מסוטהנז"ש

 חוץ(. ד"ה ע"א י"נ)עירובין
 15 )שאמר מאיד 5רכי ישמעא5 רבי שאמר כמךסורקכא(

 שמ5אכתר במ5אכתר זהיר הוי בני אני(5ב5ר
 מייתר או אחת אות מחסר אתה שמא היא שמיםמ5אכת
 בראשית כמו כו5ו העו5ם כ5 את טחריב נמצא אחתאות
 ע5 הוה כמו סרבותיו קב5 כנאיר ךך1נינך בראו.ברא
 האחרון. ע5 .ו"ד שהמי5 ז'( )יחזקא5הוה

 או(. ד"ה ע"א י"נ)עירובין
 נקרא דחקוקאה ר"ח פירש חקוקאה( )יוחנן כמדפרקכב(

 יהושע. בספר הי' חקוקאה מעיר ור"יסופד
 חקוקאה(. ד"ה ע"ב נ')פסחים

 או קו5מוס ממנו כה4כו אס עצטו שהשכיד כמדס414קכנ(
 דרוקא בהם 5חזור שוב יכו5ין אין שלותער

 )ר"ת(. קבלז ולא הם עבדי דכת*ב 5חוור יכו5פוע5
 והא(. ד"ה ע"א מ"ח)ב"מ

 של תינוקות מ5מד הקונמרס פירש מתא כמופרקכד(
 הקונטרס פירש הסקב5 ו1נפרק העיד.כ5

 סופר ספדש ךך"דן העיר. אנשי )מונה( מספד טתאסופר
 העיר. שטרות כותבמתא

 בסופר(. ד"ה ע"א כ"א)ב"ב
 נקדאו שבתורה האותיות כ5 סופרים שהי' כמדפו41יבםקכה(

 כדנתיב בקונטרס פי' סופריםראשונים
 שעשו מפרש ד1נירךשלכפי יעבץ. יושבי סופריםוכהשפחות

 ארבעים מ5אכות אבות כנון מספרות כו5ה התורהכ5
 בהם. וכיוצא אחתחסר

 נקראו(. ד"ה ע"א 5')קידושין
 5או יחיד וכבוש דוד ונבשה צרבא ארמ כמדרי14,קכו(

 5ארץ ממוכה שהיא ךכנרזדך כבוש.שמי'
 מחו"5. טפי בה מחמיריםישרא5

 הזקן(. ר"י תוס' ע"ב 5"ח)קידושין
 סוריא שם דעל נהרים וארם צוכה ארם הוא כמררי14קכז(

 )בב"ר כדאמרינן סורסי ארמי 55שוןרקי
 בתורה שהרי בעיניך ק5 סורסי לשון תהי א5ע"ה(

 ינר דכתיב בתודה כבור 15 חלק ובכתוביםובנביאים
 ובכתובים 5הון תימרון כדנא דכתיב ובנביאיםשהדותא
 נהרים מארם ד5בן ארמי היינו סורסי א5מא ועזראדניא5
 5מ5ך הכשדים וידכרו דכתיב הוא ארמי 5שון ודניא5הי'

 שמתח5ק א5א הוא אחד ד5שון ר"ת ואדמרארמית.
 סדינות. בכמה שכהשתנה לעז כעין ענינים5כמה

 5סוריא(. ד"ה ע"ב צ')ב"ב
 בהוייתן יהיו וקרא מותר וחמורים כסוסים כמוזךרהקכח(

 ג"כ ואסור דוקא דאכי5ה במידי מיירייהו
 נפ5ו אפי5ו ושמנו כעורו 5השתכר כדי הזיריםלבדל

 בידושה.15
 אמר(. ד"ה ע"א כ"ג)פמחים

 ובנבי5ות טמאין דברים בכ5 5עשות יאסוד כזהדרהקכט(
 אם אב5 5אכי5ה העומד בדבר דוקאוטריפות

 שימשח 5ישרא5 5מוכרן או בשומנן עורות 5משוחמנד5ן
 5אכי5ה קאי ד5א היכא למכור מותר ח5ב וכ5 שריכהן

 וחמורים דסומים פירקא בהאי מפרש נמיובירוש5מי
 5מ5אכה. דסתמן כהחום סחורה בהן 5עשותשרי

 5א(. ד"ה ע"ב פ"ב)ב"ק
 5ר"ת בין 5רושב"ם בין ד5כ"ע חזינן והשתא כמוזךרהק5(

 בהמה וכ5 וסייחין ענ5ים לעכו"ם 5מכוראסוד
 ענ5ים 5מכור סומכין הי' במה 5תמוה יש וע"כטמאה
 דודאי ךי"ל 5תמוה יש נמי מסיסים ךגבם 5עכו"םוסייחין

 שהי' בימיהם דוקא היינו ט0אה בהמה 5מכור דאסורהא
 צריר שאינו בהמה לאדם 15 הי' ואס ביחד יהודיםחרבה
 מה עתה אב5 מפסידה הי' ולא 5חבירו מוכרה הי'5ח

 הגאונים נהגו ו5כר יפסידנה 5מכור ימצא ש5איעשה
 בדבר. היתרשבנו5ה

 אימור(. ד"ה ע"א ט"ו)ע"ז
 דאין ברוך רבי פסק וכדומה בסוסים כמוזדרהק5א(

 ונמ5ך עצמו 5צורך הסוס נשקונה א5א5התיר
 סוסים 5וקח אב5 יפסיד יסכרנו 5א דאם 5סוכרוע5יו
 בהם. יפסיד ויא יקחם ד5א אסוד 5הרויחכדי

 אימור(. ד"ה ע"א ט"ו)ע"ז
 בנביאים מצינו שכן טוב בדבר 5סיים טוב כמייכםק5ב(

 שבח בדברי דבריהן שסייפוהראשונים



קמפ נהמדאוצר פפ"ךמעיפת התומפותקובץ

 תנא(. ד"ה ע"א ע"ג)נדהותנחוסין.
 בשתיה( )דסיבה יחללו דלא דקרא אור"ת כמיכוקקלנ(

 בשותה סך הוי לא ומדאורייתא אסמבתאנמי
 אובל אלא ברת חייבין דאין 1ר~דע יוהב"פ. לעניןובן

 אסמבוה שמן סיבת דדוקא אור"ת 1ע1ך בלבד.ושותה
 חזיר שומן של סיבה אבל מדרבנן ואסור אקרארבנן
 חלב המניח אמר )בד:( 21נפסחים שריא. חלבושל
 כהפום הוא אסור אבל פטור מבתו ע"נ הנסקל שורשל

 איסורא אפילו דעלמא חלב אבל כהשמע בהנאהדאסור
ליבא.

 ובשמן(. ד"ה ע"א ל"ב)נדה
 הא שנותיו לבלל הגיע אם לן למה בד5ות כ(יכ!ניקלד(

 לבלל שהניעה קטנה )מח.( בנדהאמרינן
 לי"ל סימנים. הביאה חזקה בדיקה צריבה אינהשנותיה
 לו הי' ולא שנותיו לבלל שהגיע גדול זה שהי'שאחר
 עדיין הי' קמן שמא לספוקי איבא ולהבי גדלותסימני
 קמן(. שהי' וערערו ומת אביו נבסי שמבר אחד)לענין

 ועוד(. ד"ה ע"א קנ"ר)ב"ב
 בהמה אי חיה אי דספיקא כוי טדשאה, כ(יכ!ניקלה(

 בקרני' נבדוק חבמים בו הכריעו לאאמאי
 טועין היו דשמא וי"ל בהמה אי חיה אי ניברשבזה

 בעינן. דחרוקתבסימנא
 בוי(. ד"ה ע"א ע"ד)יומא

 ועוד החדש סימן לו שיש עוף עופות כמיכ!ניקלו(
 טהור. אחדסימן

 ק"ע(. אות תוס' פסקי)חולין
 וא"ת דרבנן סימנין דב"ע רבא אמר כמימניןקלז(

 תוקמא. במאן בביס קשור דמצאוברייתא
 הביס ומביר בעצמו שמצאו דמיירי סבר דהשתאלי"ל
 שיש איינ אבדתיו. לא לומר שיבול במיגו ונאמןבטב"ע
 מובהק. סימן וטבעת ביס דחשיבי איינ שלו. שהואעדים

 אמר(. ד"ה ע"א ק"ב)יבמות
 כמשמע בד:( )ב"מ בבלי פירות מצא וא"ת כמימניןקלח(
 דל"ח וי"ל לשאלה. ל"ח ואמאי ויחזיר סימןדהוי

 מיו[1 לשאלה. ל"ח בממון אבל איסור בדבר אלאלשאלה
 באיסור. אפילו לשאלה דל"ח שפיר אתילמסקנא

 בליו(. ד"ה ע"ב ק"ב)יבמות
 דחייש לסאן שמעת בן יוםף וטני כמימנין,קלח*(

 יפסלו ברתי( חתימה עידי )דאמר לר"םא"ב
 מתובו. מובח שיהא נמ שום כהפבחת דלא הגיטיןבל

 מאחר שמא דחייש הוא הנפצא בנט דדוקאמע1ר"י
 אלא הוחזקו דלא ביון מתובו מובח שפיר חשוב אבלנפל
 אחד. שמעון בןיוסף

 בעדי(. ד"ה ע"ב ב"ד)גימין
 אבידה דמהדרינן הא דרבנן סימנין אי כ(ימניןקלט(

 דעבוד הוא ורבנן בעדים היינופה"ת
 )ב"מ דתנן הא מע"רן בסימנין. להחזיר תקנתאבמציאה
 סימן בו ושאין להבריז חייב סימן בו שיש דדברבז.(
 יביא וזה יבריז שלו הוא למה מדרבנן ואי שלו אלוהרי
 1ע1ך בטב"ע. העדים מבירים סימן דע"י לי"לעדים.
 בו שיש דבר אותו שמביר יש אם שואלים סיפןדע"י
 סימן בו בשאין אבל עדים ימצא בך דע"י ובך בךסיפן
 ומתייאש. לישאל האיך יודעאין

 סיפנין(. ד"ה ע"ב ב"ז)גיטין

 דהוחזקו היבא וא"ת מצויות שיירות םימבין,קלט*(
 דאין אע"נ אחת בעיר שמעון בן יוסףשני

 הוא. זה דשל ידעינן סנא מהדרינן היבי מצויותהשיירות
 חיישינן ולא נפל שמעון בן יוסף דסזה דידעינן בגוןר"ל
 נם שמא לחוש דאין אחר שמעון בן יוסף של זהושמא
 לא העם מצויות השיירות דאין ביון כאן אבדאחר

 פצויות. שהשיירות אע"פ חיישינן לאהוחזקו
 בבי(. וד"ה באן ד"ה ע"א ב"ז)נימין

 אות בצד יש נקב דקאמר בגון מובהקין כ(ימניןקמ(
 בשראוהו אפילו מהימני דעדים י"לפלונית

 שראהו. קודם בן בשאומר אלא מהיסן לא ושליחבבר
 בנון(. ד"ה ע"ב ב"ז)גיטין

 קשור )פצאו מבאן מדקדק )קב.( ביבמות כ(ימניןקמא(
 1ר~ימוץ דאורייתא. דסימנין ובו'(נביס

 דרבנן או דאורייתא סימנין אי לן איבעיא )בז.(דבב"מ
 ומסיק תנאי דמייתי דביבמות מע1ך"י לה. מייתיולא

 ברייתא דהך לפרושי איבא דרבנן סימנים סברידבולהו
 שלו והטבעת שהביס עדים שיש ובגון הבי סברהנמי
 בעי דאי במינו ונאמן שלו שהן ומביר בעצמו שמצאואו

 אבדתי. לאאמר
 פצאו(. ד"ה ע"ב ב"ז)גיטין

 ומבירו בדלוסקמא או בחפיסה )הגט( מצאו כ(ימניןקמב(
 בנפשי' לי' דקים לי"ל לשאלה. וניחושבשר

 או שבחפיסה ביודע אוינ אדם. לשום השאילהשלא
 או חפיסה סביר שיהא צריך 1מ"מ איבדו.בדלוסקמא
 בדלוסקמא או שבחפיסה שיודע דפה בטב"עדלוסקמא
 או בחפיסה סימן שנותן 5א 14כו סימן זה איןאיבדו

 )הנט(. בשר מבירו אם דוקא א"נ עצמו.בדלוסקמא
 מצאו(. ד"ה ע"א ב"ח)ניטין

 מהדרינן נמי בנט דאורייתא סימנין אי כמיכ!ניןקמג(
 בסימן אבידה שמחזירין מה דרבנן סימניןואי

 אבל הפקר ב"ד דהפקר כהמום פדרבנן מובהקשאינו
 נמי וגם מובהק. סימן או עדים או צריךמדאורייתא
 מובהק. בסימן אלא מהדרינן לא הואדאיסור

 אי(. ד"ה ע"א י"ט)ב"מ
 דרך הלא סימן הוי היבי בדלוסקמא מצא כמיכ!ניןקמד(

 בתוספתא בדתניא בדלוסקמא שטרותלהניח
 לך מסרתי שטרות מלאים דלוסקמאות עשרהדשבועות
 מובהק שאינו סימן עצמה בדלוסקמא שנותן דמייריי"ל

 הניח ואותו לאחר השאיל שמא לשאלה יץיי~טינן451*
 שתקנו במו חיישינן דלא רבנן תקון דהבי שטרותבו

 לאו סימנין אפילו מובהק שאינו בסימן אבידהלהחזיר
דאורייתא.

 מצא(. ד"ה ע"ב ב')ב"מ
 משקל ודאי לשקול דרך דאין בבגד כ(ימן כמיכ!נין,קמה(

 עדיפא. פדה בד"א אבל סימן להיות עדיףהוא
 מדכהפקל(. ד"ה ע"ב ב"נ)ב"מ

 בו שיש דבר דדוקא נ~פמלה ילפינן מ"מ כ(ימניןקמו(
 שיש דע"י להבריז( )גירסא להחזיר חייבסימן

 שפלה אתם מבירים להם שיאמר עדים יפצא סימןבו
 יוציא לא הפוצא 1גבו ובך. בך סיפנין בה שהיושלי

 סימנים. בה שיתן למי אלא אדם לבל להראותההשמלה
 שהבעלים לפי שלו הוי סימן בהם שאין דבריםאב5

 מה(. ד"ה ע"א כ"ז )ב"מנתייאשו.
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 והי' סהקרא כח:( )5קסן כסתני' דדישינן סימניןקסז(
 אססכתא היא בסיסנין אף יחזיר ד5אעסך

 צריך 5כך רסאי שהוא בידוע סיירי דבסתני'ועדי"ל
 בסיסנין. יחזיר אדם כני במתם אכ5עדים

 דרשהו(. ד"ה ע"ב כ"ז)כ"מ
 קשור סצאו )דתניא סהכא 151כח 1א"ת סימניןקסח(

 דסצי ךי"ל דאורייתא. דסיסנין כשר(וכו'
 כמב"ע הכים וסכיר סצאו שאבדו שאותו כגוןלאוקסה
 נאמן. )הנמ( כעצסו שסצאודכיון

 סצאו(. ד"ה ע"ב כ"ז)כ"ם
 ססש סובהקין 5א פעמים כטה מובהקין מימניןקסמ(

 מימנים חבירו ססיסני סובהקים א5אקאמר
 ואנא(. ר"ה ע"ב כ"ז )ב"ם בו. שישמובים
 סעות ע5 סיסן שנותן זה כיון קשה סיהו סימניםקנ(

 עבור נמעון 5א אסאי אסיד איש הואהיתומים
 5ה1 מענינן ד5א 15סר יכ51ים ךהיינך הוא. 5קוחהיתומים

 אב5 בחייו סשתסש אכיהם שהי' כדברים א5אלקוח
 הם שכפקדון הוא דוסה בהם סשתכהם הי' ש5אדכרים
 5כל חיי שבקת 5א א"כ אבל כסיסנא. וסהדרינןאצ15
 י5ך ענינם ויודע אצ5ם רני5 שהי' שאדם עשיריםבני
 וזהב כסף סימני בביתם ונפקי עיי5י ד5א לאחריםייגיד
 עדים יביא שסא חיישינן בשסעתין דהכא דנ"ל,52הם.
 עדים שסביא וכיון זה סימן כו שיש חפץ כידושהפקיד

 אם ויכירו 5עדים החפץ ס5הראות 5סנוע לב"ד 5הםאין
 ךאורייי ושחורות. לבנות כין חי15ק סיסן שהםבשערות
 גוסות שם יש סיתה וסחסת נוסות הי' 5א בחייודשסא
 סיסן. הוי שערות שאין אעפ"י גוסות )נכ.( בנדהואמרינן

 אתא(. ד"ה ע"א ע' )ב"ם זה.הוא
 סיסנא ע"י שקי5 היכי יתומים מעות מימונים,קנא(

 ואפי5ו בידי הוא 5קוח 5סיסר האי מציהא
 דאיסור בידי הוא 5קוח 15סר נאסן הי' אסיד הי'לא

 דיתסי זוזי 5ענין )היינו לו נתנו מתנה או אשכחטציאה
 פקדון די5סא 5א ממויים דבר אכ5 זוזא זוזא להודיהבינן
 חיישינן דהכא ךי"ל 5הו(. ושקי5 סיסנין יהיב ואתינינהו
 )כתובות כדאסרינן הסקב5 סיתת אחר סרי' אתידי5סא
 אפי5ו סשסע וכו' דכספא כסא דאפקיד ההוא נביפה:(
 שקי5. סיסנא דיהיכ כיון נסיאמיד

 אתאג ד"ה ע"א ע')ב"ם
 אחד )לענין סיתה 5אחר 5השתנות עשויין מימניןקנב(

 כהמפחה בני ובאו וסת אביו נכסישסכר
 היו שבחייו ךכשוש"ת סיתה(. סשעת הי' שקמןוערערו
 סיתה לאחר הושחרו ועכשיו שומא והוי 5בנותהשערות
 מקום בשום אשכחן ד5א נראה ך14ין כמימנים.ונראות
 ןז~רך"י ושחורות. 5בנות בין חילוק סיסן שהובשערות
 נוסות שם יש סיתה וסחסת נוסות הי' 5א בחייודשסא
 סיסן. הוי שערות שאין אעפ"י נוסות )נכ.( בנדהואסרינן

 ועוד(. ד"ה ע"א קנ"ד)ב"ב
 סימניה והאי סיסניה דהאי פ5ניא בגם' סימניןקננ(

 כהמיאין וה5א וא"ת 5י' קמלינן לא נפשאקמ5
 דאוריי' מימנים רבא דאסר 5ישנא להך סיסנין עפ"יאשה
 לסיקמלה אסיסנין סמכינן 5א נסי דבכה"גדי"ל

 בע5ה חי הי' שסא אסרינן אלא השני סן בא"אולהחזיקה
 קידושין. השני( )סן קידושי'ול"ה

 פלניא(, ר"ה ע"א צ"ו)חו5ין

 ח15 במימנים שמ"ח סחזירין האיך 1קשה ממיממניםקנד(
 מסון 5י חייב סיסנא דהאי פ5ניא הם15האסר

 ספ15ני 15ה סיסנא דהאי פ5ניא ואסרו סהדי אתוואפי5ו
 ד5א ךי"ל במימנים. סחזירין שמ"ח 1ח15 ספקינן5א
 סהדרינן הוא ש5י שיאסר בו סוחזק אדם שאין שמרדסי
 מימנים. ע"י 5הוציא אין הבע5ים שביד ססון אכלשפיר

 פ5ניא(. ד"ה ע"א צ"ו)ח51ין
 כשיכ51 א5א 5סיספון חיישינן ד5א ואור"י םימפוןקנה(

 קידושי ויהיו סיספון שיש 5התנ15תהדכר
 וימצא יתפקח שסא חיישינן 5א דנתחרש הכא אבלמעות
 סת(. ד"ה ע"א נ"1 )יבסותסספון.
 ימים ג' דרך סיני טהר שנסעו בסדרש איתא סיניקנו(

 15 1ה51ך שבורח הספר סבית היוצאכתינוק

 בסיני. תורה הרכה ש5סדו5פי
 פורענות(. ד"ה ע"א קמ"ז)שכת

 את סשה ויקח דכתיב- בסיני דהי' דם הזאת כמיניקנז(
 אותה כ"ד( )שטות העם על ויזרוקהדם

 5כדו סשה ע5 5א שהרי מהרה בשכי5 היתה 5אזריקה
 דם א5א העם כל ע5 א5א המי15אים( יסי בז' )כמונזרק

 עמכם. ה' כרת אשר הברית דם הנה דכתיב הוההברית
 הזאה(. ד"ה ע"א ד')יוסא

 5שתות דאסר דהא בשא5תות שספרש סה סירוםקנח(
 סתכוין שאין דדבר כר"י היינו דעקרתאססא

 משום בשבת דוקא היינו דשרי כר"ש דקיי"ל אע"נאסור
 סבירא כ51ה התורה בכ5 אב5 סחשבת ס5אכתדכעינן

 כר"ש קיי"5 כ51ה דבכה"ת לר"י נראה ך4~ין כר"י.5ן
 דודאי הוא רישי' דפסיק 5ר"ש אפי5ו אתיא והכאדשרי
 ר"ש(. סודה רישי' )וכפסיק עיקרין כום בשתייתיסתרם

 ת5סוד(. ד"ה ע"ב ק"י)שבת
 5א ובארצכם דכתיב אסור שהוא די5פינן מןירךםקנמ(

 15 יש ואפילו ורבי' פרי' כהמום ליתסרתעשו
 ידך. תנח א5 51ערכ זרעך זרע בבוקר כתיב האבנים
 תו פו"ר דקיים כיון סא:( )יבסות 5ם"ד קרא דסחפשךי"ל
 צריך.לא

 יהתניא(. ד"ה ע"ב ק"י)שבת
 שייך 5א בזקן אב5 חייב ססרם אחר דססרם ממירדםקם(

 הוא. סירום 5או דזקנה ססרם אחר ססרם סשוםלסיסר
 שייך דאין ססרם אחר ססרם בה שייך 5א נסיךבאשה

 סירום.כה
 בזקנה(. וד"ה א5א ד"ה ע"א קי"א)שבת

 שהיו ספרש אחאי דרב בשאלתות דאסור ממירךםקסא(
 והנכרי בחזקה בהסה של בכים דינרקושרין

 וססרסו. הכים ות51ש הדינרנונכ
 דננבין(. ד"ה ע"א צ')ב"ם

 דקרא שססתרם בכ"ם אסור בבהמה ממירךםקסב(
 ואפי' בביצים אפי5ו איירי תעשון 5אבאדצכם

 )5ענין מום ךגבי אסרינן. עיקרין ש5 כום שתייתע"י
 שבג5וי. מום חשוב ד5א הואבכור(

 כולן(. ד"ה ע"ב 5"מ)בכורות
 מם. שתיית ע"י אפילו לסרם אסור מןירךמקסנ(

 פ"מ(. אות תום' פסקי)בכורות
 5חלל אפילו נמשות כסכנת אבר מכנת כ(מנה,קסד(

 הסוכה. סן לפמור וכן השבת אתעליו
 .1...~נ

 1אפי15(. ד"ה ע"א כ"ו)סוכה___
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 אכ5 החיים מן יותר 5מיתה קרובין חכהטה כמכנהקסח(
 ועמד ישן ועמר דם הקיז ועסד שתהועמד

 בלבד מהן אחד עושה אפי5ו משמע ועמר ממתושיכהט
 כמררן. רבעינן ע5ה קאמרינןמד5א

 חכחטה(. ד"ה ע"א ע')גיטין
 5יתן כשבא האוכ5 ע5 השורה רעה רוח יש כ[כנהקטו(

 אותו וחונקת שנים וה' ד' בן 5תינוקהפת
 ומה שחרית שנמ5 אעפ"י יטעה באותה ידיו נמ5 5אאם
 רעה רוח אותה שאין לפי מזה עכשיו נזהרים אנושאין
 הגי5וי. וע5 הזוגות ע5 נזהרין אנו שאין כמו בינינומצויה

 התם(. ד"ה ע"ב ק"ז)חו5ין
 שעומר רבר 5ך ראין פשימא מכנה אינא אי סכנהקסז(

 נפש. פיקוחבפני
 ואי(. ד"ה ע"ב ג')כריתית

 במ5יחות השחר קורם מתעמף הי' 5א השר סליחדתקסח(
 אחר. ש5 בט5ית 5התעמףוצוה

 ע'(. אות תום' פמקי)קירושין
 )יז.( מגי5ה כראיתא רפואה קיא העדן כמליו~תקממ(

 5ו. ורפא ושבוהיינו
 ושב(. ד"ה ע"ב י"ז)ר"ה

 ממוכים רריש 5א יהורה ררבי דקאמר הא כממדכיםקע(
 רבכה2נה א5א בע5מא הה"ר תורה במשנהא5א

 5הביא חש ו5א מופנה או מוכח רכו5הו 5י' קיםתורה
 התורה בכ5 רריש מופנה או רמוכח והיכא מהם אחדא5א

 התם רגמר רק התורה בכ5 ממוכין ג"כ דרישדרע"ק
 יחי' 5א איש אם בהמה מאם רבמקי5ה מז:()מנהדרין
 מסמוכים. עריף וגז"ש מסמוכים מפיק שוה רגזירחמשום

 וכי(. ר"ה ע"א ד')יבמות
 5או תפי5ין רם"5 ר5מאן אב מבנין עדיף סמדכיםקעא(

 5מיפמר היקשא 5יכא ד5פי"ז שהז"גמ"ע
 בציצית חייבות נשים ד5דירי' אפשר שהז"ג מם"ענשים

 שהז"נ מם"ע נשים 5מיפמ אב בנין דאיכא )אע"גמממוכין
 מממוכים. עריף היקשא אבל מראי'(. אבמכנין

 רכתיב(. ר"ה ע"א ד')יבמות
 ממוכין רריש ד5א הוא הכא די5מא וא"ת סמוכיםקעב(

 דייק דהכא די"ל וכו'. שוה גזירהמשום
 ד5א משמע שממכו מפני וכי דקאמר יהודה דר'מיישנא
 בקידושין ממוכים ר"י דדריש דדןא בע5מא. ממוכיםדריש
 4ויכ14 וכו' קרשים בקרשי יחלקו 5א יכו5 דקתני)ננ.(

 4ו"נ רריש. ראשון ענין ע5 מומיף וי"1 יהתםלמימר
 במשנה דקאמר רדןא מופנה. משום א"נ רמוכח.כהטום
 5הו קים תורה דבמשנה א5א בע5מא ה"ה דרישתורה

 מופנה. או מוכחדבכו5הו
 -וכי(. ר"ה ע"א ד')יבמות

 דריש ד5א מאן אפי5ו אמרינן הא וקשה כטמןכיןקעג(
 חד דאיכא ןי"ל דריש. תורה במשנהממוכין

 ממוכין ררשינן ר5א יהודא כר' ום"5 וכו' בנזירתנא
 מופנה. או דמוכח היכאא5א

 מדין(. ד"ה ע"א מ')מנחות
 ש5ומדים עדיפא א"י בני והיתר ואימור סמיכהקעד(

 אבל מחכים רא"י אוירא ואמרינן ברביםתורה
 והתם שבמ דהכא עריפי בב5 בני ממונא אפקועי5ענין
 וקק.9ח

 כיון(, ד"ה ע"א נ"א)פסחים

 ישרא5 בנות ואין וממך בנ"י א5 דבר סמיכהקעה(
 מהאי נשים 5מעמ 5יכא בשחימה אב5מומכות

 5שחימה. נשים מרבינן ע"א 5"ב בזבחים דהאמעמא
 דכר(. ד"ה ע"ב מ"ז)חניגה

 5קמן שמצינו נענין רשות 15 שיש מי סמיכהקעו(
 יכו5 ממוך שהוא דמי קנמות ריני 5ענין)ינ:(

 קנמות. ריני 5מידן רשותא 5י' ויהיב5ממוך
 נקימנא(. ד"ה ע"א ה')מנהררין

 בקונמרם פי' ה' 5פני רכתיב במהורים סמיכהקעז(
 וכיון ה' 5פני הכקר בן את ושחממדבתיב

 ושחימה מבחוץ ממיכה אין שחימה 5ממיכה תיכףדבעינן
 5עזרה נכנם ממא ואין מ5פנים הממיכה אף א5אמבפנים
 הקונמרם. כפי' משמע בשמעתיןו5קמן

 מ"ש(. ד"ה ע"א 5"ב)זבחים
 בני ברישיה בת"כ דתניא הקונמרם פי' כ[מיכהקעח(

 כוכבים העובדי ו5א מומכין בנ"י וממךישרא5
 ש5 רהדרש מומכות. ישרא5 בנות ו5א מומכיןבנ"י
 ישרא5 שיממוך ד5"ת איצמריך עו"כ קרבן ו5אקרבנו
 כשבי5ו. נמכים שמביא כיוןבשבי5ן

 מצינו(. ר"ה ע"ב מ"א)מנחות
 )ערכין( כו5ן ירי ע5 מומך אחר פירש"י כממיכהקעמ(

 כ55 ממכי ר5א בקונמרם פירש )ב.(וכתמורה
 ע5 מומך אחד נמי וכאן וכו' קשה אב5 קרבן()הבע5י
 כו5ן.ידי

 5רבות(. ר"ה ע"א צ"ג)מנחות
 נשים 5מעומי ירה 51א ייו קיא 5י 5מה סמיכהקפ(

 תיכף אם שהז"ג דם"ע 5י' תיפוקמממיכה
 דאפי5ו )5ג.( כזכחים כדאמר ראורייתא שחימה5ממיכה
 עריין 5שחומ צריך השחר 5עמוד תיכף ה5י5ה במוףממך
 5תמיד. קודם דבר יהא ש5א תח5ה סתמידאת

 ידו(. ר"ה ע"ב צ"ג)מנחות
 דאמרי ואית מ5אך ראמרי אית פר"ח אמר כ[מליוןקפא(

 )ערוך(. חכםשם
 ממ5יון(. ד"ה ע"ב י"ג)מומה

 ש5 מתפ5תן 5קונו כתרים קושר המ5אר כמנדיטפדןקפב(
 עמרות. עושה הואצדיקים

 קושר(. ד"ה ע"ב י"ג)חגיגה
 קודם שנים מ' נפשות דיני דנו ש5א כמנהדריןקפג(

 חוזרין היו שעה 5צורך לפעמים אב5החורבן
 דרציחה נפשות ייני ןםלעום הגזית. 55שכתמנהדרין

 רציחה משום א5א נ5ו 5א דעיקרם 5עו5ם חוזרין היו5א
 רוצחים. רנפישידחזו

 מיום(. ד"ה ע"א 5')כתובות
 תמיד אחר 5בתיהם הו5כין גרו5ה מנהדרי כ[נהדריןקפד(

 מובים. ובימים ובשבתות הערבים ביןש5
 נ"ד(. אות תום' פמקי)מומה

 גבי )נא:( ובמוכה שבעים אומר י"י כ[נהדריןקפה(
 ע"א בה שהיו טצרים ש5א5כמנדריא

 גדו5ה מנהדרי ש5 זקנים ע"א כנגד זהב ש5קתדראות
 נדו5ה מנהדרי בנ5 ןכן נבייהו. ע5 דכהטה כהטוםהיינו
 החשבון. מן הי' ש5א שבב"ד מופ5א שםהי'

 ר"י(. ד"ה ע"ב ג')מנהדרין
 וש5שה כעשרים רע שם מוציא חכ"א סנהדריןקפו(

 סצאתי פתוח פתח מוען שהבע5פייש"י
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 דסתני' דנ' ועור ובו' 5ר"ת וקשה כתובתה5הפטידה
 כתובה דיני שדנין אשכחן דוכתי ובכסה הןסוסחין
 ךעיו8 עכשיו. נוהנין ובןבבב5

 ר5ר"ם סהר"מ שמעתי
 בתובתה. 5הפטידה נאסן אינו דאורייתא כתובה 5י'ראית

 שהאב ט5עים ק' לענין איירי שמעתתא דכו5הךמפר"ין
 שהביא כנון הדיינים 5עז היינו 55עז וחוששים 5בע5תובע
 ק' הבע5 סיחייב דהשתא והובחשו שזינתה עדיםהבע5
 שסא חיישינן בנ' דאי כ"נ בעי טברי דרבנןט5עים
 ואתי כ"נ ער 5הוטיף ויצטרך שזינתה עדים יבאואח"ב
 הוטיפו ידעו ש5א 5פי 5וסר הראשונים ע5 5עזלהוציא
ע5יהן.

 סוציא(. ר"ה ע"א ח')טנהדרין
 רואי שבעה כננר בשבעה נוסרין רשב"נ 'םנוהדריןקפז(

 קאי דאאחשורוש בקונטרט פירש הס5ךפני
 רהם ר"ת ךמפרש העו"נ. שרי בננר שתיקנו נראהואין
 וכו' נ"ב( ירסיה ובטוף ב"ה ב' )מ5כים ישרא5שרי
 שני 5הביא שבעה אוסר אחד ובתוב ה' אוסר אחרבתוב
 הריינין.סופרי

 שבעה(. ד"ה ע"ב י')טנהדרין
 5א טנהדרין רגבי נורם שהמקום ס5סד סנהדריןקפח(

 5סחנה טסוך הגזית ושכת א5א מקוםסקרי
 ש5 בח5קו רטנהדרין נסירי )נד:( בזבחים בראסרשבינה
 אין בירוש5ים ךאפילך בניסין. בח5ק ושבינהיהורה
 טנהדרין ג5תה נ5יות עשר )5א.( בר"ה ואסרינן מקוסושם

 5ירוש5ים. וסחנות 5חנות הנזיתמלשכת
 ס5סר(. ר"ה ע"ב י"ר)טנהדרין

 הוצרך שאם הסזג יחטר א5 ידישינן םנהדריןקפם(
 ואם יוצא כ"ג בה יש אם 5צאת סהםאחד

 בנים' יחטר ש5א הסזג יחטר א5 ךי"נן יוצא. אינו5או
 רכה2תיירי 5חוש אין ס"ם חטר אי אב5 חכה2ים שהואטז"נ
 כ"נ. באן הרי אחד ע5יהם וסוטיפין שקו5 ב"ד ואיןכ"ב

 א5(. ד"ה ע"ב י"ד)טנהדרין
 נסי וכ5ים וא"ת תעשו סונן ייישינן םנהדריןקצ(

 הכה2בן תבנית את )דכתיב ואחד שבעיםניבעי
 רובן 5ג5ויי אותם ראתא ןי"ל כ5יו(. כ5 תבניתואת
 רכה2ה. דוסיא 5דורות בעי ו5א אב5ים קאי לאתעשו

 את(. ר"ה ע"ב ט"ז)טנהדרין
 ע"א רבעי אסרינן ושבמים טנהדרין גבי םנהדריןקצא(

 והוא טנהרראות דסוקי בכך2הבדאשבחן
 ראין תנן )יד.( דבשבועות קשה ךעיך קאי. ע"אבמקום
 מלך רהוי סכה2ה די5יף ופירש"י ובו' העיד ע5סוסיפין
 רי5יף טנהדרין נבי וא"ב ואחד שבעים ובמקוםונביא
 בהעסדת ונביא ס5ך ניבעי נסי סה"ם ע"א רבעימכה2ה

 ובן דבתיב כה2ום טפי מרבינן רהכא ךי"לסנהרראות.
 הנך. כ5 5רבויי דאתי כה2סעתעשו

 את(. ר"ה ע"ב ט"ז)סנהררין
 עושין שבמים סב' אחת בעיר יש אם םנהדריןקצב(

 ב"ד פ"ה כו5ן ע5 סטונה אחד טנהדראותב'
 הוא בו5ן ע5 ססונה דאחד י4"נ2 שבירוש5יםהנדו5
 ךנףאה באסצע. יושב שהנשיא בתוספתא דקתניהנשיא
 אב שבב"ר סופ5א הוא בו5ן ע5 ססונה ראחר5פרש
 ךנףאה סופ5א. שם "י' ושופמים שופמים ובכ5ב"ד
 טנהררין. סחשבון הי'ד5א

 אחר(, ד"ה ע"ב ט"ז)טנהררין

 א5א בסנהררין סושיבין אין א"ר אר"י םנהדריןקצנ(
 5ר"ת קשה סה"ת השרץ את 5טהר שיודעסי

 טימאתו. שהתורה שרץ 5טהר הב5 ש5 בחריפות 5נודסה
 יססא ש5א נבי5ות סטומאת 5סהר שיודע רייתךמופרש
 שססית סנחש סק"ו 5י' ממהד והשתא וכו' בכזיתבמשא
 ע5 הו5ך סוכ5 בתו"ב כרררשינן וטהור סוסאהוסרבה
 דרשה אותה אשבחן ד5א פר"ת ע5 ךקעמוץ ובו'.נחון

 גחון. ע5 הו5ך וסכ5 נחש שסמעטינןבתו"כ
 שיודע(. ר"ה ע"א י"ז)טנהדרין

 בסו נדו5ה טנהדרי צריר דברים 5נסה םנהדריןקצד(
 הנדחת ועיר השבם את ו5דון ססרא5זקן

 ואחר. שבעיםרבעי
 ויודעים(. ד"ה ע"א ט"ה)סנחות

 פירש כשפים בע5י נ"ב 5היות צריבים הי' םנהדריןקצה(
 בדאסרינן הדין את 5ידע כדי גאון האירב

 פטור. העינים האוחז תייב מעשה העושהבטנהדרין
 בע5י(. ד"ה ע"א ט"ה)סנחות

 ב5 את שב5ב5 אע"פ דטנחריב ופר"ת כובוהריבקצו(
 תנא והכי ב5ב5 5א מצרים ארץ כו5והעו5ם

 ב5ב5 5א ומצרים ב5ב5 וסואב עסון אב5 עו5םבטדר
 הי' ש5א 5פי 5הזכיר חש 5א ש5נו ךגמרא שטפן.א5א

 סואב וגם וטייעתו שבנא בשטיפת א5א גסורביבוש
 ךןנמ"נ2 ב5ב5. ר5א בהדיא אשבחן ךןנמהעבשטמ.
 בנבוכדנצר. וחורבן בטנחריב ב5בו5תו5ה

 סניסין(. ר"ה ע"א ט')טוטה
 ע5 ס5ח 5הביא סדקדק הי' מנחם רבי כוערףדץקצז(

 ע5 יושבין כשישרא5 בסררש בדאיתאהשו5חן
 סצוה ב5א והן ידיהם שיט5ו ער זא"ז וססתיניןהשו5חן
 ע5יהם. סגין ס5ח וברית ע5יהם סקטרנהשסן

 הביאו(. ר"ה ע"א ס')ברכות
 רהוי 5ברך צריך ט5ח הבא הדעת( )היטח כועודהקצח(

 ברכת בין טח אם ה5בה ךכנן הדעת.היטח
 5חזור צריך 5שתי' קידוש ברכת ובין 5אבי5ההסוציא
 בריך. טו5 כסו 5טעודה דשייבא סי5תא 5או איו5ברך

 הבא(. ר"ה ע"א ס')ברבות
 הסעודה בתוך וענבים תאנים הביא אם כועודהקצם(

 5אחריו. ברכה טעון ואין 5פניו ברבהטעון
 ר5א פוטרתן יין טעודה סחסת הבאים רעמכם8נמים

 ויטרי.בסחזור
 א"ה(. ור"ה א5א ר"ה ע"ב ס"א)בדכות

 בנון הסעודה בתוך 5בוא ררכן שאין יברים כועודהד(
 דני5ין שאין פירות ב5 ושאר ורמוניםתאנים

 ר5או רכיון 5פניהן ברכה מעונין הפת את בהן55פת
 )ר"י(. כר"נ והיינו פוטרתן הפת אין אתו 5פתןכממום

 ה5בתא(. ר"ה ע"ב ס"א)ברבות
 סחסת הטעורה בתוך הבאים רבדים ה5בתא םעודהרא(

 הפת את בהן ל5פת הקונטרס פי'הטעודה
 ןך"י נהידא. ו5א טפי5ה 5הו רהוו ברבה טעוניןאין
 כ5וסר הטעודה בתוך הטעורה סחסת הבאים דבריםפירש

 עם 5אכ5ן שרני5ין בפת הסעורה סחסת 5באהרני5ים
 בתוך והביאן קרידה סיני וכ5 ורנים בשד כנוןהפת

 אב5ן אפי5ו ו5אחריהם 5פניהם ברכה טעונין איןהסעורה
 פת רכה2ום רכיון פת ב5א עצסן בפני הטעורהבתוך
 ה5כתא(. ר"ה ע"ב ס"א )ברבות פוטרתן. הפה נאיןהם
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 כלל לכרך שלא אומרים היו ור"ת ר"י סיהו מ(עיףדץרכ(
 וטעסא המעודה כתוך הכאין כהשקיןאשאר

 יין והשתא כשבילה הכאים הדברים כל פוטדתדפת
 ראש והוא הוא משקה שעיקר לפי כהשקין סיני כלפוטר
 ברכה. לענין לו טפלין והן כהשקין סינילכל

 אי(. ד"ה ע"כ ס"א)כרכות
 אסד אם והה"ד כאחרונה ידיו שנטל כיון מ(עדדדץדנ(

 שיכרך. עד לאכול אסור ונכרך לןהכ
 תיכף(. ד"ה ע"א ס"ב)כרכות

 קודם השולחן לסלק הי' שדרכן משסע מ(עיףדץדד(
 שאנו שלנו לסנהג קשה ולכאורהברהם"ז

 בימיהם ד2טמוא ברהם"ז. קודם הלחם לסלק שלאמקפידים
 אוכל עצסו לפני אחד וכל קטנים שולחנות להםשהיו
 סקסי לא אכל הססובין שאר סקסי ססלקין הי' שולחנועל

 אחד שולחן על כולנו לאכול שרגילים אנו אבלהסכרך
 כרהם"ז. לאחר עד השולחן לסלק נאהאין

 סלק(. ד"ה ע"א ס"כ)כרכות
 שבתוך היין פוטר הסעודה שלפני יין מ(עיףדץרה(

 אבל קידוש של יין וכן כחול אפילוהסעודה
 פוטר. שאינו סחסירין יש הכדלה שליין

 ורכ(. ד"ה ע"ב ס"כ)ברכות
 שכל קטנים שולחנות להם שהיו הנם' ביסי מ(עיףדץרו(

 סלפני ססליקן היו שולחנו על אוכלאחד
 אוכלים שאנו ד14נך הסכרך. מלפני ולאכולם

 קודם לסלק רנילין )שהי' לסלק נכון אין אחדבשולחן
 השולחן(. עקירת נקרא והי'ברהם"ז

 כך(. ד"ה ע"כ ק')פסחים
 צריך מקום שינוי כשמעתין דאסר הא מ(עדדדץרז(

 )היינו לספרע ולא לפניו ברכה היינולכרך
 רשב"ם פירש וכן הקודסת( סהסעודה שלאחרי'ברכה
 בפה"נ דברכיתו עד לסישתי לכו איתסר )קנ:( לקסןור"ח
 ס"ם ברכה בלא לשתות דוצים אם יודע הי' שלאואע"פ
 עיקר נראה וכן כרכה כלא ישתו שלא להם סורההי'

 ככר כאילו הפסק הוי יניכריך דהכ כיון היא1מ(12רא
 הלכה ר14ין ברהם"ז. אחר כסו כפה"ג בכרכת סניכירכו
 צריך לא לכתחלה כרכה אפילו אלא כרייתותכאותן
 ברייתות והנהו הדר קסא לקיכעא דאסר חסדא כרבדקיי"ל
 יהודה. כרבי אתיא כרכה( )דצריך דתוספתאוההיא

 כשהן(. ד"ה ע"כ ק"א)פסחים
 כסקוסן ברכה שצריכין דכר ככל הלכה וכן מ(עיףדץרח(

 וסיני ספת חוץ לכרך א"צ מקוםושינוי
 כסקוסן אחריהן ברכה א"צ סינין סחכהפת שהםסזונות

 אפילו היינו מקום יזמינדי בהם. לברך צריך מקוםושינוי
 ספינה אבל לבית סחדר או לארעא סאינרא או כיתכחד
 סעודה כאסצע הלך אם הפירושים 1לכל לאלפינה
 דכיון כרכה כלא מים או יין לשתות יכול אחרלמקום
 הדר. קסא לקיכעא הסעודה כתוךשהוא

 אלא(. ד"ה ע"כ ק"א)פסחים
 ופירות דמים חסדא דכ דברי רשב"ם פירש כמע1דץץדט(

 שלוש מעין חשובה כרכה אחריהם צריכיןשאין
 נסד היא זו עסידתו הלכך כסקומן לכדך א"צומה"ט
 כהשום בתחלה לברך צריך סקוסו כה1נה אם וע"כסעודתו
 לאחריהם ברכה הטעונין דכרים אבל היא אחדיתידסעודה
 )כלומר הדר קמא לקיבעא מינין ז' ובל יין כנוןכסקוסן

 לסיים עכשיו אוכל הוא הראשונה סעודתו דעתעל
 בירושלסי דאסר ןק2טדץ כתחלה. לבדך וא"צסעודתו(

 לו ובא תאינה של כסזרח אוכל הי' סכרכין כיצדס"פ
 מקום שינוי נסי סינין בז' אלסא לברך צדיךכמערבה
 ככלל הוו לא סינין ז' וכל דיין נראה לכך לכרך.צריך
 וכל פת אלא בסקוסן לאחריהם כרכה הטעוניןדכרים
 סזונות סיני כל שסא או המוציא עליו שסברכין פתסיני
 בדכה הטעונין דכרים בכלל הוו סינין סה' בהםשיש

 כסקוסן.לאחריהן
 אלא(. ד"ה ע"ב ק"א)פסחים

 ועקרו לשתות ססוכין שהיו חבורה בני מ(עיףוץרי(
 הניחו לא אם וכו' חתן לקראת לצאתרגליהן

 לפפדע כדכה טעונין יוצאין כשהן חולה או זקןשם
 ברכת שיברך סגי לא הדעת היסח דאיכא היכאכהפמע
 סב.( )ברכות כהשסע וכן כרהם"ז שיכרך צריך אלאהסוציא
 יבדכו לא כשיחזדו לספרע כידכו ולא יצאו אםןמויהו

 לספדע כרכה טעונין לעולם דאם ותדע הסוציא כרכתרק
 כדכה דסבדכין חוזרין כשהן לאשמעינן איצטריךאסאי

 לספדע. סכרכין דלעולם כיון פשיטאלכתחלה
 כשהן(. ד"ה ע"ב ק"א)פסחים

 כדהם"ז עד ספת ידינו ססלקין אנו אין מ(עדדדץריא(
 טעון דכר שום ואין הסעודה תוך קרויוהכל

 לכרך דצריך מקום ושינוי פוטר דברהם"ז אחריוכרכה
 פוטרת. דכרהם"ז לאחריו ולא לפניו דוקאהיינו

 כרוך(. ד"ה וע"ב אנא ד"ה ע"א ק"ג)פסחים
 הכדכה דאין השנה יסות כשאד 12רכה מ(עדדדץ,ריכ(

 סיד לכרכה תיכף לטעום צריך איןחובה

 סיד. לטעום צריך וכדוסה וסרור סצה בברכתאבי
 מצה(. ד"ה ע"כ קט"ו)פסחים

 לחזור יכול והתפלל סאכילתו עסד אם מעדדהריג(
 וכרכה נט"י כלא סעודתו ולנסורולאכול

 אפשר לא הדדי בהדי וצלויי דסיכל בכלל הוי ולאסחדש
 ע5 כסעודה בירך אם דאטו לסעודה נסר חוי לאדתפלה
 חסוציא. ולברך ידיו ליטול יצטרךהרעמים

 כהפתא(. ד"ה ע"א פ"ז)חולין
 ונדול כקטן אוחז שיעור הסוציא לחתוך כפעדדדץריד(
 עסה.עולה

 שנ"ז(. אות תוס' פסקי)חולין
 כחכורה סיסב שאינו סי אף די"א מצרה מעדדר1רטו(

 היינו לשמים סנודה סצוה של)כסעודה(
 ניהנם. של סדינה דניצול כסדרש דאסר סילהסעודת

 שיש ודוקא לכהן כהן ובת כת"ח נישדאין1מ(עיףר1
 מהוגנים. אדם כנישם

 ואין(. ד"ה ע"א קי"ד)פסחים
 עסך לו טוכ בי סדכתיב ידרשינן דברים מפדררטז(

 זה דאין הכי יל"נ דנראה וכו'. בסאכלעסך
 כי ביתך ואת אהכך כי העכד של דכדים ספוד אםכי
 במפרי כדאיתא גרס אלא ציווי זה ואין עסך לוטוכ

 ציווי. דהיינו עסך יהי' כשכירכתושכ
 דתניא(. ד"ה ע"כ ל')ערכין

 דאמרינן טוסאה )לענין לסדרס סיוחדת אינה מ(מנינהריז(
 ים( בלב אני' דדך שנאסד טהורהדספינה

 עשויות עיקדן ס"ם אדם בני כה יושכין שעה שכלאע"פ
 לי' חשיב לא בים קסיטלטלת סה ספינה5פרנסטיא,
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 המים. מחמת הי5וכה דעיקר כיוןטלטו5

 נ5מרנה(. ד"ה ע"ב פ"נ)שבת
 הוכרה אלא עתה ראין ניון העומר כ(פירתריח(

 שיבנה יה"ר אומרים ע"כ ביהמ"ק5בנין
 עשי'. יש ו5ולב בשופר משא"כביהט"ק

 כ5(. ר"ה ע"ב כ')מני5ה
 מונה ב5י5ה לברך שכה אמ העדמר כפפירתריט(

 אחר ואומר ו5יכא תמימות דבעינן בברכה עור ימנהיא ויום 5י5ה שכח אם אבל ברכה ב5א5מחר
 וכו'. שיבנה יה"רהברכה

 כל(. ר"ה ע"ב כ')מני5ה
 5מימני רמצוה שמעינן ומהנא העדמך טמ!'ררןרנ(

 כאביי. רקיי"ל העומר בספירת ושבועייומי
 מצוה(. ד"ה ע"ב י"ו)חניגה

 אמרה אומר ר"י השבת ממחרת העדמר טפירתרכא(
 לביאתו סמוך חרש מה וכו' ימים מנהתורה

 עד מסתינים שאם ניכרת 5ביאתו סמוך עצרת אףניכר
 יום היכר שם אין הבייסותין( שאמרו )כמו השבתיאחר
 ממוך חורש מה מפרש רך"ין בקונמרס(. )פי'קבוע

 רמיר חודש ראש יהי' מתי ניכר חודש ש5לביאתו
 יהי' שהיום ירעו כ"ע נראית ואינה סיהראדטיכסי
 צריך עצרת אף החורש את הב"ר יקרשו ו5מחרמו5ר
 וכו'. 5ביאתה סמוך קדושתה ~מן לעו5ם וידוע ניכרשיהא

 מה(. ר"ה ע"ב ס"ה)מנחות
 יום חמשים תמפרו כתיב בתורה העדמר כפפירתרכב(

 ש5א וי"5 יום מ"ם א5א ספרינן לאוה5א
 ממחרת ער קרא קאמר דהכי יום חמשים 5ספור הנ'צוה

 חמשיס איינ תספרו. חמשים יום שהוא השביעיתהשבת
 קאי. רבתרי' אוהקרבתם תספרויום

 כתוב(. ר"ה ע"ב ס"ה)מנחות
 סמוך ביום דאפי5ו אומר יעוד העומר טפירהרכג(

 נראה. ואין תמימות כהטום עריף5חשיכה
 כיום. שסופר בה"ג פסק בלילה 5ספוד ישכהדזקיכ:א
 כל עב.( )לקמן סתמא אידר עיקר 5ר"ת נראהאבל
 רקתני מינה ודייקינן וכו' העומר 5קצירת כשרהלילה
 אינו שוב ספר ולא אחד יום הפסיק שאם בה"נ פסקעיך לא. ביום דלילה אף לא בלילה ריום מה דיום דומיא5י5ה
 יתכן. ו5א היא גדולה ותימה תמיסות דבעיא כהטוםסופר

 זכר(. ד"ה ע"א ס"ו)טנחות
 לברך יכול חשיכה רבספק נראה והעדמר כטפירתרכר(

 כיון לילה וראי שיהא עד להמתין צריךואין
 ליכא רהא הוא חובה 5או רהשתא דרבנן ספיקאשהוא
 הוא. בעלמא למקדש זכר א5אעומר

 וכר(. ר"ה ע"א ס"ו)מנחות
 קרוב רההיתר כיון שרינן בראורייתא אפילו טפקדכה(

 בשחימה 5מישרי בעי זה רממעם האיסורסן
 סחצה. עלבמחצה

 וספק(. ר"ה ע"ב ה')עירובין
 ורבי ור"ש ר"ע וררכנן דאורייתא כפפיקא מס~ק,רכו(

 ר'( בסנהררין )כטבואר למסרא אםרם"5
 מהן א' ונימ5 חתיכות ב' מתח5ה רהי' דהיכא ס"5והכא
 5מקרא אם רס"5 רטאן מבואר )י"ז( ובכריתותחייב
 אכי5ה בשעת מצות קרינן רלא פמור סהן א' דנימלהיכא

 הטקרא שניהם לחייב ריש קטעם רהכא תירצו)ובסנהדרין

 מצות בב' 5חייב קרינן דמצות המקרא שכאוהמסורת
 אחת(. מצוה כ5 ע5 5חייב בא והמסורת חתיכות ב'דהיינו

 ור"ש(. ר"ה ע"ב ו')סוכה
 ראין טוענת הויא עץ רמוכת איתא ראםספק בכלי אינו איש ררוסת ספק עץ מוכת ספקרבז(
 5הסתפס אין מענה ומר5א אונס בביאת כמו בכךננאי
ככך.

 ואבע"א(. ד"ה ע"א מ')כתובות
 רהתם אחת בבת לישאל שבא לפרש איןחבירו ועי עליו לישאל בבא דאורייתא נמפיקא טזטפק,רכה(
 לא מהורות עצמו בפני ווה עצמו בפני זה נשא5דאמ בב"א. שניהם לישאל רבאו מכש"כ רממאות כ"עמורו

 מומאה. וראי אכ5 דא"כ אחר אדםשיאכ5ם
 אם(. וד"ה בבא ר"ה ע"א כ"ו)כתובות

 אשת ראמר רשמואל דאורייתא כפפיקא כפכנק,רכם(
 שמא תיישינן לבע5ה אסורה שנאנסהישראל

 קאמר רמראורייתא 5י' משמע ברצון וסופו באונסתחלתה
 כך. על מבע5ה אותה מוציאין הוי לא מדרבנןראי

 אונס(. ר"ה ע"ב נ"א)כתובות
 חוטח ד5יכא היכא ומיהו ברה"ר טדמאה טפקרל(

 מקות כמו ססומה ברה"ר ממהריןלמהרה
 מסוטה דנמרינן ברה"ר ר"ש דממהר חסר ונמצאשנמרר
 ראררבה חותקו על מקוה העמר לטימר ר5יכאאע"נ
 לסחר מסומה י5פינן היכי דא"רן חוקתו. ע5 ממאהעמר
 ד14"ין חוקתה. איתרע ונסתרה 5ה רקינא כיוןוי"ל מהרח. חוקת לה אית סומה הא חוקה ליכא אפי5וברה"ר
 בסומח הא ממא ספיקו דברה"י מסומה י5פינן היביא"כ

 הכתוב שעשאה מסומה רי5פינן ךי"ל חוקה.איתרע
 וראית. מהרה חוקת א5א איתרעולא וראי ממאה שאינה חוקה 5ה דאית אע"נ ממאהוראי

 וה55(. ד"ה ע"א ב')סומה
 זומא בן את שאלו בירוש5מי ברה"י טומאה כופקר5א(

 מת סומה 5ון אמר ממא רה"י ספק מהמפני
 5הו אמר ספק 5י' אמרו ספק או ודאי לבעלההיא
 מה לשרץ דן אתה ומכאן לבע5ה אסורה שהיאמצינו
 אמר טהור רה"ר ספק מה דכמכנני 5ה5ן. אף רה"יכאן
 בזמן במומאה הפסח את עושין שהציבור מצינו5הו

 הותרת ודאית מומאה אם ממאים ציכור ש5שרובו
 אומר רשב"נ ךבנרנדמפתא מומאה. 5ספק ק"1לציבור
 שאפשר מפני מהור רה"ר וספק טמא רה"י ספק מהמפני
 5רבים. 5ישאל וא"א 5יחיריישאל

 מכאן(. ד"ה ע"ב כ"ח)סימה
 )לז:( בע"ו מהור ספיקו ברה"ר טומאה טפקר5ב(

 דוקא רמשמע מסומה לה נמירידהלכתא
 הלבתא איצמריך 5מאי דועיב~ד; ממא. סתירהבמקום
 ךי"ל נממא. 5א ואימור חוקתו ע5 טהור העמר5ימא
 הכתוב דבר 5א קרא דנקט סתידה הו"א ה5כתא 5אואי
 )ממא( שנו5רה בכ"מ מומאה ספק 5כ5 וה"ה בהווהא5א

 המלך רנזירת וסר"א מוו יותר 11 למהר איןרמסברא
 להעמיר ה5כתא איצמריך ה5כך מומאה ספק בכ5היא
 מומאה 5י' מחתינן ד5א אחזסתה ברה"ר מומאהספק

מספק.
 מכאן(. ר"ה ע"ב כ"ח)סוטה
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 תכפים מויים הכרייתא מיום ברה"ר טומאה ספקיינ(
 שבא אע"פ מבערב חי יאוהו שאם לר"ם.

 אלמא רה"ר ספק שזה מפני טהור מת ובוצאואנחהית
 רה"ר. לי' חשבינן בלי5ה אפי5ו 5ר"מ בין 5רבנןיבין

 ר5ילה משמע )מ"נ( שמיני פרק טהרות דבמם'ךקשיא
 ב5ילה דפלטיא בירוש5מי כהשמע וכן כרה"י לעו5םחשוב
 דברים יש ז' פרק דטהרות 12ר~רספתא רה"י.חשוב
 דאמרינן הא מפרש )קנג:( ו1:12"12 כרה"י ועשאוםברה"ר
 עברו ש5א א5א 5"ש 5טומאה רה"ר החמה בימותבקעה
 ו5כאן. 5כאן רה"י עברו אב5 הגשמים ימותעלו

 ברה"ר(. ד"ה ע"ב כ"ח)מוטה
 נזיר דמגמרא טהור מפיקו ברה"ר טומאה כפכפקדלד(

 חשוב ת5ת דאיכא היכא דכ5 משמע)נז.(
 בועל סוטה מה מסוטה גמירי טומאה מפק )דכ5רה"ר

 ברה"ר מומאה חשבינן ילא רנראה תרי(. היינוונבע5ת
 כנון 5כ5 ג5וי' 5היות יכו5ה היתה דמפיקא היכאא5א
 )כתובות ביניהם אחד ושיץ צפררעים ותשעה דנזירההוא
 בממה שנגעה הוא ודאי המגע רנרה ההוא אב5טו.(
 תמקור ומקום 5או או ראתה אם א5א מפק שוםואין
 אם אפי5ו רה"ר בי' 5מימר שייך ו5א הוא מתרמקום
 ברה"ר. המפקנו5ד

 ברה"ר(. ד"ה ע"ב כ"ח)מוטה
 ממזר דמקיש 1י"5 דאורי'תא ספיקא כסמ!ק,רלה(

 נבי ה"נ ספק ממעטינן קה5 גבי מה5קה5
 דרבא אמר )5ז.( ך12'12מרת מפק. - ממזר ממעטינןממזר
 דהתם ךי"ל אמור. ספיקן דאמר דמתני' כר"א מ"לנךפיה
 דכ"ע. א5יבא בעי הכא אב5 אליביה רבאקאמר

 א5א(. וד"ה ת"י וחד, ד"ה ע"א ע"ג)קידושין

רל"
 דכתיב משום בקונטרס פירש להקל נפשות כסכפק

 נראה ך4שי1 הערה. והצי5ו העדהושפטו
 מפקינן 5א ממונא דאפי5ו ממפיקא קט5י 5אדבלא"ה
ממפיקא.

 מפק(. ר"ה ע"כ נ')ב"ב
 ואף ויעבדנה ימצאנה עכו"ם שמא 5אימורא- ספיקי תרי דאיכא הכא דשאני יי"5 איסורין ספקרלז(
 5ה מזבין יקרים דדמי' איירי שמא .ישראל ימצאנהאם

 5יכא ישרא5 לצורף משכנה או מכרה התם אב55עכו"ם
 ודאי ו5הכי _ישרא5 ביד היא קיימא דהא ספיקא חדאאלא
 לה.מבטל

 איידי(. ד"ה ע"א מ"ג)ע"ז
 אדם אב5 5טהרות טהור ברה"ר פפומאה .כפס!קרלח(
 טבי5ה.בעי-

 ע"ז(. אות תוס' פמחי)ע"ז
 חיישינ4 דאורייתא מי5י דאורייתא ספיקא ספק,ר5ט(

 יוהכ"פ ימים ב' 5התענות יש ןלפי"זלמפק.
 יכולין הציבור אא"כ הציבור ע5 גזירה גוזרין איןאך

 מתענה. הי' ךך"י הציבור. ע5 5קבוע ואין בה-לעמוד
 ר"א(. אות תום' פמקי)מנחות

 אף העזרה נבי שייר 5א ברה"ר פפומאה כפכפקרם(
 יכו5 5א פעמים דרוכ משום היא ר"הרעזרה

 מ5יגע.להןהר
 ד5יתי'(. ר"ה ע"ב ב')חו5ין

 בהרת גבי כמו 5התברר דא"א כזה מפק דוקא מפקרסא(
 לבן( 5שער קדמה )בהרת כך שהואד5פעמים

 מטעם קרא 5מעוטי שפיר שייך אחר בענין שהואולפעמים
 תורים 5ענין )כגון 5התברר דאפשר מפק אבל מפקשהם
 ה5כך נדו5ים או קטנים הם אם ג5יא שמיא קמי יונה(ובני
 מפיקא שאינו ספק שהם מטעם 5מעוטי קרא אתילא
 שפיא.קפי

 איצטריך(. ד"ה ע"ב ב"כ)חו5ין
 באחרות ואתרות גרסינן ד5א אור"ת ספיקא ספקרמב(

 אפי5ו שאומר בברייתא יהודה ר' א5אוכו'
 בעבודת בחדא כוותי' מ"5 ושמוא5 מ"ס אימוריןבשאר
 אימורין. בשאר ופ5ינ ס"ס( )דאומרכוכבים

 נתערבו(, ד"ה ע"א פ"א)יבמות
 ספיקא מספק 5מישרי מצי ד5א וייי5 ספיקא ספקרסנ(

 יום תראה שאם אהדדי דסתרי קו5י תרידהוו
 ראשון ביום רובו יצא לא דשמא מם"ם נמי תשתרימ"א

 התרנו בתח5ה והשתא היא נקיבה די5מא רוכ יצאואפי5ו
 הרי נקבה שמא משום נתירנו השתא זכר דשמאמשום
 ר' דשרי מוכח דהכא ימוגיא ר~ימה אימור. נעשהמם"נ
 באכי5תה ס"ם היי אי מקצתה שיצתה בש5יאאליעזר
 ןי"ל ר"א. אסר בם"ם דאפי5ו משמע )עז:(ובחולין
 ה51ד אחר ש5 בש5יא מיירי וכו' שמא התם רקתניברייתא
 אמרי רהתם ןערי"ל הו5ר. קורם ש5 בש5יא אייריור"א
 כו5ה. אטו מקצת נזירהבם"ס

 ש5יא(. ור"ה דקא ד"ה ע"א י"א)ב"ק
 שצבעו בנד )גבי ער5ה גבי אישתרי 'ספיקא ספקרמג*(

 נ'( )ביצה חדא אינא רמיהו ער5ה(.בק5יפי
 נתערבו התם דקתני טריפה במפק מפיקא מפקראמרה
 נתערבה וקתני רהא ר"ת אומר ךעךך אמורות. כו5ןבא5ף
 תדע אודאה -א5א אמפיקה קאי 5א אמורות כו5ןבאלף
 שהם באדן ברימוני רוקא ס"ם 5קמן דאמר ר"ידאפי5ו

 שרי באדן ברימוני אפי5ו שמעון ורבי 5מנות שדרכואת
 מפיקות. בכמה אפי5ו אמר ראמר ךמאןס"ם.

 נתערבו(. ד"ה ע"א ע"ב)זבחים
 תרי שיהי' שיזרמן באפשרות שבאם ספיקא ספקרפד(

 בטועה ךבויהר הם"ס. 5"מ תו דמתדיקו5י
 ~. ספיקי. כמה דאיכא אע"ג מחמרינןבנמרא

 תשב(1 ר"ה ע"א .כ"ט)נדה
 מידי יוצא ואינו מפרו ע5 מומך מוגה שאינו כפכפךרמה(

 5ימה אם אכ5 ע5 דע5 ושבשתא 5עו5םטעותו
 או כשיגד5 מעצמו 5הבין שיכו5 דייק ו5א דנריסקמי

 -' . נפקא. ממי5א שבשתאאמרינן

 שבשתא(. ד"ה ע"א קי"ב)פסחים
 רש . שנהרג( )משום בעצמו נתב 5א ישעי' ספררמו(

 לדאם גרם שחןקי' )היינו כתבו וסייעתוחוקי'
 קודם מת וחזקי' שמו ע5 הדבר נקרא בתורהלעסוק
 5ישעי'. הרג בתו בן מנשה דה5אלישעי'

 חזקי'(. ד"ה ע"א ט"ו)ב"ב
 דהי' )אף ישעי' ו5א ירמי' נתנ מלכים מפררמו(

 מ5כים 3מוף הי' ו5א שנהרג 5פי ירמי'(קודם
 : כתב. 5א מפרו ך4שמ!ילך ואי5ךממנשה

  ירסך'(. ד"ה ע"א ט"ו)ב"ב
 להפקינ 5אסור בדעתך אם אפי5ו ר~ךרה למפ1ךדסח(

 ע5 רוכב והוא הס"ת החמור ע55אחוריו
 ךעה4 דמי. שפיר וכתובים בנביאים אב5החמור

 דבהדי*
 ספשילן וה הרי ופרים סלאה דסקיא בירוש5טיאסר
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 וירככ(. ר"ה ע"א י"ח)ברכות ע5יו. ורוכבלאחוריו
 שצריך 5ר"ת נראה אותיות כתיבת ט"ת,רמט(

 רומה 5או דבאם 5תוכה הטי"ת ראש5כוף
 פ"א.נעין

 טיתין(. ד"ה ע"ב ק"נ)שבת
 דמותר ס"ת כתיקון כן פוסק נמי וי"ת תורה ספררנ(
 קנקנתום. היינו ר5או 5כ"ע 5ס"ת הריו 5תוך אררמנם5תת

 קנקנתום(. ר"ה ע"א י"נ)עירובין
 ש5נו ק5פים ע5 כותבים ראנו ומגי5ה ותפילין כו"תרנא(

 נותנים שאנו שהסיר ר"ת ותירץ עפיציר5א
 ספר 5פסו5 רצה ןך"ין כעפצים. מהני ש5נובק5פים
 רהתם השיכו והאשכנזים עפצים ש5 מריו הכתובהתורה
 מנוף שעשוי אותו אב5 עפצים בהן ששרו בסיםסיירי

 טוב. הוא ודאיהעפצים
 על(. ור"ה ריפתרא ר"ה ע"א י"ט)מני5ה

 רף בין וש5 וש5מטה ש5מע5ה ס"ת בליןני כו"רע,רנב(
 ,ץשום בהן יש מחוברין יטהן זמן כ55רף

 קרושה. משום בהן אין רג"ז והיכאקדושה
 . ה5וחות ר"ה ע"א 5"ב)מני5ה

 ררחמי פסוקי 5ומר נהנו ס"ת כיטסוציאין 'ם"ךןרננ(
 ה' פקורי נאמנה ה' ערות תמימה ה'תורת

 ןאתק'ץג בצרם יטכרם יטמתן 5פי ברה ה' מצות"טרים
 ,טל צערים וךטה כננר תיבות קךט בו יט"ט נר5ואומר
 הם' כננר תמימה ה' בתורת יש תיבות ןמ' הארוהנושאי
 התורה. ניתנה יטבהםתם

 גו55ו(. ר"ה ע"א 5"ב)מני5ה
 ו5בתח5ה בו 5קרות שירצה 5מקום פותחו כו"רערנר(

 שלא כרי שיברך קורם וסותמו נו55והוא
 אין בריעבר אב5 בו כתובות שהכרכות ההמוןיאמרו
 שקרא 5אחר אב5 עתה כ"כ ע"ה שכיחי 5א שהרי5חוש
 יהורה. כרבי שיברך קורם 5גו55ו צריך ודאיבו

 גו55ו(. ר"ה ע"א 5"ב)מני5ה
 בו וקרא ערום ס"ת אחז שאם ריב"א פירש למ"רןרנה(

 ב5א ערום והיינו הקריאה מן שכר 5ואין
 בימינה ימים אורך במטפחת אחזו אב5 מצוהאותה

 וכבוד. עושרבשמא5ה
 ב5א(. ר"ה ע"א 5"ב)מני5ה

 אריח. והקצרה 5בינה קרוי' הארוכה שיטה ט"רןרנו(
 קצרה נבי ע5 רחבה ה5בינה דץים2טיררן

 מזה 5מע5ה זה ואת כ5 זו ושירה ראשי' מב'וסתומה
 מזה למע5ה זה 5בינה ו1ץאזינו מזה. 5מע5ה זהוהשמות
 ע2טררן הראשונה. השיטה כסוף ואת הרמ ברשא"ט
 שיטין. י' בו 5כתוב ץריה הדףבסוף

 5'(. אות תוס' פסקי)מני5ה
 שצריכה מ5מר ואמת ש5ום רברי )טז:( במני5ה כו"רןרנו(

 ר5או ר"ח ופירש תורה ש5 כאמיתהשרטום
 כיחירה משמע דאמיתה דלישנא מזוזה. א5א ס"תהיינו
 וכן שסים מ5כות עו5 בה דיש מזוזה רהיינו תורהש5

 בין היינו שרטוט צריכין ראין הא י"5 1,שתאעיקר.
 כהט5ש נריעי ר5א שרטוט צריכין פיאות בר' אב5השיטין
 נותבין.אין

 אינרת(. כתבה ר"ה ע"ב י"ז)סומה
 ו5א מ"ת 5א לשרטם כ55 רגי5ות ראין כהטמע כם"רןרנח(

 )ירוש5מי הריום רנקרא כחטום והיינותפילין

 הריוט( נקרא ועושהו מרכר הפטור רכל ב' ה5כה פ"קשבת
 שרטוט ב5א יפה 5כתוב יכו5 הסופר אין אםןגויהו
 ואנוהו. א5י זה כהטום ושיטה שיטה כ5 ע5 5שרטטצריך
 5כתוב רשאי אינו ה"א( )פ"א סופרים בסס' ראמררהא
 פסו5ה ססורנ5ת שאינה ויריעה )שירטוט( סירנ5אא"ב
 ורוחק. ומצררין ו5מטה מ5מע5ה שרטוטין ר'היינו

 א"ר(. ר"ה ע"ב ו')גיטין
 אותו ו5א ריו קרוי הוא ש5נו רריו אור"ת ריו כו"רע,רנט(

 ןעד41 ריו. מיקרי 5א רההוא מעפציםשעושין
 בריו ש5א כתבה קג:( )שבת כראמרינן ריו בעירס"ת
 )נרה ראמרינן מהא ר"ת מרקרק דעדך קאי. ואס"תיננז
 ש5נו ריו והיינו ובריק רריותא קורטא פ5י אמי רביכ.(

 אור"ת ן2טרף קורטא. פ5י בו 5ומר ושייך יבששהוא
 כמו ש5נו ריו ממנו שעושין העץ ק5יפת 5ח5וחיתרהוא
 שבאשה. רמים 5ח5וחית רהיינו י:( )נרה מצו שירפהזו

 ריו(. ד"ה ע"א י"ט)גיטין
 ושנקנתום אררמנ"ט הוא דשיחור אור"י ריך כו"רע,רס(

 ינ.( )עירוכין שמוא5 רבינו שפירש כמוהוא
 נמי ןך"יע ב5ע"ז. ויררוי"5 שקורין ירוקה קרקערהוא
 5תת מותר אררמנ"ט שעשה תורה ספר תיקון בספרפירש
 ראסר. 5מאן ראיכא קנקנתום היינו ר5או 5כ"ע הריו5תוך

 קנקנתום(. ר"ה ע"א י"ט)גיטין
 כרמוכח לשמה עיבור רבעי קיי"5 כישב"נ כו"רערסא(

 )מח:( בסנהררין דאמרינן יוקא )נר:(.5קמן
 ד5א ר"ת מפרש כרבנן היא( מי5תא הזמנה )ראמרראביי
 הק5פים שמתקנין הזמנות בשאר רסגי 5שמן עיבורפעי

 ורבא היא מי5תא רהזמנה כיון 5שמן אותםוכמטרטטין
 ןלאביי מועטת. הזמנה ו5א 5שמן עיכור רבעיכרשב"ג

 )5ענין 5שמן צביעה ו5א טווייה ו5א עיבור 5א בעי5א
תכ5ת(.

 ער(. ר"ה ע"ב מ"ה)ניטין
 5ישרא5 5מכור כתבו אפי5ו עכו"ם שכתבו כו"רערסב(

 בכתיבה. אינו בקשירה שאינו כ5 כמטוםיגנז
 כ5(. ד"ה ע"ב מ"ה)גיטין

 פירש בו קורין 5ה אמרי עכו"ם ביד שנמצא ,כו"רערסנ(
 ישרא5 ד,טמא ספיקא ספק 5י' דהוהבקונטרס

 לישראל 5מכור כתבו שמא עכו"ם כתבו ואפי5וכתבו
 ראמרי טעמא אלא נראה ואין כוכבים עבורת 5שםולא
 כתבו שישרא5 טפי 5מת5י ראיכא כהטום בו קורין5ה
 5כתוב. עכו"ם ררךראין

 אמרי(. ר"ה ע"ב מ"ה)גיטין
 הרר ד5א פסירא זה אין בטעות שכתב כו"רערסר(

 הוי בשטרות כשטעה )רק 5הניהוריכו5ין
 הרר(. ד5אפסידא

 סופרג ד"ה ע"ב כ"א)ב"ב
 כנכסים קנייה 5ענין רהוי אע"נ ר"י אומר כו"רערסה(

 נכסים בכ55 הוי 5א מ"ם אחריות 5הםשאין
 אשה ו5ישא תורה 5למור א5א 5מוכרו יכו5 שאינו5פי

 בכ55(. ס"ת האם נכסיו רהמקריש 5הו איבעיא)וע"כ
 איבעיא(. ר"ה ע"א קנ"א)ב"ב

 אני הכתיבה בתח5ת בפירוש שיאמר צריך כו"רןרסו(
 לשם והאזכרות ישרא5 תורת 5שםכותב

 )נר:( בניטין כהטמע רכן קאי. 5שכק 5או רסתמאקרהטה
 לשמן פירשתי 5א כהטמע לשמן כתבתי 5א ש5ואזכרות
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 5ומר 5ו הי' 5שמן ש5א שיפרש ער בשר סתמאדאי
 לשמן. ש5אבתבתים

 ובי(. ר"ה ע"א ב"ז)ע"ז
 אות אפי5ו בו הניה אם השוק מן ש5קח מ!"רןרסז(

 אצ5 שהי' מצוה בחוטף עור נחשב 5אאחת
 ע"ז ומע5ין מונה שאינו ספר כהשהה שהי' בעבירהחבירו
 )מ"ר(. בתבובאי5ו

 אם(. ר"ה ע"א 5')מנחות
 בותב וכהשה אומר הקב"ה רגרסי ספרים יש מ!"רןרסח(

 ותפי5ין ומזוזה ס"ת 5בותבי היאוחומרא
 ו5בתוב. 5קרותשיצטרבו

 וכמשה(. ר"ה ע"א 5')מנחות
 אם מ5אה אם בתיבה בשמסומקין טועים יש מ!"רןרסט(

 ריתירות כהשום מ5אה אותה שעושיןחסרה
 היא. מי5תא רלאד בה 5ן5ית

 אב5(. ר"ה ע"א 5')מנחות
 בשם פירש ר"ת ברפין ימעט ו5א ירבה ר5א ימ!"רןרע(

 רקה בשהבתיבה רהיינו הנאון בשם שאמרר"ה
 רפין 5עשות ךיכרל הנוי. 5פי הב5 גסה בשהכתיבהאב5

 נסה שהבתיבה ביון כה2וטטות עיניו ראין ארוביןבשימין
 שיעורין או שיטין ס' ר5יבא אע"נ אחריו ר12רף)ם"ר(.
 5סיים 5ו שא"א אע"מ 5מיחש 5יבא סופרים רמס'אחריני
 יעשה אא"ב שיטין ס' אחרים ברפין כמו אחר במסוקהרף
 )מ"ר(. ארובות תיבות אחריוברמ

 פסוק(. ר"ה ע"א 5')מנחות
 בין )מניה השם את תו5ין אף אומר יוסי רבי מ!"רןרעא(

 ור"ת ובותב מוחק אף אומר יצחק ור'השיטין(
 אף נריס ו5א ומוחק( )מגירר מכו5הו עריף רתו5יןפירש
 ובן תו5ין רוקא קסבר תו5ין ה5בה רפסק ומאןתו5ין
 רתו5ין בירוש5מי ברמוכח בן 5ומר א"א אבל ר"ת.פוסק
 את בותבין אין מאיר רבי משום אומר רשב"אנרע
 תו5ין ואין המחק מקום ע5 ו5א הנרר מקום ע5 5אהשם
 )מ"ר(. ונונזה בו5ה חיריעה את מס5ק עושה ביצר השםאת

 ר"י(. ר"ה ע"ב 5')מנחות
 בתבה )קנ:( בשבת רתניא הא משמע מבאן מ!"רןרעב(

 שבתב או בה ביוצא השירה שבתב אובשירה
 בס"ת יגנזו א5ו הרי בזהב האזברות שבתב או בריוש5א
 א5א 5מני5ה ספרים בין אין )קטו:( יבשבת הקאסיירי.
 רההיא יוסף רב הרב ותירץ לשון בב5 נכתביןשספרין
 ס"ת. ד5או ספריםבשאר

 עשאה(. ר"ה ע"ב 5"א)מנחות
 ר"ת והקשה אפיצן ב5א בשר רס"ת משמע מ!"רצרענ(

 דערוי עפיץ. ב5א רפסו5 כהשמע )עט:(רבשבת
 אינם הא ש5נו הק5פים ע5 ס"ת בותבין אנו האיךקשה

 חשיב ש5נו רתיקון י"ת רבופרש גימין. ובןמעופצין
כאפיצן.

 הא(. ר"ה ע"ב י"א)מנחות
 רמותר ר"ה 5נבי בר"י רהלבה נראה ךםפרים מ!"רןרעד(

 ך12פםקי עלי'. מונח שס"ת מטה ע"נ5ישב
 או יפיח שמא 5ישן רוקא 5ישב אסור ד5ם"דהתום'
 אסור ד"ה ד12רצדם1 ראמר(. ד"ה ע"ב 5"ב )סנהותיקכהש
 ספרים. ס5אה שהיא תיבה 5ענין הירוש5סיסביא

)שם(.
 ס"ת 5שרמט רני5ין היו י5א יי"5 תפילין ם"ת,רעה(

 בראמרינן שרטוט בעי רלא ביוןותפילין
 נקרא ועושהו הרבר מן הפטיר ב5 ד,שבת פ"קבירוש5מי
 שרטוט. בעי מזוזה רק מביאו עמרם רב ובסררהריוט
 ואנוהו א5י זה כהטום שרטוט בעי רס"ת י"תדאומר

 תימה ךקצת שרטוט. בעי 5א בעור רמבוסין תפי5יןאב5
 י5פינן 5א ואמאי בנז"ש מס"ת מזוזה י5פינןדבסמור
 שרטוט. 5ענין ממזוזה ס"תמיני'

 הא(. ר"ה ע"ב 5"ב)מנחות
 יום בב5 מעשה רהא ו5מר צא ר"ת ואומר ם"תרעז(

 ציבור ובשש5יה עומרין הב5 הבימה ע5 עומרבשס"ת
 יושבין. הכ5מושיבו

 הא(. ר"ה ע"א 5"נ)מנחות
 5צר ו5א ימין מצר 5א 5יו"ר קוץ עשה 5א מ!"רןרעח(

 נט )ומ"מ אות 5"ה הגוף 5צר ו5אשמא5
 יוציאו ו5א בו 5החמיר אין שמא5 בצר קוץ עשהש5א
 ב"ט מנחות בתוס' אינו )זה הראשונים( גימין ע55עז
 קוצו(. ר"הע"א

 5"ה(. אות תוס' פסקי)מנחות
  הת2ין. 5הוציא יכו5 האותיות בתיבת אחר ם"תרעט(

 שאם 5האריך צריך בכ"ף הפשוטיםאדתידת
 הרף בתוך בו5ו צריך שם בפופה בב"ף הי' בפופההי'

 ששתי ביון אברהם בנון הרף בתוך 5בתובהתחיל
 5שיטה חוץ יבתבם 5א אחת תיבה הם אחרונותאותיות
 ושסוא5. נפת5י ראובן ובן אברהם ויתחי5 יהזורא5א

 ל"ט-נ"ב-נ"נ(. אות תוס' פסקי)מנחות
 ויבתוב מבו5הו עריף שנתייבש אחר רנורר נראה מ!"רןרפ(

 בין יבתוב שמחק והחו5 הגררר ע5השם
 נ' שיהו ער השיטין בין השם יכתוב ךלאהשיטות.
 מותר השם ת5ה אם ד12דיע12ך חו5 מהם אחרתיבות
 באסצע ריו 5ו חיסר ואם 5רף רף בין נ55 5ת5ותאין
 האותיות. משאר ויתהי5 קו5מוסו 5טבו5 יבו5השם

 יחשך12 ןלא אחר. בטבו5 בו5ו יבתובדלכתחלה
 קודש אם וירע השם בתיבת בשעת ירבר ו5אמחשבות

 נזבר 5א ר"י ר"ה ע"ב 5' מנחות בפנים )עיין הו5אם
 הדברים(. כ5שם

 נ"ד(. אות תוס' פסקי)מנחות
 שאינו בצר ומבחוץ בנירים תפירה צריך מ!"רןרפא(

 שהוא הבתף ומע5 שור ש5 דבנגיריםבתוב
 הטחם שרוקרין פשתן בנר כתופרי לרעפרך ןפכריךרחב.
 ופעמים זה מצר שפעמים צמר בבנרי ו5א אחר מצר5עו5ם
 בנמ' )ר"ז מראי יותר התפירה יכמשךך לא אחר.מצד
 פירש"י(.5פי

 נ"מ-צ"ט(. אות תוס' פסקי)סנחות
 הטן כהמירת חוץ 5בינה ע5 אריח השירות ב5 כמ"רןרפב(

 ס"ת. נבי ע5 אציליו ב' יניחלא
 ס"ב-קב"ז(. אות תוס' פסקי)מנחות

 נזברתי אם הקורש הארון בשבניתי ואמר מ!"רןרפנ(
 5צאת ךכפך12 מיושב. ס"ת סרת 5פיהרחבתי

 בא5בסון. ו5הניח שניהםידי
 פ"נ(. אות תוס' פסקי)מנהות

 אם )אסר נקורה עשה התורה עזרא בשבתב מ!"רןרפד(
 סחקתי 5א ה5א ישיב( נקרת 5סה כהמהיאסר

 5מאן איבא 5בן חו5ם מכה וא"ו ב5א ונקרא נקורעשרון
 5י'. דרישד5א
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 ר5"א(. או(ז תום' פסקי)מנחות
 וגררו תפילין או ס"ת כשבותבין ליזהר ייש מ"תרפה(

 כד12ם במקומו לכתוב שאין השםמקום

 השם. קיד,ם מיהארבמקומו
 ינור(. ד"ה ע"א ו')ערכין

 של בדיו ס"ת לכתוכ אוסר י"ת תורה מפררפו(
 לכתוג וצריכים לח לעולם שהוא לפיעפצים

 מתייבש. שהואבריו
 פלי(. ד"ה ע"א כ')נדה

 )להפשילן ס"ת לאמור בדעתך אם ואפילו מפריםרפז(
 ובכתובים בנביאים אבל ההמור עללאחוריו

 בירושלמי אמר רבהריא דערך ס"ת. מרנקמ רמישפיר
 הר"ז מת של עצמות בה שהיו או ספרים מלאהרסקיא
 עליו. ורובב לאחוריומפשילן

 וירכב(. ר"ה ע"א י"ח)ברכות
 מכבסין אין המפרים מטפחת בירושלמי מכפךיםרפז*(

 הכבור. מפני רנלים במיאותן
 הספרים(. ר"ה ע"ב י"ח)מו"ק

 ציבור משל ספרים לקנות רנילין היו מפריםרפח(
 העיר. בני בהםללמור

 והספרים(. ר"ה ע"א מ"ח)נררים
 להשאי5 עשוין רספרים משמע רהכא וא"ת כמפריםרפס(

 שאר כש"כ דאגדתא ספרא אפילוולהשכיר

 זה לער עומרת וצדקתו )נ.( בכתובות כראמרספרים

 קיר:( )ב"ק רתנן וקשה לאחרים ומשאילן ספריםהכותב
 בעיר נניבה שם לו יצא אם אחר ביר וספריו כליוהמכיר
 אומר שאני הימנו ב5 לאו 5ח1 ואם וימול נתן כסהישבע

 נאמן זה יהי' ואמאי הימנו זה ולקחם לאחרסכרם

 דנך~~ה לך. השאלתיו אמר בעי דאי במיגו לי נגנבולוסר
 רני5 הספרים בעל שאין במכירים איירי דהתם5ו"ת

 לתרץ נראה רודי ה"י רלגוורי בירו. שהם אותן5השאיל

 והא(. ד"ה ע"א קמ"ז )ב"ם 5"א. להוציארמינו

 לחתוך יכול אחר בכרך ונביאים תורה מפריםרצ(
 כשחותך אלא המפר בזיון הוי דלאולחלקם

 שותפין(. )של ח5וקהמחמת
 שאם(. ד"ה ע"א י"ר)ב"כ

 שהיא תיבה אמרינן )ברכות( בירושלמי מפר'םרצא(
 נותנה ואינו המטה לראש נותנה ספריםמלאה

 מפחים עשרה נבוה המטה שתהא והוא הסמה5רנלות

 בתיבה. נוגעין הממה חבלי יהוולא
 אסור(. ד"ה ע"ב ל"ב)מנחות

 על סומכין אנו רברים בכמה חיצונים מפר'םרצב(
 )כמו שלנו גמרא ומניחין חיצוניםספרים

 1סומכין מתים של ממליתות בזה"ז הציציתשמסירין

 במנית בן שאול אבא )פי"ב( שמחות במסכת רתניאאהא

 והתירו אבא של מרנלותיו תחת שיקברוהו 5בניוצוה

 בשבת להיות שחל אב ר"ח לענין רכן מפליוני(.תכ5ת

 בפסיקתא הוא וכן בסאי השמיםדספסירין

 ןכ~
 מה

 החיצונים. הספרים על סומכין ויחלשקורין
 אבל(. ר"ת ע"ב ס')פסחים

 שכנים בירי לאפוקי קנה יבם אם יוקא אדם מר'סרצנ(
 לח1 בע15 דאם הכושד. שעת לו הי'שלא

 - שר.. נמי קכתחלה הה"רדוקא
 אם(. ור"ה פצוע ד"ה ע"ב ב')יבסות

 סיסט בו שיהו לעיל דבעינן הא ר"י אומר כמריםרצר(
 פירש וכן סרים סימני בו שאין אע"פ הוי סריםספק אגי -סרים וראי ליחשב היינו משנולרמרים

 מז.( )נדהרשב"ם
 עד(. ד"ה ע"ב פ')יבמות

 לדין מועילין אין רזקן דשערות ר"י ואומר כ:ריםרצה(
 _מקומות שאר דבבל אע"נ שערות שתיהבאת

 בזקן שערות שתי דהביא כיון דא"ת מועילים.שבגוף
 הנא הסימנים מן אחד והלא בכולן שיהא ער קאמרסאי
 בהבאת חשוב ראין ד4ידך"י זקן. לו יש והרי זקן לושאין
 ןהכא זקנו. נתמלא א"כ אלא זקן לו יש לבר שערותשתי
 מרים הוא שכבר כ' אחר שהביא סה אבל כ' קודםסיירי
 כלום. בכך איןוראי

 רהביא(. ד"ה ע"ב פ')יבמות
 לי שאין מי והרי בסרים זקן תמצא איך מריםרצו(
 רוב אחר זקן שהביא כגון די"ל סרים. ממימני אחרזקן

 מז.( )נרה כראמר הוא סרים רכה"גשנותיו
 הרי(. ר"ה ע"ב ל"ה)קידושין

 שנותיו רוב ער סימנין הביא דלא היכא מריםרצז(
 סרים )וסימן סרים סימני בלא סריםחשוב

 כיפה(. ועושה משתין איהוא
 קמן(. ד"ה ע"ב י"מ)בכורות

 רבים. להיות הסתם מהני משנה כןרןםרצח(
 גבי(. ר"ה ע"ב ב')ביצה

.--

 עימערכת
 הרין הוא אלא לוה רוקא לאו מל1ה לאיש לוה עברא(

 מקח. ושמרי כתובה כמו חובבבל
 כותבין(. ר"ה ע"ב מ"ז)כתובות

 עליהם עומרין אין באבילותם ושפחות ע2:דיםב(
 ל-וחסין. לאסוקי אחי רילמאבשורה

 אין(. ר"ה 1"ב מ"ז)ברכות
 כנעני בעכר רמיירי קאמר לא אמאי וקשיא עב:ךיםנ(

 דמיירי איתא דאי די"ל להקדישו. ארםשיכול
 אבל ההקרש( מיר )לפדות בשלשה סגי כנעניבעבר
 ויברחו. ישמעו שמא גזירה בירושלמי כדאיתא לאבעשרה

 וארם(. ר"ה ע"ב כ"נ)מגילה
 רהיינו וקשיא לקרקעות איתקש רעבר משסע עב:ךימד(

 רוהתנחלחם קרא כתיב רעליה כנעני עבררוקא
 לקרקע. ראיתקש כלל מצינו לא עברי עבדאב5

 שמי~ג ר"ה ע"ב ב"נ)מגילה
 כותית לההיא אמבלה אמי בר ח-יא דר' עברי' עב:ךיםה(

 ממבילה והי' לו ליהדה רוצה שהי' אשהלשם
 ומועה לינשא שמובלות,למשנתבעות ישראל בנות כלכררך
 - ' נשנ"ז* גזרו לא דבעברהו'

 אמבלה(. ר"ה ע"ב מ"ה)יבמות
 בעי דבעברי משמע שמעתין בכולי עבר עבדים,ו(

 במבילה לי' סגי ולא כשכהטתחררטבילח
 איריסין שמר הכותן אמרינן )מ.( דב:גימיןקסייתא.
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 רמקורשת משמע בו והתקדץ2י בו צאי 5ה ואמר5שפחתי
 לשם מקורם שטב5ה בגון ראיירי י"ל מב5ה. ר5אאע"נ

 5גט. קורמת שיחרור ש5 שהמבי5השיחרור
 נר(. ר"ה ע"ב מ"ז)יבמות

 בא"י אותו משהין ראין 5קמן רשב"א דאסר ע12דימז(
 5מ51 רוצה שאינו עבר מהרות הפסרמפני

 היא חבמים רתקנת ר44דך'1י ברחו. בע5 יסה5נוואמאי
 ע5יו מקב5 ראין ביון והיתר באיסור רבו את יבשי5ש5א
 ראין מאחר במצוות 5חייבו מוב ראין דעךך מצוות.עו5
 5קיימם.חפץ

 א5א(. ר"ה ע"א מ"ח)יבמות
 שאינם עברים מקייסין ראין אומר ררע"ק ע12דימח(

 5יייי דנךאה יינו ינסך ש5א ריב"ן פי'מ5ין
 מ5ין. שאינם לקיים אסורו5בך עבריי 5מו5 5אברהם הקב"ה שצוה 5פי ררע"קרמעמא

 אין(. ר"ה ע"ב מ"ח)יבמות
 רע4ק רברי מפרש פפא ררב 5ר"י ונראה ע12דיממ(

 מקיימין אין התם ורוחהו 5מו5 רנתרצהרהיבא
 היבא אב5 משהינן 5א מצוה רשהויי 5מו5 ומצוההואי5
 י"ב מג5ג5 ברחו בע5 5מו5ו מחויב אינו ימו5 ש5ארפסק
 האי ררב בשערי פירש ךכנן יתרצה. או5י עמוחורש
 שביעי.בשער

 היבא(. ר"ה ע"ב מ"ח)יבמות
 רעברא א5עזר )ברבי בן ה5בה אין ומיהו _עבדיםי(

 רקיי"5 ע5י' רפ5ינ בר"נ א5א רמי(במקרקעי
 חמא בר יוסף 5רב אבא ר' 5י' רש5ח שמעתתא הניבב5
 קבח.()ב"ב

 מועטים(. ר"ה ע"ב ס"ז)יבמות
 מצוות 5ענין אב5 קנוי גופו עברי עבד ע12דימ,יא(

5א.
 ע"א(. מ"מ)יבמות

 )י.( בקירושין ראמר הא עברי עבד ע12דימ,יב(
 גט שצריך 5ענין היינו קנוי גופו עברירעבר

 בהמנאת א5א הפסח אבי5 הוה 5א רבי' 5י' קני הוהךאי 5" מצוות 5ענין אב5 בע5מא באמירה יוצא ואיןשחרור
 אחרים. בהמנאת ו5א בנעני בעבררבו

 א5מא(. ר"ה ע"ב ע')יבמות
 עברים הוקשו אמרינן רובתא דבב5 אע"ג ע12דימיג(

 5חושבם יש בתובה( )5ענין הבא5קרקעות

 ובורחים. שמתים 5פי עי5וייהו רעתא סמבה ר5אכממ5מ5י
 מני(. ר"ה ע"א צ"מ)יבמות

 רבו ב5א 5עבר תרומה חו5קין האיך וששה ע12דיממו(
 כירן וישאל 5ישרא5 רבו ימברנו שמא5יחוש

 5ו. ו5א חוטא יהא 5א רבו ע5רמזונותיו
 ואם ר"ה ע"ב צ"מ)יבמות

 תפי5ין שמניח מסתבב נ"נ ננעני עבד עכדימ,טז(
 בפנן תפילין שהניח או )רתניא רבולפני

 מ"מ אב5 שנשתחרר( סימן שאינו 5חירות יצא לאהבו
 מניח אם 5רבו ת5מיר )וע"ב שעה ב5 5הניח רגי5אינו

 חיישינן ו5א רבו ש5 מנעלו גם 5התיר סותרתפי5ין-
 הוא(. בנעני עבר יאמרשהרואה

 אב5(. ר"ה ע"א צ"ו)בתובות
 אבל בנזירות 5ו 5מחות יכו5 יבו עבד ע12דימ,יז(
 אמר אם מפסיד הוא בי ב55 5ערבין הרב מחאת תנעי5לא

 שאין ע"מ מתנה 5ו יתנו או ו5בשישתחרר ע5י ערביהעבר
 5הקרש. יש5ם בו ר.ש.ות5רבו

 יצא(. ד"ה ע"ב ס"ב)נזיר
 נוהנ ראיתו אם מנין עג:( )ב"מ רררשינן הא ע12דימיח(

 י"ל בו 5השתעבד רשאי שאתה בשורהש5א
 5ייסרן. ברי הוא חבמים וקנם היא בע5מאאסמבתא

 כתיב(. ר"ה ע"ב ג')סומה
 ולדץכי עברים. בניו יאוש משום היוצא ע12דימימ(

 ואע"פ עברים בניו הוררום מ5ך ביאף
 חורין. בןשאביהם

 נ"א(. אות תום' פסקי)סומה
 חורין בבת ראסור הא עיגון שייך בעבר גם ע12ך'מב(

 עיגון. חשוב במצות חייב שאינוומה.
 שון(. ר"ה ע"א מ')גימין

 )שן פירושו תימה וינר שחרור שמר ע12דים,כא(
 עד 5עבר הוא זבות ראמרו רבנן ראפי5ורש"י

 פשימא הוא רזבות ביון משוחרר( 5"ה 5ירי' אתיר5א
 5א5תר.רזובה

 לא(. ר"ה ע"ב מ')גימין
 ומיתסר 5ישרא5 מברו שמא 5יחוש וא"ת ע2נדיםבב(

 ישרא5 שיקנה שביח ר5א די"לבתרומה.
 שברח.מאחר

 שביק(. ר"ה ע"ב י"ב)ניטין
 רשאין היורשין ראין היבא דשפחךת ע12דימבג(

 הסת רברי 5קיים מצוה משום בה5השתעבר
 נט נתינת דמשום תעבורו. בהם 5עו5ם בה קרינן5א

 עשה. איסור ליבא5חורא
 ב55(. ר"ה ע"א 5"ח)גימין

 המפקיר ראמר 5שמוא5 כנעני עבד ע12דימ,בר(
 צריך 5א שחרור גט וא"צ 5חירות יצאעברו

 כרי ורק זי5 תרי באפי 5ו באומר ררי בנעני בעברשטרא
 עברי בעבר אבל שחרור. גמ צריך חורין בכת5התירו
 סעליו רשותו שמס5ק והפקר חורין בבת מותרב5א"ה
 שמר. ב5א אפי5ו 5שמוא5מהני

 המפקיר(. ר"ה ע"א 5"ח)גימין
 ועשדבה בבח. השבאי ש5קחו שנשבה עבר ע12דימבה(

 תחת עוסד ואינו עברו המפקיר המפקירבווראי
 שקנאו השבאי ביר שעומר זה אב5 5חירות יצא ארםשום

 ניטא 5י' נתנ אפילו 5שחררו בירינו כח איןבחזקה
 ךנדץי אחרים. רשות מתחת 5הוציאו יבו5 אינורחירותא
 שאין השבאי מיר יברח שאם ושחרורו הפקירושהועי5ו

 משוחרר הוא הרי א5א בו 5החזיק יבו5 הראשוןרבו
 5סעשה השבאי מיר קנאו 5ישרא5 שבאי מכרו אםאבל
 בהפקר 5א ירו מתחת 5הפקיע ראשון 5רבו בח ואיןיריו
. בשחרור.ו5א

 רי"ר4 תום' ע"א 5"ח)גיטין .
 5מעשה 5שמעון עברו ראובן מבר אם וה"ה ע12דימבו(

 וקנין הרמים קנין א5א 5ו מבר ש5איריו
 ו5הפקיעו 5שחררו ראובן יבו5 אינו 5עצמו שיירהאסור
 ישראל בבת ו5התירו 5שחררו יבו5 אין שני רבודכפידץן שני. 5רבו ישתעבר ה5בך שמעון ש5 רשותומתחת
 א5א קנאו 5א השבאי שהרי ראשון רבו שיחפוץעד

 שהוא האסור קנין אב5 רמים קנין שהוא יריו5סעשה
 דךןנו ראשון. רבו אצל נשאר נט שצריך הנוףקנין



 נחמראוצר עי"ןאיכת התומפותקובץ

 אינו דמים קנין שהרי מועיל אינו שני רבו בלאראשון
 מסנו מתייאש רוצה אם ןשני ראשון כהצחרר אלאש5ו

 ישראל. בבת מותר והואומפקירו
 רי"ד(. תום' ע"א ל"ח)גימין

 הבנעני וחזד לבנעני עבדו המובר נסי ובן עבדיםכו(
 ראשון רבו אצל האסור קנין לישראלוסברו

 דמים קנין אם בי האסור קנין קנה לא שהבנענינשאר
 והלבך יותר ולא לישראל להקנות יבול הוא שקנהומה
 רבו ולא ישראל בבת ולהתירו לשחררו צריך ראשוןרבו
 ידיו. סמעשה מתייאש שני ורבושני

 רי"ד(. תום' ע"א ל"ח)נימין
 יצא עבדו המקדיש רב אמר רבה דאמר ע12ך'מכח(

 בקונמרם פי' קדיש לא נופי' מ"מלחירות
 לפיש דנראה הבית. לבדק ולא למזבח ראוישאינו
 טמאה בהמה במו בהנאה ליאמר פי' קדיש לאנופי'

 אין עבדים בהן והיו נבסיו י,כוקדיש בהשסועלין
 מעסא דהיינו ונראה לחירות להוציאן רשאיןהנזברין
 הקדש בנבסי מזלזלי דקא דסברי שיחרור דדךדאמור
 עלסא בולי ידעו מבירה דדרך לאחרים אותם מובריןאבל

 בשויין. אותןשמוברין
 אינו(. וד"ה נופי' ד"ה ע"ב ל"ח)נימין

 אין עבד אותו עבדו המפקיר אמימר דאמר ע12דימכמ(
 בשפחה ולא חורין בבת לא פי' תקנהלו

 דאובל ביון ומסתברא נראה ד4יין לעיל בקונמרםבדפי'
 תקנה לו דאין נראה דלכך בשפחה נמי רשריבתרומה
 שרי. בשפחה אבל קאמר חוריןבבת

 אותו(. ד"ה ע"א מ')נימין
 5חירות יוצא תפילין לו הניח שרבו עבד ע12ך'מ,5(

 לאו ואי בתפילין רנילים עבדים דאיןכה8ום
 ל". מנח הוה לאדשחררי'

 בשרבו(. ד"ה ע"א ס')נימין
 לבנו ואקנייה ערמה עשה דאביו עבד ע12דימ,5א(

 וישחררי' לינוקא מועמ דבר דיתנו דאר"פקמן
 יבול ובדין דינא אלא הוא קנסא דלאו ר"תמפדש

 וטוברין בדאמרינן מבירה דרך לשחררוהאפומדופום
 אלא להקמן בלום נותנים אין אם ואפילו לאחריםאותן
 שלא וצווח עומד שהתינוק ואימלולא בחובא דסיחזיכה8ום
 שפתים לזות ואיבא לצווח מלמדו שאביו לפייסבור
 אביו. לדברי יחוש לא זוזי לי' מקרקש ביאבל

 ובתב(. ד"ה ע"ב מ')גיטין
 דחירותא נימא 5י' בתב דקמן ר"פ דאמר ע12דימיב(

 הקונמ' פי' שמואל לרבינו נהירא לא. שסי'על
 בבת להתירו בלום קמן מעשה שאין דקמן שמי' עלדפפ'
 שמי' על נימא לי' דכתב לפרש לו נראה 14לאחורין.

 רשאין אפומרופסין אין דבעלמא י4יע"גדאפומרופום
 דעשה קמן( לבנו העבד )שאקני' הבא לחירותלהוציאן
 לשחררו. לאפומרופום ונתנו ב"ד הפקירוהו בהונןשלא

 ובתב(. ד"ה ע"ב מ')ניםין
 את רבופין חורין בן וחציו עבד חציו ע12דימ5נ(

 5תוהו 5א שנאמר חודין בן אותו ועושהרבו
 משום ורבו דפרו קרא נקמ דלא הא יצרה לשבתבראה
 פו"ר מצות כהשום דהו בל שבמ לקיים יבול הוהדאי
 האי נקמ איינ 5י'. בייפינן והבא לי' בייפינן הוה5א
 ברבי יצחק ןדן"81 היא. רבה דמצוה דסוכח כהשוםקרא

 בצד אף דשייך כה8ום יצרה לשבת דנקמ ספרשסרדבי
 כהשמע ובן חירות בצד אלא שייך לא פו"ר אבלעבדות

 דמו"ק. ודפ"ק דפרקיןבידושלמי
 לא(. ד"ה ע"ב ס"א)נימין

 דבשאד אומרים חבמים לפני דהמבריעין ע12דימ5ד(
 מרבו שיחרור נמ וצריך לחירות יוצאאיברים

 אב5 אתה עבדי לו ויאמר בשוק ימצאנו שמאיחיישינן
 יחירות(. )דיוצא הוא רב בי קרי דזיל חיישינן לא ועיןנשן

 הואיל(. ד"ה ע"ב מ"ב)נימין
 היבי לחירות יצא לחו"ל עבדו דהמובר ע12דימ5ה(

 דבע"ב ובותו את איבד מנפשי' אזיל אידמי
 הבל דאין )קי:( בבתובות בדאמרינן 5הוציאו יבולאינו

 לוקח ישדלנו פן לי' קנסינן בשמברו דסיד די"למוציאין.
 אחריו. לילךבדברים

 לחו"ל(. ד"ה ע"ב מ"ד)גימין
 אי ליבא בעבדים סימפון דאמרינן הא ע12דימלו(

 איבפת לא בנוואי אי לי' חזי קא האבבראי
 עליו שיבואו באותן אבל עתה עליו שהן במומין היינו5י'

 מעות. מקח הוי ודאי קמי' למיקם ראוי אז יהי' ולאאח"ב
 עד(. ד"ה ע"א פ"ו)גימין

 דאינו מעמא דהיינו לומר יש עברי עבך ע12ך'מ,לז(
 דבתיב כה8ום נ' ועבד נ' בחלה להשליםמחויב

 מצינו א"ב שביר בשני שנים שלש מקצה מ"ז()ישעי'
 שלש דעבד היבא והלבך שנים שלש הן דהשבירדהשנים
 שברו וימול להשלים חייב דאינו אמר שביר שנידהיינו
 במלמד.כה8א"כ

 ח5ה(. ד*ה ע"א י"ז)קידושין
 לעצסו אדון בקונה אותו הקונה עברי עבד ע12דימ,5ח(

 אם אחד בר אלא לו אין דפעמיםבירושלמי
 לא ואם עמך לו מוב בי מקיים אינו בעצמו עליוישבב
 נמצא מדום מדת זו לעבדו מוסרו אינו ונם עליוישבב
 לעצסו. אדון והיינו לעבדו למסור צריךשע"ב

 ב5(. ד"ה ע"א ב')קידושין
 מהו לרשב"א רבה דבעי בנעני עבד ע12דימ,למ(

 מפרשים יש רבו מיד גימו לקבל שליחשיעשה
 ובא גימו לקבל לשליח אמר לא דבי לי' קמיבעיאדהכי

 ע"י ובשמר בסתני' דאמרינן דמהני לן פשימאומקבלו
 שמא נימי וקבל לך לשליח שאמר אסירתו אבלאחרים
 כופרשים דיש שליחות. ממעם שבא לפי נרעסינרע
 אחרים ע"י בשמר דארשב"א הא לי' קסיבעיאדהבי
 לקבל שליח לעשות העבד שצריך קאמר שליחותבתורת
 שאינו ב"ז נימו לקבל יבול לו הוא זבות ולמ"דנימו

שליחות.
 סהו(. ד"ה ע"ב ב"נ)קידושין

 לחירות יוצא איברים( )ראשי דבבולם עבר עבדים,ס(
 אינו זה דנט לר"ת נראה שיחרור נמוצריך

 15 ויאסר בשוק ימצאנו שמא דחיישינן מדרבנןאלא
 דשן פי' דרי12"א לעולם ידוע המדרש שאין לפי אתהעבדי
 יש5חנו לחפשי בתיב ועלייהו בקרא בהדיא בתיביועין
 5בך דישלחנו מיתורא אלא נפקי דלא איברים שאראב5
 חורין. בבת 5התירו שיחרור גמ 5חוצריך

 הואי5(* ד"ה ע"ב ב"ד)קידושין
 דבסקרקעי אשבחן דובתין דבבמה אע"נ עבדיםמא(

 5א דהפ אור"י ושבועה אונאה 5עניןדסי
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 וסבר ומלקוחות מיתמי ולנבות דרבנן במילי אלאאיירי
 וקרא מדרבנן אלא נבי ולא דאורייתא לאושיעבודא
 היא. בעלמא אסמכתא מצורותדערים

 אנא(. ד"ה ע"א י"ב)ב"ק
 דנסתפחה להשלים מחויב אין שחלה עבד עבנדים,מב(

 ורק להעבד השבת מגיע וע"כ דבעה"בשדהו
 לרבו. קמנהשבת

 שבת(. ד"ה ע"א פ"ו)ב"ק
 לעבד. צדקה ליתן חובה ב"כ אין עבד עבדים,מנ(

 בעבד. מיחייב לא נמי נפשךבךנבנ
 דכתיב(. ד"ה ע"א פ"ח)ב"ק

 דילפינן אף לעדות כשר דיהי' סברא הי' עבנדיםמד(
 לעשותו העבד על להחמיר היינו מאשה להלה

 5נדע אבל חייבת שהאשה במצות הפחות לבלכישראל
 הוא כשר דמה"ד נלמוד לא אשה לעדות ולפסלומאיש
 לכלרעי הוא. איש והאי האנשים שני ועמדו דבתיבלעדות
 איש שהוא עבד אב5 אחיו אין מ"מ הוא דאישאף

 לעדות. שפס1ל לק"ו צריבינן וע"כ ליתבשר במצוותואחיו
 יהא(. ד"ה ע"א פ"ח)ב"ק

 חלציו יוצאי אין פי' אחוה ל1 אין עבד עבנדים,מה(
 מחלציו. ביוצא בגר בן שאין מה אחיםקרויין

 יצא(. ד"ה ע"א פ"ח)ב"ק
 נחת אפילו דמי במקרקעי )עבדים( הי' 1אם עבדיםמו(

 דמריה מרשותי' נפק לא נזלנות בתורתלי'
 ננזלת. דאין כקרקעדהוי

 ומי(. ד"ה ע"א צ"ז)ב"ק
 אף לחירות יוצא רבו אותו שחרש עבד עבדים,מז(

 הוי היבא ובחרשו שבגלוי מומיןדבעינן
 עומד או ישן בשהוא כלום בו ניכר שאין נהי וי"לבנלוי
 והולך שמתנהנ מנהנו דלפי כיון מ"מ ושותק אחדבמקום
 צריך דאין דעךי"ל שבגלוי. מום חשוב חרש שהואניכר
 יהא הקלקול בו שיש שהאבר אלא בנלוי הקלקולשיהא
 מתיב(. ד"ה ע"א צ"ח )ב"קבנלוי.
 ודרשינן עבדים ישראל בני לי כי דכתיב הא עבדיםמח(

 עברי עבד דוקא הוא לעבדים עבדיםולא
 בשמר אלא זמנו קודם יוצא ואינו בו 5חזור יכולשאינו
 עצמו. להשביר אדם מותד מ"מ אבלשחדוד

 בי(. ד"ה ע"א י')ב"ם
 ליכא בעבדים סמפון נ"ח( )כתובות לפ"ה עבדיםמט(

 מעות מקח דהוי אמרינן דהכא לר"תקשה
 סימפון כהשכחת וא"כ נכפית( )שוטה המומיןבאלו

 הנהו לפרש לר"ת לנך4סדץ בתרומה. אוכ5ין ואיךבעבדים
 או למלכות מוכתב דהוי איתא ואם 5הו איתקלא

 להכי למיחש ליבא קלא דליבא וכיון קול הי' אז5יסטים
 להו. אית קלא נמי דהכאובהנהו

 שפחה(. ד"ה ע"א פ')ב"ם
 כממלמלי או דמי במקרקעי להו דאיבעיא עבנדיםנ(

 במילתא אבל לי' מיבעי' דרבנן מילילענין
 לקרקעות. דאיתקוש פשיטאדאודייתא

 עבדא(. ד"ה ע"א ק"נ)ב"ב
 שמעוכב קצת עבד הי' שעדיין טובי בר באמי עבנדיםנא(

 חמא 5א )ע:( בקידושין בדאמרינן שחרורנט
 כובבים. בעובדת מותר עבד כי שפחה( )שקיבלבזה

 אידכר(. ד"ה ע"ב ע"ו)ע"ז

 דאפי' רבא דסבר וי"ל יעבור ואל יהרנ זרה עבנודהנב(
 מסר לא אם עצמו את למסור דחייבלמ"ד

 בב"ד. מיתה מיחייב לאעצמו
 די"נ~

 יהרג דאמר דההוא
 אבל לאלוה עלי' מקבל דלא אע"נ במתם היינו יעבורוא5
 אפילו א"נ פמור. ומיראה מאהבה דקעביד במפרשהכא
 מאהבה אלא אותה עובדין אין שהכל ובע"נבמתם
 פטור.ומיראה

 רבא(. ד"ה ע"ב)שבת
 5בנותו אסור ונפל לע"ג סמוך ביתו שהי' דמי ע"זננ(

 מותר מהנה אסור נהנה ינ.( )ע"ז למ"דאפילו
 שנותן אלא כוונתו לעו"נ כ"כ נראה שאין מכם לנביה"ם
 לה בונה כאלו נראה הכא אבל לעבור שיניחוהובדי
 )ר"י(.בית

 אסור(. ד"ה ע"א פ"ב)שבת
 ששקולה בוכבים עבודת זו מצות כ5 בספרי דריש ע"זנד(

 המצוות(. כל על עובר )כאלו המצוות כ5כנגד
 בעבודת(. ד"ה ע"א ט')יבמות

 ביסורין האדם את מייסרין אם אפי5ו מכהם ע"זנה(
 בשרו מסרקין שהיו עקיבא דר' דומיאקשין

 לנגודי. וכ"ש לסבול מחויב ברזלבמסרקי
 אלמלא(. ד"ה ע"ב ל"ג)כתובות

 לצורך מעות להלות שאסור ללמוד יש מכאן ע"זנו(
 כ"ש חכשימי' לצורך או כוכבים עבודתבנין

 מחתות נביעים כגון תיפלות ודברי כהשמשין להןלמכור
 יצליח. והמונעומפרים

 רוב(. ד"ה ע"ב ס"ב)נדרים
 ואפילו אסרה פורתא בה השחט כיון )שחיטה( ע"זנז(

 קמא בפורתא נאסרת בסוף אלא 5שחימה איןלם"ד
 בשחיטה. ולא במעשה תלוישהאיסור

 כיון(. ד"ה ע"ב ע"א)ב"ק
 סרקוליס כוכבים עבודת שם דאין אור"ת מכאן ע"זנח(

 לי' דקרו והא הכא בדאמרינן קוליםאלא
 קילום קורים דהם קי5ום חילוף היינו מרקוליםבעלמא
 )תהלים וקלם לעג ל,שון לננאי החליפו וחכמאים שבחלשון
מ"ד(.

 באבני(. ד"ה ע"ב כ"ה)ב"מ
 היבא מ"ם לכתחלה עצמו למסור דחייב נהי י"ל ע"זנט(

 מיתה. מחייב לא א"ע מסרדלא
 ךי"נ~

 הא
 והכא כובבים עבודת במתם היינו יעבור ואל יהרנדאמר
 דהמן. דומיא ומיראה מאהבה עובדים שהכל בע"זאיידי

 רבא(. ד"ה ע"ב ס"א)סנהדרין
 דבתיב בל"ת הר"ז בשמו והמקיים בשמו הנודד ע"זסן

 על ישמע לא תזבירו 5א אחרים אלהיםושם
 רעבודת הוא חזכירו מ5א כולהו נפקי ד5א והאפיך

 ואפ"ה שמה להזכיר דמותר בתורה הכתובהכוכבים
 אסוד. ולקייםלנדור

 ש5א(. ד"ה ע"ב ס"נ)סנהדרין
 אלא שבח 5שון שמה קילום אור"ת נורקולים ע"ז,סא(

 5שון קוליס וקראוה 5ננאי אותה כינושחכמים
 וק5ס.5ענ

 מרקולים(. ד"ה ע"א ס"ד)סנהדרין
 5דעת מהם ליקח דאסור עו"נ ש5 אידיהן ע"ז,סב(

 האיד לפני ומודה דאזיל דחיישינן המעםרש"י
 מקודם. ימים שלשה בפיו שנוי עו"נרשם



 נחמראוצר עי"ןמעימת רזעוספדתקדב14א3

 ומי( ד"ה ע"ב ה')ע"ז
 אסור אמר יוחנן רבי איריהן( )5פני ונתן נשא ע"זסג(

 יוחנן כרבי דה5בה לר"י נראה מותר אמרר"5
 דרשב"5. כוותי' רתניאאע"נ

 תניא(. ד"ה ע"ב 1')ע"ז
 ע"א ח5ופי דשרי סד:( )5קמן דההוא פר"ת ע"זסד(

 שמכר עכו"ם סדמי חובו שפורע בעכו"םהיינו

 חרם מוהיית היינו דמי' תופסת רעכו"ם ראטרדהאי
 כשהח5יפה אב5 ישרא5 בשהח5יפה דוקא והיינוכמוהו
 הרמים מקצה שהעכו"ם מיירי הנא אבל שייך. 5אעבו"ם
 רהכא ןארך"י הדמים. אסורין ולנך אחרת עכו"ם5צורך

 וצרכי' עכו"ם תשמישי 5קנות קבוע שהוא בירירמיירי
 רעכו"ם 5רמי 5מיחש דאיכא אסור תוכה לבניהלכך
 יש ו5פיכך 5כך קבוע שאינו ביריד מיירי התםאב5

 זבין. נ5ימא כאימר5ת5ות
 רכותה(. ד"ה ע"א י"ב)ע"ז

 השוק שיהי' מיירי אידו ביום אי קשיא ומיהו ע"זסה(

 5עי5 אמרינן הא מהם לוקחין האיך אידביום
 פירש למך מתקיים. שאינו דבר מהם 5וקחין דאין)1:(
 מבס בו 5הניח שעשוי ביריד מיירי רהכא מאיררבינו
 כאן אין מעומרת בשאינו ו5כך מיירי אידם ביוםוש5א
איסור.

 עיר(. ר"ה י"ב)ע"ז
 יש 5ריחא עקרייהו הוי לא אפי5ו ע"ז ש5 וורר ע"זסו(

 מ"מ הנאתן דרך א5א 5וקחין ראין ראף5אסור
 איבא.איסורא

 א5א(. ר"ה ע"ב י"ב)ע"ז
 5עכו"ם רקה בהמה 5מכור ש5א שנהנו מקום ע"זסז(

 אית אפי5ו רביעה חשש משום מוכריןאין
 מתאוה שהוא משום אסור אחריתא בהמה 5עכו"םלי'
 נימא ך14"ין יהורה(. ר' )תירוץ ובהמה בהמה5כ5

 עומרת היא 5גר5 דקה בהמה רסתם ךי"ל זבנה.5שחימה
 5ניזתה. ורח5 5ח5בהכעז

 מקום(. ד"ה ע"ב י"ר)ע"ז
 בר' ברוך ר' כתב שמעתתא רהך ובססקנא ע"זסח(

 כמו רהוי 5בונה עכו"ם 5כומר 5מכוראסור
 משום ועובר 5י' בעי ר5תקרובת הוא ברור דדברפירושן

 ביום עכו"ם 5שום שעוה 5מכור אסור ךגגמ עור.5פני
 עכו"ם כ5י ךכן מותר. וראי ימים בשאר אב5 ההואאיד

 שיהא עד ובמ5ו העכו"ם שפגמו 5אחר קונהשישרא5
 5תיפ5ה הראויים פסו5ים ספרים גבוי ךדומי בו5ו.ניתך
 משום דעובר 5כומרים 5הם 5מבור אסור עכו"םבבית

 יתננו דבודאי אסור כומר שאינו 5עכו"ם י14ף עור.5פני
 5בומר. ימברנואו

 חצב(. ד"ה ע"ב י"ר)ע"ז
 מפיתחא יותר עור 5הרחיק צריך ע"א מפתח ע"זסמ(

 פתח א5 תקרב א5 רכתיב כהשום זונותדבי
 בע"א. 5עי5 ומוקמיביתה

 ניזי5(. ד"ה ע"ב י"ו)ע"ז
 גבינות ושאר עורות שאר שרי נמי דר"א וי"5 ע"זע(

 5עבורת עכו"ם מחשבת סתם אמרינןד5א
 5א. ונחירה חניקה ררך אבל שחימה דרך א5אכוכבים

 ד5א(. ד"ה ע"ב 5"ב)ע"ז
 זביחה כנון פנים כעין שהוא רתקרובת ומפר"ת ע"זעא(

 שאינה תקרובת אבל ממת רי5פינן רבנן מורו ונסוךקימור
 והנאה אכי5ה איסור ר5ענין פירש ןך"י פ5יני. פניםכעין

 בהנאה אסור עכו"ם תקרובת רכ5 פ5יני 5א קרארמשתעי
 מומאה. 5ענין פ5יני כי 5מתמראתקיש

 והיוצא(. ד"ה ע"ב 5"ב)ע"ז
 עבו"ם שברי שסובר שמוא5 בי 5ר"י נראה ע"זעב(

 שנשתברה כוכבים עבורת נמי 5י' איתמותרין
 דוקא 5או רשמוא5 מי5תי' וה"פ כרשב"5 מותרתמא5י'

 ואת"5 עבדום 5א דאימור ס"ס משום שרי צ5מיםשברי
 עבדוה דודאי עכו"ם 'שברי אף א5א במ5ום אימרעכרום
 מותרת מא5י' שנשתברה בודאי ידעי דאי דביוןמותרין
 דמפי בימו5 הוו שבירותי' דרוב מותרין שברים סתםא"כ
 ישרא5 מששיברה מא5י' נשתברה או עכו"ם שבירתשכיח
 א5א שם מניחה הי' 5א ישרא5 שיברה אי5ו אמרירוראי
 העו5ם. מן 5גמרי מבערההי'

 שמואל(. אמר ר"ה ע"א מ"א)ע"ז
 ע"א שברי היתר 5השמיענו 5ו הי' מ"מ וא"ת  ען'זענ(

 בח ודאי רכאן ךי"ל עדיף. רהיתרארכח
 נרו5 מעם כי עריף רצ5מים ורג5 יר דתבניתדאיסורא

 הואי5 5מבומ5ין 5הו רמחזיקינן כרפירש 5התיר 5נוהי'
 שנה ש5א ךבנמה מעו5ם. נעברין היו 5א בחיבורןואף
 יש בי כ5ום הפסרנו 5א ע"ז שברי היתר בכהשנתינוכ55

 5ח5ק. שאין ממשנתנו55מרו
 ה"ה(. ר"ה ע"א מ"א)ע"ז

 יבערו האיך יוסף ררב א5יבא 5רבנן תימה ע"זער(
 מימות בשאר שחיקה אף 5רבנן רע"בעכו"ם

 המ5ח. לים י5ך שעה כ5 וכי יעשה מה וא"כ מועי5אינו
 צמחים. מגר5 שאינו במקום ויזרה רישחוקןי"ל

 שוחק(. ד"ה ע"ב מ"ג)ע"ז
 נבוח הר מוצא שאתה מקום כ5 ר"ע אמר יוך ע"ז,עה(

 מבית פריך ובירוש5מי ע"ז שם שישרע
 שאני. נביא עפ"י ומ,שני המורי' הר ע5 רנבנההבחירה

 כ5(. ד"ה ע"א מ"ה)ע"ז
 שמביאין שעוה ש5 נרות דהני מהכא ושמעינן ע"זעו(

 כפניהם ומר5יקן בוכבים 5עבורתדורון
 בהנאה מותר 5ישרא5 נתנם או מכרם הכומרוכהשכיבן
 נוי ואי בימו5 ב5א מותר הוי עכו"ם תקרובת איממ"נ
 הכוסר שכיבן כיון אותן מד5יקין ו5נוי היו עכו"םש5
 5פני 5הר5יקן רוצה אינו דשוב מזה גדו5 בימו5 5ךאין

 דורון שמביאין ךככרךין נומ5ן. ו5צורכו כוכביםעבורת
 5שמשים אם כי כוכבים 5עבורת מביאין אין שהרימותרין

 נוי כומרים מלבושי ךדונך 5ר"י. נראה כרו5כומרים
 אותן אב5 בימו5 ב5א ומותרין עכו"ם ש5 ו5א הואש5הם
 5עכו"ם בו שמקמרין משום אסור בו שמקמרין מחתהכ5י

 בימו5ו. 5אוומכירתו
 בעינן(. ד"ה ע"א נ')ע"ז

 כיון )קו5יס( שסה מזכירין האיך ר"ת הקשה ע"זעז(
 א5הים אושם עובר בתורה כתובהשאינה

 שמה שבח לשון דק1ל1ס ןאור"ת תזבירו. 5אאחרים
 וקלס. לענ לשון קוליס אותה כינווחבמים

 אבני(. ד"ה ע"א נ')ע"ז
 ישמעאל כרבי לפסוק נראה הי' בך ומתוך ע"זעח(

 ואל )ריעבוד בצנעא כוכבים עבורת נמידשרי
 ואל יעבור כובבים בעבורת שנפסוק יח"1 ךקשיאיהרג(



קנו נהמראוצר עי"ןמעיכת התוספותקובץ

 5מיתה עצמו 5מסור 5ארם שיש השא5תות סוסקיהרנ.
 ובצנעא. באונםואפילו

 הא(. ר"ה ע"א נ"ר)ע"ז
 לי המתן הלשון מזה מרקרק הי' יצחק רבינו ע"זעט(

 וצריך אחר ממקום ליפרע יכו5 אינךכ5ומר
 ררוצה אסור וראי הוא אז שאמכור ער 5המתיןאתה
 5פרוע שיכול או ערב 5ו יש אם 14בנל בקיומו.הוא

 רא5"כ כ5ום מוע5ת עכו"ם ש5 אמירתו אין אחרממקום
 ישרא5. מיר חובו להפקיע יוכל עכו"םכ5

 אב5(. ר"ה ע"א ס"ר)ע"ז
 ונראה מותרין עכו"ם ביר עכו"ם רמי מסתברא ע"זפ(

 משום רמיה תופסת שעכו"ם מה כיהטעם
 כמוהו ממנו מהיה שאתה כ5 כמוהו חרם והייתרכתיב

 נח. לבני ו5א נאמר רוקאובישרא5
 מסתברא(. ר"ה ע"א מ"ר)ע"ז

 ברבית אב5 בחנם רוקא פר"ת )אסור( לה5וותם ע"זפא(
 פסקינן ננגמי מובא. רמצמער משוםשרי

 כמצי5 שהוא מפני מהן נפרעין ע"פ רמ5וה קרחה בןכר"י
 מהם נפרעין נמי בשמר מ5וה ראפי5ו להיות ךיכולמידם
 מ5וח ראותה לר"י נראה רלכך בירושלמי.כראמר

 שמותר חותמות מהם לנו שיש אותם אפי5ו אושבשמרינו
 חשוב הוא ש5עו5ם ימודה אזי5 הוא ואפי5ו מה50יפרע
 נפרעין אין בשמר מ15ה ריב"ק דאמר ךדקא מירם.כמציל
 נפרעין ע"ם מ15ה ואפ"ה ע5יהם תקיפה כשידינוהיינו
 משכון ראיכא היכא ךאפילו אחרת. פעם יכפורש5א
 במשכון. אפי5ו אוברת פעמיםשכמה

 אמור(. ר"ה ע"א ב')ע"ז
 ביום ולתת 5שאת העולם סמכו מה ע5 וקשה ע"זפב(

 נראה לכך עמהם. כוכבים העבורתאיר

 5ה5וותם תינח איבה משום טעמא אי איבה. משוםרשרי
 איכא איבה מאי וממכר מקח אב5 ולמרעםו5השאי5ם

 ולקנות 5מכור עתה צריך איני לומר ישרא5 יוכל 5אוכי

 לן קים שבינינו רעכו"ם משום ההיתר מעם נראהלכך
 5החמיר הוא נכון ךמידןר 5עכו"ם. פ5חי ר5אבגווייהו
 אופרי"ר שקורין 5שקרי מעות ה5ויני ואומר העכו"םכשבא
 שום אין אופרי"ר באותם גם כי אמר אלחנן ריאבל

 אינו ולכומרים 5ג5חים אותם נותנים שהם מה כיאיסור
 הנאתם. לצורך אלא עכו"ם לשםממש

 אמור(. ר"ה ע"א ב')ע"ז

 מצאה אבל מבמ5ה ישרא5 ליר ע"ז שכא שיורע ע"ופג(

 נתבמ5ה. לא ע"ז ובימלישראל
 פ"מ(. אות תום' פסקי)ע"ז

 ולא תשנו וכי רכתיב המצוות ככ5 שקולה ע"זפר(
 רכיון )גמ'( האלה המצוות כ5 אתתעשו

 יעבור ומסתמא המצוות כל 5קיים צורך מה בהרמורה
 משמע היפר בריתי מאת לה מפיק ךננכןפרי כו5ן.על

 מיפר. הבריתשכל
 שהיא(. ר"ה ע"א ח')הוריות

 לעכו"ם רמה לזרוק ע"מ הבהמה את השוחמ ע"זפה(

 מורה מותרת אמר ור"ל אסורה אמרר"י

 רהוה מירי ס"א( )סנהררין כראמרינן מיתה רמחויבר"ל

 לתמוה י14ין בסייף. ועוברו מותר רהר להראכהשתחוה

 וראי רהכא לעכו"ם זריק ולא מימ5יך רילמא נהרנוהאיך
 ךעך1א לזרוק. ע"מ ששחמ מעשה דעבר כיון מימלךלא

 ע"א עובד חשיב יזרוק ש5א וראי ירוע אפי5והכא
 5זרוק. ע"ם כששוחמבשחימה

 ר"5(, ר"ה ע"א י')זבחים
 שנתערבה עכו"ם של ימבעת ע"ז יעעךךבנךרן ע"ז,פו(

 הנרו5 5ים מהם אחת ונפלה מבעותבמאה
 משום ראיסורא היינו רנפ5 הך ראמדינן כולןהותרו

 אב5 ממילא נפ5ה ך1אךקא במיל. ברובארמראורייתא
 הנרו5 5ים ורוקא מזיר אמו קנסינן שוגנ אפי5והפי5ה
 5התיר פרישתה מהניא ר5א לא פירש אבל בעיןשאינה
השאר.

 ונפלה(. ר"ה ע"א ע"ר)זבחים
 בעכו"ם כם"ם אפי5ו כשמוא5 הלכה ראין ונראה ע"זפז(

 נראה ראשון ספק ואפילו באיסורי כרברקיי"ל
 ך14ס!ילך כר"א. רקיי"ל המ5ח 5ים הנאה בהו5כתרשרי
 פריון. להם שיש שמוא5 רבינו אומר הי' איסורין5שאר

 ואבע"א(. ר"ה ע"ב ע"ד)זכחים
 אע"נ בזביחה אורחייהו דלאו הנהו רבל ונראה ע"זפח(

 ךנלי יעברו. מאיכה נפקא 5א נינהורמכובדים
 בזביחה. הה"ר שוין ומבוזין רמכובדים בהשתחואהלי'

 מנין(. ר"ה ע"א ק"1)זבחים
 )ריב"א( הבשר מיתסר 5א 5עכו"ם רם בזריסת ע"זפמ(

 מששחמה אם בהדיא בתוספו~א תניאועור
 מעשה הי' זה 5עכו"ם ח5בה והקמיר 5עכו"ם רםזרק

 שהוכיח משום היתר ו5א איסור 5א בה אמרו ו5אבקיסרי
 ןצב"ל מיתסרא. 5א מיהא בזריקה אב5 תחילתו עלסופ1
 איתסר. מיהא רם מיתסרא 5א רבהמהנהי

 מקום(. ר"ה ע"ב 5"מ)חו5ין
 מ"ם התקרובת 5אמור עכו"ם נעשה אינו והר ע"ז,צ(

 רחמנא דג5י משום בסייף נירוןהעוברו

 ונו' השכהש את וראית כדכתיב רמתחייב מזלותבעובדי
 הרקיע. בגלנ5 שמחובריןואע"פ

 הא(. ר"ה ע"א מ')חו5ין
 להריומ אפילו אסוד חיים בעלי רציפוי נראה ע"זצא(

 לנבוה ראסורים ראשמעינן כיון מעמאוהיינו
 ר5א הכתוב בא גבוה 5נבי הפחות לכ5 נעברומיקרי
 ציפוי. 5אמור ע5יהם וזהב כסףתחמור

 הא(. ר"ה ע"א מ')חולין
 רהעכו"ם רמותרת לר"ל ס"5 מאלי' שנשתברה ע"זצב(

 עצמה הצי5ה לא גופה היא אומר אותהשעובר
 שבימלה בירוע והלכך בתמי' מצ5ה לרירי תישברשלא
 נכרי(. במלה ר5א ראמור אמר)ור"י

 מותרת(. ר"ה ע"א י"ר)מעילה
 בקורש פיים דבעינן כיון ותימה ביהמייק עבנךדיןצנ(

 רקריש עצמה בעזרה מפיסין הי' 5אאמאי
 ננאי מהן אחר של מצנפתו רנומ5 כיון ך4וךך"יעמפי.
 ב"ך יצחק ךהר"ך בעזרה. מצנפת בלא לעמורהי'

 אל אחוריהם הי' בעזרה מפייסים היו ראם פירשברוך
 ה'.היכל

 והא(, ר"ה ע"א כ"ה)יומא
 אפילו לעזרה נכנם ארם אין ביהמייק עבורתצר(

 וכו'. רוקא לאו לעבורה וכו' מובל ערמהור
 לעזרה נכנם אדם אין וה"פ רוקא רמתני' לעבורהךבמיהן
 לעבורה נכנם ארם אין וגם מבי5ה בלא לקורשמחול
 עכשיו ורצה בעבורה ועוסק העזרה בתוך שהואאע"פ
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 לעשות להתחי5 יכו5 אינו סחר ש5 בעבודה5התחיל
 שניהם ןעל וכו'. דוקא 5עבודה ה5כך שימבו5 עדעבודה
 חו5 מבגדי היינו 5קורש מחו5 המשנה קו"ח ב"זדרש
 ענוש שאינו וסמקום בעזרה שעמד ואע"פ קודשלבנדי
 5עבוד. ש5א אפי5ו לעזרה הנכנם היינו וכו'ברת

 רי"ד(. תום' כ"ה)יומא
 שזכה כהן א5א בגם' פיים בניהמ"ק, ע11ר41יןצה(

 צריך הי' ע"כ והא 5י תימה ערביתבו
 בוקר של שאותם גזירין שני סידור בשבי5 ערביתלהפים
 בהם זוכין כהנים ושני הדשן בתרומת הזוכה בבהןהיו

 דמצפרא 5י' פשיסא ייחנן ד5יבי נראה ~~לאבערב.
 דאותו כיון הערבים בין ש5 גזירין שני ע5 נמימפיסין
 הערבים 5בין נמי מהני השחר לתמיר יטמפיסיןפייס
 בין ש5 גזירין לצורך כן כמו אז שיפיסו היאסברא

 י"5 השני בפיים במתני' להו חשיב ד5א ןזמאהערבים.
 5צורך השני בפיים בו הזוכין כהנים י"ג א5א חשיבד5א
 שחר. ש5תמיד

 אלא(. ד"ה ע"א כ"ו)יומא
 בעי עבודה דלאו שחיסה אפילו ביהם"ק עבנןדתצו(

 מוביח וכן 5עזרה נכנם רק ואפי5וסבי5ה
בירוש5מי.

 אין(. ד"ה ע"א 5')יומא
 מאי הבחור יצחק רבינו והקשה ביהם"ק ע11ןדיןצז(

 בעזרה. בכ"ם ושחיסה במזרח דתנופהשנא
 בפרשת בספרי כדדרשינן במזרח ה' 5פני דודאיריעירץ

 ה' 5פני שנאמר בכ"ם בטזרח ה' 5פני תנופת גבינשא
 קדשים שחיסת וגבי הכ' 5ר שיפרוט עד במזרחהוי
 היא ססיכה ושמא בסמיכה א5א ה' 5פני בתיב לאקלים
 דנמרינן סעמא היינו די5מא במזרח שאינה ואת"5בסזרח
 הויא ושחימה ושחס דוסמך בהיקישא או משחיסהמק"ו
 מסום.בכ5

 הוה(. ד"ה ע"ב מ"ה)יומא
 ובהו5כה בקב5ה פסו5 הטיכור ביהמ"ק עב1רדיןצח(

 א5א יין דוקא דלאו חיים רבינו פירשוזריקה
 דפרש"י פירש ררימבבנ"44 הכהטכרים. דברים שאראפי5ו
 דוכתא. דבכ5 שיכור סתם כמו יין שתויי דדוקאעיקר

 זר(. ד"ה ע"א מ"ס)יומא
 שבור ליכנם הוא גנאי יין דשתויי ביהם"ק ע11רדרןצס(

 כן עושין אין בו"ד מ5ך 5פני דאפי5ו5פנים
 דסעמא וכיון הקב"ה המ5כים מ5כי מ5ך 5פניכ"ש

 כהטכרין. שאר 5י מה יין לי מה הואכהטו"ה
 גמר(. ד"ה ע"ב ע"ו)יומא

 הוי הכי סבר מי שיר כלי ביהמ"ק, עבודתק(
 ומר שיר בכ5י בקיאים הי' שה5וויםסעשה

 )בשעת והעמידום הכ5 מן יותר בקיאים היו עבדיםסבר
 קרבן(. שלשיר

 מע5ין(. ד"ה ע"א נ"א)סוכה
 מנסנין דאין המים ניסוך ביהמ"ק עבודתקא(

 ביום היינו שחר ש5 בתסיד א5א בחגמים
 בלי5א. 5י' עביד בעי אימ"ם

 איבעיא(. ד"ה ע"ב ב')תענית
 בפה שירה עיקר לם"ד שירה ביהמ"ק, ע11ידיןקב(

 וממזרים פסולים אפי5ו כשרים הכל)בקרבן(
 שירה ,יקד 1לכ2'יד בפה. אלא הוי דלא שירהיומר

 זמר הב5י דהא 5וים או כהנים שיהי' צריך א"כבב5י
 קדוש.הי'

 סר(. ד"ה ע"א כ"ז)תענית
 סת5בש נהן אין מבןח ירם 11יזמב2"ק, ע11רדיןקג(

 שביפים איירי בגדים דבח' 5מורי ונראהבב5יו
 אבל היום כבוד בשבי5 5עבוד נדו5 כהן רניל הי'טובים
 להיות יתראה שלא 5עבוד בדי 5ובשן הי' 5א מבוחביום
 בפירקין. מירוש5מי וראי'יו"מ

 אין(. ד"ה ע"א י"ז)חנינה
 סבי5ה ב5א הזאה דאין הזאה ביהמ"ק, עבודתקד(

 5קבל כדי הזאה לפני מבי5ה ב5א ר"תמפרש
 פרה במס' כדתנן ב5י5ה אף כשרה סבילה ואותההזאה
 רלענין ביום. ומזה ב5י5ה טובל עצמו הוא אב5)פי"ב(
 בדי שהיא הזאה אחר אחרת סבי5ה עוד ישסומאה
 והדר ברישא והזה בקרא כדכתיב מטומאה5מהר

 דהתם ןי"ב2 ביום. אלא בשרה אינה סבי5ה ואותהבמים ורחיי
 ביום. א5א אזוב סוב5ין אין איירי אזובבסבי5ת

 דאין(. ד"ה ע"ב מ"ו)יבמות
 עוברת בזיעה פוסל 5א עבורה 11יזקב2ייק, ע11רדין9ה(

 כשר העבירה לא ואפי5ו להתרפאותשעשוי'
 עוברת בזיעה י"5 רגבם האי. כו5י מאיסה ד5א5עבודה
 בכהנים פסלה לא מים רחיצת ע"י 5העבירהשיכו5

 ועוברת. שמרחיצה אפשר היא שעה 5פישהעבודה
 כאן(. ד"ה ע"א ע"ה)כתובות

 )כהטום בסקדש אמן עונין שאין ביהמייק עבודתקו(
 שכמל"ו ברוך עונין היו וה5א תימההפסק(

 מעניית גדו5 הפסק היה וזה הקדוש שם שומעיןכשהיו
 בירוש5מי ואיתא וכו' פניהם על נופ5ין שהיו ןער41אמן.

 אבל בשכמ5"ו אומרים שהיו וכ"ש נופ5ין היודהסרובים
 אומרים היו נפי5ה בלא א5א נופ5ין היו 5אהרחוקים

 דשב2א בשכמל"ו. בענייתן מפסיסין שהיו חזינן קאס"ם
 הנכבד שם שומעין כשהיו 5א5תר בשכמ5"1 עוניןהיו

 היו שלא ו5פי הפסוק סוף עד ממתינין היו ולאוהנורא
 אחה. ברכה כמו להו חשיב לפסוק פסוק ביןספסיקין

 וכ5(. ד"ה ע"ב מ')סוסה
 דקרבן סבר ישמעאל ר' נסכים ביהמייק, עבודתקז(

 הארץ מביאת א5א בנסכים נתחייב לאיחיד
 הפסיקו 5א שוב נתחייבו דאי וישיבה ירושה ו5אחרואילך
 יחיד בבמת יחיד נסכי דאף סבד ורע"ק בנ5ג5אפי5ו
 איצטריך 5א גדו5ה בבמה יחיד 5קרבן נסכים 5הסעיןדאי
 במדבר. שהיו מזמן ועומדת מעונה שכברקרא

 5א(. ד"ה ע"ב ל"ז)קידושין
 מימיו אי בשכי וקידוש הזאה ביהמייק, עבודתקח(

 על שעבר כהטום מק5ה אפר ואפרו מערהסי
 אתה אף בחנם אני מה אתכם למדתי ראה דכתיבדאת
 בדיעבד.אפי5ו מהני ולא תורה דברי על עבד בשכר שעשה וזהבחנם

 טימיו(, ד"ה ע"ב נ"ח)קידושין
 ל5בשם אסור עבודה בגדי המקדש, עבודתקט(

 ש5א אפילו מותד הציץ אבל עבודה בשעתש5א
 )ר"ת(. תמיד מצחו על והי' דכתיב כדטום עבודהב,צעת

 הקם(. ד"ה ע"א ס"ו)קידושין
 בכהנים מצינו 5א עבודה ביהמ"ק, עבודתקי(

 עד שיעוד חכמים דנתנו אלא בשניםפסו5
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 דכי ד"ה ע"א ק"י)ב"קשירתת.
 איקרי דמקדש כיון קשה 1מיהו ביהמ"ק עבדדתקיא(

 ידעינן לא אסאי מקדש איקרי וכה2כןמשכן
 שזו ובהמה חיה כמו קרא מחד תרווייהו דוכתא בכלשפיר
 שאינו דדבר מחלק הי' כהן דזייבם רר1נינן זו.בכלל
 ר~ו"רצ 5שניהם. קרא בחד סגי התם מקום בקדושתת5וי
 טפי וגבעון נוב לרבות מצריך המדברה המדבר דגבימ"ש

 דמשתעי כפורת כתיב עניניא דבההוא כה12ם רי"למבהנך.
 ד5כך נראה דלריבנ"א ארון. 5"ה ונבעון ובנובבארון

 וגבעון בנוב מחנות קדושת דאין דאפשר ריבויאיצסריך
 הבמות. שהותרוכיון

 או(. ד"ה ע"ב ס"ז)'טבועות
 מי' שרת ובכ5י נ'טר כהן ביהמ"ק, עב:דרתקיב(

 לאו דאי די"ל כהונה. בגדי שרת כליבקונסרם
 ממחוסר התורה שהקפידה מה אמרינן הוה דהכאגז"ש
 וסידור אש נתינת וגבי בנדים דכתיבי היכא היינובגדים
 מדג5י אלא בכהונן מכהן בגדים בעינן 5"האיברים
 הוי דהכהן דוכתא בכ5 י5פינן גז"ש קבלה גבירחמנא
בכיהונו.

 בכהן(. ד"ה ע"א י"ג)זבחים
 הוא העבודה ימחלל שיכדר ביהמ"ק, עב:ודתקיג(

 המשכרים. דברים בשאר ו5א ייןשתוי
 שיכור(. ד"ה ע"ב י"ד)זבחים

 כהן אפרים ה"ר הקשה כהן ביהמ"ק, עבדדתקיד(
 שכשר מום מבע5 ק"1 5עבודה פסול יהאגז5ן

 אינו דגזלן דכיון היא קושיא ו5או חי5ל עבד ואםלעדות
 מינייהו. אתי 5אמוזהר

 מה(. ד"ה ע"א ס"ז)זבחים
 אין עליהם בגדיהם אין כהן ביהמ"ק, עב:דדתקסו(

 )סנהדרין מיתה י5פינן מהכא ע5יהםכהונתן
 זד ואמר זרים 5הו ה11 ע5יהם בגדיהם אין דקאמרפ"ג(

 מיתה והא מאורלייני"ש הרר"י ןדןקשה במיתה.ששימש
 דכולהו דאע"נ ותירץ תצוה ואתה בפ' בהדיאכתיבא
 כתיבא דוקא אמכנסיים מיתה מ"ם התם כתיביבגדים
 דמיקרי עבודה 5חי15ל צריר וחגרת דקרא דעןי"לוחגרת.
זר.

 אין(. ד"ה ע"ב י"ז)זבחים
 עבודה בשעת נפיק אי ד1דאי המקדש עבדדתקסז(

 מעט. א5א שוהה דאין כיון בהכי מיפסיל5א
 קידש(. ד"ה ע"ב כ')זבחים

 דהעלאת השתא דם"ד 5מאי המקדש עבדדתקיז(
 דתיקשי ועיבןדן י7ש עבודות 5כ5 פוס5ת5י5ה

 5תרומת מקדש שהי' )כ"ח( תמיד דמם' משניות כמה5י'
 די"ל בלילה. כן כמו מקדשים שהיו הכהנים ואחיוהדשן

 לקדש. צריכין ואין הלילה כ5 שניעורו ישניםבכהנים
 קידוש כדי אחר שרת בכלי מים 5הם שהי' י"ל84"נ
 לא הדשן תרומת דמקידוש ןערי"ל הדשן. תרומתשל
 עוד ריעם דרבנן. לילה עבודת דמסול מידיקשה
 רש"י. כפירוש ספי הד'טן בתרומת 5הכשירטעם

 עד הנבר דמקרות לכותני' 5י' דסביא לדחוייך~~יכ:א
 במים. אפי5ו 5ינה פס5ה לאצפרא

 כיור(. ד"ה ע"א כ"א)זבחים
 אין שוב '2שקעו כיון כיףך דןבןקדש, עב:יוארצקיח(

 וא"ת דר"י( )אליבא בהעלאה דמיפס5מע5הו

 בכ5י המים להו דקידש דכיון ןי"ל בכך. ומהויפסו5
 כדפירש יפס5ו ש5א קדשים כשאר 5שומרן מצוהשרת

 את ויסמאו נותר לידי יבואו ש5א כדי א"נבקונטרם.
 בכלי מיכיו מערין היו ביום הכיור את וכשמעליןהידים
 5קדש לו שיש ומי דדין בכל כהנים הרבה דפעמיםשרת

 שהי' כהנים וי"ב שרת שבכלי המים מן מקדשלאיברים
 הכיור. מן אחת בבתמקדשין

 מאי(. ד"ה ע"א כ"א)זבחים
 מצותו כדרר בור ששקעו כיור המקדש, עבדדתקיס(

 שמא נזירה הלילה כל 5העלותו אסורלר"י
 שקעו או שקעו לא אם ~וב:י וי'טקענו. יחזור ולאיפשע
 בערב אותו סשקעין הי' ו5מה דא"ז ממנו. מקדשוהעלהו
 די5מא רי"ל השחר. 5ע5ות סמוך עד להמתין להםהי'
 דילכוא פסו15 לזמן סמוך עד שיקועו זמן להמתין רצולא
 השחר. בעמוד 5י' מ'2קע ולאפשע

 מאי(. ד"ה ע"א כ"א)זבחים
 מתן בשעת כיור מי שמו דכך ףןב~קרש עב:דדוןקכ(

תורה.
 יצאו(. ד"ה ע"ב כ"ב)זבחים

 5יפסל דמיירי לפרש נראה המקדש עבדדתקכא(
 דאין 5ענין א"נ באיברים. המוב5ע דםביוצא

 פיגו5. כדטום עליו חייבין ואין בומועלין
 ש"ם(. ד"ה ע"א כ"1)זבחים

 משכחת מצי בשר אני5ת המקדש עב:דדתקכב(
 עכו"ם הקיפו שאם )ם"ג( 5קמן כדאמרבהיכ5

 קדשי שם ואוכ5ין בהיכל נכנסים שכהנים העזרה כלאת
קדשים.

 למקום(. ד"ה ע"א כ"ס)זבחים
 תודה נתנה 5א כפרה מחוסרי ביהמייק עבךתקכג(

 בס5ע דהוי משמע )י'( בכריתות הא וא"תשיעור
 מן 5מצוה דהתם רי"ל נסכים(. ב5א היינו סלע)והאי

המובחר.
 וחסאת(. ד"ה ע"א ס"ח)זבחים

 האיר הכמורת אהורי לי תימה ביהמ"ק עבדדתקנד(
 פתח שם 5ראות יכו5 אינו הא לשחוטיכו5

 פתח קרוי דה5ו5 די"ל דלפרבר. ח5ון דרר מועדאוה5
 משפשין שני דביטלכוא נ"ל דל~ו קדשים. קדשי בוורואה
 כניסה וכדטכה2ין קסנים פתחים שתי הוו הח5יפותדבית
 פתת ו5א קטן ח5ון 5פרבר אבל פתח ומיקריויציאה
 שם. דרך ביאה מיקרי ולאמיקרי

 שנים(. ד"ה ע"ב נ"ה)זבחים
 דקאמר ביוהכ"פ גדו5 כהן נבי ביהמ"ק עב:דדתקכה(

 בקונסרם ופירש בפשפש חזיניה נ"ד()ניסין
 דדרך פי' גדו5 ותימה הח5יפות באותם היו פשפשיןדשני

 ריבייא רב:יבו דמ!י' כק5. לראות יכול הי' לאפשמשין
 ואם פינל אם 5ראות פשפשין שיעשו פשפש דררדחזיניה

 פשפש דההוא מאורלייני"ש יעקב ה"ד רכ~מ!ך17לאו.
 דדך כדטם 'טיראה הכפורת בית שאחורי הלול דרךהיינן
 הקדשים. קודשבית

 שני(. ד"ה ע"ב נ"ה)זבחים
 המשתחוה חסא בר רמי דבעי ביהמ"ק עבודתקכ1(

 דוןיבןןן מ"ז(, )ע"ז לחצוצרות מהו קרני'5בהמה
 של העיטת מן באה הי' חצוצרות תניא )כ"ח(דבמנחות

 כסף בשל לדורות דאף מ'טמע )5"נ( תמיד ובמם'כסף
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 בש5 היו כהנים רש5 ר"ת ןיעירץ כדטה(. ש5 רק)5א
 ר5חצוצרות ןעןי"ל שיר. 5כ5י בהמה בקרני 5וים וש5כמף

 מיירי ע"ז רבמם' קשה ךמידץך שופר. היינו ורע"זרסינים
 אלא בשופר תוקעין הי' לא הקרבן וע5 קרבןכמכשירי
בחצוצרות.

 כשהוא(. ר"ה ע"א ם"ח)זבחים
 מום בעל כהן אשנחן ר5א 1נידץמ"ק ע1נךד14ןקכז(

 פםול מ5יקת אכ5 בבמה ואפי5ו 5עבורהשכשר
 בע5מא ראישתרי אחר פסו5 או טמא או אונן אוחיינו
 כל נעשית רכבר כמטום ירדו רלא הצואר מן רמהונשפך

 כהוגן.השחיטה
 אר"ש(. ר"ה ע"ב ס"ח)זבחים

 עבורתה רתח5ת ניון ושמא 1נידץמ"ק ע1נךדיוןקכח(
 לא עבורה בתח5ת שרת בכ5י נתקרש ו5אביר

 5י'. מקרשא רםכין 5שחיטה רמי ולא בקודש פםולוחשוב
 יכול(. ר"ה ע"א ם"ם)זבחים

 שכ"נ בזמן )5ג:( בתמיר דתנן 1נידץמ"ק ע1נךד14ןקכם(
 שרי. להיכ5 א5מא וכו' 5שם 5השתחוותנכנם

 )מ"ר(. היא עבורה צורר רהשתחוואה ר"תךועירץ
 5היכל(. ר"ה ע"ב כ"ז)מנחות

 בשני הנעשות מנחות נשתי ביהמייק עבודתק5(
 עם ברוב כהטום רמי5תא אורחא רהכיכהנים

 כהנים שלשה ממפ5ין ושוק חזה בתנופת דהא מ5רהררת
 ןך"ון סנחות בשתי כ'ט"כ מ5ר הררת עם ברובכהטום
 זה לעשות רגי5ין כהנים ששני רסי5תא ראורחאמפרש
 מ5ר. הררת עם ברוב כהטום 5כונה נותן וזה שמןנותן

 יכול(. ד"ה ע"א ם')מנחות
 הלחם . משתי ח15קין חביתין ביהמייק, עבודתקלא(

 ועריכתן 5ישתן ראלו דברים בשני הפניםו5חם
 בפנים ועריכתן 5ישתן וא5ו השבת את רוחות ואינןבחוץ
 השבת. אתורוחות

 ומאי(. ד"ה ע"ב צ"ה)מנחות
 אפילו לעבורה נכנם ארם דאין 1ניד1מ"ק ע1נךד14ןק5ב(

 א5א 5עכורה דוקא 5או מובל שהוא ערמהור
 מבי5ה דבעי לקמן מוכח היא עבודה ר5או שחיטהאפילו
 בירושלםי. מוכיח וכן 5עזרה שנכנם רק עבודה ב5אוואפי5ו

)מנחות(.
 כ5אים 5הו אישתרי כהנים ביהמ"ק, עבודתקלג(
 הי'. כ5אים של ראכנם עבודהבעירן

 כהנים(. ר"ה ע"כ נ')ערכין
 קורש בנרי מפשימים כהנים ביהמייק, ע1ניד1ןקלר(

 ומפעיכרם חול בגרי ו5ובשין ממכנמייםלבד
 חו5. מכנסי ולובשים קורשמכנםי

)תמיד(.
 נפיהם נשאו לא כהנים 1ניהמייק. ע1נךד14ןק5ה(

 העם ברכו שיםר כמו ולא תמיד הקטרתקורם
 וכו'.ברכה

)תמיד(.
 הכפםר גר51 נהן ניסוך ביהמייק, עבודתק5ו(

 שמאל. דרך וההריום ימין ררךמקיף
)תמיה(.

 עשרים מבן פחות עבודה ביהמ"ק, עבודתק5ז(
 הכהנים מקומות 1נשלשה לענורה. נשראין

 מקומות י"ח ךעי81 5מטה. עמהם שומיים וה5ויםשומרים

)תמיר(. 5ברם.5וים
 ו5וים נהנים משמרות ביהמייק, עבודתק5ח(

 ךן~בם 5ישן. 5הם היתה קבוע זמן לכהטמרותנח5קו
 אם בגריו ושורף במקל חובטו יותר שישן ממונהפוצאו
 אחר כשכהטמר גם ע5יך. ש5ום ואומר תח5ה שעומרלא
 בהם. 5ישן שלא יש ומקומות ושומר ניעור שני כהטמרישן

 בשנה. פעמיים חוזרות היוהמשמרות
)תמיר(.

 5כהטמרות נח5קו 51וים נהנים ביהמייק עבודתק5ח*(
 ממונה מצאו ןאמ 5ישן. 5הם היה קבועזמן

 תחלה שעומר 5א אם בגריו ושורף בסק5 חובמו יותרשישן
 שני סשמר ישן אחר כשמשמר גם ע5יך. ש15םואומר
 בהם. 5ישן ש5א יש ןמקךמךון ושומר.ניעור

 א(. פ"ת)תמיר
 בעזרת אפי5ו ה5כו הנהנים ביהמייק עבודתק5ם(

 בשבת. אש מבעירים המוקרבית
 ב(. פ"ת)תמיד

 מת ממא ומצורע זב טבילה ביהמייק, עבודתקמ(
 אף קרי 1נעל ביום. מוב5ין םפירהשצריכין

 יום פטבול מזרחה. הכהטכן 5פני ובניו ב72שהב5י5ה.
 לצאת המריחוהו 5א בפנים נפטמא לויה למחנה יננם5א
 5עבורה. כשר אין עשרים מנן כ8חותמיר.

 ה'-1'(. פ"ת)תמיד
 הכהנים מקומות בש5שה ביהמייק עבודתקמא(

 ךעךדי 5ממה. עמהם שומרים וה5ויםשומרים
 5ברם. 5וים מקומותי"ח

 ז'(. פ"ת)תמיר
 המוקד בבית הי' ראשון פיים ביהמייק עבודתקמב(

 5עמור דרר אין הגוית. בלשכת פייםותושאר
 ההיכ5. נגד שאחר-ו ךלא מצנפת ב5אבעזרה

 ט"ו(. פ"ת)תמיד
 ב5א למזבח או5ם בין 5יננם אין ביהמייק עבודתקמג(

 בעזרת ואפילו זי ךלא ורגלים. ידיםריחוץ
 ך~~כ8ילך ותנופה. ממיכה בשעת א5א נכנם 5אכהנים
 מומין. בע5י נהנים אלא ערכיןבשעת

 ט"ז(. פ"ת)תסיר
 נם5 הדשן תרומת ביהמ"ק, עבודתקמד(

 הגח5ים סן קטורת ובהקטר הפנימיותממאוכ5ות
רוקא.

 י"ז(. פ"ת)תמיר
 פתחים ב' ההיכ5 לפתוח בא ביהמייק עבודתקמה(

 בנקב ידו ומכנים ומכאן מכאן החומהבעובי
 ופתחו להיכל וממנו לתא נכנם ופתחו שחיו עדשאצלו
 קו5ו והברת פרסאות נ' נשמע ריבורו סרךז קךלמהר
 פרםאות.י'

 כ"נ(. פ"ת)תמיר
 קודם כפיהם נשאו 5א כהנים 1נידץמ"ק ע1נךד14ןקכוו(

 ברכה העם ברכו שיםד כמו ולא תמידהקטרת
 ממכנמיים 5בד קורש בגרי מפשיטים נדץניםוכו'.

 מכנםי ו5ובשים קודש מכנםי ומפשימים חול בנדיולובשים
חול.

 5'-ל"א(. פ"ת)תמיר
 פם ומניח כ5י תור נ5י הניח ביהמייק עבדדתקמז(

 אבל חציצה. הוי אי םפק החיצונה תחתידו
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 אחר. רבר ע"י 5קיחה ו5א חציצח ל"ה יר בית דרךאוחזו
 5"ב(. פ"ת)תמיר

 מאימריה טרובה מגריפה קו5 ב:יהמ"ק עב:דדרןקטח(
 הקטר מרי' ר' מרובים הניה מנחם רביהרב

 ב:יההכייפ המזבח. ע5 אצ5ו יתחי5 ו5א מערב לצרנותנח
 במחתח.מניחו

 5"ד(. פ"ת)תמיר
 בין במקרש עונין היו 5א ביהמייק עב:ודתקממ(

 5עו5ם מלכותו כבור '2ם ברוך אך ברכהכל
 ביוהכייפ אך כהנים. ברכת ו5א השם כשמברכיןוער

 אצבעם טח5קים כהנים כפרה יום והוא השםכשטזכיר
 5"ה(. פ"ת )תמיר כפים.בנשיאת

 ררך מקיף המנסר גרו5 כהן ביהמ"ק עבודתקנ(
 כ' היו מערבית דרומית ב:קרן שמא5. רדך והריומימין
 על אמה ברצפה קרן ובאותו רקין חוטמי כשנינקבים
 5שיתין. יורדין וכה טבעת קבוע בה שיש וסב5אאמה

 5"ו-5,ז(. פ"ת)תמיד
 בו נטצא ש5א גדור כהן ביהמ"ק, עב:ודתקנא(

 שמחה. מריב 5בנים 5ובשפסו5
 5ובש(. -ד"ה וו"ב ל"ז)מרות

 שומרים במקרש טקומות בש5שה ביהמ"ק עב:ודתקנב(
 כ"א הכ5 ןב:ין 5ברם. 5וים שומרים מקומות י"חערך בחוץ. ולוים בפנים וכהנים 5וים וגםכהנים

מקומות.
 א'(. פ"ת)מרות

 )ו5עזור מעכירה חבירו 5הפריש צריך עביירהקנג(
 5עשות העושה שיכו5 במקום אפי5ובכוצוה(

 סיוע. ב5אאותה
 א'(. אות תום' פסקי בכא, ר"ה ע"א ג')שבת

 פושעי )5ענין בעריות בעבירה רב אמר עב:ירהקנר(
 ע5יו. מוזהר נח בן שכן בגופן( העו5םאומות

 אמר(. ר"ה ע"א י"ז)ר"ה
 בא העבירה ע"ן הדרוקן 5עבירה מימן עבנ'רדץ,קנה(

 5או ןהדרןקן )לג.( בשבת כראמרינןהררוקן
 כראמד פנים ידוקת 5הררוקן יש קצת אב5 ירקוןהיינו
 מוריקות. שפניהרכ5

 סימן(. ר"ה ע"ב ס')יבמות
 5אינשי להו רחמירא סגיאין ברוכתי אשכחן עבןירהקנו(

 חמורה מעבידה טפי מינה ומסתפו ק5העבירה
 א5א הוי ר5א אבי5ות 5הן רחמירו רכתובות בפ"קכגון

 רר"י באתרי' הנזקין ובפ' בכדת שהיא מנרהמררבנן
 בסקי5ה שהוא משבת 5או א5א ר5יכא שביעית 5הוחמירא
 ספי הרחקה צריך רקי5 ביצה בריש כגון איפכאוזימנין
 בחמיר. כמו בקי5 זהיריןר5א

 אמר(. ר"ה ע"א ז')סומה
 היסורין מן מנינה מ"מ אב5 מצוה מכבה עב:ירהקנז(

 רש"י. שפירש כמו 5עתיר שכד מקב5 אינורק
 והן(. ר"ה ע"א כ"א)סוטה

 אב5 מכד2 סיחון 5ארץ רק קידשה 5א הירדן עב:רקנח(
 נתקרשה. 5א מעמון שכבשמה

 עמון(. ר"ה ע"ב ג')חגינה
 כשתי )והוי חזקה 5ענין מא"י ח5וק הירדן עב:רקנט(

 ביניהם. מפסיק שיררן 5פימרינות(
 ומבי(. ר"ה ע"א 1')נימין

 סיחון מארץ חשובה בקונמרם פידש הירדן עבר9ם(
 שפת ע5 היינו כנען ארץ א5 בואם ערועונ

 נושבת רארץ איפכא ןי"מ כנען. אדץ קצה שהואהיררן
 והויא נ!מרבר ומפקא 5מדבר וקדובה ועוג סיחוןהיינו
 ארץ סוף היינו כנען ארץ וקצה נושבת 5י' קרי וע"כישוב
כנען.

 ער(. ר"ה ע"א 5"ח)קירושין
 ועוג סיחון ארץ היינו ר"ת אומר הירדן עב:רקסא(

 היא. וחו"5 ומואב מעמון היתהש5א
 הר(. ר"ה ע"א נ"ו)ב"ב

 אהדן שחזר מה )היינו השני עג5 ש5 מעשה עגךקסב(
 נקרא השני( עג5 נועשה קרוי המעשהוסיפד

 ש5 גנאי דומה שאין 5פי המעם בידוש5מי מתרגםו5א
 בציבוד יחיר ש5 5גנאי בציבור ציבוד ש5 או ביחיריחיר
 5תרגם. רצו 5א אהדן ש5 כבודוומיטום

 מעשה(. ר"ה ע"ב כ"ה)מגילה
 על וש5ישים כמו ומוב בריא פי' תיךתא עגראקסג(

 בשבת רהא ש5יש שנר5 שמפדש כמו דראכו5ו.
 פירוש רשבעא ביומא תילתא עג5א 5הו עבר אמד)ק5ו.(
 55ירתו. שביעייום

 עגלא(. ד"ה ע"א נ"ו)גימין
 כפידש"י 5בטן ש5ישי היינו 5או תירתא עגראקסר(

 א5א תי5תא עג5א 5י' עכרי ס"ה()סנהררין
 כו5ו. ע5 וש5ישים כמו חשיבות 5שוןרתי5תא

 רהך(. ר"ה ע"א י"מ)בכורות
 נמצא י"ז( )בכודות דאטרינן ערדפה עגרהקסה(

 יביאו 5רבנן עיידות שתי בין מכוון)ההרוג(
 עג5ה כ"א תביא 5א ומדוע )תנאי( ויתנו אחתעג5ה
 אם באחת סגי רממ"נ רי"ך היא. קרובה רשמא5עצמה
 מאי תנאי בש5 יוצאה היא קרובה ואי פמורה היארחוקה
 נרצוי. אינו זה מצומצמות רי5מאאמרת

 וספק(. ר"ה ע"ב ה')עירובין
 בה שיש מעיד א5א מוררין דאין ערופה עגרהקסו(

 ובחרא טובי עיירות ראיכא כגון מייריב"ר
 הסמוכות העיירות בכ5 ב"ר כשאין אב5 ב"ר ישמינייהו
 ראמד. מאן חר א5יבא מינייהו מודרין רמ"מ אמרינןה5כך

 חר(. ר"ה ע"ב י')מכות
 שכאה ת5וי 5אשם 5דמויי 5נו יש ערופה עגרהקסז(

 כיפר. מתח5ה שבאתה ספק שע5 הספק5כפר
 הא(. ר"ה ע"א כ"ה)כריהות

 ראמרינן תימה 5הו דאיבעיא בכלך ועד עהקסח(
 א5מא וכו' חכמים שיעורי כ5 גבי )נח:(בנדה

 בו יש בכ55 וער ער אמרינן אי רי"ך בכ55. ער ו5אער
 קדבנו במל זמנו עבד אמדינן ו5א שיתפלל חומראגם

 להו(. איבעיא )וע"כ במזירואפי5ו
 איבעיא(. ר"ה ע"ב כ"1)ברכות

 אשה י5פינן והיכי וא"ת באיסורין נאמן אתד עךקסמ(
 משנים. פחות שבערוה דבד ראין והקרשממב5

 משנים פחות שבעדוה דכר ראין רהאי רהו"אמערר"י
 להתירה אב5 5אסור נאמן אחר ראין בע5ה ע5 5אוסדהה"מ
 נאמן. נמיחר

 מירי(. ר"ה ע"א פ"ח)יבמות
 אמד אם לד"י 5י' ומספקא באיסורין נאמן ע"אקע(

 אם נאמן אם טזיר ו5א שוגנ 5א ח5ב אכלתי5א
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 5א רהא נאמן שמא או הערים 5הכחיש נאכה ראין5או
 ובמה שוגנ אכ5תי 5א שאומר בסה ערים 5י'מכחשי
 איכפת 5א 5י' רמכחשי אע"ג מזיד אכלתי 5אשאומר

 מפרש ר5א עושה ויפה קרבן 5חיוב שייך אינו זה כי5ן
חסאיה.

 ומה(. ר"ה ע"א פ"ח)יבמות
 מנרה רי5פינן וי"ל 5ן מנא נאימורין נאמן ע"אקעא(

 א"נ ןאיית 5עצמה. לה ומפרה עב.()כתובות
 רואה שתהא בחזקת ראינה די"ל אימורא. איתחזקאפי5ו
 איתחזק ו5א ממי5א סהורה שבעה וכשעברו שעהכ5

 5סבו5. בירה דגכ(אימורא.
 גיסין ברי, ר"ה ע"א פ"ח)יבמות

 ער(. ר"ה ע"בב'
 האמינה שהרי הקונסרם פי' נאימורין נאמן ע"אקעב(

 ושחיסה תרומה הפרשת על ואחר אחר כ5תורה
 רבהנהו ושחיסה תרומה הפרו2ת 5הזכיר לך דץי' ןלאוכו'.
 5תקנם. רבירו משום איסורא ראיתחזק אע"גנאמן

 הי' מעיקרא 5תקנו בידו אין רהשתא אע"נןשחיפיה
 שייך ר5א אע"ג רמהימן יום בכל ןב8עשים 5שחוס.בירו
 הראש כ5 שנחתך כגון הן מומחין שחיטה אצ5 מצוייןרוב
 ניכר. השחיסה ביתואין

 ע"א(. ר"ה ע"ב ב')ניסין
 עריות אכ5 רהוה מירי באימורין נאמן ע"אקענ(

 ןלא נרי"ש עריןר2 רגרים ואיתשבתורה
 ערוה והא באימורין נאמן ע"א כישני מה רא"כנהירא
 באימורין נאמן ע"א דה"ק יייל דבויהד הוא. אימורנפי

 כ5 רקאמר הא אבל 5אמור ה"מ תרי רבעי והאלהתיר
 אין שבערוה רבר עיקר כ5 רמאי שפיר אתי 5אעריות
 רא"א וזנות ובקירושין בגיסין בא"א זהו כה2ניםפחות

 בע5ה. עללאומרה
 טירי(. ד"ה ע"ב ב')גיסין

 נעשה הנס שעיקר בכה"ג נאימורין נאמן ע"אקער(
 5ירע מי5תא ני5וי א5א צריך אין ושובכבר

 )ר"ת(. נכתב 5שמהאם
 ע"א(. ד"ה ע"ב ב')ניסין

 אפי5ו רהכא ר"ת הקשה נאימורין נאמן ע"אקעה(
 תח5ה בירו שהי' משום א5א מהימן 5א5רבא

 עמך שעשיתי סהרות 5ו ואמר בסהרות עמו עושה)הי'
 באשתו ורבא אביי פ5יני )סו.( ובקירושין וכו'(נממאו
 מורו רתרווייהו ההם וכה2מע שותק וה5ה בע"אזינתה
 או בפכחישו רהכא ןאדך"ת בירו. ראין ואע"גרנאמן
 דבמר2דך כהוראה. הוי דשותק התם אב5 יורע איניאופר
 ואמד אשכחיה אי 5חבירו יין המטהר רארם אור"תכך
 כיון מכחישתו ואפי5ו כרבא מהימן קמייתא בזימנא5י'
 בן כהשו5ם רבינו פמק וכן נ?(ימן שתיק ואי בירודהי'
 אסור. תרי כבי ע5י' מהימן ואי ק5ונימוםרבינו

 אמר(. ד"ה ע"ב נ"ר)ניסין
 ואין יותר מקוב5ונ סענה הוי הייתי מזיי אחד עךקעו(

 הייתי מזיר וראי פי' רדע81"נ( רמאות. כ"כנראה
 גבי )נ;( בב"מ ראמרינן הא כי יותר 5ו מאמיניםאנו
 5ומר ירצה ראם מטעם פוסרים רחכמים וכו' 5ואמרו
 הי'(. ר"ה ע"א נ' )קידושין הייתי.סזיר
 בשמעתין ראמר ושותק נאיסורין נאמן עויאקעז(

 נראה וכיוצא( סהרותיך נסמאו 5ו )לומררנאמן

 נתנסך לו שאפר כגון לירע לו שיש ברבר רהיינולר"י
 בפניך ש5א יינך נתנסך לו אמר אם אבל בפניךיינך

 לו ישיב 5א שלכך כחוראה אינה שתיקה ההיאושותק
 שאינו דבר שאפרנו דמוץ הרבר. בירור יורע הי' ש5א5פי
 מחיכץ ר5א נברא היינו מהימן 5א שותק אינו כיבירו
 כראמר נאמן תרי כבי 5י' מהימן אי אב5 תרי כבי5י'

 במי5תא רנאמן כש"כ רנאמן שבערוה רבר נביבממוך
אחריתי.

 נסמאו(. ר"ה ע"ב מ"ה)קירושין
 רנאא אביי אפר היכא נאימורין נאמן אחד עךקעח(

 5האכי5ו בירו שאין ואע"ג ח5ב אכ5ת 5ונשאסר
 דאין אע"ג נרבע שורך 5ומר רנאמן 5קמן קשה וכןחלב
 ואינו כששותק איירי רהכא ןי"ל שורו. 5הרביעבירו

 לי' אמר ראם אביי 5גבי כרבא רה5כה דנך~8וץמכחישו.
 שותק. אין ואפילו בירו אין אפי5ו ענין בכ5 נאמןמיד

 נסמאו(. ר"ה ע"ב מ"ה)קירושין
 רוכתין בכ5 ראמר הא וצ"5 נאימורין נאמן ע"אקעס(

 רוקא היינו באיסורין נאמן ע"א ב'()גיסין
 אב5 שומן ש5 זו חתיכה או מנוקרת זו בשר כגוןלהתיר
 יאמרינן ןוץא שפירשתי כמו א5א נאמן אינו הרבר5אמור
 רוקא היינו מהימן 5א שותק אינו כי בירו שאינורברבר
 5התברר שיכו5 ברבר אב5 5התברר יכו5 שאינוברבר
 יש וראי בהא וכיוצא בטהרותיך שרץ יש 5ו שאמרכנון
 ש5יח חבירו עושה דכש~8דכ( ו5ברוק. 5דבריו5חוש
 ואפי5ו תרי כבי ע5יו ומהימן רבירו נאמן יינו5שמור
 שותק.אינו

 נסמאו(. ר"ה ע"ב ס"ה)קירושין
 רינים ש5שה יש זה בענין נאימורין נאמן ע"אקפ(

 עמו עושה רהי' ההיא כגון בירו שהי'ברבר
 בירו שאין ד21ו218ך שותק. הי' 5א ואפי5ו נאמןבסהרות
 מהימן. שתיק אי נרבע ושורך ח5ב אכ5ת כגון5עו5ם

 בהא אחרת פעם בירו הי' אב5 עתה בירו שאיןדנ2דבר
 5י' ואפר ראשכחי' היכא מהימן ר5רבא ורבא אבייפ5יני
 כרפרישית. כרבא והלכה שותק אינואפי5ו

 נסמאו(. ד"ה ע"ב מ"ה)קירושין
 שותק והוא אשתו זינתה 5בע5 שאסר אחד עךקפא(

 פחות שבערוה רבר ראין נאמן אינו אמררבא
 כהודאה רשתיקה כוישום לאו מהימן רשותק רסעמאכה2נים
 וכיון 5י' מהיפני 5רבר רנ5ים ראיכא כה2ום א5ארכרא
 5א הער ערות מכח א5א הבע5 ירות מכח האימורשאין

 שבערוה. ברבר נאמן אינו רע"א 5י'מהיסנינן
 רבא(. ר"ה ע"א מ"ו)קירושין

 5התבדר שיכו5 רבד רכ5 5הוכיח יש מנאן אהד עךקפב(
 מכחישו. ער ואפי5ו ע5יו נאמן אחרער

 שלח(. ר"ה ע"ב מ"ו)קירושין
 שותק והוא ח5ב שאכ5 אחר ע5 שהעיר אהך עךקפנ(

 רע"א פשיטא אכ5תי 5א אמר אם אבלמהימן.
 ע"א שאין רנראה באיש ע"א יקום 5א כרכתיב מהיכה5א
 5שבועה. רקקם

 אמרו(. ר"ה ע"ב י"א)כריתות
 5י' מהמנינן ר5א אומר יי"א אנ5 אחר עךקפר(

 בפתרץ אפי5ו חבירו 5הפמיד עריםבמקום
 חו5ין יביאו ש5א מקרבן 5פסרו הכא דוקא אלאריבורי'
 5א(. ר"ה ע"א י"ב )כריתותלעזרה,



קנם נחמר אתר ' ע~ץפערטת התהמפותקובץ

 החדש דבעדות חלוקים דינים יש דיין נעשה ערקפה(
 ן2נקירם דיין דנעשה הוא חרואה ערדאורייתא

 ן2נדיני דיין נעשה המעיר עד אפילו רדבנןשסרות
 דיין. נעשה אין הרואה עד אפיל1נפשות

 דרחמנא(. ד"ה ע"א כ"1)ר"ה
 דיין. נעשה עד אין ובדאורייתא ריין נעשה ער9פ1(

 להזימה יכול שאתה ערות רבעינן משוםךי"מ
 אם זה סעם יפי ןמיהו עצמן. על הזמה יקבלוולא

 יקבלו רלא להעיר יכולים אינם לדיינין קרוביםהעדים
 עדות אחר בב"ר נינהו הזמה דבני כיון אלא עליהםהזמה
 נעשה הדיין יהי' ה"נ בהו קרינא להזימה יכולשאתה
עד.

 הנח(. ד"ה ע"ב כ"א)כתובות
 סעמא מפרש )כו.( בר"ה וא"ת ריין נעשה עךקפז(

 רההיא ן'"ל וכו' הערה ושפסו רכתיבמשום
 ת"ל וכו' לסנהררין מנין אומר )רע"ק עיקר )יב.(רמכות
 אחר( בב"ד שיעמוד ער למשפס הערה לפני עמרוער
 נפשות דיני רשאני מינה גמרינן רלא לפרש בא בר"האבל

 העדה. 1הציל1רבעינן
 כנון(. ר"ה ע"ב צ')ב"ק

 המעיד אין להעיר '2צריכין כיון דיין נעשה עךקפח(
 כגון מעיר שאין הרואה ער אבל רייןנעשה

 אפילו דיין נעו2ה לפניהם מעירין אחרים עדיםשיש
 )ב"ב שפירש כךשב"מ ךדל44 לרבנן נפשותבדיני
 להעיד נתכוונו אם אבל לבקר דוקא לבקר שנכנסו ג'קיג:(
 נעשה ער ואין עדים לי' רהוו רין עושין יאיןכותבין
 רפ2עמא דיין. נעשה אין הרואה עד אפיל1 רלך"עריין.

 ער וכו' למנהררין מנין אומר ר"ע )יב.( במכותכדטפרש
 אחר. בב"דשיעמור

 כנון(. ר"ה ע"ב צ')ב"ק
 עד ראין אחר סעם פר"י ועוד דיין נעשה עךקפס(

 את הנחילו מביום לן דנפקא כה2ום דייןנעשה
 לכל שנתן החולה מבקרי ששמעו ביום הנחלתו רע"פבניו
 שמיעתו ע"מ 244נל בחלקו. אחר כל יעמירו מבניואחר
 בלילה ששםיעתו לפי בחלקו אחד כל יעסידו לאבלילה
 עפ"י לדון יכול שאין וכיון פיהם על לדון ראוי'אין

 אין ולכך ערים ה"ל ביום עליהם שיעירו ער לילהראיית
 דיין. נעשה עד דאין לדוןיכול

 כנון(. ד"ה ע"ב צ')ב"ק

 דאין דסעם פ" נראה אין ומיהו דיין נעשדץ ערקצ(
 שאי עדות רהויא כו2ום או הוי ריין נעשהעד

 רמדמה לפירושו לר"י קשה ךעיוא וכו' להזימה יכולאתה
 א"כ פסול או קרוב מהן אחד לנמצא ריין נעשה עדאין

 עדות כוונת בלא בעלמא רבראייה ל" דאית יוסילדבי
 כן כמו בסלה ערותן פסול או קרוב מהן אחרנטצא
 שמיעה תהא שלא לי' לית א"כ דיין שוב יעשהלא

 קשה רעיוא רפלינ. מאן רליכא וכד2מע מדאייהגרולה
 יוסי כרבי )ו.( במכות רפוטק יהורה אדרב יהורהררב

 אלא דיין נעשה ער ואין ער נעשה בעלמאדבראייה

 לדמותו. ראין אור"יודאי
 אבל(. דעה ע"א קי"ד)ב"ב

 המעיד בער רדוקא לר"י נראה דיין נעשןה עדקצא(
 לא להעיד במתכוין אבל דיין נעשה עראין

 דבעינן משום או נראה דיין נעשה עד דאין טעמאדהא

 דנין בעצמם שהעדים וכיון להזימה יכול שאתהעדות
 ועמדו דכתיב משום או עדותן על הזמה לקבל ירצולא
 רבעינן הדיינין אלו השם לפני העדים אלו האנשיםשני

 ריינין בעצמן שיהו ולא הדיינים לפני העדיםשיעירו
 במתכוין ולא בפיו המעיד בעד אלא שייכי לא טעמיוהנך
להעיר.

 מכות בזמן, ד"ה ע"א ט')סנהדרין
 הנח(. ד"ה ע"בב"א

 כה2חק )פסולים ראימתי יהודה כרבי הלכה עדןיץקצב(
 אבל היא אלא אומנות לו שאין בזמןבקוביא(

 רנכיר דכה"נ רקסבר כשר הר"ז היא שלא אומנות לויש
 סמיך לא רהכא היא אסמכתא לאו אחריתאאוכגות
 טעם פר"ת ןערך לא. או נצח אי ידע דלא כה2וםאטירי
 זה או זה או שירוויחו קעברו דהכי אדעתא רהכאאחר
 אסמכתא.ל"ה

 אר"י(. רעה ע"א פ"ב)עירובין
 עדות טקבלים שאנו דסה ואור"י )ע"ה( עדררוקצג(

 טקבלים כמאן כב:( )חגיגה כראמר הארץמעם
 הכל מה מפני דאר"י יוסי כרבי מע"ה סהרותאהאידנא
 יהא שלא כרי השנה ימות כל ושמן יין סהרת עלנאמנין

 אדומה פרה ושורף לעצמו במה ובונה הולך ואחר אחדכל
לעצטו.

 ויש(. ד"ה ע"ב מ"ס)פסחים
 הרונ פריך )1.( רבמכות חיים הר"ר הקשה עדךר2קצד(

 להעיד פסולים ונרבע דהרוג כה2מע יצילונרבע
 שונא כה2ום דלא ןי"ל רכשר. כה2מע והכא שונאכדשום
 כד2ום ופסול איירי לרצונו בנרבע אלא התם נרבעפסול
 עדים כשיש מ"מ כשר נסי רלרצונו לרבא ר44מ1ילךרשע.
 פסול. או קרוב מהן אחד כנמצא והוי לרצונושנרבע
 ונרבע מהרוג דפריר מפרש מאורלייני"ש ירמףרהך"ך
 ויובע. להורג קרובים כשחםשיצילו

 הוא(. ר"ה ע"א כ"ה)יבמות
 כרפי' מעשה חשוב שקר שאידים עיים עדרר2,קצה(

 דיבודא קדי ולא ננמר פיחם רעל כיוןבקונסרם
 הבע5 מן שאומר אטרו באומר אלא סו.( )ניסיןהתם
 ידיהם. על הדבר ננמר רלא ולחתום לכתוב ולעדיםלסופד

 לא(. ד"ה ע"ב כ"ה)יבמות
 לעדות פסול לרצונו דנרבע כדשמע השתא עדרר2קצו(

 העריות על דחשור לם"ד איכא )כו:(ובסנהררין
 ומתייחד פריץ שהוא בחשור דהתם ךי"ל לעדות.כשר
 בקונטרס התם כרפי' הערוה על בא ודאי 1לא העריותעם

 רשע הא פסו5 אמאי הערוה ע5 בא ודאי וכין44"ר2
 5בריות רע אין וזה ו5בריות 5שמים רע שיהא בעינןדחמס
 כמו דהוי ןי"ל 5רבא. דכשר 5הכעיס נבי5ות אוכ5כגון
 רע שאין אע"פ 5כ"ע דפסו5 5תיאבון נבי5ותאוכ5

 חשוד עצמו הנאת בשבי5 לעבוד רחשור דכיון5בריות
 הערוה. ע5 בא נמי והכי טמון בשבי5 שקד 5העידנכר

 ואין(. ר"ה ע"ב כ"ה)יבמות
 ששו5חין עכשי1 שנוהגין מר"ת די2מע אר"י עדיר2קצח(

 בי' קרינן ו5א 5ב"ד ירם בכתב עדותןהעדים
 עדותן. זוכרין שהם כיון כתבם מפי ולאמפיהם

 דחזו(. ד"ה ע"ב 5"א)יבמות
 קשה כתבם מפי ו5א מפיהם אמר דרחכגא ערדר2קצט(

 ש5 שטרותיו השורף נבי )צח.( רבבעק5ר"י



 נחמדאוצר עיק"ת" התוספותקובץ8א

 אחרינא שטרא לכתבו רידעי מהרי איכא ואי פריךחבירו
 ןאור"י כתבם. מפי ולא רמפיהם הכא אמר האואנואי
 עברי הוו שפיר בשטר ראו שכך מעירים היו אםדה"נ
 אבל בב"ר שנתקבל ערות ראינו מעירים באלו הםדהרי

 על יעירו אלא בשטר יאו שכך יעירו לא שמאחיישינן
 אלא זוכרין אינם והם זוכרים הם כאילו עצמוחסעשה
 הכתב.עפ"י

 רחזו(. ר"ה ע"ב ל"א)יכמות
 לפסול אף רנאמן יהורה כר' רהלכה משסע אב עדדרצ,ר(

 כר' הלכה ראין ר"ת שמפרש כמו ד115כניו.
 בלא אבל בכור הכרת ע"י אחרים כשפוסל אלאיהורה
 מהך רקרק נמי וארא( )פ' ד12שאלרצןת לא. בכורהכרת

 יהורה. בר' הלכה ענין רבכלרשמעתין
 והלכתא(. ר"ה ע"א מ"ז)יבמות

 מתקנת אשה בערות נאמן רע"א הא אשה עדןרןרא(
 מה"ת רבר עקירת זה יאין רנאמן היאהכמים

 מה"ת. רבר עוקר חשיב לא וסמך מעם קצת שיששברבר
 מתוך(. ר"ה ע"א פ"ח)יכמות

 הראשון ע"י התירוה אם רוקא אמאי וקשה עדדיןרב(
 לא אם ראפילו משמע ובסומה מהיתירהל"ת

 הוא הרי לע"א התורה שהאמינח רכ"מ אמרינןהתירוה
 אין מוער מראורייתא נאמן הער רבמומה ד'"לבשנים.

 מראורייתא נאמן שאינו ברבר אב5 כשנים נחשב אזבה
 פיו. ע5 הרין פסקו אא"כ כשנים נעשה 5א אז מררבנןא5א

 הא(. ר"ה ע"ב קי"ז)יבמות
 באה היבמה או שהצרה רהיכא לר"י ונראה עדדרצרנ(

 אפילו נאמנת 5היות 5ה אין חברתה ע55העיר
 על להעיר מתכוונה אינה כשאחת אבל אלעזרלר'

 .כיון צרתה על נאמנת וממילא עצמה על אלאחברתה
 חברתה. על להעיר מתבוונהשאין

 מאי(. ר"ה ע"ב קי"ם)יבמות
 ללוה ךא להעיר יכול לא הערב של קרובו עדדרצרד(

 כה"נ. כל ובן לכיוהולא
 רינא(. ר"ה ע"ב צ"ב)כתובות

 רנבי וקשה שנים כאן הרי ער שנאמר כ"מ עדדרצרה(
 אפילו ומחייבין ער והוא כתיב הערותשבועת

 הכופר אחר והורה אחר כפר לא:( )שבועות כרתנןאחד
 בתביעה אלא תורה חייבה לא הערות רשבועת די"לחייב.
 ממון רבהפסר מיחייב ממין רמפסירו היכא כלהלכך
 מילתא.תליא

 כ"מ(. ר"ה ע"ב ב')מומה
 בכ"מ אמר רב בשם בנימין בר גיר5 יייש5מי עדדרצרו(

 מכחיש האיש כאיש האשה ערות ע"אשהכשירו
 התם נמי ןממיק האיש. את מכחשת והאשה האשהאת

 בטלה מקצתה שבמלה ערות אמרינן לא טומאהרבעידי
כולה.

 הא(. ר"ה ע"ב ל"א)סוטה
 של ערותו שנתקבל כיון כד2מע רהכא קשיא עדדרצרז(

 מעשה שום ערותו ע"י עשו שלא ואע"פראשון
 ריבורו כרי בתוך השני העיר שלא רק הוראה שוםולא
 של כרבריו ראשון בטקום שני של רכריו הוי ראשוןשל
 )קיז:( ביבמות והא )פרש"י כד2סע הכי שנים במקוםאחר
 מיירי זה אחר דבזה התם והא ובו' מת או0ר עדתנן
 לא אם זה אחר בזה בכה"ג ואפ"ה בינתיים ניסתרהא

 לא ראכתי אקמא ממכינן רלא ומרש"י תנשא לאנימת
 זה אחר נזה הבא 5פרש נראה לך:כי כתרי.אחשביניה
 ערותו. עפ"י והורו הרא'טון ערותשקיב5ו

 -כאן(. ר"ה ע"ב 5"א)סוטה
 5ענין מ"מ כרתי ממירה ערי רם"5 א5עזר 5ר' עדדרצרח(

 חתימה בערי סגי בע"ר הודאת רמהניאממון
 מהניא לא ונירושין בקירושין אבל בע"ר. הוראתבמהום
 לה אסר רבקירושין לאחרים רמחייב משום בע"רהוראת
 אבהן. לה אסר ובגירושיןאבהן

 רקיימא(. ר"ה ע"א ר')גימין
 לערות כשר ומסל"ת רעכו"ם הא רי5מא אשד: עדדרצרם(

 בין טעי רלא מת שכבר כשמעיר היינואשה
 מהימן. לא ליהרג או למות יוצא אבל מת ללאמת

 וקתני(. ר"ה ע"ב כ"ח)גימין
 הא ערים כיתי שני מכשרינן האיך וקשה עדדרןרי(

 5א נאמן ש5יש ר5מ"ר ןי"ל דבר. חציהוי
 קב5ה, 5עידי אמירה עיריצריכי

 אפי5י(. ד"ה ע"ב מ"ג)גיטין
 עיקר על אלא קייטי לא רערים היא וסברא עדדר2ריא(

 על ולא שבשטר אמנה על בשמר )והיינומעשה
 ר"ת(. כשר, השמר כהן אינו ראפילו כהן שהוא שכתובמה

 ושם(. ר"ה ע"א פ')נימין
 שחומף ר"ח פי' לערות פסול בשוק האוכל עדדרצריב(

 מפ' ור"מ הוא רגזלן פשימא ראז מש"פפחות
 רוצה. כאלו כולם משל ומועם המוכרים אצלשהלך

 לקנות.
 יותר. רגנאי רפת מעורה שאוכל פירשור"רצ

 אין(. ר"ה ע"א מ')קירושין
 אם כי עריי אתם לומר מצרכי רלא כו2מע עדדרצריג(

 אמר שאם כם.( )סנהררין כראמרבהוראה
 אמר לא אם שנים בפני והורה מנה לי חייב אתהלחבירו
 משמה למחר או היום לומר יכול עריי אתם מהםאחר
 לי' טענינן לא טעין לא אי מיהו בך.אני

 ולא(. ר"ה ע"א מ"ג)קירושין
 ערים שנים עפ"י אמר ררחמנא ר"י ואומר עדדיצריר(

 אבל בלבר בריבור הנאמנים רמשמע רבריקום
 מכהם אין רבריהם '2יאמנו קורם לישבע המעוניםהערים

בערותם.
 והשתא(. ר"ה ע"ב מ"ג)קירושין

 ר"ח פי' למיגני ימא כמין יאמרינן עדים עדדרצ,רטו(
 רמקום כיון לזה זה וקרובים הם מקומותרשני

 ומכחישני אהרינא אינש אתי משקרנא אי מבר הואקרוכ
 כמין(. ר"ה ע"א מ"ר )קירושין כה2קר. לאהלכך
 ואשה איש תני התם נרסינן ובירוש5מי עדררצרטז(

 והיא היא אשתי אומר הוא הים ממרינתשבאו
 הוחזקו א"א כה2ום עליהם הורגין אין הוא בעליאומרת
 ער אמר ר"י משום חזקה היא כמה ער עליהןהורגין
 אם אבל הורגין אין פיהן בערות אלמא יוםשלשים
 היתה לא החזקה שאותה אע"פ הורגין יום שלשיםהוחזקו
 פיהן. עלאלא

 רי"ר(. תוס' עעב ס"ג)קירושין
 המילה צער מחמת א5א למו5 רוצה ושאינו עדררצריז(

 על רואג אך למול יכול הי' אם לשמיםולבו
 ר"ת. רברי לפי לעדות כשרהצער

 י"ם(. כלל אשר"י הבהות ע"ב י"ד)ב"ק
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 דין. בית בפני אלא עדות יקב15 ד5א הסברא עדירןריח(
 בפני(. ד"ה ע"א כ"ד)ב"ק

 שבועה בלא אפילו עדותן שכוביטין עדים עדררן,רים(
 כשאומרים בבי"ד ךדךקא עון נשיאת איכאנמי

 ומניד חוזר אינו שוב שהגיד דכיון להעיד יודעים אנואיו
 לחוש אין לבי"ד חוץ אבל דקרא יגיד לא אםוהיינו
 ו5העיד. 5חזורשיכו5

 פשימא(. ד"ה ע"א נ"1)ב"ק
 חייב לחברי' שקר להעיד עדים שוכר אם עדררןרכ(

 שקר שיעידו לעדים אמר אם אבל שמיםמדיני
 את שולח ןכן לו ישמעו שלא דמבור מד"ש אףפמור
 מד"ש. אף פמוד השולח פקח בידהבערה

 אלא(. ד"ה ע"א נ"1)ב"ק
 מפרשים יש דיין נעיטה דאין המעיד עך עדךון.רכא(

 להזיסה יכול אתה שאי עדות דה"למשום
 עצמו. על הזמה יקבל לא וריין עד עצמו שהוארכיון

 כנון(. ד"ה ע"ב צ')ב"ק
 המוקדמים חוב דשמרי ההוא קשה אב5 עדךרןרכב(

 במתכוין הללו העדים והלא כשרים העריםהאיך
 עדים שיש כגון די"ל הזמן. את והקרימו שקרחתמו

 ננון או נפשות. מחמת אנוסים שהיו עליהםשמעידין
 מלא בין בעיבורא א"נ המלך. בשנת מעינושאומרים

 בכמה אלא בשבת בכמה בשמר הזכירו 51א חסרבין
בחודש.

 שמר(. ד"ה ע"א ע"ב)ב"מ
 להבשיר יש דאורייתא ברבית אפילו א"נ עדררןרכנ(

 רבית בו שיש שטר על עצמם שחתמוהעדים
 לא דשמא תשימון לא על דעוברין משום מיפסליולא

 כשרים ולכך בעדים ולא להו משמע במלוה לאינשיתשימון
 משמע דמי בלא לאינשי תחמוד לא ה:( )לעילבדאמרינן

 העדים האיך המוקדמין חוב שמרי קשה אבל5הו.
 והקדימו שקר חתמו במתכוין הללו העדים והלאכשרים
 שהיו עליהם שמעידין עדים שיש כגון ןי"להזמן.
 בשנת מעינו שאומרים כגון או נפשות מחמתאנוסים
 בשמר הזכירו ולא חסר בין מלא בין בשיפורא א"נהמלך
 בשבת. בכמה אלא בחודשבכמה

 שמר(. ד"ה ע"א ע"ב)ב"מ
 אינם רבית בו שיש שמר על שחתמו עדים עדןרןרכד(

 ררוימה בדבר כלום מרויחים דאינם חמםעדי
 דלא לאו על שעוברים כיון פסולים העדים איןדאמאי
 דהוה מידי לפסול 5הם יש מרויחים שאין אע"פתשימון
 דפמול כאביי דקיי"ל להכעים נבילות אוכלאעבריין
 בשטר מפורש הרבית ,טאין כנון 5פרש ךאין כז.()סנהדרין
 לפרש ראין ירעו. לא והערים הרבית עם הקרןשכללו
 על עוברין העדים אין בשטר מפורש שהרבית דביוןנ"כ
 ידם ע5 יגבו לא דב"ד העדים דיודעים כיון תשימון5א

 דרבנן ברבית הכא דאיירי רי"ל כשר. השמר ולכךדבית
 כלום. מרויחין שאין כיון דרבנן באיסור מיפםליולא

 שמר(. ד"ה ע"א ע"ב)ב"מ
 כדדרשי' כתב מפי ערות מקבלין שאין אעפ"י עדןרןרכה(

 היא חכמים תקנת מ"כו כתבם מפי ו5אמפיהם
 מועם שבדבר החזקה לבטל כדי עדות חשובשיהא

 המחזיק שמע שלא לנו יתברר אפילו דהא החזקהטבמ5ים
 חכמים תקנת במודעא ר3כ! החזקה. 5במ5 מהנימחאה

 דמעשה כהטום נמי שמרות רקרנכו הנאנס. 5הצילהיא
 המחייב. מרצון שלא נכתב ב"ד מעשה וכל הואבי"ד

 מחאה(. ד"ה ע"ב ל"מ)ב"ב
 שנוהגים ר"ת מן ששכדע ר"י אומר ועוד עדררןרכו(

 עדות. וחשיב לב"ד באיגרת עדותן העדיםלשלוח
 מפיחם עא.( וגימין לא: )וביבמות בספרי דדרשינןןףןא
 שאינו אלם דוקא למעומי אלא אתא לא כתבם מפיו5א
 רערך בו. מעכבת הגדה אין להנדה ראוי אב5 הגדהבד

 בב'. אלא שמר שאין עדות חשוב אין בכתב א' עדשמא
 וצריך(. ד"ה ע"ב ל"מ)ב"ב

 יופי כד' דב"ש 5מימר דמצינו ר"י אומר עדררןרבז(
 אחד נמצא דאם בד"א התם דאמר 5י'סבירא

 בדיני אבל נפשות בדיני במלה עדותן פסול או הרובמהן
 ר"'ן דפמק הלבתא רףןכי בשאר. העדות תתקייםממונות
 סצוה ן2נכן כרבי הפופקים כל פפקו ומה"ט כרביה5כה
 האפו' במילה דעדותן ל"א למיחזי ךכ~טאתו כוותי'לתקן
 נמיא דא12ר הוא אהדדי מסייעי כי הנ"מ לאסהודיאתי
 אהדדי מנחשי כי אבל במילה עדותן פסול אוקרוב
 מאתים(. אומרת ואחת מנה אומרת אחת דכת )היינולא

 נחלקה(. ד"ה ע"ב מ"א)ב"ב
 )זה יתעשר דשמא נונע ממעם לפסול א"א עדררןרכח(

 -)לא מירי מרויח לא דהשתא כיון עבורו(שמעיד
 נונע(.הוי

 מאי(. ד"ה ע"א מ"ה)ב"ב
 לחודה בכוונה נמי דהתם אור"י ועוד עדררןרכמ(

 עדותן היתה לא ראייה בשעת להעידשנתבוונו
 הכי תימא לא דאי בב"ד אח"כ כשהעידו אלאבטלה
 אם קדושין או קרובין בפני כשנותנין כשר גמ לךאין

 אחין שני יעשו 1מה דקאמר ךהא 5העידנתכ11נ1
 במלה עדותן שאין אע"פ הנפש את שהרנ באחדשראו
 זה האח שאין פעמים מ"מ ב"ר בפני כיטמעידיןאלא
 ומעיד. אחיו העיד שכבריודע

 אב5(. ד"ה ע"א קי"ד)ב"ב
 דפשימא חיים לה"ר וקשה אשתי על בא פל1ני עדךרןרל(

 דפמ51 דאע"ג ךי"ל אשתו. אצל קרוב ראדםהוא
 אשתי על בא פל1ני כשאומר אשתו על להעיד הוא5עדות
 עלי'. נמי נאמן פל1ני על שנאמן מתוךהו"א

 פל1ני(. ד"ה ע"ב קל"ד)ב.'ב
 מעידים שנים היו 'טאם 5למוד יש מכאן עדררןרלא(

 ידם בתב על מעיד שאחר קרובים נעשוואח"כ
 חתם. היום שמא חיישינן 1לא אותושמכירין

 ואף(. ד"ה ע"א קנ"מ)ב"ב
 ל"א להעיד שנתכוונו דכדטום 5ר"י ונראה עדררןר5ב(

 במלה עדותן פסו5 או קרוב מהם אחדנמצא
 לחוד ראייה משום אב5 בב"ד כ51ן ומעידין שהו5כיןא5א

 שנותנין גימין כ5 הכי תימא לא דאי 5א 5העידשנתכוונו
 יתכוין אם פסולים יהיו פסו5ים או קרובים בפניאותן
 אפילו במלה ועדותן יתכוון לא אפי5ו יוסי ו5ר'האחד
 אחד נמצא דל"א הדברים נראה רכן זה. אחר זההעידו
 זומסין. לענין שהותרו באותן אלא פסו5 או קרובמהן

 בזמן(. ד"ה ע"א מ')מנחדרין
 )פ5וני האי דחמס רשע בעי דרבא ואע"ג עדררןר5נ(

 רומיא הוא דחמס רשע כמו 5רצוני(רבעני
 קונו דעת ע5 להנאתו שעובר כיון 5תיאבון נבי5ותדאוכ5
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 ןז,א שקד. ומעיר ממון הנאת בשביל עושה הי' כןכמו
 פידש"י 5ערות כשר העריות על החשור כו:( )לקמןראמד
 בעדיות נם שהוא אלא העדוה על שבא סהרי ראיכא5או

 כאונם וחשוב תוקפו יצדו התם א"נ עמהן.ומתייחר
 תוקפו יצרו ה"נ 14"נ כ"כ. תוקפו יצדו אין ארביעהאבל
 לא הרבד על רחשור אדביעה ו5א אחדת לעדותוכשד
 מעירו. ולארנו

 לרצונו(. ר"ה ע"ב מ')סנהרדין
רלר(

 עד8רי~
 והא רמי יהיב דקא אף לערות פסו5 חמסן
 5א א"כ אני רוצה שיאמרו ער אותםמפייסים

 כדחייהו בע5 רשקלי רחזו כיון תחמור ד5א 5או עלעברי
 פסלינהו. יתפייסו אם חוששין הי'ו5א

 מעיקרא(. ר"ה ע"ב כ"ה)מנהררין
דלה(

 עזאןר~
 רקא )מה והמוכס הנבאי שהחזיד ראע"ג

 נז5נים לשאד דמי רלא פסול יתירא(שקלי
 כיון רעןך נהרד. למאן ירע לא דהאי דכשדיםשהחזירו
 5קלקולם. לחזור חשורים ובמכם בגבאות עוסקים הםרעריין

 סתם(. ר"ה ע"ב כ"ה)סנהדרין
ר5ו(

 עדרר~
 במשדזק נינהו. ררבנן פסולי רמתני' פסו5י כל

 דאסמכתא היא אסמכתא למ"ר אפילובקוביא
 ש5 ישובו כהטום ולם"ר דאודייתא אינו מ"מ קניאלא
 אינו ננריבית מלרזק מררבנן. אלא ראינו פשימאעו5ם
 כיון איסור 5יה משמע דלא מדדבנן אלא לערותפסול

 רםוחרי מרדבנן. פסולים יונים מפריתי יהיב.רמדעתיה
 ואפילו מררבנן אלא אסור ראינו בזה"ז מיירישביעית
 דממציאין איסוד הא לי' חשיב לא דאורייתאבשביעית

 נינהו. מראורייתא פסולין עברים אבל לעניים.מע1ת
 ואלו(. ר"ה ע"ב כ"ה)סנהרדין

רלז(
 עזאןר~

 כפי' נדאה 5העיר פסולין אחר רבר אוכלי
 הנכרים. מן צרקה מקבלי רהיינוהקונטדם

 אוכלי(. ר"ה ע"ב כ"1)סנהררין
רלח(

 עושרי~
 רמיירי י"ל לערות כשד העריות ע5 החשוד

 כ"א כאן ראין עדים בלא בעלמא בחשודהכא
 מובה לא ע5 בכתפי' ארבעים מלקין ןמ"משמועה.
 תוקפו. ריצרו משום הנא איינהשמועה.

 החשוד(. ר"ה ע"ב כ"1)סנהדרין
רלם(

 עדרר~
 פסול בדאשון דש5ישי הלכה רכן אוד"ת

 לרב אבא ר' 5י' רשלח )קנח:( בב"בכדמוכח
 בראשון הא ומשמע כשד בשני ש5ישי הלכה חכמש בדיוסף
 בירוש5מי משמע וכן הלכתא רהכי התם ואמדפסו5
 שתי הנשואים שנימ לרקדק יש ופינחס. כהטהבענין
 רכשרים. אחים שנ4 בנות או אחיותבנות

 גיסו(. רייה עייב רכ, רייה עייא כ"ח)סנהדרין
דם(

 עדןר~
 עדים מקב5ין אין דבעלמא אע"ג נמי ומה"ם

 מקב5ים. קמן נבי דין בעל בפניאלא
 חייביה(. ר"ה ע"א 5"א)סנהרדין

דמא(
 עררר~

 במ5ה רעדותן פסול או קדוב מהן אחר נמצא
 תתקיים כמ"ד 14"נ ידוע. כשהפסול דוקאהיינו

 ריבוד כדי תוך אחת בבת דבאו רוקא א"נ בשאד.הערות
 אהדדי מסייעי כי ה"מ רעי"ל אחת. עדות חשיבידאו

 5א. אהדדי רמכחשי הכאאבי
 שב"ש(. ד"ה ע"א ל"א)סנהדרין

 יכ51ין בב"ד ערותן נחקרה שלא רעד ועי"5 עדדרןרמב(
 בתוספתא. כדתניא אנו מבודיןלוכץ-

 היכי(. ר"ה ע"ב ל"ב)סנהררין
 רכתיב כושום להו בדקינן ערות רלבט5 וי"ל עדרי~דמג(

 ערותן. לקיים ולא העדהוהצילו
 אחר(. ר"ה ע"ב מ"א)סנהדרין

רמד(
 עדרר~

 השלשה שבכל חשובה ברמיזה מיידי רהתם
 הכא אבל מרמזי וקא אלו עם אלו באוימים

 נפשות ריני 84"נ היא. מילתא רלאו איירי גרועהברמיזה
שאני.

 קמ"ל(. ר"ה ע"ב פ"1)סנהדרין
 העובדין ןכבן פמולין. השבועה על העוברין עררר,דמה(
 שיחזוד ואחד לדון ופסו5 להעיר נשד שונא החרם.על

 כשד.שנאתו
 ס"1-ם"ט(. אות תוס' פסקי)סנהדרין

רמו(
 עררר~

 הפסולין עם לאסהודי כשרים לעדים שאלינן
 אמדי ואי הפסולין בלא אתיתו לכרחזי אואתיתו

 ערותן הוי לא אז הפסו5ים בלא אתינו למיחזיהכשרים
 ומה"ם פסול או קדוב מהם אחר נמצא אפילובמי5ה
 קרובים. במעמד שיש גטנותנים

 שמואל(. ור"ה לאסהורי ר"ח ע"א 1')מכות
רמז(

 ערןר~
 כחד חשוב פסול או קדוב אחד מהם נמצא

 שהם משום ריכור כרי לאחר כשהעירואף
 וראי' שלהם מראייה התחיל ערותן וא"כ אמתאומדים
 ז1ממין בעדים אבל העדים עם אחת בבת היתהשלהם
 כשיעירו אלא עדותן בא לא א"כ אמת אומריםשאינן
 ריבוד כדי לאחר רק אחת בבת העידו דלא וכיוןכב"ד
 למשי"ח(. נראה )כן ערות כחד חשבינן5א

 אמר(. ד"ה ע"א 1')מכות
רמח(

 עדרר~
 קדובים יהיו ש5א ממון בעדי ליזהר יש

 5ערב. ולא למ5וה ולא ללוה5א
 אי(. ר"ה ע"א ז')מכות

 דועמדו מקדא לערות נשים דממעם נשים עדמןרמט(
 דילמא נשים 5מעומי מנ"ל וקשה האנשיםשני

 רכ5 לבא דדכן אין דנ'טים משום אנשים קראדנקים
 צריכה ע"כ ערים דגבי ןי"ל פנימה. מלך כתכבורה
לבוא.

 כל(. ר"ה ע"א ל')שבועות
רנ(

 עושןר~
 שאינם בדועים דבנן ראחמוד האי מאי וא"ת
 פסולים שהם בגזלנין ואלו מרדבנן אלאפסולים

 ן14ןך"י האי. כולי אחמוד לא שבתודה עדות 5כ5כזה"ת
 חכמים עשו מדדבנן א5א פסילי רלא משום הנותנתרהיא
 מה"ת. שלא ועונשין מכין הי' וב"ד לשוב שיתנו כדיחיזוק

 וחדועים(. ד"ה ע"א כ"1)ע"ז
דנא(

 עדרר~
 רמיושב עדות אפי5ו לדון ש5א ליזהר צדיך

 אין דיעבר ושמא יותר 5יזהר צריך אשהוכגם
 שיש אע"פ הריינין בישיבת עיכובא דאין היכי כייחוש
 התודה. מן 5ישביהם

 מה(. ד"ה ע"א מ"ז)זכחים
רנב(

 עדרר~
 עומר לינאי רא"ל י"ם( )סנהררין ראמרינן

 דמלך מת"ח עריף מלך והא בך ויעירו דנליךעל
 י"ל 5מחו5. יכול ות"ח כבודו על 5מחול יכולאינו
 עומד. ת"ח אפי15 ובר"נ הוה נפשות דיני דינאיעוכרא

 מיושב(. ר"ה ע"א מעז)זבחים
רננ(

 עדןר~
 5א ואהרן משה שהרי בנאמנות תלוי אין
 היכא הילכר מהימני דלא נהטום 5אמעיריו
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 אין(. ר"ה ע"א ק"נ)זבחים נלי.רנלי
 של שהן טלית או שרה על שאירין עדים עדךי4,רנר(

 אינם רשנים חפץ אותו ליקח רשאיןפלוני
 להרחיק. מוב נפש לבעל ומ"מחשורים

 ובן(. רעה ע"ב מ"ר)חולין
 אוכל עבריין ב"ז( )סנהררין אביי ראסר עדךרןרנה(

 בר"ם לה ומוקים לערות פסול להכעיםנבילות
 ערות לענין רוקא היינו קג"ם מיע"ל רהיא כוותי'וקיי"ל
 חשיר. לא סילי בשאר אבל ער רשע תשת אל אמרררחסנא

 רעבירא רסילתא פסקינן רהכא אע"ג אשה עדררןרנו(
 אחר לער היסני' לא ס"ם סשקר לאלאגלויי

 גבי א"נ ומינסבא. ררייקא משום אלא אשה()בערות
 ררייקא. ועור עיגונא כךטום הקילואשה

 והלכתא(. ר"ה ע"ב ל"1)בכורות
 רערים למעשה הלכה רן וכן א"ר סכאן עדררןרנז(

 נתכוונו לא אך מע'טה בעלי ספי הרברששסעו
 אם כלום בערותן אין ערות לשום שם הובאו ולאלהעיר
 ב"ד. בפני להעיר זסן אחרבאים

 לא(. ר"ה ע"ב י"ב)כריתות
 קתני רהא כרבנן מיתוקמא לא ע"כ סתני' עדררןרנח(

 בשתי סומא והרי להעיר כשר לרון הכשרכל
 לנגעים ריבים סקשינן לא רהא לרון רכשר לרבנןעיניו
 קורם שראה בסה ראפילו ראה סאו פסול להעירואלו

 וליסלקו רפריך )סג.( בב"ב רא"ת להעיר פסולשנסתמא
 בכשרות 1ס1פ1 בפסול תחלתו הא וליררנו כרנייהותרי
 להבא לרון הכשר כל בלהבא סיירי רסתניתין ךי"לפסול
 ולהבא. מכאן שיראה מה להעירכי2ר

 ור"ם(. ר"ה ע"א נ')נרה
 גבי יא.( )לקסן הש"ם רפריך הא כומירה עדירנמ(

 הכי אי ישראל סהרי באפי רססרי פרסאהשמר
 )רפסק חננאל רבינו 5פסק קשה לא ליגבי נסיססשעברי

 בחתיסי רמיירי חרי( סבני אלא ססירה בערי סגבינןרלא
 ומשו"ה בקונמרם כרפי' הריומות כוכבים עוברי סהריעלי'
 ישראל סהרי באפי רמסרי כיון סכה2עברי רגביס"ר

 כערכאות. הריומות הנךחשיבי
 וגובה(. ר"ה ע"ב ג')גימין

 נובה כרתי ססירה ערי ראמר לי"א כומירה עדירם(
 בקונטרם פירש שני לשון כה2ועבריםמנכסים

 נראה רמן כה2ועברים מנכסים גובה הוא מלוה שמראם
 ססירה בערי גובה שמרות בשאר ראפילו עיקרלר"ת

 הלכה רב ראסר פו:( )לקסן כרכה2מע כה2ועבריםמנכסים
 ךנחכטק שמרות. בשאר אפילו איירי ר"א אבל בניטיןכר"א
 ולא )קעו.( רב"ב אההיא לסטור שיש חננאלרבינו
 הקונמרם מלשון רבם חרי. מבני אלא מסירה בעריסגבינן
 חתיסה. בערי אלא סכה2עברי נבי רלא לקסןמוכח

 ונובה(. ר"ה ע"ב נ')גימין
 כרתי ססירה רערי כר"א יהלנתא כומירה עדירסא(

 לוסר ר"ת ררגיל ךעךך שמרות. בשאראף
 רבר ראין הגט נתינת בשעת ערים בעי 5ר"מראפילו
 שמר או קרקע סתנת שמר ךמן כהטנים. פחותשבערוה
 לר"א כלום סועיל אין לראי' ואינו לקרקע קנין שהואמכר
 רלענין לחלק יש כויהו ערים. בפני נתנו שלא ירועאם
 חתימח בערי סגי ערים במאה בע"ר הוראת רסהניאמסון
 מהניא 5א ונירושין בקירושין אבל בע"ר הוראתנמקום

 5ה אסר רבקירושין לאחרים רמחייב כהטום בע"רהוראת
 אכהן. לה אסר ובנירושיןאקרובים

 רקיימא(. רעה ע"א ר')נימין
 רשב"נ סבר בנימין ררוקא אור"י ממירה עדירסב(

 בשאר ולא כרתי מסירה רערי אלעזרכרבי
 רשבאנ(. ראה ע"א י"א )גימיןשמרות.
 חבמים סתקנת רק הוא לו זנין בנחתומיו עדיךרסנ(

 מהני. 5א איסור ךלענין הפקר ב"רוהפקר
 שחרור הנם לירו שבא קורם ישראל בת ע5 בא עברואם
 אע"נ חתימה כמטעת לו זכין איסור גבי נם ךשנואפסלה.
 בח ויש רבנן פלונ לא מ"ם רפרישית טעמא שייךרלא
 מה"ת. רבר לעקור חכמיםביר

 שובר(. ר"ה ע"א כ')ב"מ
 הוי שפיר במלקות נתקייסה אם זוממין עדיםרסר(

 אפשר ראי המריפה על בסעירין אבלהזסה
 ערות הוי למיקמל בעי קמילא רנברא רבר בשוםלקיוסי
 להזימה. יכולשא"א

 א5א(. ר"ה ע"א ל"ג)כתובות
 זוממין הערים עפ"י שילם אפילו זרנומין עדימרסה(

 כאשר ולא זמם באשר בסמון שייך רלאחייבין
 בחזרה. ראפשרעשה

 וערים(. ר"ה ע"ב נ')ב"ק
 עפ"י שילם ראפילו ריב"א פי' זךנומין עדימרסו(

 כאשר בממון שייר רלא חייבין זוסמיןהערים
 רגבי מפרש ךך"י בחזרה. ראפשר עשה כאשר ולאזמם
 הרין. סן עונשין ססון רגבי להו סחייבינןססון

 וערים(. ר"ה ע"ב ר')ב"ק
 הוי רהחירוש משסע הוא חיי1ש זדממין עדיםרסז(

 יהא ןי"נו הראשונים. את פוסל שאניססה
 אהכשירא אלא קאי רקכאשי אפסולא לאו חירוש הכאקאמר

 ביתות. שתי כל לפוסלן לנו הי' כלוסררבתראי
 אין(. ר"ה ע"ב ע"ב)ב"ק

 שיזומו ער רקאסר רהא לפרש 1יש זוממין עדיםרסח(
 כנמצא יורע איני אמר אבל ערותן כשכוונו היינושלשתן
 העדות תתקיים רלר"ש רסי פסול או קרוב מהםאחר
 במלה. ערותן ולר"עבשאר

 כסאן(. ר"ה ע"ב מ"א)סנהדרין
 וחזר רינו וננסר קלה עבירה עבר זוממין עדיםרסמ(

 בחסורה נרון אמאי תימה חמורה עבירהועבר
 סהרי מיתזטי ראי להזיסה יבול שא"א ערות הו"5הא

 בר גברא סהרותייהו רבקאו כיון מיקמלי לאבתראי
 עבר שני' עבירה רהר כגון מיירי רהכא ךי"ל הוא.קמלא
 מחייבינן להזיסה יכול שא"א בערות ראפילו ב"רבפני
 ראי כיון ךעךי"ל הרע ובערת כהטום במריפה לעילל"

 ערות רבתראי סהרותייהו סהני טתכחשי או קמאיסתזסי
 בי. קרינן להזימה יבו5שאתה

 וננמר ר"ה ע"א פ"א)סנהררין
 בשריפה כהן בת את שמחייבין זוממין עדיםרע(

 כאשר רבתיב בחנק אותם רנינן בחנקובועלה
 נירון הי' 5א הבועל ואם 5אחותו ו5א לאחיו לעשותזמם
 ראא הי' א' ויום שנים מ' בן קמן שהי' כנון ערותןעפאי

 הזוממיז ראעפ"כ פשמי' והרר מילתא בהאימסופק
 בבוע5. מיתה רין רליבא אע"פ בחנקנירונין

 זומכר(. ר"ה ע"א ב')מבות



 נהמראוצר עי"ןטערטת התוטפותקדבץ322

 בערותן באין אם זמם כאשר הוי לא זדממין עדיםרעא(
 ערותם ע"י נפמלת כשאשתו ואפילו זרעולפמול

 לאשתו. ילא זמם כאשר לו ועשיתםרכתיב
 בעינן(. ר"ה ע"א ב')מכות

 וא"א והוזמו מיתה לחייבו באין אם זדממין עו4יבםרעב(
 נערה ערי גבי כמו מלקות אלא מיתהלחייבם

 חשוב באנו בעלה על לאוסרה לומר שיכוליןהמאורמה
 בנפש. נפש כתיב רבהריא להזימה יכול שאתהערות
 חלוצה ובן גרושה בן 'טהוא פלוני באיש נשמעיריןאבל
 פיהם על חלוצה ובן גרו'טה בן שיעשו שא"א אףוהוזמו
 יכול אתה שפיר והוי זמם כאשר הוי רלוקין כיוןס"מ

 נכתב לא זמם רכאשר בגמ' מוכח רהא רער'"ילהזימה.
 שבעולם צר בשום עלי' כלל קאי ולא נרושה רבן ערותלנבי
 להזימה. יכול שיהי' כלל חיישינן לאוע"כ

 מעירין(. ר"ה ע"א ב')מכות
 שהמיתו במיתה להמיתן רצריך זדממין עו4יבםרענ(

 בכל נמיתם אפילו יכול אינו אם וראיאבל
 דנ2שיבוא תכה( הכה )או יומת מות כרתניא שנוכלטיתה

 מיתות. חייבי ככל ב"ר מיתות בר'רנמיתם
 כל(. ר"ה ע"א ב')מכות

 להערים י:אומרים היינו הזמה זדממין, עדיםרער(
 ההורנ שיאמרו ולא הייתם פלוני במקוםאתם

 עמנו. הי' הנהרגאו
 אין(. ר"ה ע"א ה')מכות

 י"ב הנרון רחובשין נימא קשה זדממין עדיםרעה(
 לא ראם די"ל הוא. מריפה לאו יחי' ואםחורש

 נהרוג לא הנרון את גם יב"ח אחר אלא העריםנהרוג
 להזימה. יכול אתה שאי ערות והוי יב"ח אחראלא

 ה'(.)מכות
 כיתות שתי מ,מת אחת רנת נמו זדממיז עדיםרעו(

 כיתות. מאה הריןהוא
 אף(. ר"ה ע"ב ה')מכות

 נהרנין אין לעולם יוסי רר' ראליבא זדממין עדיםרעז(
 כשאין מיירי בו מתרין עריו שני שיהי'ער

 המתרה שמעו אלא אותם רואה המתרה ולא המתרהרואין
 סגי. ובכן כןשמתרה

 הוא(. ר"ה ע"ב 1')מכות
 מהן אחר כנמצא הוי הזמה זוממין, עדיםרעח(

 בטילה. רכולה פסול אוקרוב
 שמקצתן(. ר"ה ע"ב 1')מכות

 היינו אלו ור"ע ר"מ יאמרו זוממין עדיםרעמ(
 עובר תימה וכו' מעולם ארם נהרג לאבמנהדרין

 והיכי למפמרי' מצינו לא רהתם כוא"ל שבת ומחללע"ז
 ראיתם למימר ראיכא ןי"ל מעולם. ארם נהרג לאקאמר
 כהטום פסור הוא מריפה הוא ראם מריפה אינושמחלל
 יפמרו יוזמו ראם להזיכוה יכול אתה שא"א ערותדחוי
 למקמל. בעי קמילא רגבראמע~ום

 כסכחול(. ר"ה ע"א ז')טכות
 אלו ז'( )מכות ור"ע ד"מ ראמרו זדממין עו4יבםו-ם(

 דהוו מעולם ארם נהרג לא בסנהרדיןהיינו
 הרנ שלם ואת"ל שלם או הרג שטריפה ראיתם להובדקו
 בקרא מפורש דהא וקשה הוה נקב סייף בסקוםשמא
 כושום לזה חיישינן רלא ובע"כ חייב הנפש אתרהורנ
 שהי' קרא למוקים ראיכא די"ל רובא. בתרדאזלינן

 ונקבו. מגולה מוחוקרום
 רלכוא(. ר"ה ע"א ז')מכות

 חורש י"ב ער שיחבשם נאמר אם זדממין עדיבטרמא(
 הך ררילמא הוא מריפה לאו ההורג יחי'ואם

 אין עליו שמעירין אותו נם א"כ מריפה בי'ראסהירו
 את יהרגו רלא נמצא א"כ חורש י"ב לאחר ערלהרנו
 הך מריפה נעשה ררילמא חורש י"ב לאחר אףהערים

 להרונ אלא באו לא והרי חרשים י"ב בסוף בי'ראסהירו
 הטריפה.את

 ורילמא(. ר"ה ע"ב י"א)חולין
 עכו"ם נעקרה יש בירושלמי כדכבים ער2נדירפב(

 אומר שנתנה במקום למק"א ונתנה אחרממקום
 שנעקרה ובמקום רצונו לעוברי אפים ארך שנתןברוך
 הזה. המקום מן עכו"ם שעקר ברוךאומר

 הרואה(. ר"ה ע"ב נ"ז)ברנות
 נכון לא הכותי עם שדתפדת כדכבים, עדבנךרפב*(

 לירי לבוא יכול שאינו בענין אפילולעשות
שבועה.

 תיתי(. ר"ה ע"א כ"ח)מגילה
 אפילו לע,יא ר"ת מדסרין ,אין כדכבים ען2נדירפג(

 רליכא ללמרו שרוצה אחר .ע"א ראיכאהיכא
 אינו רנהרא עברי בתרי קאי לא ראם בנזיר כמו עורלפני
 וכו'. ליעקב רבריו מגיר משום אסור מ"מ הכא אבלעובר

 אין(. ר"ה ע"א י"ג)חגיגה
 לא בחזקה אבל בכסף חבירו קונה כדכבים עד2נדרפר(

 הלבישו כגון עברות של חזקה בקונמרםפי'
 לא מישראל ישראל ראפילו וקשה לרבו והרחיצוהנעילו
 כ"ש יר:( )קירושין ושמר בכמף אלא עברי עברקני

 מלחמה כבוש של בחזקה רהכא לפרש צריך אלאעכו"ם.
 פר"ח. וכןאיירי

 אבל(. ר"ה ע"א ל"ח)גימין
 מציק בקונמ' מי' ענו"ם פרהנג כדכבים, עד2נדרפה(

 רמים באותן )העבר( לו ומכרו עלילותושם
 רנראה מכירה. לשון זה על שייך רלא וקשהשהעליל
 לכך רכוים לו שנותן אלא כרחו על עברו נומלרהפרהנג
 כיון לפרהנג( עברו )הסוכר לחירות יצא ראמאיפריך
 וראי רמים רנותן רכיון לפייס לו רהי' ומשני בע"כרהוה
 מועמ. ברבר מתפייםהי'

 המוכר(. ר"ה ע"א מ"ר)גיטין
 רדוקא ר"ת מפרש שותפות כדכבים, עד2נדרפו(

 ראסור סג:( )סנהררין חכמים אמרושותפות
 כבר אם אבל שבועה לו יתחייב שכהש עכו"ם עםלעשות
 דןא2ניבך מירו. להציל כרי היכונו לקבל מותרנתחייב
 רשותפות. טק"1 שבועה היכ,נו לקבל דאסור מפרששמואל

 יתומין(. ר"ה ע"ב נ')גימין
 לעכו"ם רלכ"ע משמע בירושלמי כדכבים עד2נדרפו*(

 הכא שלנו כש"ם ד1אל44 עליך שלום לומראסור
 שלום. כפילת אלא לעכו"ם אמרינןרלא

 אשרתא(. ר"ה ע"א ס"ב)גימין
 לכור שלכוא לי' אמר כהנא ריב כןכבים עד2נדרפז(

 לבו אלא לברכו מתכוין הי' ולא בקונמרםפי'
 שלום. לו כופלין ראין אלא קאמר ילא כן פי'חנם ןעל הבריות. רעת גונב בזה יהא שלא דשי"ע לרבו.הי'

 שלטא(. ר"ה ע"א ס"ב)גימין
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 לארם אסור רשמואל אנוה דאמר כדכבים ער22ךרפח(
 יתחייב שמא כוכבים העובר עם שותפותשיעשה

 שבועה כ"ש שמואל ר' אטר בעכו"ם ונשבע שבועהלו
 השבועה לקבל סותר אומר רך"ון הימנו. לקבל ראיןעצמה
 נפרעין ע"פ רסלוה ו:( )ע"ז כראמרינן שיפסירקורם
 נשבעים כולן הזה ובזסן מירם כמציל שהוא מפניממנו

 שסה ןאע"מ אלהות בהם תופסין ואין שלהםבקרשים
 זה אין מ"ס אחר לרבר 1כ11נתם ש"ש עמהםשמזכירין

 שמים. לעושה דעתם גם עכו"םשם
 אסור(. ר"ה ע"ב ס"נ)סנהררין

 ישראל בת להתיר רוצה הי' ר"ת כדכבים ער22ךרפט(
 שיקייסה נתגייר ושוב נכרי עלי' ובאשהמירה

 סוסים וזרמת רכתיב בהמה כביאת הוי כותירביאת
זרמתם.

 הא(. ר"ה ע"ב ע"ר)סנהררין
 ולתת לשאת עכשיו סומכים העולם כדכבים ערב:ךרצ(

 קים שבינינו רנכרים כהמום אירם ביוםעמהם
 הירושלמי על לסמוך יש א"ג לע"א. פלח דלא בגו"לן

 הי' דך"רצ כמחניף. שהוא מפני מותר שמכירורבנכרי
 רתקרובת. במיריאוסר

 אסור(. ר"ה ע"א ב')ע"ז
 נרול ככהן ה"ה בתורה שעוסק כדכ22ים עד122ארצא(

 בסנהררין אמרינן רהא שלהם מצוות בשבעפי'
 מיתה. חייב בתורה העוסק עכו"ם)נט.(

 שאפילו(. ר"ה ע"א נ')ע"ז
 יוצא בעלמא רשרינן רהא וי"5 כרכבים ען22ךרצב(

 ישראל מצאו אם כגנב רנתפם היכא היינוונכנם
 נבילה של הכף לתחוב יכול הכא אבל לרינא לי'ותבע

 יקריח. שלא נתכוונתי תבשילך את להגים ויאמרבקרירה
 מיניה. מירתת רלא אכסנאי בתבשיל מיירי הכאא"נ

 רילמא(. ר"ה ע"א י"ב)ע"ז
 כחושה בשר שרי שעכו"ם פר"י כדכבים עד22ךרצג(

 בחנם אבל 5הרויח כרי שמינה בשר ושקילשלו
 למרחוק. הולך אפילו חיישינן לא ישראל את להכשילכרי

 לשפחותינו שלנו קרירות יום בכ5 שבקינן מעמאדכוהאי
 בתוכו. איסור הטילה רילמא חיישינן ולא כוכביםעוברות

 ושרי(. ר"ה ע"א י"ב)ע"ז
 לסכור סומכין ראנו הא עגלים כדכבים, ען22ךרצר(

 הרבה שהיו בימיהם ררוקא משום לעכו"םענלים
 הי' לה צריך שאינו בהמה לארם הי' ואם ביחריהורים
 יעשה מה עתה אבל מפסירה הי' ולא לחבירומוכרה
 יפסירנה. לסכור ימצאשלא

 אימור(. ר"ה ע"א ט"1)ע"ז
 עכו"ם של שהכומרים ביריר כדכבים ען22ךרצה(

 קח מפרש והעכו"ם המכר מן מכם בולוקחים
 לא אם אפילו אסור ע"א לבנין פשוט ועור כךבמכום
 אמר לא באם כתב מקוצ' כושה דה"ך ע"א לבניןהזכיר
 לעניי יתננו רשמא רמותר להיות יכול ע"א לבניןבפירוש
נכרים.

 קל(. ר"ה ע"א י"ג)ע"ז
 בני מומכים היו מה על לפתפק יש כדכבים ער22ךרצו(

 ואף כוכבים לעוברי בתים ולהשכיר למכורארם
 בין שמחלס משום הטעם סתוספתא כושמע רירהלבית
 ובהנך סכניס שאינו בין בקביעות עכו"ם שמכניססקום

 חיים דך22ינד שרי. בקניעות עכו"ם מכנים אינושאוסר
 במקום אף בירושלמי מרגרסינן להתיר ראי' מביא הי'כהן

 שנהנו במקום הא אמרו רירה לבית לא להשכירשאמרו
 רירה. לבית אף ומשכיר רירה לבית אף מוכרלמכור
 בארץ אלא ביתך מיקרי 5א רבחו"ל הטעם לו נראהרזק"
 טובא. בהוקשו

 אף(. ר"ה כ"א)ע"ז
 ארם בני עתה שמומכים מה על כדכבים ען22ךרצז(

 דירה לבית ואף לנכרי בתים ולהשכירלמכור
 איכא ביתך אל תועבה תביא לא תורה שכשאמרהמפני
 בתוכו רר שהוא עצמו הישראל בבית אלא אסור לאלמימר
 אה(. ר"ה ע"א כ"א )ע"1 בו. ררבעורו
 בהמותינו לייחר עתה סומכין אנו כדכבים ען22ךרצח(

 שלהם לרועה בהמותינו סוסרין אנו ואףעמהם
 לרביעה. חיישי רלא כרבנן קיימין ראנןמשום

 אין(. ר"ה ע"א כ"ב)ע"ז
 ליזהר צריך וע"כ ש"ר על חשורים כדכבים עך22ךרצט(

 את לעיר חוץ ההולכת ישראלית להניחשלא
 ישראלית אין אם עכו"ם מינקת ביר בבית יחיריבנה
 ואילך שכיבה מזמן ואפ"ה שם תמיר ונכנסת יוצאתבעיר
 ראסור הר"י הורה לרפאותן ואפילו יחירי להכניסואסור
 למינות. יכהשיכו גרולים הם ואפילו ש"ר על שחשוריםמשום

 ישראל של בנה מניקה ענו"ם ירושלמי כדכביםש(ען22ך עכו"ם(. ר"ה ע"א כ"1)ע"ז
 טמאה מבהסה גם מניקותיך ושרותהםרכתיב

 טומאה. משום ולא שקץ משום לא חוששיןואין
 עכו"ם ר"ה ע"א כ"ו)ע"ז

 וחייבים מצוות ז' על רעובר אף כדכבימ ען22ךשא(
 מורירין( )רלא 5היתרא קרא רבינהו מ"סמיתה

 אין ב"ר רנוהו שלא דכ"ז ועברוך למם לך והיורכתיב
 אותו.מורירין

 איזהו(. ר"ה ע"ב ס"ר ולא, ר"ה וע"ב כ")ע"ז
 הרונ שבעכו"ם כשר מופרים במם' כדכבים עדב2ך'טב(

 מלחמה בשעת רהיינו קירושין בירושלמימפרש
 מצוות ז' על ועוברין הם ע"א עוברי עכו"ם שסתםואע"פ
 ועברוך. למם לך והי' התירם רקרא מורירין איןס"ם

 ו5א(. ר"ה ע"ב כ"ו)ע"ז
 להסתפר ראסור למעשה וה5כה כרכבים ען22ךשג(

 דזאדקא ברה"ר ואפילו רואה אא"כמעכו"ם
 שכיח- לא במספריים אבל בקל הזיקא בי' רשכיחבתער
 אחר. עמו יש אם שרי היזיקאבהו

 המסתפר(. ר"ה ע"א כ"ט)ע"ז
 עבו"ם ביר ומוריים ציר השולח כדכבים עד22ךשר(

 לקמן בראמרינן לרבנן אף אחר בחותםסני
 אחר. בחותם סגי וגבינה פת מוריים חילתיתחספ"ג

 השולח(. ר"ה ע"ב ל"א)ע"ז
 יין בשר )חלב חבי"ת רב אמר כדכבים ער22ךשה(

 שרמיהן לפי פירש"י אסור אחר בחותםתכלת(
 טשום הטעם אומר הי' רור בר אפרים ד1קך"ךיקרים.
 יוקר. משום רפירש רש"י טעם יותרנראה תערובת אלא אינו חמפ"ג אבל בעיניה לאיסוראראיתיה

 אמר(. ר"ה ע"א ל"ט)ע"ז
 עתה אופין שאנו רמה לר"ת נראה כדכבים ער22ךשו(

 מים של בריחים וטוחנין כומרים שלבתנור
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 אלא טובה להם מחזיקין אנו דאין ב,טכר מיבעי דלא'טלהם
 וריחים התנור שאין ביון מותר נמי ביטכר ,טלאאפילו
 עצמו. הע"אבבית

 נהנין(. ד"ה ע"ב מ"ר)ע"ז
 שריונות לעכו"ם מוכרין עכיטיו כוכבים עךבנדשז(

 לעכו"ם לבנות אסור עלינו. דמניניןכובעין
 לנ' זה אצל זה בתים ג' ימכור לא תועבה.מזבח
 רוקא. ביניהן דר כ'טישראלעכו"ם

 כ"ו-כ"ז-ל"א(. אות תום' פסקיע"ז
 שהדחתו ישן דג מ4יח כעין אפילו כוכבים עךבנד'טח(

 ולא גזרו בישול דעל חזקי' שרי בישולו היאזו
 שקודין תותים מי העכו"ם מן קךניו עכו"ם מליחעל

 החבית. מן כ'טמושכיןמיי"ט
 פ"ג-פ"ז(. אות תום' פסקי)ע"ז

 מן וחמור סום ישנור מותר כוכבים ערבנדשט(
 עכו"ם של ומרחי1 נינה ךדךקא עכו"םכומרים

אסור.
 ק"ז(, אות תום' מסקי)ע"ז

 ומזוזות תמילין מפרים וגבי תימה כוכבים עךב2ד'טי(
 וכתבתם מוקיטרתם כוכבים עובר למעוטי לילמה

 עבד דתני דאגב ךי"ל קאי. לשמו לאו דסתמא לי'תיפוק
 דהכי כוכבים עובד נמי תני ומומר וממור צדוקיואשה
 איצטריך ולא גריזים הר לשם דסתמא אע"ג כותי תנינסי
 קרא.לי'

 ואל(. ר"ה ע"א מ"ב)מנחות
 הם כוכבים עוברי לאו שבחו"ל כוכבים עךבנדשיא(

 שיהיו כ"כ אדוקין אין נמי ישראל בארץהלכך
 עכו"ם. לשםמעשיהן

 עכו"ם(. ד"ה ע"ב י"ג)חולין
 מייתי עכו"ם עם שותפות כוכבים, עךבנדשיא*(

 איהי בד אבוה אמר כ"ח( )מנילה ראי'ר"ת
 אסור דאינו משמע כותי עם שותפות עבדי דלא ליתיתי
 בגרם אימור אשכחן לא ךלדידן רבותי'. מאי לאוראם

 שבועה(. הכותי ל1 יתחייב שמא )היינושיתוף
 שמא(. ד"ה ע"ב ב')בכורות

 עברי בעבד רעכו"ם קנינו כל כךכבניכם עךבנךשיב(
 ולא מקנתו בכסף כדכתיב בכסף לעכו"םהנמכר

 שקונה לעכו"ם מנין דדרשינן ךזאת )ר"ת(. וחזקהבשטר
 ההיא ל"ח( )גיטין שבי ממנו וישב שנאמר בחזקהישראל
 ס'( )חולין כדאמר ממונו והה"ד היא מלחמה כשישחזקה
 בסיחון, טיהרו ומואבעמון

 אם(. ר"ה ע"א י"נ)בכורות
 שקנין לפי שטר שיועיל מסתבר לא כוכבים עךבנדשינ(

 נ"ד( )ב"ב כדאסרינן בעכו"ם שייך לאשטד
 קני לא ישראל לי' איסתליק לירי' זוזי מטא מכיעכו"ם
 לירי'. שמרא דמטיעד

 מה(. ד"ה ע"א י"ג)בכורות
 יש אם במסל"ת אפילו נאכץ אינו כוכבים עךבנךשיר(

 כן. אומר סקחו דלהשביחחשש
 אישתבוחי(. ד"ה ע"ב כ"א)בכורות

 זה גר משפחת לעק"ר ידרשינן כוכבים עךבנדשמו(
 שסופן לפי עצמה לעכו"ם כהטרת ונעשההנסכר

 הכי. רריש ליעקר עכו"םשל
 כמה(. ד"ה ע"ב ל')ערכין

 המות המלאך ע"י כשמתה בתחלה מיית עךבךשטז(
 דמ5אך טיפתא לי' עייל חיותי' דזוטראדאיידי

 או בששחמה אבל ז,( )ערכין לסיסנין לי' ומחתכאהסות
 דמתה לח:( )חולין דאמרינן רדץא תחלה מתה האםהדגה
 הסות מלאך ע,יי א"נ אדם. ע"י היינו ילרתו והדראסו
 לא ןבו"ב2 מת הולד אין ראז לצאת הולד שנעקרוכנון

 אחד יום בבן רק ומנחיל נוחל ריהי' בעובר לי'פסיקא
 לי'.פסיקא

 רהוא(. ד"ה ע"ב קמ"ב)ב"ב
 עךבנו5שיז(

 דמות בה ומצא בהמה כששחט אמו במעי
 שאינו לפי העולם לאויר כשיצא גם אסוריונה

 יונה רנלי ורגלי' גכערה בהמה בה מצא אבלמתקיים.
 מידי יוחנן ר' ממעט דלא מותרות כלל רנלים לה שאיןאו

 חשוב דההיא העולם לאויר כשיצא מותר להיותשראוי
 אמו. בשחיטת ניתר להיות פרסהכמפריס

 אלמה(. ד"ה ע"א ס"ם)חולין
 לי' שדינן אבוה בתר בעלמא בגמ' אמו ירר עךבנרשיח(

 )גימין דכהטמע והא הוא אמו ירך לאודעובר
 התם הוא אמו ירך דעובר יוחנן לרבי לי' ראיתכג:(

 רבא דאמר הא אלא בגם' ךלקבון איירי, דרביאליבא
 אמאי טבילה צריך אין בנה שנתגיירה מעוברתנכרית
 אית בהדיא הא מרבא פריך וטאי וא"ת טבילה צריךאין
 שרוצה ריוי ךאךבור ל:( )תמורה הוא אמו ירך עוברלי'

 יוחנן. כרבי אפילו רהכא רבא דבריליישב
 אלא(. וד"ה בעלמא ד"ה ע"א ע"ח)יבמות

 )השפחה( עוברה היתה אם בגמ' אמו ירך עךבךשיט(
 כסי ונעשה הוא אמו ירך עובר קמבר לוזכתה

 אע"נ לו זכתה האיך לר"י תימה מאברי' אחד להשהקנה
 שיחרר שלא רבה כיד היא דידה כיון הוא אמודירך
 העובר.אלא

 ונעשה(. ד"ה ע"ב כ"ג)גיטין
 ובמנהדרין ל:( )תטורה רבא מדאמר אמו ירך עך2:ךשכ(

 וולדה היא אסור והנוגחת הנרבעת ולד)ם.(
 הוא אמו ידך דעובר להוכיח אין נרבעו וולדה והיאננחו
 נגחו וולדה והיא מרביעה נהנה עצמו שהולד ה"טרהתם
 להשתלם לפדה ליתא כי להוכיח יש משמעתין אךונרבעו
 רבכ"מ ךאךך"י אמו(. ירך דעובר )ש"מ הוולד מןכהטתלם
 הלכה. וכן טריפה לענין לבד הוא אמו ירךעובר

 מאי(. ד"ה ע"א מ"ז)ב"ק
 יבחולין ךועיבורן הלכה יטכן משמע אמו ירך עך12ךשכא(

 אומר ר"א טריפה דוולד פלוגתא מייתי)נח.(
 טריפה רלמ"ד התם ומשסע יקרב אומר ור"י יקרבלא

 עובר סבר יהושע דרבי אמו ירך בעובר פלינ יולדתאינה
 נמי וקיי"ל יולרת אינה דטרימה קיי"ל והכי אמו ירךלאו
 ירך עובר דוכתי רבכל ךי"ל הוא. שמותי רר"אכר"י
 והעובר בחיות תלוי שהוא טרימות מלענין בר הואאמו
 עם שנטרף אמו ידך עובר ול"א עצמו בפני חיות לויש
 הר"י(. בשם זו הסברא סאי ד"ה ע"א מ"ז )ובב"קאמו

 עובר(. ד"ה ע"ב פ')סנהדרין
 קיי"ל רוכתי דבכל מפרש ור"ת אמו ירך עך122אשכב(

 )עח.( וביבמות בחולין כרכהטמע אמו ירךרלאו
 ולר )ל:( ובתמורה הכא רבא דאמר חמא )כה.(ובתסודה
 עכשיו רעד כיון וה"ט פלינא לא אסור והנדבעתהנונחת
 שניהם רין ננסר כאלו הוי באם תלוי הולד חיותהי'
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 דבעק ההיא ךמיהך אסו. ירך דהוי כחטום ו5או5הריגה
 מ! נזק רביע כהטת5ם 5פרה 5יתא כי אסאי קשה)סז.(
 יש5ם 5סה אזיק נמי דהוא אע"ג אסו ירך ד5או כיוןהולד
 אבד אם שהזיקו תמים שוורים שני אמו פרה וח5קחלקו
 פשיטא חבירו וח5ק ח5קו אידך כדט5ם הוה סי סהןאחד
 כה52ם.ד5א

 עובר(. ד"ה ע"ב פ')סנהדרין
 ירך 5או דעובר בכ"ם פוסק ור"ת אסו ירך עך12ךשכג(

 אסו. ירך 5או דעובר סודה נ"כ ורבאאסו
 ע"ב(. ס' סנהדרין ושוין, ד"ה ע"א נ"ח)חו5ין

 ח5 ש5מים היא שאסר דסיד אסו ירך ער12ךשכד(
 כויהו האם. על כמו העובר ע5 נסי פיוקדושת

 האם שהקדיש דסיד אחרת 5קדושה 5שנות יכו5אין
 5שנותו יכו5 ואינו העובר ע5 קדושה אותה שיחולנתכוון

 הו5ד. קדושת תח5ה הזכיר אא"כ האםמקדושת
 היא(. ד"ה ע"א כ"ה)תמורה

 5א טריפה ו5ד אוסר ר"א בגם' אסו ירך עך12ךשכה(
 סגופה ד5א שרי ד"ה 5הדיומ אב5 ופירש"ייקרב

 בהדיא ספרש )נח:( דבחו5ין נהירא ולא רבי,קא
 אסור. 5הדיומ דאף נראה לכך אסור נסי 5הדיומדאפי5ו

 ר"א(. ד"ה ע"ב 5')תסורה
 סר דאסר מקייסת ואינה נודרת דון על עך12ך1ןז2כו(

 ש5א יוצאת וע"כ מתים בנים נדריםבעון
 יוציא מקיים ואינו נודר אם נמי בע5 לי ךקשהבכתובה.

 וכו'. אשתו את שקובד ועוד בניו את שקובר כתובהויתן
 דינה ספסדת שהיא האשה דהשתא הוא דכ"שךנ"ל
 קנסינן שנשאה בעת לה ונשתעבד לה 5ינתן שראויוסה
 א5א סידי ספסיד ד5א בע5 כ"ש בכתובה ש5א דתצא5ה
 רכן כתובה. ויתן דיוציא 5ה נותן 5ה שנשתעבדמה
 נבי5ות או טב5 או האסורים דברים מאכי5ה אםנסי

 ויתן ויוציא טסנו גירושין 5תבוע אשתו שתוכ5וטריפות
כתובה.

 רי"ד(. תום' ע"א ע"ב)כתובות
 ואוסר א5ך ב5בו אסר עוג )ב"ר( בסדרש איתא ער3'טכז(

 אפ"ה אשתו שרה ואשא ויסות וי5חם5אבדהם
 אברהם. זכות 5ו תעסוד שסא כדטה יראהי'

 זה(. ד"ה ע"א ס"א)נדה
 5תקן בגרנות עוסד שהי' אבינו 5אברהם סצא עך3שכח(

 )בפרקי עוג נקרא זה שם וע5 5פסחעונות
דר"א(.

 זה(. ד"ה ס"א)נדה
 בב5 בני כנון פרת סנהר הרחוקים ךגלים עךלישכט(

 5רנ5. עו5ין הי51א
 מ'(. אות תום' פסקי)תענית

 נמף זה ע5 זה פתיגין כתף 5הן שאין עךללךיןש5(
 נמצא )זה נתבש5ו ו5א ויורדות בשדרהת5ויות

 פ"ז(. דפאהבידושלסי
 ו'(. אות תום' פסקי)תענית

 5עוה"ב סהו פלוני ר"א את ששא5ו הבא עךלכ!ש5א(
 5עוה"ב מהו אביו פי5גשי ע5 שבא אבזט5וםפר"ח

 וקידושין כתובה ב5א פילגשים דב דאסר הא לן סביראמי
 דאסר בר"י 5ן סבירא סי שלסה ע5 ששאלוהו לי"כש לא.או
 טועה. אלא אינו חטא שלמה האוסרכ5

 פ5וני(. ד"ה עאב ס"ו)יומא

 היינו עוה"ב לחיי סזוסן דאסרינן היכא נ5 עןמ"בשלב(
 יש ישרא5 כ5 ובסתם יסורים וב5א דיןב5א

 5עוה"ב. ח5ק5הם
 סזוסן(. ד"ה עעב ק"ג)כתובות

 דהיינו הבא העו5ם כברכת דאיירי איידי ערה"בש5נ(
 הם'טיח.ליסות

 דור(, ד"ה ע"ב קי"ב)כתובות
 עפרו אין הרוח גסות בו שיש אדם נ5 עךה"בשלד(

 אינם הארץ עמי חיים אינם שבחו"5 מתיםננער,
 כאגדה סצינו בריבית ומלוי ת"ח יהנו א"כ א5אחיים
 5עוה"ב. חייםשאינם

 כל(. ד"ה ע"א ה')סומה
 אבדהם עוה"ב סעין הקב"ה המעיסן ש5שה עןדן"בש5ה(

 5עי5 דאסר איוב נם חשיב קא ו5א יעקביצחק
 הקבאה שהמעיסו ס5מד ידיהם ע5 רועות והאתונות)מו:(
 בחד א5א הי' 5א דאיוב ןי"ל )ר,שבאא(. עוה"במעין

 ובל. סכל עוה"ב סעין נהנו ויעקב יצחק ואברהםסי5תא
 ש5שה(. ד"ה ע"א י"ד)ב"ב

 שקב5ה הגאונים דאסרו ר"ח פירש דץפור עךלםשלו(
 דהוה שסואל שראה היינו הפוך דעו5םבידם

 בשטוא5. דמיחה כהטום ת5םידי' יהודה דרב קם"יתיב
 ש5שה(. ד"ה ע"א י"ז)ב"ב

 ואפי5ו סתיר סזרח האיד ביהם"ק יש 5א אם עךכ2ךש5ז(
 שאין אע"פ שסקריבין שסעתי דאסר יהושע5ר'

 5א. סזבח ב5א אב5 בנוי סזבח כשיש הנ"םבית
 דאשתקד(. ד"ה ע"א מ"א)סוכה

 סן ישראל סכהטקה ס"ה( )יחזקאל דכתיב עךכ2ךש5ח(
 ענבי ואת בהר( )תו"כ ודרשינן 5ישרא5הסותר

 ההפקר 0ן ואפילו הכהטוסד סן 5יקמ אם דאסור וכו'נזירך
 אסרינן האיך וא"ב דקצירה תו5דה דבצירה 5בצוראסור
 ןי"ל 5עוסר. הזרעים את 5שסור הפוע5 אתהשוכר

 סודיען שהי' דק מליקח 5עו5ם מוחה הי' לאשהשומר
 מליקח. נסנעין היו ומעצסן לעוסרשיחדום

 5שסור(. ד"ה ע"א נ"ח)ב"מ
 איסור עומד יתיר 5א אם ועימה וזהו עךכ2ךש5מ(

 אם ךגבם ישרא5. ססשקה כאן איקדישביעית
 מריפה. איסור יתיר 5סה זטביעית איסור סתיראינו

 שכן(. ד"ה ה'ע"ב)מנחות
 בזסן אפי5ו תרווייהו דאסרו ור"5 ר"י עךכ2ךשם(

 עד והכתיב סתיר הסזרח האיר קיים'טביהם"ק
 דליכא א5א דאורייתא עשה דאיכא כהטמע 5מצוההביאכם

 בן ר"י סתקנת אף ראסד סביצה נרע מי ךועיכ2ה5או
 המקד,ם יבנה סהרה מעסא מאי אסודה ביצה ואי5ךזכאי
ובו'.

 והא(. ד"ה ע"א ס"ח)סנחות
 רחי אסאי כשד ככוצותו ש5א נקצר ס"ד ואי עךכ2ךשמא(

 מצותו דלכתח5ה ואע"ג מעאש נקצדי'שבת
 סע"ש. נקצדי' כשד דדיעבד כיוןב5י5ה

 אסאי(. דאה ע"א ע"ב)סנחות
 נפות בי"נ סניפו הי' העומר בתוספתא תניא ערכורשסב(

 שתהא בדקה בי"א הפנים לחם בי"ב הלחםשתי
 רשב"א הסובין את קולמת שתהא בנסה הסולת אתקו5מת
 זו. זבי על זו היו נפות י"נאוסר

 בדקה(. ר"ה ע"ב ע"ו)כנחות
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 שמחת ולא רפו"ר( ) מצוה ליכא נרה באשתו עדנהשמנ(
עונה.

 באשתו(. ד"ה ע"ב ע"ב)פסחים
 בפועלים מירות דג' אומר הי' ברוך בר' ור"י עןנדןשמד(

 בעדשין בשבת שתים בעירן מלאכהדהעושין
 בשבת אחת לביתם יום בכל וחוזרין אחרת בעירמלאכה
 לביתם חוזרין שאין אותם אבל הדרר מורח להם שישלפי
 יעי אבל שמיני יום בכל וחוורין בחוץ שבעה כלהן
 מידות. ב' אלא פירשלא

 והתניא(. ד"ה ע"ב ס"ב)כתובות
 נשותיהן לעזוב יכולים הי' וכיוצא עקיבא רבי עדנדןשמה(

 עונה מצות לקיום חששו ולא ארוך זמןעל
 ללמוד הולכין בעליהן שהיו שמחות היו שנשותיהןכד2ום
 נשאו דהכי אדעתא ואררכה חכמים תלמירי ולהיותתורה
 תורה. ללמודשילכו

 אלא(. ד"ה ע"א ס"ב)כתוכות
 יוצא אם אבל ברשות שלא לצאת הוא כ"ו עדנדןשמו(

 יכול שנים הרבה אפילו אשתו ברשותועומד
 שנה כ"ד רע"ק שעמד בגם' כדאמרינן נענש ואינולעמור
 עם התנה שאם פי' יוהךבנ נענש. ולא אשתוברשות
 התנאי מתנאה לחזור האשה ורוצה וליטנות לילךאשתו
 רהיינו בתורה שכתוב מה לבמל הוא זה שתנאי לפיבמל
 במל. תנאו בתורה שכתוב מה על והמתנה העונהלמעמ

 רי"ד(. תוס' ע"ב ס"ב)כתובות
 דשמעתין הני כל עבירות כמה על ראמרינן עדנעטשמז(

 אמרינן תשובה עשה אבל תשובה עשהבשלא
 ממרקת. ומיתה תולה רתשובה פ"1()יומא

 קרקפתא(. ד"ה ע"א י"ז)ר"ה
 ענישתי' אני אמר אחד שכל האמוראים ערנששמח(

 שחבירו מי כל כי להתפאר לא אדא רבאת
 הקב"ה י2ל במחיצתו אותו מכניסין אין ירו עלנענש

 אחר כל רק רע אלא טוב לא לצריק ענו,ם גםשנאמר
 אדא. רב מת ירו שעל מתאונןה"

 אנא(. ד"ה ע"א כ"כ)ב"ב
 נרולים אבל מתים קמנים כנים נררים בעון עדנעטשמט(

 אפילו שבועה בעון אבל לא ממשפחתו וכ"שלא
 ח"1. נענשים משפחתוכל

 ואין(. ר"ה ע"א ל"מ)שבועות
 כי מינא האי לקלל ררצה לוי בן יהושע רבי עדנעטשן(

 אורח לאו ש"ם אמר נימנם שעתא ההיאממא
 לבור מורידין שהכופרים אע"פ ובו' הכי לסיעבדארעא
 שאינם מי ולהעניש שמים בידי לרחוק לו ה" לאמ"ם
 בידים. להרגו מותר הי' הבית שבזמן אע"פ להענישרוצים

 להענישו דאיכא רוקא היינו מאזהרה דגמיר עדנשיןשנא(
 וצ"ע(. לכד2י"ח נראה )כך הדיןמן

 ואידך(. ד"ה ע"א י"ד)מכות
 לחלק אחותו דאצמריר כה2מע דלעיל תימה עדנעטיןשנב(

 מיהא חדא הא וכו' אביו אחות שהיא אחותועל
 איכא מידץך הרין. מן עונשין אין הא ואסאימחייב
 ןיעט לעיל. ה"ה הכא דנלי כיון יליף דמהכאלמימר

 וחכררא- אחותו איסור אלא דליכא הכא דשאנימתרצין

 טן עונשין אין אמרינן להכי אחד מצד צדדין ב'מפי
 שפיד חייל אחרים אימורין דאיכא )יג:( לקמן אבלהדין

 מאנוסתו בתו גבי מ"ש רעיבנה אחת בבת 1מומיף כוללע"י
 מילתא גלוי דחשוב בתו מבת עז.( )סנהדרין ק"1ריליף
 מכח באה בתו דבת כה12ם ןי"ל הדין. מן אזהרהול"ה
 כד2כחת הכא אבל בתו בלא בתו לבת וא"א בתוקורבת
 להיפך. או אמו בת שלא אביו בתאחותו

 ישנים(. תום' לומר ד"ה ע"א ג')כריתות
 ידעינן ל"ה ומחתן המצוה מן פמור במצדה עדסקשנג(

 חתן שאני ררילמא )דפמור( במצוה עוסקשאר
 מלבו. המרדא להסיר כ"כ לו נקלעמאין

 ובלכתך(. ד"ה ע"א כ"ה)סוכה
 אלא מיפמר לא המצוה מן ממ1ר במצדה עןסקשנד(

 אבידה של מלית כגון בה עוסק שהואבשעה
 שכיחא דלא מוונות קה שנותן בהמה או לצורכהושוטחה
 )שלוחי דהכא ןצ"ל טמנו. לשאול עני יבוא שעהשבאותה
 בקיום מימררי דאי בכה"ג איירי הסוכה( מן פמוריןמצוה
 ממצוות. מבמלי ה11 סוכהמצות

 שלוחי(. ד"ה ע"א כ"ה)סוכה
 רהיא לומר ואין המצוה מן פמור בנכיצדה עדכןקשנה(

 שאני דרילמא מקר"ש דפמור מחתן ילמינןגופא
 כרת דאיכא פסח מיני' אתי ולא כרת בי' רליתקר"ש
 חיובא. זמןוממי

 משום(. ר"ה ע"ב כ"ה)סוכה
 להקשות ואין המצוה מן פמור במצךה עדמקשנו(

 את לשחומ דהולך ק.( )זבחים דררשינןמהא
 חצות לאחר אפילו מולאחותו מצוה למת מממאפסחו
 כלוסר אלא ממש מצוה מת ןלא שאני מצוהדמת

 ילפינן גופא רהיא לדמך ןאין בקונמרם. כרפי'לקרובים
 כרת בי' דלית ק"ש שאני ררילמא מק"ש רפטורמחתן

 וממיא כרת דאיכא פסח מיני' אתי ולא הכאכרקאמר
 חיובא.ומן

 משום(. ר"ה ע"ב כ"ה)סוכה
 שילא רבי משום המצוה מן פמור במצדה עדכטקשנז(

 בני וכל והשושבינין )מק"ש( פמור חתןאמרו
 פמור במצוה העוסק תנאי להני להן לית חייביןהחופה

 חתן יתחייב א"כ ןקעטיא בקונמרם. כרפי' המצוהמן
 דעתו לכוין יכול אין חתן דקסבר נראה לכךבסוכה.
 לכוין. יכולין חופה בני שאר אבל ראשון בפסוק אמילוכלל

 חתן(. ד"ה ע"א כ"ו)סוכה
 היכא דוקא המצוה מן פמור במצדה עדסקשנח(

 דאמו היא וסברא שתיהם לקיים יכולשאינו
 בפתחו ומזוזה בבגדו וציצית בראשו תפילין לו שישאדם
 יוסף. כרב דהלכה וה"ג ר"ח פמק המצוות. מןיפמר

 בההיא(. ר"ה ע"ב נ"ו)ב"ק
 דאינה ואור"י המצוה מן ממר במצדה עדסקשנמ(

 דעוסק יוסף לרב מורה רבה דגם כללראי'
 שכר שומר נעשה דלא דס"ל אלא המצוה מן פטורבמצוה
 לג:( )נדרים למודר אסור לכך נהנה הוא דמ"כםבבר
 בעלמא. בסברא אלא יוסף ורב רבה פליגיולא

 בההיא(. ד"ה ע"ב נ"ו)ב"ק
 פסקו וה"ג ר"ח המצוה מן פמור ננמצוה עןמקשם(

 ישבע ר"א ראמר )פא:( ןלקננן יוסףכרב
 אברו המשכון אבד אמר ר"ע מעותיו וימול המשכוןשאבד
 דשמותי כר"א רהוי כרבה הלכה דאין כה2מע וכו'מעותיו
 משום לר"ע ואפילו הוא תנאי לאו ודאי דרבה די"להוא.
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 נאנסו סבר דד"נ )מג.( ןלקכ2ן שכר שומר 5"המצוה
 ש"ש א5א 5"ה 5השתמש שמותר דבהנאה ס"5 א5מא5א

 ואמוראים תנאים ך12סדר שוא5 הוי ר5ר"י כרבהוהיינו
 כרבה. ה5כה יוסף ורב דרבהפוסק

 והוי(. ד"ה ע"א כ"מ)ב"מ
 דמצינו אף ורקה גסה מין 5מימר שייך 5א עךכ4ותשסא(

 מ"ב( )חו5ין הגם ועוף הדק עוף משנהב5שון
 פ"ב(. מחו5ין)וקשה

 אב5(. ד"ה ע"ב ע')זבחים
 ירעו האיך בעופות טהרה מימני ערפות,שסב(

 5עופות ה5א ממא הדורם עוף שכ5חכמים
 שהקריב נח מימות היתה קב5ה ךש4423 מספר. איןמהורים
 עוף שאין 5דודות ומסד כו5ם את ובדק מהור עוףמכל
 רורם.מהור

 כ5(. ד"ה ע"א ס"א)חו5ין
 5ו שיש כיון ר"ת מפרש טהרה מימני עיפות,'טסג(

 וקורקבן וזפק יתירה אצבע מהרה סימניג'
 בסימן 5בדוק צריך ואין ומהור דורם שאינו בירוענקלף
 טהרה סימני הנ' 5היות צריך הקונמרם פי' )ו5פירריסה
 מימנים(. ד' היינו דורם ואינו מהסימןחוץ

 כ5(. ר"ה ע"א ס"א)חו5ין
 עוף כ5 5התיר נראה טהרה מימני ערפות,שסד(

 ועזניה דפרם עמו אחר וסימן נק5ףשקורקבנו
 קורקבן אין עופות ושאר רערך12 אחר סימן א5א 5הםאין

 אחר בסימן הבא עוף גבי פירש חננא5 רבינו ךגכםנק5ף.
 נק5ף. קורקבנו הסימן שזה מאבותינו בירינו קב5הטהור

 מאי(. ר"ה ע"ב ס"ב)חו5ין
 ששמע אריה גור בתשובות באי5ן הגד5ים ערפךר1שסה(

 ךכן שחיטה הצריכם שר"ת יצחק ר'מאביו
 רדןראי' 5שוחמו שיש 5מעשה ה5כה יהודה רבינו 5יאמר

 הנוגע אדמה וחציו בשר שחציו עכבר ע"ב( )קב"ומחו5ין
 וכו'. ממאבבשר

 ארי'(. גור תשו' ע5 בנוי ע"ב קכ"ז)חו5ין
 המע"ה דרוד וזאת מהור עוף הוא צפור ערפות,'טסו(

 )תה5ים צפור הרכם נודי לנפשי תאמרו איךאמר
 ךגכם עצמו. מרמה הי' מהור 5עוף דרור דפשימא י"5י"א(
 כרמוכח במהור רמיירי אפשר בית מצאה צפור גםהפ'
 ךדן44 מהורה. היא דרור וצפור 5ה קן וררור דקראסיפא
 דבכ55 אפשר וגו' חסידה יקננו צפרים שם אשררכתוב
 מהורה. היינו וצפרים הטמאים כ5 הםחסידה

 ת"ש(. ד"ה ע"ב ק5"מ)חו5ין

 שאין 5פי אסור הזכר ראגמא תרנגו5תא עךמ1ךר1שסז(
 מן היוצא כ5 ממעם שרי ו5א מהרה סימני5ו

 ביצים א5א האפרוח י5דה 5א האם שהרי מהורהמהוד
 ע"י ממי5א ונאסר גדי5 קא מעפרא והאפרוחהמי5ה
 ראסר 5מאן 5אוסרה אין נמי רנק2נה מומאהסימני

 והמין הן מינים ששני עיקר נראה ך23ידוך גורם.זו"ז
 5הן ריש והנקיבה הזכר שרי דאגכחש תרנגו5תאשקורין

 הזכר אסור דאגמא תרנגו5 שקורין רהמין מהרהסימני

 מהנקבה. הזכר ח5וק אחד שמין נראה דאיןוהנקבה
 תרנגו5תא(. ר"ה ע"ב נ')נדה

 שאנו בעורב בדק כאשיר בהר' יצחק הר' ערר12שסח(

 אצבע 5ו שיש ומצא ב5ע"ז קורבי"לקורין
 וא"א ודורס נק5ף קורקבנו אין א"כ וקשה וזפקיתירה

 ראותו ך44פשך דורס אינו דעורב מגמ' דש"מ כן5ומר
 כן כמו וזפק יתירה אצבע לו שיש קורבי"5 קודיןשאנו
 שהוא 5נו נתברר אם אב5 עופות מי"מ והוי רורסאינו
 ודאי. עורב זהו א"כ המה ררך הזדע שמוציא כ5ו'רק
 וקורקבן וזפק יתירה )אצבע ה55ו סימנין בנ' נתירללא
 ר"ת(. כפי' )5א דורס שאינו עדנק5ף(

 מפני(. ד"ה ע"א ס"ב)חו5ין
 דעושה כהמום בתוספתא פי' באי5נות צ5ף עזיןשסמ(

 שטוען ועוד וקפריסין אביו:ות ע5ין פירותג'
 דעזותו פר"י ךעךך אי5נות. בשאר משא"כ יום בכ5פירות
 כדאמר עזה שהיא הקפריסין מן יין שעושין ממההוי
 ע"א( ו' )כריתות כפידש"י ו5א עזה שתהא כדיוכו'
 קפרם. ממקום הבא ייןשהוא

 וצ5ף(. ד"ה ע"ב כ"ה)ביצה
 והיא 5שומרו סביב 5ו וגדר מעוזק מפרדם הן עזקהשע(

 כר ע5 5אומרם כ5ום אמר 5א שביעיתשנת
 מתכוין. מקחו ו5השביח כהטקר שזה הרוב אחר ה5דא5א

 ויכם כדכתיב שבא"י עיר שם עזקה רהאי פירשךרש"י
 משובחים. ומירותי' עזקהער

 שומרי(. ד"ה ע"א מ"ד)מנחות
 מ5וגתא ויש קריין לבע5י מבילה יתיקן עזראשעא(

 תיקן היכן עזרא ונחזי ופדכינן התיקוןבסדר
 בשאר )כהטא"כ זכורים אנו ע"כ הוא יום בכ5 הרגי5דדבר
 הכי(. גמרא פריך 5אתקנות

 ונחזי(. ד"ה ע"ב ב"ב)ברכות
 רכתיב והא עמו ה5כו 5וים גם מבב5 כשע5ה עזראשעב(

 רכל י"5 שם מצאתי 5א 5וי ומבני ח'()עזרא
 של שירה 5שורר ראוים ואינם בהונות קצוצי היוה5וים
דוכן.

 ומבני(. ד"ה ע"ב ס"מ)קידויסין
 תורה לדברי אפי5ו קריין 5בעלי מבי5ה תיקן עזראשענ(

 תורה דברי ראמר כריב"ב אלא הכי קיי"55א
 תקנת 5במ5 ר"י א5ים דהיכי ך44"ר1 מומאה. מקב5יןאין
 איינ זה. רבר עזרא תיקן ד5א סבר דדי5מא וי"5עזרא
 איסורו פשס 5א איינ יבמ5. 5במ5 שרוצה מי שב5התנה
 פשמ 5א אפי5ו בקרא דכתיכ במי5תא אב5 ישרא5ברוב
 5במ5.א"א

 אתא(. ד"ה ע"ב פ"ב)ב"ק
 5כהנים המעשר שיביאו ותיקן 155ים קנם עזראשעד(

 ו55וי. 5כהן שיהי' קנם ו5רע"ק התרומהכמו
 כך חזקי' שתיקן כמו אילן פירות מכ5 שימרישוךגם
 הקונטרם. מ5שוןנראה

 י"א ב"מ והבאת, ד"ה ע"ב כ"ג)מכות
 נתון(. ד"הע"ב

 א5א בעזרה ישיבה אין כ"ה( )יומא דאמר עזרדןשעה(
 תדע התורה מן אינו ושמא דוד בית5מ5כי

 5י' תיפוק 5טצוה ליושב קרא צריך אמאי דאורייתאדאי
 5עובר קדא איצטריך ומיהו ישיבה אין עבודה ב5אואמי5ו

בהשתחוואה.
 מיושב(. ד"ה ע"א מ"ז)זבחים

 סמיכה. א5א בעזרה ישיבה אין עזרהשעו(
 ו5יתיב(. ד"ה ע"ב י"מ)זבחים

 היינו כמזבח מקוו,טת דעזדה הא דשמא עזרדןשעז(
 להכי לא פסו5ין אב5 ע5י' 5הקסירכשירין
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 נבש(. ר"ה ע"א פ"1)ובחים קרא.איצטריך
 לעורה חול במלבושי נכנם דאדם ואע"נ עזרהשעח(

 אסרינן לא אח"ב ומקדישה לעורה כבשתוומביא
 כי עבודה כעין ראיבח היכא אלא לעורה חוליןלהננים
 ותרומה חולין יאבלו לעורה דחוץ בקונמרם שם ונחי'הכא

 לאנול דיכול כן פירש תינם ועל היטובע על ויאכלוםויכנסו
 בעורה. עסההחולין

 ובי(. ד"ה ע"ב פ')מנחות
 שהי' לפי עורות החיצון למזבח לי' וקרי עזרוץשע0(

 ישראל ועורת כהנים עורה דאיכא עורותב'
 שכינה. מחנה ליחשב שוהרקדו'טתם

 וכפר(. ר"ה ע"א צ"ב)סנחות
 קצת בהן שיש דברים להביא קפירא יש עזרוץשם(

 קדושה דדרך בבורים ובן ושוק תוה כמוקדושה

 שהוא תורה לצורך לחם וכן תנופה בהו דעביר להומייתי
 לצורך שלא בעורה בהבאתה מפי קפירא יש קרבןהכשר
 לתובן ולתת צ' במנחות )כמו 'טרי. נמורים חוליןאבל
 מולין(. שלתבלין
 החומה מן בולמין אבנים שורות היו בעזרה עזרוץשפא(

 עליהן. החומה מן בולטןגב
 י"ה(. פ"ת)תמיד

 כהטום ליבנם יום לטבול לי' אסור נשים עזרוןשפב
 בנמרא נמי ראמרינן שבינה למחנהדממוך

 לויה למחנה יכנם אל יום טבול ואמרו דבריםשחרשו
 בנל רשרי כהטסע תמיר ובמם' לוי' מחנה בכי לאפי'

 שבינה למחנה ממוך לך ואין המוקד בית נבי לויהממנה
 דכפ1רי בחול. וחציה בקורש שחצי' המוקד מביתיותר
 אע"פ מקומות כהשאר יותר החמירו נשים רבעורתמתרץ

 בנימה מקום שהיא לפי שכינה למחנה ממששממובים
 ישראל לעורת נכנמין שם שררר יותר אדם לבלויציאה
 הכניסה הכהטכהט האיתון שער שהוא נקנור שערדרר

והיציאה.
 ובטמאים(. ר"ה ע"ב ל"א)ובחים

 בית שמחת לראות הנשים עומרותדעליז נוווטרא מוקפת או מקורה היתה 5א גשים עזררזשפנ(
השואבה.

 י'(. פ"ת)סדות
 אמפמיינום( של )בפולמום שנורו התנים עמ2רדרזשפד(

 והרם המצנפת המר אלקים ה' אסר )בהרכתיב
 עטרה ב"נ בראש שמצנפת בומן כ"א( )יחזקאלהעסרה
 עמרה נמתלקה ב"ג מראש מצנפת נמתלקה ארם נלבראש
 הריוט הכהן של המצנפת 'שוות הי ואפילו אדם בלמדאש
 אלא אמור שאין לפי ב"נ בראש הכא נקט הב"נ שלעם

 בישראל. ושר ראש שהוא ב"נ כעין כרמפהט5חתנים
 בומן(. ר"ה ע"א ז')גימין

 אמפמיינום( של )בפולמום דנזרו וזרזגים עמזרדיזשפה(
 יבמם' נראה י~~ין מכמט עטרה בקונטרםפירש

 נמי פירשו שבחלונות העמרות דתנן לו.( )מפ"נמדות
 1דוקא בחלונות. שעושין מוזהבות ביפות כעיןהנאונים
 רהיא מט:( )מוטה כלות דעסרות דומיא אמרולתתנים
 של בעיר אשה תצא לא אמר )נו.( ובשבת זהב שלעיר
 אמרו וכלות חתנים רוקא -אלא שרי רבחול מבללזהב

 סקלה אפר וה מ:( )בעב בראמדינן יתירה שמחהכהסום
 עמרות(. ר"ה ע"א ))נימין חתנים.שבראש

 לא דרע"ק )מנ.( בברכות אמרינן השנה עיבורשפו(
 שנים לעבר יכול הי' ולבך בא"י כמותוהניח

 שנה לעבר שהלך ר"ם נבי )יח:( במנילה צ"ל ובןבחו"ל
 כדאמרי' היא חו"ל דעמיא בארץ בפותו הניח שלאבעמיא
 ובן בחו"ל עיבר ירמי' בירושלטי יש 1סן )נו.(בב"ב
 חישוב אלא עיבור דאינו ויש נריה. בן וברוךיחוקאל
 לעשות ינולים וואת להתעבר צרינה השנה אםבעלמא

 בו.( )מנהררין ברע"ק. גדולים שאינם אלוגם
 אמר(. דעה ע"א קם"1)יבמות

 רבשאין בהריא אמרינן ובירושלכר וץשנה עי1נ1ךשפו(
 אותה מעברין בא"י )השנה( אותה לעבריכולין

 לארץ. בחוץ עיברו נריה בן ברוך יחוקאל ירמי'בחו"ל
 עיבור(. ד"ה ע"ב י"א)מנהדרין

 ביהודח אלא השנה מעברין אין וץשנה עי1נ1ךשפח(
 ונהרדעא בנהרדעא השנה עיבר דרע"קוהא

 מנ.( )ברכות בא"י כמותו הניח שלא רע"ק שאנימחו"ל
 יהוצדט בן ור"ש חייא ר' )כו.( לקמן אמרינן והא1איית
 דעיבורא 1י"ל חו"ל ועמיא בעמיא השנה לעבר קאוליהוו

 בהריא אמרינן ו1נירושלמי בעלמא. חישוב היינורהתם
 בחו"5 אותה מעברין בא"י אותח לעבד יכוליןרכשאין
 בחו"ל. עיברו נריה בן ברוך יחוקאלירמי'

 אין(. ר"ה ע"ב י"א)מנהדרין
 ספני השנה את מעברין אין דת"ר השבה עיבדרשפט(

 שעיבר יהורה מלך בחןקיה מעשה אר"יהסומאה
 דע"ז בע"ז שנממאו בקונטרם פי' הטומאה ממני השנהאת

 היבוסי ארונה של רגולגלתו אסד וננירושלמימממאה
 להם הי' ראשון בבית שהרי דרציכפה המובח תחתמצאו
 להם הי' לא דשמא לימהר יכולין והיו דמשה פרהאפר
 לימהר. מזומןהרבר

 שעיבר(. ר"ה ע"א י"ב)מנהררין
 )אמתר דבתיב ארר אלא מעברין אין השנה עי1נורשצ(

 ואי ארר חורש הוא עשר שנים לחרשנ'(
 ואין עשר. שנים ארר חוי לא חרשים כמטאר אחרמעברין
 קובעין שאין בקונמרם שפי' אחר כלשון שנים ג'מעברין
 בומנה. אחת בל מעוברות שנים שלש להיות אחתבפעם

 ולא(. וד"ה אין ר"ה ע"א י"ב)מנהררין
 מה שהגיהו מופרים מקרא סופרים עים12רשצא(

 לומר הלשון מדקרוק שאין הכפריים הי'שתחלה
 תאמף אחר ובן תעבורו( ואחר לבבם )ומערו תעבורוואחר
 קמן ווקף באתנחתא ארץ ארץ סופרים במקראובו'.
 מצרים.שמים

 מ"ח(. אות תום' ובפמקי עיפור ר"ה ע"ב ל"ז)טוסה
 יומף ובני בר"א ואחד מתו ום' תשעין ד2אע עיןשצב(

 להמיתן רוצה הי' כשהקב"ה הרע עין בהןשלטה
 אחרים. חלאים להם שולחהי'

 תשעין(. ר"ה ע"ב ק"ר)ב"ם
 לחם ואובל חכמדות לחם אובל שאינו מי עינדישצג(

 אחר כהטקה ושותה יין שותה שאינו אואחר
 אכלתי לא חמודות לחם בדניאל הפ' )וע"כ עינוי בכללאינו
 אמיכה(. קאי פי אל בא לא וייןובשר

 ומנלן(. ד"ה ע"ב ע"1)יומא
 נדרה אפי' וקישום רחיצה הוה לא ננחש עינדישצר(

 לרשבעא. נראה וכן יומי( )לרבי ימיםלכמה
 רבי(. ד"ה ע"א ע"א)כתובות



קסה נחמראוצר עי"ןטעיסת התוספותקובץ

 ערים תבל פני ומלאו כמו שנאה לשון הוא עירשצה(
 י"ד(.)ישעי'

 לא(. ד"ה ע"א ה')תענית
 אפילו תורה רבר מ"ל אחא יב כפרשיות עירך12שצו(

 כתיב פרשיות עירוב אין דם"ל כשר( )דייןחד
 פרשיות עירוב למבור יכול אחא דרב וי"ל )רש"י(כאן
 עמיתך תשפומ בצדק דכתיב כשר חד ואעפ"כ כאןכתיב
 מצי כאן כתיב פרשיות עירוב אין דם"ל דמאןואף

 לכם. יהי' אחד משפמ רכתיכ משום ג' דבעינןלכרמבר
 דברי(. ד"ה ע"ב ב')מנהררין

 דאפלינו מהא מדקדק הי' וי"ת ךקצירות עירך12ישצז(
 בימול ולענין לחצר מחצר רשות בימול לענין ושמואלר"י

 לכ"ע. אמור לבית דמבית כהטמע בחורבהרשות
 א"כ(. ד"ה ע"א מ"ד)עירובין

 דש"י לפני מעשה שנא אור"י ךקצירות עירך12ישצח(
 להוציא והוצרכו עירבו ולא ששכחו אחתבחופה

 לאחד. רשותם שבימלו ע"י להם והתיד לביתמבית
 מותרין יהו א"כ לביה מבית בימול יועיל דאםמ8ךר"י

 אור"י ךמיומך להן. '?בימלו אותן גם לזו מזו למלמלכולן
 החדרים בלא הבית כל לבטל יכול בבית חדרים ישדאם
 מבית כמו לבית החצר מן להוציא אמור עכשיושיהא
 ישתכר שהרי עירוב תורת ביטלת בכאן שייך ואיןלחצר
 נר"י ךמיהך לחוד תשמישתי' דהא לבית מביתבעירוב
סיי"ל.

 א"כ(. ד"ה ע"א מ"ד)עירובין
 לשכור יוחנן כרבי פמק י"ח ךקצירות עירך12ישצמ(

 לנבי כר"י קיי"ל דוכתא דבכל בשבתמהנכרי
 בעירוב. המיקל וכדברישמואל

 יפה(. ד"ה ע"א מ"ו)עירובין
 פתוחין הרבה חדרים בו יש פונדק ךקצירות עירך12ית(

 על זה ואומרין בהן נכנמין והאכמנאיםלחצר
 במרקלין. ששבתה חבורה כמוזה

 איקלעו(. ד"ה ע"א מ"1)עירובין
 אפילו לדירה הוקף דאם אור"י חצירךין עירך12יתא(

 הוה לדירה שהוקף דכיון אומר מאתייםבית
 עדיין ואומר מבוי של אויר במקום עומד ואינוכביתו
 התיר מסאן כן. פירש לא ובקונמרם למבוי הפתוחפתח
 לדירה הוקפה שלא סאתיים מבית יתירה אחת בנינהד"ת

 ךזקיעיך גמורה רה"ר היתה ולא הואיל לחוץ מתוכהלמלמל
 ונותן בחוץ שעומד אע"פ הנינה בתוך המפתחלהממין
 לחוץ. מתוכה לימול או הנינהבתוך

 ומ"מ(. וד"ה וישראל ד"ה ע"ב מ"ז)עירובין
 אכמנאי בירושלמי דאמר פר"ת חצירךרצ עירך12יתב(

 בעו"ג איירי דהתם ןאךך"י לעולם אומראינו
 דהכי עצמו לקבוע ולא אכמנאות לשם במבוי לדורהבא
 ואכמנאי מיד אומר קממור תני תנא אית התםאיתא
 לעולם. אומראינו

 ושלהם(. ד"ה ע"ב ס"מ)עירובין
 באותה דר היורש הי' אם ומיהו חצירות עירך2ניתנ(

 כשירש אביו בית להם אומר הי' שמאחצר
 חבירו עם עירב אפילו שם לדור בא שלא אע"פבשבת
 אותה לנבי עירובן מהני ולא בימול בעי אפאה שבתבעדב
 בשבת. שירשחצר

 יורש(. ד"ה ע"א ע')עידובין

 או מופר לאדם יש אם וסיהו חצירךת עירךביתד(
 תורה ללכןד הבאין אותם כעין או בביתומלמד

 שחלוקין אע"פ עצמו בפני בעלי' או בחדר אחד כלושרויין
 יש בין עירוב בעו ולא עליו אומרין אין בפתומבעה"ב

 מיבעיא דלא לרה"ר פתח להם אין בין לרה"ד פתחלהם
 בחדרו ישן אחד שכל אע"פ אחד במהום אוכלין כולםאם

 רשותו להם משאיל דאין ךעךך נורם פיתא מקוםקיי"ל
 למלוקינהו. ומצי זה על זה ולא עלי'לאמור

 ומודין(. ד"ה ע"ב ע"ב)עירובין
 וחצירות בתים חשבינן דלא ופר"י חצירךין עירך12יתה(

 זה פתוחים הבתים שאין כיון חדא ובנודאב
 היכי דכי למבוי אלא לזו זו פתוחות החצירות ולאלזה

 לחצר מחצר להוציא מותרים להיות ונשתתפודבעירבו
 במה כי נכר הכא שתים החצירות חשובות המבוידרך
 נכרים מבשל יותר אחת לחושבם אין ובנו אב שלשהם
 ובנו אב של שהם מה מהני לא מעירוב דמפיועירבו
 וחצירות בתים אין כאילו המבוי ולהחשב אחתלהחשב
 לתוכו.פתוחין

 עד(. ד"ה ע"א ע"ד)עירובין
 הרבה היו דאפילו אור"י ועוד ושצירות עירךבניתו(

 כל הוי מבוי לנבי לחצר פתוח אחד וכלבתים
 בה שיש בחצר כמו נכרי במקום יחידים אחת חצדבני
 אפילו לראב"י אומרת דאינה ישדאל של אחד וביתנכרי
 במקום יחיד חשיבי כולהו בית באותו ישראלים הרבהיש
 לערב אמור דאז חלונות נקמ דדוקא פירש ןר"ינכרי
 עטו הכהטתמשין בשכני' בחצר הדר זה שיבמח לחוששיש

 יש אם אבל הכותי ויזיקנו במבוי הכותי עםויתייחד
 ולא מובא הכותי דמרתת ל*דב מותר ביניהןפתחים
 שם. לבא יכולין טתחים שדרך כיוןיזיקנו

 מבוי(. ד"ה ע"ב ע"ד)עירובין
 רה"י שהכל הכא כי דוקא נראה חצירךת עירך12יתז(

 ד' על ד' בו שאין מקום אבל עירבו שלאאלא
 מותד אלא רב שיחלוק נראה אין לכרפלית רה"ישבין
 עליו. לכתף כרמלית ולבני רה"ילבני

 הכא(. ד"ה ע"א ע"ז)עירובין
 פירות דמדאורייתא ואור"י ךקצירךין עירך12יתח(

 יש הוא דרבנן לעירוב אבל מחיצותמבמלין
 נימל. לשאינו נימל ביןלחלק

 אפילו(. ד"ה ע"ב ע"ח)עירובין
 שאמודין בשבת הבאין דיורין יש ושצירות עירך2ניתם(

 ומת אחת במנורה ששרויין ונר ישראלכנון
 ירי על בשבת הבאין בדיודין ךוקמא יום. מבעודגר

 לרב לי' וכרבעיא חצירות שתי שבין מחיצהנפילת
אושעיא.

 ש"ם(. ד"ה ע"ב ע"מ)עירובין
 צריך הכא דדוקא נראה וקצת חצירךת עירךביתי(

 שום בלא למלטל הורגלו עתה שעד דלתנעילת
 דדש כיון כדאמר למיחש ואיכא מפסיק תבן שהי'עירוב
 ולא טהן אחד ששכח חצד באנשי אבל למלמולי אתיבי'
 או עירוב ע"י אלא חצר באותה למלמל הורגל ולאעירב
 רהכא ךנראזן דלת. נעילת בעי לא הלכך רשותבימול
 המיעומ שאחר ראשונה שבת אלא דלת לנעילת בעי לאנמ5
 דאם ךנך84ה נעילה צדיך יהא לעולם שעד סבראדאין
 שיהא נראה אין אוסר אינו ב'טוגנ דאמר יהודה כרביהלכה



 נחמואוצר עיץפערכת התוספותקךבץש

 במזיד שיוציא לחוש דאין ויאסור במזיד יוציא שלאמעם
באימור.

 ואבע"א(. ד"ה ע"ב ע"מ)עירובין
 אושעיא רבי של בכלתו מעשה דק2כירךרצ עירך2ניתיא(

 5ה ועירבה לה וחשכה המרחץ לביתשהלכה
 רבעירובי י"ל ואמד חייא רבי לפני מעשה ובאחמותה
 ישמעאל ברבי מבר ורב ר"ח פי' וכן המעשה הי'חצירות
 כך בעירובין מחמיר אתה כ"כ בבלאי חייא לרבישאמר
 הקל. בעירובין להקל לך שיש כל אבאאמר

 מעשה(. ד"ה ע"א פ')עירובין
 של ראשתו ראמיקנא ואע"נ דק2כירךרצ עירך2ניתיב(

 שתוכל מכאן ללמור אין מרעתו שלא מערבתאדם
 דבשביל נהי עבורם פת לתת חצר ולבני המבוי לבני5זכות
 לזכות כח לה אין בעלה מדעת שלא 5יתן יכולהעצמה

 האשה תזכה שלא ליזהר ך2כריך מרעת שלא5שכנותי'
 בעיר והאשה הבעל אין ך84ב2 בעיר בעלה בשאין5שכני'
 ביתו בני לערב יכולין אם לרקדק צריך ביתו בניאלא
 בעה"ב. כהטל דשותבלא

 רניל(. ר"ה ע"א פ')עירובין
 מאשירה( )עושין לחי ראמר ומאן דק2כיךךרצ עירך2ניתינ

 דלחי אע"נ שיעורי' מכתת כתותי לא קורהאבל
 מ"ם בעי מיהא משהו רוחב וגם גובה שיעור בעינמי
 ך84ין בו. החמירו לא זומא שיעור אלא בעי דלאכיון

 שני ביו"ט אפילו אשידה של לולב דפסלינן מהאלהקשות
 החמירו. מצוה של לולב דגבי רמי דליתי' דכמאןדמשמע
 רחב דבעי אע"נ אשירה של מולם לעיל דמנשרינןךא"ת

 דהתם ך44ךך"י קורה כמו שיעורא מיכתת אמר ולאד'
 אבל דאשורה אימורא לאו אי לעליה דחזי כיון פתחחשיב
 חשיבות. של שיעורא חכמים הצריכוקורה

 אבל(. ד"ה ע"ב פ')עירובין
 אותו דכופין הוא דין פר"ת דק2כירךרצ עירך2ניתיד(

 למלמל להתיר מחיצות דמהני וקורה לחי5עשות
 לעייוב ד4כוי ךל84 ארם של כרחו בעל שנעשו אע"פבתוכו
 להועיל לו אין קנין כהטום ובין רירה כדטום דהוהדבין
 כן. פירש לא ובקונמדם אדם של כרחובעל

 ש"ה(. ד"ה ע"ב פ')עירובין
 ביניהן חורבות ושלש בתים שני דקצירות עירך12יתמו(

 כה2מע בעלים לחורבות שאין בקונמרםפירש
 על הבעלים אותן ראומרין בעלים להם יש דאםדמבר
 בלא דירה דאמר בר"ש פסקינן נמי ך2נס1רקין הבתיםבני

 למלטל אסור מיהא בתוכה מ"מ דירה שמי' לאבעלים
 לאסור לחצאין בעלים בלא דירה לעשות לר"י נראהך84ין
 אתי דילמא הדר במוף ראמרינן הא ך84ךך'י בתובולמלמל
 הפתוחה בחורבה מיירי לחורבה דבתים מאנילאפוקי
 רניל ואינו אחר לצר פתוח בית שאותו ומיירילבית
 אלא בית כהטום וקורה בלחי ניתר המבוי אין ולכךבמבוי
 בעלים לה שיש בחורבות הכא שפיר ומיירי חורבהכדטום
 אמרי. לא בהו ריירי רלאוכיון

 שני(. ד"ה ע"א פ"ה)עירובין
 אלא מתרת תלויה מחיצה אין דק2כירךיצ עירך2ניתטז(

 סומכין וע"ז במים חכמים שהקילו הוא קלבמים
 הפחיצות שאין אע"פ המים ע5 כמאות בתי להן שישהעולם
 המחיצה מועלת דאינה נראה ךמיהך המים עדמגיעות
 דאין מים מחיצת לשם ולא הכסא בית לצניעותהעשויה

 מן נדולה מחיצה תהא לא ראמר יהודה ברביהלכה
 יהודה כרבי לן רקייכחש פירש ןך"וק שביניהןהכותל
 משום יהורה רבני אבל גרס לא נמי ךך"רצ אלאול"נ
 נעשית שלא בסחיצה אף שמתיר כ"כ מיקל הי' לאמים
 ררבנן. חצירות דבעירובי משום קאמר ולהכי מיםלשם

 עד(. וד"ה אלא ד"ה ע"ב פ"ו)עירובין
 אכסדרה דפתם לר"י נראה לנך חצירךת עירךביתיז(

 העולם כה:( )ב"ב כדאמר מחיצות נ' להיש
 ולית ממובבת אינה צפונית דרוח דומה הואלאכסדרה

 ארבע שם יש אא"כ וסותם יודד תקרה פי לשמואללי'
 לי' אית רוחות משתי פרוץ אפילו ליב ךכויהומחיצות
 חצר דמתם אור"י ךעךך מפולש יהא שלא ובלברתקרה
 כה2הויין ב' או ד' פם וברביעית מחיצות ג' אלא להאין

 ךאע"ג מחיצות נ' מאותן רוחות ב' שנפרצו נמיואיירי
 צורת לכה"פ דבעי ואמרינן מפולש הוי כשנפרצהדהשתא
 לבקעה. או לרה"ר כשנפרצה רוקא היינוהפתח

 בשתי(. וד"ה מ"ש ד"ה ע"א צ"ד)עירובין
 מערבין אין דלדבנן וי"ל רצ2נשילין עירך2ניתיח(

 בינונית במעודה אלא מזונן כדי ולזקןלחולה
 ולזקן לחולה א"כ לי' דחזי מידי בעי דלא כיוןדהא

 ע'(כ לבריא אלא להו חזי דלא במאכל אפילו נמימערבין
 בעינן להו רחזי במירי גם וא"כ בינונית במעורהשיערו
 שיעורין ב' לרבנן שיהא סברא ראין בינונית מעודהשיעור
 ולזקן.לחולה

 תרגומא(. ד"ה ע"ב ל')עירובין
 יערב לא נזיר מה"מ וא"ת רצבשילין עירךביתיט(

 בשבת הנדרים על לשאול הוא שבות כיביין
 שיהי' שבת לצורך הוי והאי נשאלין שבת רלצורךוי"ל
 בשבת. יין לשתותמותר

 אלא(. ר"ה ע"ב ל')עירובין
 צריך אינו למאה בין לאחר בין תבשילין עירך2ניתכ(

 ומין. מין לכל בזיתאלא
 אמר(. ר"ה ע"ב מ"ז)ביצה

 ואם ליו"מ טבשל שכח אם רצבשילין עירך2ניתכא(
 בשתי יערים שלא ובלבד לשבת הותירהותיר

 ולהרבות. להערים מותר אחת בקדירה אבלקדירות
 ובלבד(. ד"ה ע"ב י"ז)ביצה

 בתבשיל רדל כב"ה פמקינן רצבשילין עירך2ניתכב(
 פת. גם צריך לאפות גם רוצה אם אבלאחד

 אמי(. ד"ה ע"ב י"ז)ביצה
 לגבי יהושע כרבי דקיי"ל אף רובשילין עירךביתכנ(

 ואמר ביהושלמי עליה פלינ ור"י אליעזרדרבי
 לבי מלאני לא אור"י ומ"מ המבושל על ומבשליןאופין
 פת תבשילין שני וצריך )ר"ת( דורי דברי עללעבור
 דבר. עמא וכןותבשיל

 אמר(. ד"ה ע"ב י"ז)ביצה
 להזכיר שצריך משמע מכאן יצ2נשילין עירך2ניתכג*(

 ולאפויי לבשולי שרי יהא תבשילין עירוביבברכת
 להדליק אסור התנה לא הדלקה בשביל ואם וכו'ולאדלוקי

 אחר. נר רק5ו
 ומדליקין(. ר"ה ע"א כ"ב)ביצה

 ותבשיל בפת לערב העולם נה:ו יצ2נשילין עירך2ניתכר(
 ור"ת. ה"ג מפי רבר ויצאהואיל

 והשלקות( ר"ה ע"ב ל"ז)ע"ז



קמד נחמראוצר עיץמעיסת התוספותקובץ

 מערבין אין חשיכה רמפס אע"פ תחדמין עירדביתכה(
 כשר בריעבר אב5 לכתח5ה ה"ט תחוסיןעירובי

 רך"רצ כשר. עירוב מפק 5ה.( )עירובין ראסר יומיכרבי
 )זאת פר"ח וכן חצירות בעירובי פיירי רהכאספרש
 חשיכה(. מפקטערבין

 שניהם(. ר"ה ע"א ל"ר)שבת
 הסירי אקרא ואמסכו הואיל רצחרמין עירר1ניתכו(

 אם עירוב הוי ו5א )5חש"1( רבנן היטנוהוולא
 גבי אסר ע"א( )ר' דבפפחים דאע"ג ורואהו בעומריא

 ש5הם בבית היינו בררבנן רבנן היסנוהו חמץבריקת
 רם"אשי. 5מימר איכא ש5יחות אב5 ע5ייהוררמי

 כאן(. ר"ה ע"ב 5"א)עירובין
 הא 5י' ראית נראה 51י"י רצחדמין עיררנניתכז(

 הבריות כבור מפני בתחוסו שנכנם כיוןרנהררעי
 יכו5 חרשות אמות ר' ליתן שצריך כיון אמותי1 מר'ויצא
 חוץ שיצא מכיון הכא אבל הראשון תחומו ו5קנות5חזור

 שקנה. מתחום 5יעקר הותר לא אחר תחום 5ו וטנהמתחומו
 ומר(. ר"ה ע"ב ס"ר)עייובין

 5או אמה רא5פים נראה ומיהו רצחדמין עירר1ניתכח(
 בגשמים כמו העיר מן א5א קאמרממקומן

 ונכרי הנכרי מן כ5י 'טוא5 בהרי 5הו רכיי5 ואע"גר5עי5
 כתמא ממקומו א5פים לו מונין לעיר חוץ עומראם

 עומר. בעיר נכרירמי5תא
 והכ5ים(. ר"ה ע"ב מ"ז)עירובין

 מוקפת רתיהוי נמי רבעי ואור"י רצחדמין עירר1ניתכם(
 שיש מחיצות באויר משבת עריף ר5אלרירה

 כארבע 5גביה חשיב 5א אפ"ה רוח 5כ5 אמה א5פים5ו
 5רירה. הוקף שלא מאתים מבית יותר בהיקףאמות
 זה ישרא5 בשבי5 5תחום מחוץ הבא ברבר 5יזהרדצריר

 יט5מלנו ש5א נכרי בשבי5 שבא או אחר 5ישרא5רשרי
 5רירה. שמוקפת מחיצות 5ה שאין בעיר 5ר"אחוץ

 רכו5ה(. ר"ה ע"ב מ"ז)עירובין
 רירה משום רעירוב כרבה ה5כה רנהדב~י1 עירר1נית5(

 מש"פ. פחות ע5 רמערבין כר"ירקיי"5
 וקמן(. ר"ה ע"ב מ"ם)עירובין

 עיירות בשתי ררוקא 5ר"י נראה רצחדמין עירר1נית5א(
 ובית עיר אב5 5רבנן 5זו וקרפף 5זו קרפףנותנין

 תוך הוא אם רוקא א5א קרפיפות שתי 5הם נותניןאין
 ראדר"ית 5עיר. מתעברת לעיר ושיריים אמהשבעים
 הי' רגרול 5זו וקרפף 5זו קרפף ראמר הונא כרברה5נה
 טובא. מיני' רזומר רב בר מהייא ובטניןבחכמה

 ר"ה(. ר"ה ע"א נ"ז)עירובין
 בירי שעשוי בהר רוקא פר"ת רצחרמין עירן1נית5ב(

 שעשוי גיא אב5 אומרו 5היות הקילושמים
 העיר מביבות ועמקים ניאות שעושין כררך ארםבירי
 חוט אין אפילו אלא אומרו 5היות הקי5ו 5א5חוזק

 גרר. וכן מב5יעו 5הילוך חזי ר5א כננרו יוררהכמ2קולת
 ישרה ררך פירוש המוסחה מן א5א מודדין איןפר"רצ
 5"ר(. )במרבר כנרת ים כתף ע5 ומחה פלשוןומומהה

 אין(. ור"ה אב5 ר"ה ע"ב נ"ח)עירובין
 שפחה אפי5ו עבר יאפי5ו ררבנן רצחרמין עירן1נית5נ(

 ראי משמע שבת תחום באן ער 5ומרנאמנין
 ואע"ג בירם ראין משום מהימני 5א ראורייתאהוה

 ו5תרום וניקור בשחימה 5נשים שכהשמינין יום בכ5דמעשים

 השחימה. שנעשית קורם בירה רהוי כהטום היינוח5ה
 ותחומין(. ר"ה ע"א נ"מ)עירובין

 ועירובי מבואות ושיתופי וחצירות תחדמין עירדבית5ר(
 צריכין רכו5ם בשא5תות פסק וכן ה5כהתבשי5ין

לזכות.
 אמר(. ר"ה ע"א פ')עירובין

 תחומין עירובי מערבין דאין כיון רצחדמין עירר1ניתלה(
 כיון דעדך ומקני גמר מצוה כה12ם מצוה 5רברא5א
 כשהוא אמירתו מרעתו א5א מערבין אין תחומיןרעירובי
 שאנו רברים יש דד(שרצא כזכיה חשובה 5י וערב צאאוסר

 5שמוא5 5זכות צריך רחצירות פתחומין בחצירותסחמירין
 דיש פת צריך ואין 5זכות צריך אין ובתחומין פתובעי
 ב' בעי רבתחומין מפי בתהומין מחמירין שאנורברים
 בגרונרות מני מרובין שהן בזמן ובחצירות אחר לכ5סעורות
 אחר.5כ5

 רב(. ר"ה ע"א פ')עירובין
 מצוה 5רבר א5א מערבין ראין רצחדב~ין עיררבית5ו(

 עמקי ע5 ומפקח עירו בני 5צורך הו5ךאם
 רא"א אמו בעירוב יוצא דקכין מצוה רבר נמי הוירבים
 איכא נמי בטמן א"1 אחרי' רכרוך משום 5הניחו5ה

 5חנכו.מצוה
 קמן(. ור"ה אין ר"ה ע"א פ"ב)עירובין

 הקמנים ובתו בנו ע"י דמעיב תחדמין עיררננית5ז(
 סמן רקמן הכא מורה יוחנן רבי ראףואור"י

סמש.
 מערב(. ר"ה ע"ב פ"ב)עירובין

 אחר 5כ5 מעורות שתי צריר רצחדמין עירר1נית5ח(
 5כ5 כגרוגרות צריכין חצירדת עירדביואחר.

 5ממוך מאה אפי5ו יכו5ין מעורות ב' מזון יש ראםאו"א.
ע5יו.

 אמי(. ר"ה ע"ב ט"ז)ביצה
 ממך 5הו ראית כהטום מחמרינן תחוטין עיררבית5מ(

 )שבת בירוש5מי יש וכן פר"ח וכן המקראמן
 כריב"5 רהלכה 5רהרק רני5 הי' דך"רצ 5א(. ר"ה ע"אי"ר

 ר"ה ע"ב מ"ה )עירובין בעירוב המיק5 כרברירה5כה
 בו. חזר עצמו רך"רצאיק5עו(.

 אמר(. ר"ה ע"א צ"ז)חו5ין
 ממלמ5ין אין קשורות נשאינן מפינות עיררביןתם(

 וממלמל המים א5 החפץ יפו5 שמארנזירה

 מהני דעירוב דקכ2"ל 5אתויי ואתי 5כרמ5יתמרה'"
 עתירות שאין כיון רם"ר שם קבועות שאין אע"פבמפינות
 רמהני. קם"5 עירוב יהני 5א שם קבועות5היות

 פשימא(. ר"ה ע"ב ק"א)שבת
 ב5חי ררי יר:( )עירובין נרבנן ה5נה עיררביןתמא(

 חזי פוק התם נמי ואמר יומי( כר' )ו5אמשהו
 כהטהו. ב5חי העם נהנו וכבר בקונמרם ופי' רבר עמאמה

 אין(. ר"ה ע"א ק"ח)שבת
 עם הצירות עירבו ראפי5ו קיי"5 אנן עירר1ניןתמב(

 בין כר"ש פמיק יוחנן ררבי 5מ5מ5 מותרבתים
 קיי"5. וכר"י עירבו 5א וביןעירבו

 מי(. ר"ה ע"א ק5"א)שבת
 ננעלות והן רלתות 5י' ואית הואי5 פשימא עיררביןתמנ(

 לא הפתח צדרת מע5ייתא. כמחיצהרהויא

 אלא(. ר"ה ע"ב ב' )עירובין בע5מא. נוי משום אלאהוי
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 )י' ולקמן כ' רוחב עד מכשיר פתח עיררבנין,תטד(
 אמה י"נ עד אלא יהורה ר' מכשיר דלאע"א(

 רבאוהל יז~ע"ב כיראות מפמי דיליף בעלמא חומראהתם
 לי' קרי ואפ"ה דלתות הי' לא י' רחכ הפתח שהי'סוער
 י'. אלא גבוה הי' שלא כח2ום היינופתח

 ליכעו(. וד"ה אמר ד"ה ע"ב כ')עירוכין
 דהוי ועזרה היכל פתח דאיקרי אשכחן עיררב:יןתמה(

 מתמא פתח איקרי שער נחיעח עשדים.גביהי
 נמי ראיקרי מצינו סיני במדבר רבפ' ואע"ג איקרילא
 פתח איקרי מקומות ובשאר הואיל לחוש אין מתמאפתח
שער.

 בין(. ד"ה ע"ב ב')עירובין
 דאל"כ יותר וסשהו מר' פחות פתח אין עירןביןתמו(
 וקורה בלחי ניתר ואינו רחבו על יותר ארכו הוילא

 ה'(. )דף לקמןכדאמרינן
 כמאן(. ד"ה ע"ב נ')עירובין

 עד הכשר מתורת יוצא אינו כשר מבוי עיררב:יןתמז(
 מבוי תחלת אכל ר' שם ישאר '2לאשיפחת

 הכשר לו לעשות שצריך ר' פם שם נשתייר שלאדהיינו
 לחי. צריך אינו ר' רחב אינו אם כ2ב:רי אמות. ד'צריך

 ואי(. וד"ה מוף ר"ה ע"א ה')עירובין
 מד' פחות מבוי של מדפנו הבולט לחי עיררב:יןתמח(

 אחר לחי צריך ואין 5חי משום נירוןאמות
 לחי לשם הוקבע בלא הכא רמיירי מדקרק ורש"ילהתירו
 דריכה דמשום ענין בכל כשר הוי לחי לשם עכרי'דאילו

 משום נירון אכ2רין וא' משהו. מלחי גרע לאבמתימתו
 לחי לשם דחעמירהו היכא הקונטרם דלפ" אע"גמבוי
 יש לחי לשם כשהועמד י"ל מ"מ היכירא דאין אע"גמועיל
 היכירא. ואיכאקול

 פחות(. ד"ה ע"ב ה')עירובין
 מחיצה משום מהני הפם דבחצר פי' וי"י עיררבניןתמם(

 למ"ד אפילו בלחי חכמים שהקילו במבויאבל
 עליו. לחי שם שיהא צריר מחיצהכמ2ום

 אינו(. ר"ה ע"ב ה')עירובין
 אמות י"ו רחב פ"ה הרבים רשות עיררבנין,תנ(

 שם ומצויים לשער כד2ער צדרים נה2ניומפולש
 רבוא. מ' דריכת דכעינן בה"ג יש וכן רכואששים

 וכן ממפר לאין ונשים מף הוה מדכר דברנליוהקשה
 מילתא אלא מכה2כן גמרינן רלא ןי"ל רב. כוערבקשה

 בממפרם.דכתיבא
 כיצד(. ד"ה ע"א ו')עירובין

 עבדי לא זוית בקרן דפתחא דאמרינן אף עירןביןתנא(
 במזוזות פתח כעין עשאה אם מיהואינשי

 פתח. שפיר הויוכה2קוף
 דפתחא(. ד"ה ע"א ו')עירובין

 לחי יעשה מי' ביותד מהני ילא לחי עירןבין.תנב(
 ער בלחי ניתר מבוי אין כר'. האויר שיתמעט עדרחב
 בהדיא גרמינן ובתומפתא לתוכו פתוחות חצירותשיהו
 חצירות.ב'

 מי(. ד"ה וע"ב ולחי ר"ה ע"א ו')עידובין
 י"ו ררחבה אע"נ מירושלים פריך ולכר עירןב:יןתננ(

 מדאודייתא רה"ר כח2ום עלי' דחייבין כיוןאמה
 חילוק. אין דמדאורייתא י"ג כרחכהה"ה

 וכי(. ד"ה ע"א ו')עירוכין

 עושה אביי אמר כנד5 העשוי כמבוי עיררבין,תנד(
 בלחי מישתרי כולהו והנר לגדול הפתחצורת

 כה2ני גרול למבוי פתוחים קטנים שמבואות פר"תוקורה
 מפולשין. הוו כן דאם זה כנגד זה ואינוצדדין

 מבוי(. ד"ה ע"ב ח')עירובין
 קצר אחד וצדו ארור אחד שצרו מבוי עירןבין,תנה(

 פ"ה באלכמון הקורה את מניח אמות מד'פחות
 כן. שפירש עמו והרין בקצרה וכאן כארוכה כאןכה2תכה2
 כה2ום ל" דאית ומאן מחיצה משום קויה לי'ראית
 דאורייתא. אפילו הוימחיצה

 מניח(. ד"ה ע"ב ח')עירובין
 דאין כיון הרבים לרשות פתוח ראי י"ל עירןביןתנו(
 נמי נעול פתח ואפילו פסור מקום הוי ר' על ד'בו

כלפנים.
 ורבא(. ד"ה ע"א ט')עירובין

 מכאן וקנה מכאן קנה הוי הפתח צורת עירןבין,תנז(
 לא רוחות מארבע מרובה כפררץ גביהן. עלוקנה

 אינשי עבדי לא רוחות בארבע רפתחא הפתח צורתיועיל
 צורת דמהני פשיטא פתח רעבדי אחת אמחיצהאכל

הפתח.
 חצר(. ד"ה ע"א י"א)עירוכין

 למעלה שהיא גזוזטרא כתוספתא דקתני עיררב:יןתנח(
 א"כ אלא בשבת הימנה ממלאים אין המיםמן

 שהמחיצות כמ2ום המים מן למטה עשרה גכוה מחיצהעשה
 פירש ןריצב:"א דהכא. מגדורי עדיפי מים לשםעשויות
 ממלינן לא ולהכי כמהו הים אבל גרודי להו דאיתכרש"י
 רהוי ובעשר לחצר חוע גימא לאירר דלי אזילדילמא
 מטלטלין טלטולי אבל היכירא דאיכא חיישינן לאכפתח
 ניכרות. מחיצות דאיןאע"ג

 הכא(. ר"ה ע"ב י"ב)עירובין
 שנפרצה בחצר דמיירי מפרש וייב"ו עיררבניןתנט(

 מטלטלין ולהכי בשבת באו והמים שכתמערב
 המחיצות אין רהשתא אע"ג הותרה והותרה הואילבשבת
 שייך לא בשבת שבאו המים מן למלאות אבלנינרות.
 לי' דאית פירשו וריית ןרשבנ"נם הותרה. והותרההואיל
 מטלטלין ולכר החצר בתור לים עשרה גבוהיםגידורי
 נפרץ המים דמקום אמור המים מן למלאות אבלבחצר
 כרמלית. והוי ליםבמולאו

 הכא(. ד"ה ע"ב י"ב)עירובין
 בלחי שניתר מבוי איזהו נקטינן אר"נ עירןב:יןתם(

 וחצרים ובתים רחבו על יתר שארכו כלוקורה
 לרשות קרוב דמבוי בה2ום לפרש ונראה לתוכופתוחים
 וחצרות. בתים בעי מחצר יותרהרבים

 ובתים(. ד"ה ע"ב י"ב)עירובין
 ע"א( )י"א לעיל דאמר כרב הלכה אין עירןביןתמא(

 רהכמ2נה למעט צריך ובריאה( )רחבהאתנייה
 פסקו וכן שהגיה כמו נשנית וכאן שהגיה כמו נשניתלא

 וה"ג.הנאונים
 אתנייה(. ד"ה ע"א י"ד)עירובין

 דאין וכיון כה2הו בלחי נהגו וכבר פ"ה עיררביןתסב(
 בהילמי. כש"כ בלחי כר"יהלכה

 פוק(. ר"ה ע"ב י"ד)עירובין
 עשויה שאינה מחיצה למ"י מחיצה עירןבנין,תמנ(

 למעוטי אתיא דלא מחיצה שמה לא אדםבידי
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 חיים. בע5י כגון אדם בידי 5העשות ראוי שאינו רבראלא
 ת5(. ר"ה ע"א מ"ו)עירובין

 מדב ובעי הונא סרב בעי רבה יאסר עיריננ'ןתסר(
 דרך הפתח ונסתם הפתח דרך עירביהודה

 והותדה הואי5 שבת 5י ואסר סהו הח5ון ונסתםהח5ון
 והותדה הואי5 רשבת הונא כרב דה5כה 5ר"י נראהחותרה
 5בית מבית שניהן 5צורך עירבו שאם 5י"י רנראההותרה
 באסצע נסתם ואפי5ו הונא כרב רשרי בשבת הפתחונסתם
 5מקומו. העירוב רחזר שרי בשבת נפתח ואח"כהשבוע

 עירב(. ד"ה ע"א י"ז)עירובין
 שעה 5צורך ונעשה הואי5 שיירא דנבי י"5 עירר~ניןתסה(

 גבי זל"נ פסין. כסו לדירה מוקף חשיב הוי5א
 גסורה. מחיצה כסו פסין והחשיבו הקי5ו רג5יםעו5י

 סוקפין פסין דחשיבי הקונטרם כפירוש 5פרש צריךךב2"מ
 שם. רר ארם שאין אע"פ5רירה

 אפי5ו(. ד"ה ע"א י"ח)עירובין
 צרדין סארבע מפו5שת היתח ייוש5ים עיררנניןתסו(

 הפי5וש באסצע 5עוסד רה"ר סשום ע5י'וחייבין
 מחיצה.ר5יכא

 חייבין(. ר"ה "א ע כ"ב)עירובין
 היחיד רשות תעשה א"י כ5 ד5רבנן ותימה עיררנניןתסז(

 רסקיף נסי ובב5 דגדר ומחתנא דצוד סו5מאע"י
 רמחיצה רי"ל מחיצתן. וסבמ5י רבים אתי ו5א רגלת5ה

 האי כו5י סחיצה חשיבא 5א ארם בידי עשויהשאינה
 מחיצה. יסבט5י רבים דאתי סודו רבנןואפי5ו

 רי5מא(. ד"ה ע"ב כ"ב)עירובין
 ע5סא. 5כו5י פת בעינן חצירות עירובי עיררנניןתסח(

 בכ5(. ד"ה ע"ב כ"1)עירובין
 5ו סערבין ראין רמפדש כרשב"ם ונראה עיררנניןתסמ(

 משום ע5י זו ככר אכילת קונם אוסר אפי5ובה
 אמר אם אב5 בהקדש 5חלומי ואתי הקדש כעין הוידקונם
 בהקדש סיח5ף ד5א כיון זו סככר אהנה ש5א שבועהאפי5ו
 וסצוות סצוה 5דבד א5א סערבין דאין בה 5וסערבין
 ניתנו. 5יהנות5או

 ככר(. ד"ה ע"א ל')עירובין
 שבת אטו יו"ם גזרינן דבע5סא אע"נ עיררננ'ןתע(

 אמו יו"ט גזרינן 5"ה מפי דסקי5ינןבעידוב
שבת.

 ואסאי(. ד"ה ע"א 5"ד)עירובין
 קניית שעת רהיינו ב5י5ה שצריך דכסו עירךביןתעא(

 דאם התחום תוך ועירובו הוא שיהאהעירוב
 שתהא צריך ה"נ עירוב 5"ה 5תחום חוץ העירובנתנ5נ5
 יום. מבעוד תחומותוך

 הא(. ד"ה ע"ב 5"ח)ע?-ובין
 סיקני פת דבהאי פי' קנין סשום עירוב עירןננ'ןתעב(

 שהי' ך11עדן"ננ רמים. בתורת וקנו 5הדדירשות
 וכן 5ערב צריך אין בשמן ו5זה ביין 5זה 5שכיניושותף
 דעת קירוב שיש רכיון 5ומד יש )ענ:( וכו' חבודהבני

 סשום רלמ"ך 5זה. זה הקנו כא5ו חכמים עשאוהביניהן
 וקונה 5אכי5ה חזי בעי 5א קנין ררך ועושה כשמפרשקנין
 ספרשין שאין 5ערב שרגי5ין כסו בסתם אב5 בכ5יאפי5ו

 ונם פרומה שוה שיהא בעי קנין דרך 5עשותומדקדקין
 סעורות. ב' ש5 סזון אוכ5חשיבות

 עידוב(. ד"ה ע"א ס"ם)עידובין

 עקר לא בעירו בעומד דהתם ואור"י עירךנניןתענ(
 שביתה שם יקנה 5א שאם ודעתו סעירורעתיה

 בשתי המערב ינ5 -ומר יש ביתו. תחום 5ושיהי'
 5ו יקנו 5א שאם ודעתו ב5בו הוא ססופק כאחתדוחות
 באחת עירוב הוי 5הכי סהן באחת יקנה שתיהןשביתת
סהן.

 מ"מ(. ור"ה ואפי5ו ד"ה ע"ב ס"מ)עירובין
 יכו5 קמן אין קנין כהטום ר5מ"ר פ"ה עירר~ניןתער(

 ר5או חצירות עירובי ע5יו 5ערב ש5יח5עשות
 בקמן רהכא לןאוקךי( ןיש 5פי'. וקשה הוא קניןבר

 קמן שאינו ובין גמוד קמן בין סח5ק נסי והתם5גסרי
 קמן ש5 רבבית שפר"ח נמו לר"ת רנראהנסור.
 כהטום עירוב ראסר כרבה רה5כה ךנך4~דן הכא.סיידי
דירה.

 וטמן(. ד"ה ע"ב מ"ם)עידובין
 מכיר אינו אם 5ו וחשכה בדרך שבא סי עירך~ניןתעה(

 בסקוסי שביתתי ואסר בה5כה בקי שאינואו
 ואור"י וכו' ענו5ות רוח 5כ5 אסה א5פים סקוסו 5וזכה
 כשאוסר אמו ואסר ינקמ רדןא קני נמי אמירהדב5א

 ברנ5יו סערב העני דסיפא אגב או פ5וני בסקוםשביתתי
 אמר. אפי5ו 5א עשיראב5

 ואסר(. ד"ה ע"ב מ"מ)עירובין
 כקשת העשוי' עיר דגדר כפר"ח ונראה עירך~ניןתעו(

 ומורדין א5פים ארבעה ראשי' בין הי' ו5אהואי
 אינן חסתן בני אב5 5חסתן באין 5פיכך היתר סן5ה

 סחמתן שאף ךאפשך הקשת. 5אסצע 5גדד 5עלותיכו5ין
 5א שם ואף מא5פים יותר הי' נדר ש5 הקשת5ראשי
 5י5ך. יכו5יןהיו

 עיר(. ד"ה ע"א ס"א)עירובין
 תקנה דעיקר ואור"י וכותים צדוקים עירךננין,תעז(

 ו5א ססעשיו י5סור שמא איתקן עכו"םכה2ום
 בכותי נסי אסרו בעכו"ם שאסרו ואגב וכותי צדוקיסשום
 יותד בהן החמירו 5א העכו"ם ע"י א5א נאסר 'ט5אוכיון
 5רידי' כותי ובין צרוקי דבין לך"י ךנך4לדן העכו"ם.סן

 כראב"י בנס' פסקינן ד5א רי"ל כעכו"ם אינם)לר"ג(
 שנים שיהו עד ישרא5 בחד אסר ד5א דבריו עיקר ע5א5א
 פסקינן 5א כעכו"ם דכותים כת"ק לי' דסבר בהאאבל
 כעכו"ם. דאינו כרשב"נ הלכה דבהא ר4,כ8שרכוותי'

 אד"נ(. וד"ה הדר ר"ה ע"ב ס"א)עירובין
 יחידים הדרים ישרא5ים ראותן ך4לךך"י עירךינין,תעח(

 סחיצות 5הם שיש חומה הסוקפיםבכרכים
 בשבת בכו5ה 5טלמ5 שרי ב5ילה נעו5ות וד5תותיהןנמורות
 ע5י'. ראסר אחר ישרא5 ד5יכאכיון

 וד"י(. ד"ה ע"ב ס"ב)עירובין
 אחת חצר סבני שאחד היכא נרמם עיררננין,תעמ(

 העידוב שבמ5 עסו וערבו העירוב בשעת נוסםהי'
 5סיתה. נוסמים ורובהואי5

 ז"5 סרומנבוק ר"ס בשם הג"ה)5שון
 ע"ב(. מ"ה עירובין דאתאד"ה

 כד"ש דה5כה )מז.( 5עי5 דפסקינן ואע"ג עירךננ'ןת8(
 אצל 5שבות וה5ך ביתו את הניח אפילודאמר

 בנכרי 5החמיר ר"'ט בא לא אוסר אינו העיר באותהבתו
 בישראל ו5התיד להק5 בא 5נסרי א5א יהורה סדבייותר
 דעתו. הסיח שכבר שרי העיר באותה דאפי5ו סר"ימפי



 נחמראוצר י"ןמעיא התומפותק1בץש
 בעירוב. המיקל כדברי רקיי"5דעןך

 איקלעו(. ד"ה ע"ב ס"ה)עירובין
 שפירש תמוהים רש"י( )של ויבריו עירןביןתפא(

 אוסר נכרי ראין רקיי"5 כהלכתא רלא 11סוגיא
 דנכרי מצאתי אחרים רש"י ןננפי' ראיתיה. היכאאלא
 הקונטרס כפירוש ינך4וד: רליתיה. היכא עלייהו אסרלא

 הנכרי. שבא כיון מיכן לגמרי העירוב במל עירבודאפילו
 ולא הותרה והותרה הואיל שבת כלל לונש- שיירי4שין
 בשבת. הנכרי כשיבא שלהן עירוביתבמל

 ראתא(. ר"ה ע"ב ס"ה)עירובין
 למקח רמי לא הנכרי עם שכירות שעושין עירינניןתפב(

 בעלמא כמתנה א5א רל"ה בשבת ליאסרוממכר
 מלמול. להתיר אלא עושיןשאין

 יפה(. ר"ה ע"א ס"ו)עירובין
 שהוא ברבר יערב שלא ליזהר ארם צריר עירינניןתפג(

 להו יהיב ולא מיני' לי' בעו דאי עליומקפיר
 עירוב.בט5

 כיון(. ר"ה ע"א ס"ח)עירובין
 מחמירין אם כאן שייר מחאה מה וא"ת עירינניןתפר(

 ברכה רל"ה ןי"ל ושיתוף. עירוב לעשותכר"מ
 וחמין סכין להביא כך על נמנעים אם א"גלבט5ה
 מילה.5צורך

 נהנו(. ר"ה ע"א ע"ב)עירובין
 העירוב לזכות שלא ~יזהר וצריר אור"ת עירדנניןתפה(

 אביו כיר רירו לשולחנו הסמור הגרול בנוע"י
 לזכות לקמן יר יש האיך יוחנן לרבי 5תסוה י4~יןהוא.
 שערות אתיא ראי היא קטנה העבריה אפה נפשך מהדהא
 רבעלמא ן4שע"ג ירה. על דמזכה וקתני נבי' בעיאמאי
 ררבנן. מבואות שיתופי שאני לאחרים זוכה קמןאין

 א~א שולחן על רסמור מעמא מהני רלא נראהךלר"י
 לחוש יש לאביו מציאתו יהי' לא ואם 5פרנסו שרגילבבנו
 על הסמוכים ארם בני שאר אבל מזונות ל1 יתןשלא

 שלו. מציאתן אין בעה"ב שלשולחנו
 ומזכה(, ד"ה ע"ב ע"ט)עירובין

 שם אין ואפילו עירוב הר"ז התבן בית עירינניןתפו(
 לדירה. דחזי אלא בעי לא עירוב הנחת רלעניןתבן

 בית(. ר"ה ע"ב פ"ה)עירובין
 יעמור לא עט:( )גימין שמואל ראמר הא עירינניןתפז(

 חבירו של בגגו גשמים מי ויק5ומ זה בגגאדם
 מגגו ןדייקא קאמר לביתו ולהוליך לקלומ רהתםאור"י
 לביתו ולהוליר לקלומ יכול עצמו של מגג אבל חבירוש5
 ראמר למעמי' רשמואל עליו אומר חבירו ש5 נגואין
 מחיצתא. אסיק נורלעיל

 ושמואל(. ר"ה ע"א צ"א)עירובין
 מקום לי' משוי' ימחשבתו הוצאה עיריננין,תפח(

 מפי מקום באותו דנהנה גוונא האי בכירוקא
 ל"א במתכוין אפילו המקלות על זרק אבל אחרמבמקום
 מקום(. לי' כה2ויאמחשבתו

 מחשבתו(. ר"ה ע"א צ"מ)עירובין
 אין לא.( )עירובין ראמדינן )פסח( עירינניןתפט(

 רלשבות לר"י ונראה טצוה לרבר אלאמערבין
 או אוהבו בבית בפסח לשמוח שהולך הרשותשביתת
 מערבין. שפירקרובו

 לשבות(. ר"ה ע"א מ"מ)פסחים

 אחת עיר דין לו יש אמות ד' בו שיש בית עיריביןתצ(
 נקטי רוקא ולאו לעיר כמו קרפף לו5תת

 רבנן.

 נראה אין ןבמיהו ובית. עיר רהה"ד רוקא עיירותשתי
 קרפף. ליתן לגמרי כעיר ביתשיחשב

 ואין(. ר"ה ע"ב ג')סוכה
 בנו ע"י עירוב לזכות .2לא ליזהר וצריר עירינניןתצא(

 כר"י דקיי"ל שולחנו על סמור אם גרולאפילו
 שפחתו ע"י ןבוזכה מכד2. גרול גרול רלאו שמואללנבי

 דבלא"ה רחק ובחנם בשכרה אוכלת דשפחה משוםאור"ת
 שהוא בשביל בעה"ב כיר ירו יתום חשבינן רלאנראה
 אלא(. ר"ה ע"ב ס"ד )גיטין שולחנו. עלסמוך
 ראפי5ו צא.( )עירובין התם סבר שמואל עירןביןתצב(

 אסיק גור אמרינן ניכרות שאינןבמחיצות
 אנן ומיהו לבית מגג למלמל ומותר למעלה הביתמחיצות
 ניכרות, מחיצות דמצריך כרבקיי"ל

 והא(. ר"ה ע"ב ע"ט)גיטין
 אלא מעיבין דאין נאמר אי נמצית עיריננין,תצג(

 )שמנפח ניפוח ע"י ליממא שרי מצוהלרבר
 ללמור יש הרשות לרבר אף מעיבין ןאי וטמאהמומאה(

 ממא הוא אלא מצוה בלא אפילו שרי ניפוח דע"יכה2ם
מדרבנן.

 היכי(. ר"ה ע"א כ"ט)בכורות
 מצמרפין אין מינים מכמה שהוא כל עירינניןתצר(

 ולעירוב. סעורות ב'למזון
 ט"ז(. פ"ת)מעילה

 עיבור חמיין כר בירושלמי נינהו ישיעי עכבריתצה(
 דאכלי לחבריהון קריין אלא דאכלי מסתייהולא

עמהון.
 וכי(. ד"ה ע"א מ')ב"מ

 בחו"5 וחצי' בארץ חצי' היתה רענו ר"ת אוסר עכותצו(
 א"י ישוב מעיקר רחוק עכך בירושלמי.כרמוכח

 לגבי כחו"ל דחשוב ינך:י בא"י. עצמה היא דעכואע"ג
 כפר כא"י. חשוב מיהא חו"ל לגבי א"י ישובעיקר
 מעכו. מפי א"י ישוב עיקר שהיתה לציפורי קרובסיסאי

 ואשקלון. ד"ה ע"א ב')גיטין
 מנשק(. ר"ה ע"א קי"בכתובות

 במם' ןבמיהו בהוראה השם לומר אין הנמים עלתצז(
 לאמרו. ריש משמע ה"א( )פ"כסופרים

 ק"ד(. אות תוס' פסקי)שבת
 נראה ילך"ון גהינם. היינו הפשם לפי עליקך:תצח(

 משמות שהוא לומר אין אננל הוא חכםרשם
 בשמות איתיאל קחשיב דברים ג' של רבמדדששלמה
 בהרייהו. האי קחי2יב ולאשלמה

 לעלוקה(. ר"ה ע"א י"ז)ע"ז
 בביאת בבואכם ייבנן חלה עזרא, עלייועתצמ(

 וכי מקצתכם בביאת ולא אמרתיכו5כם
 יושבי' כל והלא ן4ש"ון סלוק. כולהו 5א עזראאסקינהו
 לפר"ת עלו השבטים שמהצת לפי יובל לענין קרינןע5י'
 משטע רבבואכם ןי"ל מה"ט שני בבית נהג ריובלראמר
 כולכם. בביאתמפי

 לא(. ר"ה ע"א מ"ז)נדה
 הם5ר(. אצל עלילה )שעושין במלך שייך עלילדץתק(

 ארם. כ5 שאר גביןערעךרי
 מז(. ד"ה ע"א פ"ו)גימין
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 שתתפיים עד ממתין ואינו ונועל מנה הארץ עםתקא(
 בירים לגחל -אבל אבירתו על מנריזין אין ד,ארץעמ שתטת ער ממתין ואין ואוכל שרורם אריכמו

 ביו"ב ולנחרו ברג לקרעו שמותר הארץ עם ישלא.
 פיקוח כמו הריגתו רה"ל להבעים כופר כשהוא בשבתשחל
 הרמים. על שחשורנפש

 ויש(. ור"ה מה ר"ה ע"ב מ"מ)פמחים
 נופו השתא אמור ממונ1 אמאי לר"י תימה ע"התקב(
 בש"ב לא ממונו כרג לקרעו שמותרמותר-

 ראפשר מברא לי' רלית למאן קיט.( )בב"ק אמררכה"ג
 מיירי רלעיל לר"י ןנראה מעליא. ברא מיני'רנפיק
 נפש פיקוח במו הריגתו רהו"ל להכעים וכופרבסביר
 להרגו מותר האיך ראל"ה הרמים על וחשור לפסיםשהוא

 חייו על הלשון משמע וכן בשבת לחיות שחלביוהב"פ
 ע"ה. מיני הרבה דיש וכופר רמכיר חםאינו

 ויש(. ר"ה ע"ב מ"ט)פשחים
 כדטאלת במו חבירו כן גם נקרא חבר לגבי ע"התקג(

 השביעית. על החשורה לחברתהאשה
 הלוקח(. ר"ה ע"א ל"ס)מוכה

 החרש על ע"ה שנחשרו מקום בשום מצינו לא ע"התקר(
 רקרי ואשכחן אשביעית רקאי פירשדרש12"44

 נראה ד14ין מ"ז(. פ"ז שביעית )מם' חרשלשביעית
 יורע אא"ב שביעית על נחשרו לא ע"ה רמתםלר"ת

 הם. חיטורין ראשדן ראמעשר חשור שהואבו
 שלי, ר"ה ע"א כ"ר)כתובות
 בר"א(. ר"ה ע"ב ל"סמוכה

 לא ובו' הארץ עם כיטהייתי רע"ק דאמר ע"התקה(
 שהי' משום אלא חכמים תלמירי שונאשהי'

 ת"ח והי' תורתן מפני הארץ עמי על שמתגאיןמבור
 ליגע אותן מניחין היו שלא משום רגם אותםשונאים

 )ר"ת(. הי' מצות שומר מ"מ אבלבהן
 רהוה(. ר"ה ע"ב מ"ב)כתובוה

 בכלל לאו מקרא בעלי או משנה נעלי הארץ עמתקו(
 נינהו. הארץעם

 רבי(. ר"ה ע"א כ"ב)מוסה
 מקבלין שאין ויש הן ע"ה עניני רהרבה ופר"י ע"התקז(

 ששה )מס:( בפמחים כראמרינן ערותממנו
 על ונחשר ערות לענין נשר ריש בע"ה נאמרורברים
 שביעית. לענין או זימון לענין או המעשרות ועלהסהרות
 המומחה. מן אלא נקחין שאינן דברים לעניןאיינ

 כל(. ר"ה ע"א כ"ב)מוסה
 אין לתרומה ראפילו הכא רמשמע וא"ת ע"יזתקח(

 רשות מפק תניא רחניגה ובתוספתא לע"ההימס
 לתרומה. וסמאין לחולין סהורין והמיסו חציצו מררמוע"ה
 חיישינן לא לה1לין אבל אשתו משום חיישינו רהתםךי"ל
 שנכנמו דגנבים רדויעא להימס. ו5א מררם לאלאשה
 לתרומה. נמי מיירילבית

 וליחוש(. ר"ה ע"ב מ"א)גיסיו
 מהררינן רלא והא עינא סביעות לי' אית נמי ע"י,תקט(

 )ר"ת(. מהימו רלא משום בט"ע אבירהלי'
 ב"ז גיטין אבל, ר"ה ע"א י"ס)ב"מ
 ורוקא(. ר"הע"ב

 חומרא גזרו רלא חיישינן לא גופי' ע"ה להימס ע"ך:תקי(
 צבור ראין והיסט ומושב כדטבב בגוןיתירה

 הי' מפונטיי"א מזטה ר' ךהרבנ בה. לעמוריבולין
 מסמא ואינו כזב הארץ עם עשו לא רבר .רלשוםמפרש
 והרי נרה אשתו עליהם ישבה שמא בנרים מסעםאלא
 שנגע לפי טמ4 שלו רצינורא המדרם את נושאהוא

 מעין. מסעם ולאבשפתיו
 וליחוש(. ר"ה ע"ב ס"א)ניסין

 לא שביעית על רחשורה הארץ עם אשת ע"התקיא(
 )ל.( רבבכורות קשה ךמיהך אטומאהחשורה

 הסהרות. על חשור ואמעשרות אשביעית החשורתנן
 לא הנ41 אסומאת אבל פירות בסומאת התםךשמא
חשור.

 ריחים(. ר"ה ע"א מ"א)גיסין
 רביון מבר רר"מ )פ"ג בתומפתא בע"ז ע"יזתקיב(
 וחככדם חבר בת להשיאן שלא עליו להחמיר איןרמעשר
 חברות. רברי תחתיו ותנהוג מעשר אינו אפילושרו

 שאין ולענין מז:( )ברבות עליו מזמנין שאין ע"הולענין
 קודא שאין לר"מ תליא ממ:( )פמחים אבירתו עלמכריזין
 בן תפילין מניח שאינו כל וחב"א ושחרית ערביתק"ש-
 כב.( )מוסה ציצית לו שאין בל אומרעזאי

 איזהו(. ר"ה ע"א מ"א)ניסין
 סותנת חבר ראשת ר"ח וכן ר"ת ומפרש ע"יזתקיג(

 חבר של בתבואה מיירי האריו עם אשתעם
 טוחנת ע"ה של אשתו פ"ח( )טהרות רקתניובתומפתא

 בטומאה עצמה מחוקת ע"ה שאשת בזמן חבר של אשתועם
 שהיא בזמן לא אבל בתבואה מלגיע נזהרת היאשאז

 ומסמאה מליגע נזהרת שאינה סהורה עצמהמחזקת
 לא בסומאה עצמה שמחזקת בזמן אף אומרורשב"א
 שהיא שמבורה אחר ע"ה אשת שחברתה מפניתטחון
 ואוכלת. קה נותנתמהורה

 אשת(. ר"ה ע"ב ס"א)ניסין
 להקל יבא ש5א יותר עליו להחמיר צריכים ע"יזתקיר(

 לתלמיריו רב מורי כי בשבת מבשל גביבמו
 יהורא כרבי רריש בפירקא להו רריש וכי כר"מ להומורי
 הארץ. עמימשום

 מנעך(. ר"ה ע"ב צ"ס)ב"ק
 בפו אשביעית חשור מתמא רע"ה מיטמע ע"יזתקסו(

 ע"ה רמתם משמע )ם"א( ד2נגיטיןאטהרות
 מפרש ןך"רנ אשביעית. חשירי ולא אסהרותחשירי

 חשיד? לא ארמאי דחשירי אע"ג ע"ה רמתם כ"ר()כתובות
 חשור. בוראי ורק שמואל( רבינו פי' )ומותראשביעית

 מזני'(. ר"ה ע"א ל')בבורות
 ביון רבתרומה י"ז( )שבת ראמרינן אף ע"התקטז(

 פוטרת אחת רחסה כרשמואל למיעברראפשר
 אף מהימן_ לא שני מעשר נבי מ"מ חשירי לא הכריאת

 על שחיללו מנה שוה רהקרש כרשמואל למיעברראפשר
 שאין רפעמים כדטום מע"ש והה"ר מחולל פרוסהשוה
 פעט אם בי לו אין ונם עלי' לחלל מזומנת פרוסהלו

 בנגדנ פרוסה ליתן רוצה ואינו פרוסה שוה בערךמעשר
 באתרי'(. ר"ה ע"א ל')בבורות

 5אותו אלא נחשר אינו אחד לרבר דנחשר ע"התקיז(
 א5א רוקא לאו רחבמים( )אליבא בלבררבר

 אתא 51א בו וכיוצא רבר לאותו א5א נחשר שלאהפי'
 בו5ה. התורה בכל נחשר שלא 5אפוקיאלא

 וחבכדם(. ד"ה ע"ב 5')בבורות
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 ואין ומושב כדטכב עושה ע"ה ראין אמע ע"התקיח(
 מ"א( פ"ח )מהרות יקתני חהא בהימםסםמא

 פתי5 צמיר הסוקפות חביות אפי5ו כחצר ע"ה עםהרר
 נששה 1דט8'ץ8 אשתו. כהטום היינו םמאין א5והרי

 כזב הארץ עם עשו 5א רכר ר5שום מפרש הי'מפונםי"ז
 נרה אשתו ע5יהן שישבה בגריו משום א5א מםמאואינו
 ותיפוק(. ר"ה ע"ב 5"נ )נרה נראה.ו5א

 טחמיא מתא בני ע5 הי2םים ק יויי אש עבו1ךתקים(
 ניורא קסנייר 5א ום"ם רארר וככ5ה רא5ו5בכ5ה

סינייהו.
 מפר בשם תרי ר"ה ע"ב י"ז)כרכות
 כך(. ששמעהעתים

 פי' בשביעית עני מעשר מעשרין ומואב עבפוןתקכ(
 ומואכ עמון בארץ הררים ישראליםבקונםרם

 כבית ועכשיו הארץ כקרושת ונתקרשו ממיחון כדטהשככש
 בפמחים יאמר רר"ת 1קשה קדושתה. בם5השני
 ועונ סיחון בארץ רהתם ואור"ת בב5 עו5י שקרשוה)נב:(
 טעסון שכבש מיחון ארץ אב5 וסואב עמון ש5 היתהש5א
 5מימר רסצינו אור"ת 1ערך בב5. עו5י קרשו 5אומואב
 ש5א מעו5ם סיחון ככש ש5א ומואכ עסון כארץרהכא
 מצרים. עו5י אפי5וקרשוהו

 עסון(. ר"ה ע"א מ"ז)יבמות
 קרשו כרכים הרבה סר ראסר ומואב ענשעתקכא(

 כרי והניחום קרשו 5א בב5 ועו5י מצריםעו5י
 אע"נ עניים 5תקנת חשו א5סא עניים ע5יהםשיססכו
 נתקרש ש5א וסואב בעסון כ"ש מלקרש נמנעו היורכטש"י
 מע"ש. ו5א בשביעית עני מעשר 5תקן שראוימעולם
 עני מעשר וסואב עמון על גזרו אם תיסה אין1לכר
 עמון(. ר"ה ע"א ם"ז )יכסות שני. סעשרו5א

 ירים ומם' רברכות ההיא עי 5י"י וקשה ענשןןתקכב(
 בירסי' כתיב רהא עמון כ5ב5 רמנחריברכד2מע

 ירש מרוע נכוכרנצר שהחריבו חורבן גבי בעמון)ם"ם(
 יושבים היו שעה שבאותה כה2מע הרי וכו' גר אתמלכם

 בני שבות את אשיב ואח"כ כתיכ פרשה וכאותהבמקומם
 קורם חזרו ב5ב5ם ואם מנחריב ב5ב5ם 5א א"כעמון

 )צו:( במנהררין נמי כד2מע וכן נבוכרנצרשהחריבם
 וסואב עסון התם ראמר נבוכרנצר בימי היושכמקומם
 ע5ייהו. תא 5נכוכרנצר ש5חו הוו רישרא5 בישישכיני
 יהושע( ר' )רהתירו עמוני נר יהורה רגבי 5ר"יןטןאה
 ב5כ5. נמי רנבוכדנצר ממיר רנבוכרנצראחורבן

 סנימין(. ר"ה ע"ב ע"ו)יבסות
 )יב:( במגילה ראמר הא וא"ת ימ1אב עכ,תתקכג(

 עמון 5גבי זי5 5אחשורוש מנהררין 5וראסרו
 וה5א וגו' סואב שאנן רכתיב ארוכתייהו ריתביומואב
 ןי"ל אחשורוש. קורם הרבה שהי' נבוכרנצר החריכוכבר

 אותם היו כיאבים 5א כי ראוקסוה הוא כע5מאבסי5תא
 הי' ססואכ גם 1שכןא עכו"ם שאר א5א שםשנתיישבו
 חככרם בימי כסו מואכים להם קורים והיו בהםטעורב
 ברור הרבר הי' ש5א 1ערזא עמוני. גר 5יהורה קוריןשהיו
 שבו. 5א ואם שבואם

 מנימין(. ר"ה ע"ב ע"ו)יבמות
 ישראל רקנו היכי וכי במיחון טהיו 1מןאב עמ1ןתקכר(

 בחזקה. נופם גם קנו כחזקהארצם
 עמון(. ר"ה ע"א ל"ח)גיםין

 צכעון בני )אלה היתה ראשת 5ר"ת נראה ענהתקכה(
 זכר כ5שון ענה הוא רכתיב והא וענה(ואיה

 כזבר. צבעון אחיה עם שירשה כדטוםהיינו
 מלמר(. ר"ה ע"ב קם"ו)ב"ב

 שקו5ים רברים נ' הם ענוה יראה חנסה ענחהתקכו(
 אכ5 מני 5א הא כ5א רהא היינו אור"י כזהוה

 סכו5ן. נרו5הענוה
 הממו5יים(. ר"ה ע"ב ק"נ)יבמות

 5שנות סותר יורע אם הת"ח 5נמות כא אם ענחהתקכז(
 5שאו5 הבא בארם אב5 זה 5סרתי 5או5וסר

 סיר. 5ו תאמר רק תנמנם א5 5הת5מד או הוראה אורין
 כממכת(. ר"ה ע"ב ו"נ)ב"ם

 את 5בייש רצה 5א חייא שרכי 5שסה ש5א ענוהתקכח(
 וחוכםו וסכה שסצערו בפניו 5מפר הונארכ

 עצמו שעושה 1גבם הונא רב ש5 אביו רב של כבורומשום
 5הוכיחו. רוצה ואינועניו

 ענוה(. ר"ה וע"ב ח"ם ר"ה ע"א מ"ז)ערכין
 שיאסרו או גאוה כד2ום פירוש 5שסה ש5א ענרהתקכס(

 בחירופו ושותק עצסו וסשפי5 הוא עניוארם
 תוכחה סונע אם אב5 '2ם 5קנות א5א 5ש"ש ו5אוע5בונו

 גמור. רשע הוי הצריכיםמן
 ענוה(. ר"ה ע"ב מ"ז)ערכין

 ש5 אביו מאיר רבינו אוסר ועור בחררה המהפך עניתק5(
 ררך שכן כא:( )ב"ב סת כרג רסייריר"ת

 שם מתאמפים והרנים מת רנ בסצורות להשיםהרייגים
 וע"י תח5ה מצורתו פירש שזה וכיון הרנ אותומביב
 חבירו הי' אם וראי סביב שם מתאמפים זה שעשהסעשה
 כן 5עשות תוכ5 5ו 5וסר ויכו5 לו גוז5 כא5ו הוהפורש
 אחר.במקום

 עני(. ר"ה ע"א נ"ם)קירושין
 רוקא א5א שייך ר5א אור"ת בחררה המהפך עניתק5א(

 כשרוצה או בשכירות 5הרויח העניכשרוצה
 רשע נקרא וע"כ וקונה מקרים וחבירו אחר רבר5קנות
 כמק"א וישתכר י5ך חבירו שמרח זאת ע5 מחזררלסה
 זכה 5א שאם אימור ליכא רהפקר חררה היתה אםאב5
 אחרת. יסצא 5אבזאת

 עני(. ר"ה ע"א נ"ם)קירושין
 שאמור יצחק 5מהר"ר נראה בחררה המהפך עניתק5ב(

 ס5מר 5ו שיש 5כעה"ב עצמו 5השכיר5כלמר
 5עכב רצונו ראין בעה"ב שיאסר 5א אם בביתואחר

 יכו5 אחר מ5סר כעה"ב שנר אם אבל ש5והמלמד
 5וסך יכו5 ואינו עצמו מ5מר אותו 5שכור אחרבעה"ב

 רצוני אין 5י' רנימא אחר מלמך ושכור 5ך הבעה"ב5ו
 אחר. ממלסר יפה י5סור שזה 5זהא5א

 עני(. ר"ה ע"א נ"ם)קירושין
 5חיי שיורר רשע רנקרא בחררה המהפך עניתק5ג(

 כררו. אותה מוציאין אין ןמיהוחבירו
 הזקן(. ר"י תום' ע"א נ"ם)קירושין

 בכמף שקנו העכו"ם נכמי בחררה הסהפך עניתק5ר(
 אפי5ו בהן והחזיק אחר ובא העכו"םונסת5ק

 מעותיו. 5ש5ם שצריך אומי ןרי(בצנ"א סיקרי 5ארשע
 קי"ט(. אות תום' פמקי)קירושין

 נכמי )נר:( לקמן ראמרינן והא בחררה המהפך עניתק5ה(
 בהן זכה בהן המחזיק כ5 כמרבר הן הריכנענים
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 מיקרי מיהא רשע המחזיק רישראל התם רשב"ם ופי'וכו'
 במקום יכוצא ש5א ביון הוי לא רשע אפי5ו ר"רצדלפי
אחר.

 מרחיקין(. ר"ה ע"ב כ"א)ב"ב
 של רברבר מפרש רר"ת אע"ג בחררה הטהפך עניתקלו(

 רשע כויקרי ו5א מיקרי 5א רשע אפילוהפקר
 שאם כושום ונט5ה אחר ובא בחררה המהפך בעניא5א
 יהך אחר. במקום 5השתכר ימצא זה במקום ישתכר5א

 ראע"נ קשיא 5א הרנ מן הרנ מצורת דמרחיקיןרשמעתא
 שיוב5 ימצא מקומות בכמה ט"ם הפקר ש5 רבררהוי
 בכר. אומנתו דהכא דעדך מצורתו5פרום

 מרחיקין(. ר"ה ע"ב כ"א)ב"ב
 רירי' מבואה אבר מבואה בר בחררה המהפר עניתק5ז(

 5תת רצה אפי15 5עיר יכנם רלא מעכב מצי5א
 נרשום(. רבינו )מתקנת אבותיו ע"י זכה 5א אםטס

 פ"ם(. אות תום' פמקי)ב"ב
 נבי האנשים ב5 מתו כי רכתיב במת חשוב עניתקלח(

 שהרי במצרים אז מתו לא רע"כ ואבירםרתן
 רכתיב כמת החשוב מומין שהי' 5מימר 51יכא במרברהי'

 שהרי היו לא נמי ומצורעים תנקר ההם האנשיםהעיני
 רהא בנים 5הם הי' ש5א 5מימר 51יכא ישרא5 בקרבהיו
 ומפם. ובניהם ונשיהםכתיב

 ועניות(. ר"ה ע"ב ז')נררים
 נמנעו עניות בשבי5 וראי ואבירם רתן עניךרןתקלם(

 למלכות. קרוביםמ5היות
 עניות(. ר"ה ע"ב ז')נררים

 כי איוב נבי כרכתיב מימורין גרע עור ענידרןתקם(
 טמה ה155 במכות 5ר םוב מעוני בחרת זהע5

 אב5 בהמות א5א איוב שהפמיי מצינו ד5א ענישהיית
 מ"ב( )איוב דכתיב ךוץ14 הפמיד. לא וזהב וכמףקרקעות
 שהי' מפני 5א אחר זהב ונזם אחת קשיםה איש לוויתנו
 לו. טביאין היו רורון א5אעני

 כי(. ר"ה ע"א קט"ז)ב"ב
 5מע5ה עננים אמר יוחנן רבי בידוש5מי ענניבםתקמא(

 כע נידולו זה ואין באין השמים מן כ5ומרהיו
 5היות שטוכרח מכך 5ענין )היינו במתני' רקתניהארץ
 היו. למטה עננים אמר ור"ל הארץ( מןגידו5ו

 בפמו5ת(. ד"ה ע"א י"ב)סוכה
 קיני )נו.( בב"ב כדאמרינן היא 5אריו חויו עסיאתקמב(

 אמפמייא. עררימקים עמיא וקרכיניקניזי
 אמר(. ד"ה ע"א קם"1)יבמות

 שבדבר היתה תאנה אומר נחמיה יבי וודעת עץתקמג(
 תאנה עלה ויתפרו שנאמר נתקנו בושקלקלו

 םרדו האי5ן מפרי ארה"ר שאכל בשעה בב"רכראטרינן
 היו ולא האילנות כ5 על מחזר והי' לנ"ע מחוץוהוציאו
 פתחה מכגה שאכ5 ע"י התאנה אבל וכו' אותומקב5ין

 וקב5תו. דלתיהלו
 בה(. ר"ה ע"ב ע')מנהררין

 הוא כן יתרות ע"נ הסונח נקוב עץ של עציץתקמד(
 נט ולענין סעשר )לענין כמחובר רעציץהאמת

 ש5 רעציץ נמי דכ,כפכם14 ועוד( נקוב עציץ של חרסעל
 דשביעית מתומפתא הביא ב"ם שמ1אל דרננינד הואחרם
 ואע"פ יצטח ש5א בעציץ םומנו וכו' הטוטן רתניא)פ"ר(
 חרם. בכ5י ונתתם לרבר זכר לרבר ראי'שאין

 עציץ(. ר"ה ע"ב ז')ניםין
 רוטיא שמחה של ומתן משא גשמים, עצירתתקמו(

 על נענו ולא עברו )באם ממעטין ונםיעהרבנין
 נרול ומתן כהשא לך ואין שרו בנינים שאר אב5הנשמים(

כהה.
 טמעםין(. ר"ה ע"ב ה')מני5ה

 בון בר אר"י בירוש5כר תש15מין ל1 יש עצרתתקמו(
 והקריבו אוננין ישראל בל והיו בעצרת טתרוד

 תשלוטין. לו שהי' כדשמע טהתם כלומרלטחר
 אמ(. ר"ה ע"א י"ז)חנינה

 בשב חככרם ביר כח יש טה"ת דננר עקיריצתקמז(
 תעשה.וא5

 תני(. ר"ה ע"ב ח')ביצה
 ביר כח ריש לר"י ונראה טה"ת דבטא עקיריצתקמח(

 ברבר התורה טן שהוא יבר לעקורחכמים
 למת רומה לה ירתי רלא כיון 5עיל כרפירשתיהרומה
 גטור. מצוה מת אינה וכרהומצוה

 פ"ח בתוס' ושם ביון, ר"ה ע"ב פ"ם)יבמות
 עקירת זה ואין ובו' 5ר"י נראה מתור ר"הע"א
 להאמין(. הנון הרבר שרומה ביון טה"תרבר

 ביר בח אין כי אף אור"י מה"ת דבך עקיררןתקמם(
 במקום ועשה בקום מה"ת רבר לעקורחכםים

 לעשור. בח יש לכ"ע וראי ברבד וטעם פניםשיש
 והאי(. ר"ה ע"ב ט"נ)נזיר

 היבא לעקור בירם נח יש מה"ת רבר עקיררןתקנ(
 לעקור. קצת מעםרנראה

 אטר(. ר"ה ע"א י"נ)ע"ז
 כדחום כרחייב שםרות חיתום אחר היוצא ערננתקנא(

 מעות כטזן בשעת ערב שנעשה במורהרחשוב
 טיחייב. הוראה רטחמת רביראדמר

 בתנאי(. ד"ה ע"א ק"ב)כתובות
 ערב ע"י המלוה א( בערבות מידות חמש ערננתקנב(

 תחלה הלוה תובע אפרע שארצה טטי אתנוו5א
 יובל לא ואם לו שאין יבין ל5וה נכמים 5ו שיש ביןבב"ר
 אם ב( ערב. של 5ביתו נכנם רינא ציית ו5א 5לוה5כופו
 ברצון תלי' ללוה קרקעות לו ואין אפרע שארצה ממיהתנה
 לו יש אם נ( הלוה. עם או הערב עם 5דון אםהמלוה
 קבלן ר( תחלה. ה5וה מן נפרע אתנו אפי5ו 55והקרקעות
 ל1 יש אפי5ו 5ך נותן ואני 5ו תן אוטר שהערברהיינו
 ביד ונותן נושא ה( תח5ה. הערב מן נפרע ללוהנכמים
 להפרע שום טצא לא ואם ה5וה מן ו5א הערב טןיפרע
 אפילו כוותי' דקיי"ל נתן טרר' הלוה ע5 חוזר הערבמן

 ח.בבע"
 חמורי(. ר"ה עאב קע"נ)ב"ב

 ואני לו תן רהיינו מקבלן בר קנין בעי ערננתקננ(
 הלואה לשון מזניר שאינו נמי אי לך.נותן

 פלוני שנעשה בשםד כתוב הי' חום פרעון לשוןאלא
 בו בתב רלא אע"נ קבלן רהוי ר"י אומר קב5ן פלוניבן
 לא נ"ב מעות מתן בשעת ערב לך נותן ואני לותן
 קנין.בעי

 חמורי(. ד"ה ע"ב קעאנ)ב"ב
 לא וודאי ללוה נכמי לו אין אם יבתובה ערננתקנר(

 ואינו נפשי' לשעבד בלבו נמר רלאכוטתעבר
 ללות נכסי לי' ראית אפילו רק בע5מא מילי פטוסיאלא
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 חמרה. מירי ולא רעבר הוא כדצוה כד12ם מו2תעבר לאנ"כ
 בר(. ר"ה ע"ב קע"ר)ב"ב

 לו אין יוהכ"פ בערב והטובל ידהי"פ ערב:תקנה(
 לבמלה. ברכה הוה והמברךלברך

 "צייזפחכף ע"ב כ"ב)ברכות
 ולית(. ר"ה ע"א כ"ב)ברכות

 התענה כאלו נח'טב רהאכילה ידך7כ:"פ2 ערננתקנו(

 הקב"ה שצוהו כמו כלומר ועשיריתשיעי

 להתענות. אסור וראי אבל והתענהלהתענות
 כאלו(. ר"ה ע"ב ט')ר"ה

 וברנים בעופות להרבות רגילין היו עייהכ"פתקנז(
 רזבן חייטא ההוא נבי רבה בבראשיתכרמשמע

 וכפרה. סליחה יום רהוי משוםנונא
 אלא(. ר"ה ע"א ה')כתובוה

 השנה. מכל ני2תנה עיידוכ"פתקנח(
 ע"ט(. אות תום' פסקי)מנחות

 שוחטין יו"ט ערב רבשאר ר"ת אומר יד"ט ערבתקנט(
 אלא אוכלין הי' לא יוה"כ ערב אבלבהמות

 נונא. רזבן ההוא גבי בב"ר כראמר ורגים עוףבשר
 וכרברי(. ר"ה ע"א פ"ג)חולין

 הרבה לשתות צריך לשתות רוצה אם פמה ערב:תקם(
 נריר. מיגרררטובא

 טובא(. ר"ה ע"ב ל"ה)ברכות

 מלאכה בעשיית אטור מאימתי דפליני מ~מה ערב:תקסא(
 שנהגו במקום מלאכה בע'2יית אפור רש"יפירש

 אית יהורה רר' בהריא מוכח )נה.( רלקכון לר"י נראהואין
 ואת איסורא תני תנא דעדך מנהגא ולא איסוראלי'

 רנאיסור נראה יכנך נהוג היכי ניחזי דעדך מנהגאאמרת

 פליגי.וראי
 מאימתי(. ר"ה ע"ב ב')פסחים

 ארבע אחר לאכול היתר נוהג ר"ת הי' פסה ערבתקסב(
 ראמרינן והא בביצים שנילושה עוגהשעות

 בועל כאילו זמנה קורם בער"פ מצה האוכלבירושלמי

 ירי בה 5צאת הראויה מצה היינו חמיו בביתארוסתו
 היא. עשירה מצה 1ז1תובה

 ומי(. ר"ה ע"ב ל"ה)פסתים
 רספרש ריב"א בשם ר"י אומר פסהים ערביתקסג(

 שנהגו )מקום פסחים עיבי שנא כואיבירושלכוי

 משום טובים ימים משאר עושין( חצות ער מלאכה5עשות

 בשאר התם קאמר יחיר ד4וף ואילך. מחצות הפסמרזטן

 א"כ ומריך במלאכה אסור קרבן שמביא ביום השנהימות

 להקריב רראוי משום חתם ומפרש אסור כו5ו היום כליהא

 חצות אחר אלא להקריבו יכול אינו פסח אבלמשחרית

 יום בכל וקרב ישראל לכל שהוא תמיר קרבן א"כדפריך
 הוציאה שהתורה תמיר שאני דכמשני במלאכה אסוריהא

 יושבים ישראל כל ואם רנניך ואמפת רכתיב הכללמן
 רמראורייתא התם רכושמע רנן להם יאסוף מיובטלים

 שנאסר כיון הקרבה רליכא הזה בזמן יאף דנרייהאסור

 לעולם. אכוראז
 מקום(. ר"ה ע"א נ')פסחים

 שבישראל עני ראפילו מפרי2ים ויש פמה ערב:תקסד(

 אכל שלא שבישראל עני ראפילו קאיארלעיל

 שתחשך. ער בער"פ יאכל לא ימיםככ,ה
 ואפילו(. ר"ה ע"ב צ"ט)פסהים

 רוקא מצה רגבי מקורבי"ל הר"י אומר פמה ער2נתקסה(
 ער ער"פ ארם יאכל )ראל שתחשך ערבעינן

 סצותן ומרור מצה הפסח בתוספתא כרתניאשתחשך(
 בלילה הבשר את ואכלו רכתיב משום וטעמאכה2תחשך

 שבתות סעורת 4וב:ל לפסח איתקשו ומרור ומצההזה
 )ברכות כראמר יום טבעור להו אכיל מצי טוביםוימים
 היום קירוש ואומר שבת נערב שבת של ארם מתפללכז:(

 לאשמעינן איצטריך רהכא מפרש יהורה ןרב:י' יוםמבעור
 נאכל אינו יום מבעור פסחים רשחיטת ראע"ג שתחשךער

 קרשים. כשאר יוםמבעור
 ער(. ר"ה ע"ב צ"ט)פסחים

 ער ארם יאכל לא למנחה יססוך פסה ערב:תקסו(
 רבלא מצה ומשום התפ5ל אפילו פי'שתחשך

 אסור. השנה ימות בשאר אפילו מנחה תפלתהתפלל
 כריסו ארם טמלא נכרים י2ל בציקות )ם.( לעיל ראמרדאף
 לאכול אסר והכא באחרונה מצה כזית שיאכל ובלברמהם
 ואינו נזהר ארם הכעורה רבאותה רי"ך יום. מבעוראפילו
 מבעור אבל לתיאבון מצה שיאכל כרי שובעו כלאוכל
 הלילה שער וסבר שובעו כל ואוכל נזהר ארם איןיום

 במעיו. המאכל יתברך כי יותר שבע יהי' ואררבהיתאוה
 סמוך(. ור"ה לא ר"ה ע"ב צ"ט)פסחים

 רבירושלים הירושלמי בשם ירושיים ער"פ,תקסז(
 כיון בע"פ מלאכה לעשות שלא מקוםהוי
 אחרים. ממקומות ארם בני לשםשמתקבצין

 פסחים(. ערבי)פרק
 קורם בסעורה להתחיל אסור פמהים ערוניתקסח(

 מפסיקין בהיתר אפילו התחיל ואםהמנחה
 אף )רמפסיקין יהורה כר' פסקינן רבהא המזוןבברכת
 ר' לגבי יוסי כר' פסקינן טובים וימים שבתותרבערבי
יהורה(.

 אין(. ר"ה ע"א ק')פסחים
 גורסין יש יאכל 5א למנחה סמוך פמהים ערב:יתקסט(

 רשב"ם ופי' תאוה כשהוא לה שיכנם מצהכוו12ם
 דאפילו נהירא ריא בזה"ז רשייכא משום מצהרנקט
 פסחא( מלמיעבר לאימנועי )ראתי פסח מ'2ום טעמאהוי

 יתיב רהוה ששת רב גבי בסמור כרמוכח בזה"זאסור
 שפירש עיקר אחר דפירדש בתעניתא )ער"פ( יומאכולה
 גסה. אכילה הוי מועטת רבאכילה מצהרנקט

 רילמא(. ר"ה ע"ב ק"ז)פסחים
 להתענות נהגו והבכורות )בכורים( פסהים ער22יתקע(

 מתענין שאין )פכ"א( סופרים במס' רקתניער"פ
 הפכח. בערב הבכורות אלאבניסן

 רב(. ר"ה ע"א ק"ח)פסחים
 בתעניתא יתיב הוה ששת ררב פמהימ ערביתקעא(

 הי' א"נ מלאכול עצמו שומר אלא רוקאלאו
 מלאכול ונזהר נזכר שיהא כרי תענית מכה2 עליוסקבל
 בזמן שהי' האיסור מ"ם פסח ליכא רהשתאר14ע"ג
 בטל. לאהבית

 נימא(. ור"ה רב ר"ה ע"א ק"ח)פמחים
 לא מימיו רע"ק על עליו שאמרו פסהים ערביתקעב(

 כרי פסחים מערבי חוץ לעמור עת הגיעאמר
 )רשב"ם( הגרה בשעת בלילה ולא ביום התינוקותשישנו
 דכ2עם אביהם בלא לישן יוכלו לא ראטו נהיראןלא
 היו לא א"כ הרבה שיחשך ער יעכבו שמא שפירששני



קע נחמראוצר עי,מערעת התומפותקובץ

 5י5י רנרים נראה לכ:ך ב5ילה אם כי ביום 5עמורצריכין
 )ביצה כראסרינן יו"ט 5י5י בביהס"ר רגי5ין והיופסחים
כא:(.

 חוץ(. ר"ה ע"א ק"ט)פמחים
 בארבעה 5עשות שרו ספרין כובסין חייטין ער"כשתקעג(
 סועד. 5צורך בניסןעשר

 נ"ז(. אות תום' פסקי)סו"ק
 יאכ5 5א טובים יסים ועריי שבתות ערבניתקער(

 יאכ5 5א התפ55 אפי5ו היינו שתחשךער
 אבל בתאוה כשהוא 5שבת שיכנם כרי התםכרמפרש

 אסור. נמי ימים בשאר אפי5ו התפ555א
 5א(. ר"ה ע"ב ט')שבת

 בסעורה התחי5 ראם ועיו"ט שבתות ערבייתקעה(
 הסעורה כ5 )וגוסר ספסיקין דאין יוסי ר'סובר

 איירי בהיתר בהתחי5ו סקדש( ואח"כ ברהמ"זוסברך
 יהורה ילרב:י רספסיקין יופי ר' מודה באיסוררבהתחי5ו

 קירש שכבר היינו וסקרש( הסעורה )באסצע רספסיקיןנסי
 כר' רזץלמזץ ספסיקין אין סנחה שעת הגיע אב5היום

 שרי 5התחי5 אפילו טובים וימים שבתות ובערבייוסי
 רכוורי יוסי. כר' ה5כה יוסי ור' יהורה דר' יוסיכר'
 רעיך יוסי כר' קיי"5 לא דלכתחלה אוסר יחיא5רבי'
 ו5סע5ה הסנחה סן 5אכו5 5התחי5 אין רבע"ש בה"גכתב

 5אתחו5י אב5 יפסיק ר5א א5א קאסר 5א יוסי ר'ואפי5ו
 5הפסקה. א5א יוסי כר' קיי"5 ו5א5א

 אין(. ר"ה ע"א ק')פסחים
 התחי5 אם טובים יסים וערבי שבתות ערבניתקעו(

 אר"י שתחשך ער ואכ5 וה5ך בהיתרבסעורה
 ולא )רספסיקין( יהורה כר' 5א ה5כה אין שמוא5אסר
 פי' וסקרש ספה פורם א5א ספסיקין( )ראין יוסיכר'

 שבא א5א יוסי כר' דהלכה 5שמוא5 5י' ראיתרשב"ם
 רא5ת"ה קירוש קורם סעורה 5גמור ש5א רבריו ע55החסיר
 כחכסים מבר ריטסוא5 רחק יבנחנם כסאן. ראסרשסוא5
 מפה פורם אוסרים חכסים אב5 בירוש5סי איתארהכי

וסקדש
 ר' ראסר ראע"ג ה5כה כמאן ירקרק וצריך4

 כר' רה5כה סשסע )מז:( ובשבת יוסי כר' ה5כהיוחנן

 ר' אסר ר5א 5ישנא חד איכא אב5 שסוא5 לגבייוחנן

 נפשי'. קבעה שבת וקאסר כשסוא5 סבר נסי ורביוחנן
 א5א(. ר"ה ע"א ק')פסחים

 ארם צריך דברים שלשה שבתות, ערבניתקעז(
 עשרתם חשיכה עם ע"ש ביתו בתוך5וסר

 עירובי בקונטרם פי' ערבתם הנר את הר5יקוערבתם
 חשיכה רבספק תחוסין עירובי א5א נראה יאיןחצירות
 תחוסין רבעירובי סשום והיינו פר"ח וכן מערביןאין

 תחוסין יבנעירובי הפסוק סן ססך 5ה שיש טפיסחמירין
 בעירוב. המיק5 כדברי ה5כה5"א

 ערבתם(. ר"ה ע"ב 1')גיטין

 זיסה קבין רסעשרה זיסה שטופי הם ערבנייםתקעח(
 ט'. הערביים נט5ו 5עו5םשירדו

 וכי(. ד"ה ע"ב 5"1)כתובות
 שיסר כסי חקת( תנחוסא )סררש עס5ק היינו ערךתקעט(

 שינה ו5שון כסות זכור פר'2ת ש5 בפזסוןהפייט
 קיים סיחון רהוה שפיר דייק מ"ס 14בנל ערד כמלךהיות

 כרסותו. 5בא עצמו עמ5קטדשינה
 וישמע(. ד"ה ע"א נ')ר"ה

 ראסור. כ"ע הערוה את רואה 5ב1 ערןזץתקפ(
 והרי(. ר"ה ע"ב כ"ב)ברכות

 הבא זה 5תקן יכו5 שאינו מעוות איזהו עררזץתקפא(
 ניכר בושתו רטפי ססזר והו5יר הערוהע5

 אין ונזלן רוצח עבירות שאר אב5 5עו5ם נראהשהססזר
 5פניו.עריו

 זה(. ר"ה ע"א ט')חגינה
 בכדי רובא בתר אז5ינן 5א פעסים כסה עררזץתקפב(

 ח5יצה דהצריכה )כסו בערוה 5הק5 יבאש5א
 אינם דרובן הרוב ע5 5ססוך רצו ו5א ש5שים תוךבמת
 5ענין גם דלכ:ך ח5יצה(. ב5א 5שוק ו5התירהנפ5ים
 בערוה. להק5 יבא ש5א פטוראבילות

 5רבי(. ד"ה ע"ב י"א)חו5ין
 שם ששכיחי 5פי בג5עד הצריכו כוקלט עריתקפג(

 הקב"ה עדים ב5א בסזיר וכשהורגיםרוצחים
 אחד. 5פונדקסזסנם

 בנ5ער(. ד"ה ע"ב ט')סכות
 אסור קורבא שום אפילו ראסר עו5א עריירצתקפר(

 מחוד סחור 5נזירא אמרי' 5ך 5ך סשום)בעריות(
 סבי אתי הוה כי בעצמו עו5א וס"ס תקרב 5א5כרמא

 שלא בעצמו יורע הי' שהוא סשום 5אחוותי' סנשק הוירב
 5פ' חש 5א והספר הי' גמור שצריק הרהור 5ירייבא

 עושה. הי' 5סה בכאןולהאריך
 ופ5ינא(. ר"ה ע"א י"נ)שבת

 אסור בבנרה והיא בבגדו הוא רעהו אשת ערירוןתקפה(
 וסתגבר תוקפו שיצרו לפי 5אסור היאוסברא

 סראורייתא אסור נסי ביחוד אפילו פירש ירש"יע5יו.
 בנרה. יחור 5אסור ררוצה רסשסע נראהואין

 סה(. ר"ה ע"א י"ג)שבת
 דאסר מהא מקשה וארא( )פרשת בשא5תות עריירצתקפו(

 שאין 5פי בערוה אונם אין יג:( )יבסותרבא
 5או והא איכא מי בדיריה אונם וא"כ 5רעת א5אקישוי
 יהרנ עריות גי5וי אף אסר והאיך רצון א5א הואאונם
 ההוא כי 5התרפאות 5ה סשכחת ותיר.1 יעבורוא5

 וכו' אחת באשה עיניו שנתן אחד בארם )עה.(בסנהררין
 סיירי ררבא רההוא פירש רך"י 5ו. תיבע5 ואל יסותער

 א"כ א5א סזה 5ישסט יכו5 ואינו בערוה אותושמרביקין
 אינו רהוא 5וסר אונם טענת ראין קאסר וע"זיהרגוהו
 יהדנ ו5א ריעבור אמינא ום"ר אחרים א5א סעשהעושה
 יתקשה ש5א א"א ירביקוה שאם בעצסו שיודע כיוןקם"5
 5ו בא אונם רע"י אע"נ מעשה כעושה חשיבהקישוי
 ואפ"ה חייב סת המשסש 5ס"ד ראפי15יאעפ"י
 סועטת בהנאה 5פרוש לו שהי' י"5 פטור אותוכשסרביקין

 חייב. וע"כ סרובה בהנאהופירש
 א5א(. ר"ה ע"א פ"ב)יומא

 פרהסיא אסתר והא עד:( )מנהדרין רפרכינן עריררןתקפז(
 יעבור וא5 יהרנ נ"ע והא פריך 5א ואסאיהואי

 בה שהטי5 מעבירה סתהניא ר5א כה12ם בצינעאאפי5ו
 איבא הנאה רב5או נהירא ולא יע5 נבי כרכד2ניזוהסא
 אם רעיך קצת תיהנה ש5א רא"א יערך ערוה אימורנכר

 יע5( את )היינו כה2בחה הכתוב בסה עצסה 5הצי5נתכוונה
 הי' 5א רמימדא פשיטא יעיך עשתה עצסה 5צורךוה5א
 צדיך הי' ואדרבה נפשו ע5 בורת הי' כי 5הורנהחפץ

 בדברים שיד5תו והיא הרודפים יסצאוהו ש5אשתטמינהו



 נהמראוצר עי"ןמעיטת התוספותקובץש

 רנרולה ט12ם י"ל ז*לא כוחו 5התיש כרי ע5יה 'טבאער
 5שמה. שלא ממצוה 5שמהעבירה

 א5א(. ר"ה ע"א פ"ב)יומא
 )היינו מאמו אחיו רבאשת הכא כהטמע ערידוןתקפח(

 יש אחר( מאב ולא אחר מאם רק אחיםשהם
 בה שאק סשסע רבת"כ שמוא5 רבעו ךקכהטתץ כרתבה
 התם כרי5יף גרו5 כל5 פ' בירו'2למי כ"טמע וכןכרת
 1 ,מאב אביו באחי ראיירי רורו בן או מרורו דורוערות

 ר5א סשה ה"ר ךתירץ מאבט באחט אחיו אשתאף
 כרת אב5 קרא בהאי רכתיב מערירי אלא לכטוטיאתא
 בה.יש

 אשתג ר"ה ע"א ב')יבמות
 נבע5ה ו5א 5חופה רנכנסה היכא אשתו בת 31ריךךזתקפמ(

 אשה רערות אע"ג בתה על רח"ב לר"ינראה
 ראק היא דסברא ביאה רמשמע כתיב תגלה 5אובתה
 א5מא אנוסתו בת ע5 מיח"ב לא רהא בביאהת5ף

 דבתרוחיהו לומר סברא ואין מילתא תליאבקיירושק
 מי5תא.תליא

 ר"ה ע"ב ב'~במות
 יטפירש כמו אנוסתו בת על מחייב רלא והא עתאיךךזתקצ( בתו"

 5עחן רמי2מע כתיב ובתה רא'2ה משוםבקונמרם
 צה( )כתובות בהריא ךמיהך ובת אם כתב מד5אאישות
 בהו כתיב שאר רערטת אחרינא מעמא הש"םמפרש

 '2אר. 5יכא באונסין שאר איכאבנשואין
 בתוג ר"ה ע"ב ב'~במות

 מפי קרובה בנו אשת ע"כ ערעת 5עמן וגריךךזתקצא(
 דעתה~טיב הוא דאבוה כרעיה שהבן אחמאשת

 שהיא נלועך ך מאחותו מפי עצמו קרובי בתו ובתבתו
 עצסו קרובי רלאו אחיו מאיטת טםי קרובה בנואי2ת
 קירח2יה ע"י א5אמנהו

 ראמרן ר"ה ע"א ג')יבמות
 אסורה כך לבעל שאסורה רכשם אף עךז גמתקצב(

 דכתיב במומאה דרוקא ר"י אומר מ"מ5בועל
 בע5ה יוכ5 לא 5או ב5עען רכתיב כעריות הוי בע5גבי
 ונסתרה א5א לאו כתיב 5א בבוע5 אב5 כ"ד( )דבריםוט'
 בבעל כמו טומאה הוי 5א נממאהוהיא

 5פי(. ר"ה ע"ב ג')יבמות
 מראית מ2ום אסורה חמיו אשת ירוש5מי ,גריךךזתקצג(

 נשא רור הא 5אסורה היא תורה *"ךז ךהעין
 דכח*כגא איה בתרצפה

 בבית שגר5ו חותין שני נסי
 באתרא יסבט אומר ינא ח רבי העק מראית מפניאסורה
 טבחו שהי' באחר בפרובינצא !1געט1ץ ר להו חכימור5א
 לסעורתי' ר"ת ואפסרי' חמיו אי2ת 5"2א נאוג ויינוטבוח

 למראית חיישינן רלא סתיא מוכיח )מ"ג( בסומהינ!ידתי
 האחיה בין הגדילה חורגה גביהעין

 ומותר(. ד"ה ע"א כ"א)יבמות

 בט כ5ת משום אלא בתו כית אסרי י'א עין גטתקצה
 שבנקבה כ5 משום 5ה אסריט 5א ראפאיותימה

 הוא גמור דמעם יטנייה מ'2ום אי2תו ע5 גזרו בזכרערוה
 מעגצא ההוא לי' 5ית רברייתא רתנא ואור"י סימנאו5א
 נזרה האחרונים ברורותאבל

 לא(. ר"ה ע"ב כ"א)יבמות
 אבע אבי אחי באשת אכשר אכימר 31ך"ךךזתקצה(

 דהלכה חננאל רליט פמק אביו אביובאחות

 ךלוא"י צ"ז( )אחרי אחאי ררב בשא5תות וכןכאכךמר
 כחתיץ. ר5א מ:( )5קמן רסוניא כאסימר ה5כה ראקנראה

 אמימרן ר"ה ע"ב כ"א)יבמית
 5הן יש 5ן ראיבעיא חייא( רר' )שנעת עמאיןךזתקצה

 דכ5ת תנא רלעי5 5י' פשימ 51א 5ח1 אוהפסק
 בן בת רכ"יט ורומה הרורות כ5 סוף ער אסורה בנובן
 מחמת 51א עצמו קורבי שהן הרורות כ5 סוף ערבנו

 ירושה בני י2הן 5אסור יי2 בנו בן רכ5ת ואי"'לקירושין
 היא ירושה בת 5ח1 בנים בני בת אב5 גבי'ח2כיחא

 גבי/ י2כיחאו5א
 '2ניותג ר"ה ע"א כ"ב~במות

 אבל אותה יכנום 5א עריות ע5 נוחעטך' גמאידךז,תקצז(
 משום מ5כנום 5החמיר אין הפניה ע5בנמען

 5כונסה. מצוה ראדרבה שפתיםלחת
 נדטומן ר"ה ע"ב כ"רלבמות

 יש יתקשה 5א אם 5ו שא"א יורע אם גמאןתתקצח(
 5רעת א5א קישוי ראין 5יהרג עצמו 5מסור5ו

 או 5דעת ש5א קישוי יש אם אב5 ומעשה כעושהוחשוב
 לססור ח"ב אין יתקשה ש5א שיורע או מקושה כברשה"
 שום עושה איט '2הוא כטן בערוה( )מלהתרבקעצמו
 היתה עו5ם רקרקע אסתר גבי כמו עולם כקרקע והףמעשה

 מרוצח התם י5פיט המאורסה רנערה משוםטן3נ!ז"
 דדמא חזית רמאי היא דסברא התם קאמר גופי'ורוצח
 ויתמעך התינוק ע5 5זרקו רוצים אם אב5 מפי מומקרידך
 איפכא. למימר איכא אררבהבזה

 אין(. ר"ה ע"ב נ"ג)יבמות
 שתהא אלא זרע הוצאת ב5א אפילו חייב עריךועתקצמ(

 שכבת בה דכתיב אע"ג 5הזריע הראוי'ביאה
 חרופה בשפחה 5מעומי אתא ולא חרופה בשפחה ןכןזרע.

 ד5ם"ר ןנראזק כדרכה ושלא העראה א5א יא:()כריתות
 אלא בהעראה 5התעבר ראוי' אין עמרה הכנמת זוהעראה
 גיר.במירוק

 אינו(. ר"ה ע"ב נ"ה)יבמות
 )באבר מת 5כהטמש פרמ איש אשת רררשינן עריךועתר(

 מתה משמש ממעט )סו:( רבסנהררין וא"תמת(
 5מעשה פרמ שניהם גם ומתו התם ררריש אחרינאמקרא
 דהממין )ג:( בב"ב כראמר מתה כדטכדט והיינוהוררום
 5ייתובי עלי' בא והי' ח'טמונאי רבי ינוקתאברוב'טא
 ררריש 5מאן רשמעתין ררשה ראיצמריך ך4יךך"ייצרי'.
 דיש שווים. שניהם שיהו עד שניהם גם ומתוהתם

 נורם וכן חידורים למעשה פרמ התם רנרסינןמפרים
בערוך.

 5אחר(. ד"ה ע"ב נ"ה)יבמות
 יותר 5אסור יש ראונסין סברא הי' ערי11עתרא(

 ומלאה ע5 ועבר איסורא רעבר כיון)בקרובותי'(
 5אסור אין איסורא עבר ר5א בנישואין אב5 זמההארץ

 אימא ן4ס"ון בהו. כתיב שאר עריות אבלבקרובותי'.
 אב5 שתיהן ערות רג5י היכא א5א הכתוב אסרש5א

 האחדת ערוה 5נ5ות מותר נבע5ה ו5א לחופהנכנסה
 הנישואין וע"י בקרא שאר רכתיב כיון היא רסבראואור"י
 השאדות.באה

 עריות(. וד"ה ואיפוך ר"ה ע"א צ"ז)יבמוה
 הקונסרם פירש יוציא האם מן אחותו נשא עריןרזתדב(

 שיש אחדיו שנו5דה אחותו ישא שמארגזרינן



קעא נחטדאוצר עיקטעינת התומפוהלוכץ

 בישראל 5איח5ופי אתי דדילמא דטעמא ןי"ל ברתבו
 אם. בקורבת 5נזור יש בותיות בהיותם בנו5דוואפילו

 דאי בקדושה ש5א הורתו נקט ד5הבי פי'ךריבנ"א
 שנולדה באחותו ומותר נמור בישראל הוא הריבקדושה
 שייך ולא כ55 כותית צד בי' ד5ית כיון כותיתבהיותו

 יאמרו. שמאבה
 נשא(. ד"ה ע"א צ"ח)יבמות

 בירוש5מי דהכא לר"ם שמעינן הא עריךיןתרג(
 האב מן בין באחותו נח בן דאסר רבהובבראשית

 אכצ ואת אביו את איש יעזוב ע"כ דדריש האם מןבין
 לר"י נראה ךכ~ידוך מאמו לו בסמוך מאביו 5ובסמוך
 רבה. ובראשית אירוש5מי פ5יני ברייתאדהך

 נשא(. ד"ה ע"א צ"ח)יבמות
 ושדי אביו אשת ואסר אר"א פ5ינ ר"ע עריךוןתרד(

 שמותי דר"א עקיבא בר' פוסקין וה"נ אביואחות
 אביו(. אחות )דאסר כר"א 5יזהר יש ךכויהוהוא

 אשת(. ד"ה ע"ב צ"ח)יבמות
 חייבין דאין ר"ת אומר מצרי בנעילת עריךון,תרה(

 דבתיב דמצרי 5זרעי' אפקרי' דרחמנאמיתה
 ביאת ע"י דהא 5ריב"ם נראה ואין זרמתם סוסיםוזרמת
 ובי פריצות דאיכא הבא כדאמר 5בע5ה נאסרהנכרי

 וזרעו חיים לו דאין 5ענין ה"מ 5זרעי' רחמנאאפקרי'
 בהמה. כזרעחשוב

 ו5דרוש(. ד"ה ע"ב נ')בתובות
 מותרת ממון ע"י עכו"ם בידי שנחבשה אשה עריךוןתרו(

 5הפסיד דמרתתו משום כהן בע5ה אפי5ו5בע5ה
 ישרא5. בע5ה אי5ו לבע5ה אסורה נפשות וע"יממונם

 וע5(. וד"ה ע5 ד"ה ע"ב כ"ו)כתובות
 מהרהר שוב אחת פעם הערוה שראה מאחר ערירוןתדז(

 מחמת אבל בפני' ש5א אפי5ו 5עו5םאחריה
 אחרת. אחר מהרהר אינו ערומה הנסק5תשראה

 נמירי(. ד"ה ע"א ח')סומה
 איש קרא 5ה ממעם )מומה( כהשתי' דוקא עריךוןתרח(

 תשע בן ע"י נאסרה אב5 קטן ולא רחמנאאמר
 פוכלת ביאתו שהרי איש שאינו אע"פ אחד ויוםשנים

 )נה:(. בסנהדרין כראיתא ידו על הערוה ונסקלתבתרומה
 אב5(. ד"ה ע"ב כ"1)סומה

 5החזירה מותר במעות שנישאת ברוזטתו עריךון,תרם(
 בהמדיר(.)וצ"ע

 קפ"ב(. אות תום' פסקי)נימין
 הקטנה על הבא נדו5 5מעט הקונטרם דפי' עריךועתרי(

 דהא נהירא ו5א מיתה חייב דאינו)ארוסה(
 ואע"נ חייב הקמנה ע5 הבא דנדול כהשמע )מד:(בנדה
 ומתו דהפירוש פירש רך"ון היא. עונשין בת לאודקטנה

 במיתה שניהם שיהיו ער באחד שוין שיהיו עד שניהםנם
 הבא נדול ואפילו מילתא תליא עונשין בבני ולאואחת
 בקמלא. שוים הם אם חייב הקטנהע5

 עד(. ד"ה ע"א י')קירושין
 נ' )בת א"א טשום עלי' רחייבין )קטנה( עריךוןתדיא(

 איצטריך אמאי לתמוה ויש אחד( ויוםשנים
 מבל אחד עלי' בא אם סיפא קתני הא זאתלהשמיע
 ברמובח בכלל וא"א ידה על מומתים שבתורהעדיות

 נה:( )סנהדדין בדאיתא בהמה אפילו סם.()סנהדדין
 דאיצטדיך תידץ דוד ודןר"ך וק5ון רתקלהנשמעתא

 נהרנה האשה ע5 באה היא אם הבהמה דאףלאשמעינן
 דלא עריות אותן ראף חידוש לאשמענין הבהמה ידהעל

 נהרנת. אמדינן הבהמה כמו לא"אדמיין
 וחייבין(. ד"ה ע"א י')קידושין

 א*א הבתוב שהתיד שראינו דאחרי י"5 עריךוןתריב(
 האיש ושנאה )מדבתיב בעלה מיתתלאחר

 האחרון האיש ימות בי או בריתות ספר לה וכתבהאחרון
 אף ונוסית שריא נירושין מה לנירושין מיתהואיתקש
 לאחר עריות לאסור קראי איצטריך ונומרת( שריאמיתה
 בין מחיים בין שאסורות עריות ובשאר אב )אשתמיתה
 הבתוב. שהתיר מא"א נילף ד5א מיתה(5אחר

 א5א(. ד"ה ע"ב י"נ)קידושין
 הם האיר העריות על הבאים האנשים בל עריךרןתדינ(

 אנו אין מ"מ שערות להם שיש ואע"ננהדנים
 איבא דאי ךאךך"י קמנים. הם ושמא שנותיהןיודעין
 5בא דרבם דאין שערות ריבוי ע5 סמכינן שערותריבוי
 5סמוך יש בקומה נדו5ים הם אם א"נ שנה י"נטנדם
 שעדות. ב' אם בי לו אין ואפי5ו והקומה הסיכניםעל

 בני(. ר"ה ע"ב ס"נ)קידושין
 יש נררים( )ש5הי עובדא תרי דהנהו עריךוןתדיד(

 מן נחבא ד5מה 5דבר ורנלים הניכריםדברים
 5נאף כדי נכנם רע שב5ב ממנו ירא 'טהי' אלו5יהבעל
 נחבא הי' 5א אם אבל 5אסור יש זה בעבור אשתועם
 שנבנסים השבנים בדרך פנים בנ5וי עומד א5א הבע5מן
 אוסרין אין עמה שנתייחד אע"פ זה ש5 ביתו 5תוךזה

 הניכרים. דברים שם שאין כיון ב5בד ייחוד כושוםאותה
 רי"ד(. תום' ע"א פ"א)קידושין

 דיבמות בפ"ב דאמרינן ממאי מקשים עוד עריךועתרטו(
 הואיל רבי אמר בסינר חוגדת ואשה יוצארוכ5

 תצא המטה תחת הפובים מנעלים או תצא הדברומכוער
 הכי משום מבוער דבר ראו דהתם ונו' כלום ש5קרשיא 4וינדז זך ךגכם הייחוד. ע5 אוסרין אין והא תצאואמאי
 הרבה שם ששהה אע"פ בביתו רוכ5 מצא אם אב5תצא

 רבי. אוסרה הי' לא אשתו עםונתייחד
 רי"ד(. תום' ע"א פ"א)קידושין

 )5קכק יהודה דרבי ברבנן לן קיימא אנן עריךוןתרטז(
 טשכב על לא ישרא5 נחשדו 5א 5ו דאמרופב.(

 עבדי. קא בע5מא חומרא אמוראי והני הבהמה ע5 ו5אזבר
 אביי(. ד"ה ע"ב פ"א)קידושין

 חסדא רב 5בי איק5ע אבא בר אחא רב ערירוןתדיז(
 אמר בבנפיה אותבוה ברתיה 5בת שק5וחתניה

 המורה שפי' מה )גמ'( ובו' דמהרשא מר 5ה סבר 5אלי'
 א"א דאיסור אולמי' דמה נ"5 אינו מא"א להתרחקויש

 מקודשת שהיא דכיון בעיני ךדקנכון בנו. בתפשיסור
 להו'שיבה קטנה מעשה בה לנהונ ואסור בבר דמיאבנדולה
בחיקו.

 רי"ד(. תום' ע"ב פ"ב)קירושין
 אתו ראי סכאן ללמוד 1יש איש אשת עריךון,תריח(

 דרישה דבעי זנתה פ5וני אשת ואמרועדים
 מנזילות נרע ד5א היא וסברא בעלה על לאוסרהוחקידה
 ראמוראי. פלונתא רשב"א מצא ךבניושוזטלמיוחבלות.

 והביא(. דאה ע"ב ח')סנהדרין
 לערות כשר העדיות על החשוד דאמרי' הא עריךוןתדים(

 שהוא אלא הערוה על שבא סהדי דאיכאלאו



 נחמראוצר עיקטערנת התוספותקדבעש

 עמהן. ומתייחר בעריותנם
 לרצונו(. ד"ה ע"ב מ')מנהדרין

 בבנרה והיא בבנרו הוא איש אשת עריךין,תרב(
 איקרובי משום יחור בלא אפילו בא"אאמורה

 מזה. זה וטתחממין שנהניןרעתה
 התורה(. ד"ה ע"א לעז)סנהררין

 אבל לקמן פרמ ינאף כי אייט דררשינן אף ערידוןתרכא(
 אחר ויום שנים מ' בן בביאת מיחייבאהאשה

 )מה.( בנדהכרתנן
 איש(. ר"ה ע"ב נ"ב)סנהררין

 רע"כ מררבי ב"ר יצחק הר"ר והקשה ערידוןתרכב(
 נפמלת לכהונה וגם לבעל נאסרה עכו"םבביאת

 זנות ר4ין נפסלת אינה בהמה שבביאת אע"פבביאתו
 מונממאה לבוע5. אסורה לבעל רנאמרה וביוןלבהמה
 גהמה(. כביאת הויא עכו"ם רביאת ר"ת )ושימתונטמאה

 והא(. ד"ה ע"ב ע"ר)מנהררין
 כהטום )אמתר( עצמה למסור מיחייבה ר5א עריריןתרבנ(

 כי גופי' ורוצח ילפינן מרוצח רהאעריות
 היכא אבל בירים שיהרג קורם ה"מ עצמו למסורכרחייב
 ומתטעך התינוק על אותו שכה2ליכין כנון מעשה עבירדלא

 אררבה אמר רמצי עצמו למסור חייב שאיןמסתברא
 יש נמי רכן וכו' מפי מומק רחבראי ררמא חזיתמאי
 שאין לערוה אונם אין רבא ראמר ננ:( )יבמותלפרש
 שיביאהו יניח או שיהרגהו לו אומר ראם לרעת אלאקישוי
 לא יתקשה שלא א"א יביאוהו שאם ויודע הערוהעל

 מעשה. חשיב שהקישוי מעשה עביד דלא למימרמצינו
 הערוה על הביאוהו והעכו"ם ועומד כוקושה כבר הי'מ14כט
 עצמו. לממור 15 ואין אונם יש וראיהתם

 והא(. ר"ה ע"ב ע"ר)סנהררין
 פמור לענין עולם קרקע הוזכר רלא י"5 ערידרןתרבר(

 כהוום אלא ממיתה לפמרה מעם ואיןהמיתה
 הוזכר למיתה עצמה ססירת לגבי עו5ם ךקרקעאונם
 שיאמרו לא אם עצסה למסור חייבת אינה המעםרמזה
 לה אמרו אם אבל הערוה עליר תביא או תהרג אולה
 עצמה למסור לה אין תהרג או שיבעלור תניחיאו

 יהרג ש5א אלא עצמו למסור לו ראין ייפינןרטרךצה
 אותו שמשליבין כגון מעשה עביד רלא היבא אבלבירים
 עצמו. למסור אין וראי ומתמער התינוקעל

 מתקיף(. ר"ה ע"א נ"ר)ע"ז
 ינאף כי איש )נב:( במנחררין קשה ובן עריךיןתרכה(

 קמן מצינו רלא כיון קרא לי למה לקמןפרמ
 רבהמה דוכרא יתחייב האשה קלון רמשום רי"לנענש.

 ונתרבה הואיל דסר"א איצטריר רשמאהנרבעת.
 כרת. יתחייבלמומאה

 למעומי(. ד"ה ע"א ג')ערכין
 ראגי התכוין דלא אף ונתקע הגג מן נפ5 עריררןתרבו(

 הוא. שאנוס משום פטור ומ"םלהזריע
 באין(. ד"ה ע"א י"א)כריתות

 בכרת מאמו אחיו ראשת כה2מע מכאן ערירין~תרכז(
 חמאת. עלי'ומיחייב

 אשת(. ר"ה ע"ב י"ר)כריתות
 מעליא ולר אשה במעי בהמה ראמר לר"מ ערימרזתרכח(

 14 כהטום'א"א חייב עלי' הבא אם בעי לאהוא

 שתהא שנים נ' חיה ראינה לי' רפשימא ההורנה חייבאם

 חייכ הרובע אם למבעי מצי הוה ןבמיהך ביאה.בת
 הבהמה. על הבא כריןמקילה

 לאיתמורי(. ר"ה ע"א כ"ג)נרה
 לנו הי' בערכאות העולים שמרות ערכאדתתרכמ(

 כיון לראי' העומרים אותם אפילו מה"תלפסול
 דקים היבא היא ררבנן תקנתא אלא נינהו ערות בנירלאו
 נפשייהו. מרעי דלא אמת שהוא במהרותייהולן

 אע"פ(. ר"ה ע"ב מ')גימין
 ומתפרמם המקח רמקיים אף עכו"ם של ערכארתתרל(

 מפני שרי ואפ"ה כוכבים לעבודת שמהנההדבר
 כמקיים דנראה ראע"נ ר"ת מפרש וכן מידם כמצילשהוא
 ינ.( )ע"ז שריהמסח

 וכותב(. ר"ה ע"א מ"ר)גימין
 שיעור לו ומניחין רממדרין אטרינן אי ערכיןתילא(

 מחזירין אין שייך מה א"כ בכד2נההמפורש
 עור. לו יחזיר ומה צרכו כרי לגמרי לו מניחיןדהרי

 אבל מסררין אז פרעון בתורת ממנו רכשנומלמ11ןר"רן
 אז אותן ממשכנין ערכין רחייבי משכון בתורתכשנומל

 חזרה. ושייך מסרריןאין
 מה(. ר"ה ע"א קי"ר)ב"מ

 ברית ובבן בארם אלא נוהנים ואין קלים הם ערכיןתרלב(
 חורש מבן ופחות ואנדרוגינום במומטוםולא

 רבר. כל על חל הקרש אבל ומסררין( מחזירין אין)וע"כ
 הקרש(. ר"ה ע"א קי"ר)ב"מ

 ערך ואנררונינום מוממום על א' אמר אם ערכיןתרלג(
 אמורים ונקבה שזכר כלום אמר לא עליפלוני

בפרשה.
 ומוממום(. ד"ה ע"א ב')ערכין

 עלי פלוני ערך בשוק א' על אמר אם ערכיןתרלר(
 ולפי שקלים בפ' הבתובים השנים לפינותן

 כעבר אותו שמין עלי דמי אמר 14ם הולכיםשנותיו
 בשוק.הנמכר

 הכל(. ר"ה ע"א ב')ערבין
 מצות רנבי אע"ג זנר ערך לפי נערך עבר ערכיןתרלה(

 דלימא תנא אשתמימ דלא אשה דין לויש
 כאשה. נערך הי'אם

 נשים(. ד"ה ע"א ב')ערבין
 שהעריכו רוקא דלקמן דהך רבינו ואומר ערכיןתרלו(

 ערך נותן שוב בשהעני ולכך עשיר בעורוהבהן
 נותן והעני הוערך ולא עשיר כשהוא נרר אם אבלעשיר
 עני.ערך

 בעירנא(. ר"ה ע"ב ז')ערכין
 לומר אין עני כשהוא הכהן מעריכו אם ערכיןתרלז(

 עצמו שהעריך עני רערכין בתומפתא אמר רהאעשיר_ ערך ויתן עשיר שהי' אביו שימות עדשימתין
 מומב אלא עשיר ערך ויביא מלאכה יעשה לו אומריםאין

 ן4ק זמן לאחר עשיר ערך יביא ואל עני ערךשיביא
 וקורם חמאת הבאת בשעת נומם אביו הי' אםאפילו.
 כלום בהן להקרש אין אביו מת קרבנות -להב:אשהספיק
 לא ועוד מלע לתת בעניו הכהן העריבו חםן1נ~ם4כין

 עשיר. ערר נותן והעשיר אביו מת סלע לחתנטר
 אבל(. ד"ה ע"ב י"ז)ערכין ..

 ערבי שאמר עשיר מיאונ"י סנחם הר"ר מפי ערכיןתרלח(
 עני ערר נותן עליו זה ואומר עני ושמעעלי



קעב נחמראוצר ע*"ומעדנת התוםפותקובץ

 הנורר בתר אז5ינן 12עךכין בן אינו נקרבנותאבל
 הנורר. בתר אז5ינן 5אובקרבן

 השג(. ר"ה ע"א י"ז)ערכין
 נורר יורשי יתנו ומת ע5י ערבי האומר ערכיןתר5ם(

 נותן מירש שלא אע"פ עשיר ומקריש.ומעריך
 פוטר ועופרת 5ברי5 ירו השיג אפי5ו עני אב5 כבורו5פי
 זהב. מרינר יפחות 5א זהב עלי יק*י בזפתעצמו

 ארם. בני 5שון אחר ה51רבנדרים
 ב"ח-נ"ר(. אות תום' פמקי)ערכין

 5עיל ר"א אמר אמאי א"ב ריב"א הקשה ערלתרם(
 א5א חזי מיחזא הא ברת ענוש מ5 ש5אער5

 בנופו מעשה רמחומר התם רשאני רי"ל איתקןר5א
 5אוכ5יו. ש5א 5י'וחשבינן

 האי(. ר"ה ע"ב מ"מ)פמחים
 מי5ה מחמת אחיו שמתו בקונטרם פירש ערלתרמא(

 מפני 5מו5 5ו רא"א אע"נ ח' ר5אחר נראהוכן
 מח5ק ר~נדץדיא הזמן. שהגיע כיון ער5 הויהסכנה

 5מו5 זמנו שהניע ובין בזמנה ש5א ער5ות ביןבירוש5מי
 ש5נו הש"ם ע5 ה51ק שנזה אלא 5ו היא שסכנהא5א
 ער5ות הוי 5א בזמנה ש5א רער5ות 5י' פשימארהתם
 )5קמן בנמרא היא בעיא ש5נו ובש"ס בתרומהואכי5
 איפשיטא. ו5אעא.(

 הער5(. ר"ה ע"א ע')יבמות
 בער5תו משך עכן )מר.( בסנהררין ראמר הא ערלתרמב(

 היא. בע5מא אממכתא מקרא 5י' ומפיקהי'
 ש5א היינו בכרת ער5ה רכדטיך )יג.( בשבועות ראמרדהא
 ב55.מ5

 ומרבריהם(. ר"ה ע"ב)יבמות
 5ב1 5י' וקרי 5ער15ת רמומר ר"ת מפרש ערלתרמג(

 צער מראגת א5א עושה שאינו 5פי5שמים
המי5ה.

 ער5(. ר"ה ע"ב כ"ב)זבחים
 אי5ן תורת 5הם שיש הם שפ5ים עצים כמה ערלהתרמר(

 רסופו כיון פלפלין אבל בער5הוחייבין
 צריבים וע"ב פטורין רטיבתא ראפי5ו סברא הי'5ייבש
 הוי שוה ופריו עצו שטעם עץ טאכ5 עץ רכתיב5ימור
 פ5פ5ין. זהאומר

 55מרך(. ר"ה ע"א 5"ה)מובה
 בח5יפין 5איתהנויי שרי הכרם רכלאי עךלדזתרמה(

 וכ5אי בער5ה ברמיהן וקידש מברםמראמרינן
 הי' 5יהנות אמור ראי רמיהן תופמין ראינן מקורשתהכרם
 )ורק קירושין באותם עמה 5שהות ראמור 5ומר5נו

בריעבר(.
 ת"ש(. ר"ה ע"ב 5"ז)נדרים

 היתר יש אב5 ע51ם אימור אימורו ודאי ערלהתרמו(
 והרר ראח5י' הרביעית בשנה במו5אימ1ר1

 שאע"פ במע"ש פדיון ע"י 5פירות תקנה 15 שישאכ5י'
 יהורה ר' הרב בן סוב יום דה'ך'ך ער5ה. מברםשבאו
 5נסוע כנון איסורו 5גרום שמותר 5איסורו היתר שישפירש
 ער5ה. יהי' אם אףאי5ן

 והוא(. ר"ה ע"א 5"ז)נזיר
 יש שהבאתי הירוש5מי " דכלאים עךלהתרמז(

 עוברי בשל . נוה~ים וב5אים רער5ה5הוביח
 שהעוברי הברמים כק נהנים אנו איר א"ב רקשה:וכבים

 יורעין אנו שאין ואע"פ שנה בב5 אותה מבריביןבובבים
 רבינו ד~~רמך הרוב אחר 5י5ך 5נו הוה כו5םשמבריבין
 חותבין שאינן 5ו ואמרו ארמה בעוברי ששא5שכדטון
 הזקנה. מן עור יונק הוא וא"כ המרן מןהזמורה

 ב5(. ר"ה ע"ב ל"1)קירושין
 יש רער5ה מפרש מפונסיז"א משה ה"ר ערלדותרמח(

 אמורין ער5ה רפרי ב"ר ירי ע5 5אימורההיתר
 ממהרין הרי כמ5יו חורש ב"ר חימרו ואם בשבם ט"1ער
 5התיר יכו5ים ב"ר שאין בכ5אים מ'טא"ב התירןיום

 ענין.בשום
 והוא(. ר"ה ע"א 5"ח)קירושין

 ער5ה מפק ב5 ה5בך יוחנן נרבי וה5כתא ערלהתרמס(
 עברו 5א או שנים נ' ענרו כ:פק בחו"5מותר

 בחו"5. אף 5וקין מזקנה או מי5רה 5יקם ספקאד
 הזקן(. ר"י תום' ע"א 5"ם)קירושיןן

 צביעה 5רבויי אצטריך מ"ם בהנאה דאסור ערלהתרנ(
 שב5ה כדטום והר5קה היא בע5מא רחזוהאכדטום

 הבא קרא ראצטריך מפרש ןך"ון הר5קה. בשעתהאיסור
 רתאנים צביעה כגון הנאתו כררך ש5א צביעה5אסור

 ב55. 5הר5קה עומר שאין 5שמן אצמריך והר5קהורימונים
 51א(. ר"ה ע"א ק"א)ב"ק

 שגם הניר51ין 5אסור יש בהנאה שאמורה עךלהתרנא(
 5אסור אין אבי5ה באיסור אבל היא הנאהזה

 עצמו. האימור אוכ5 שאינוהגיר51ין
 שאם(. ר"ה ע"א מ"ס)ע"ז

 העכו"ם שרה שמקב5ין ועכו"ם ישראל ערלדץתרנב(
 רהיתירא. וישרא5 ער5ה שניאוב5

 5"ה(. אות תום' פמקי)ע"ז
 )בש5מא מאי טעמא עיון צריך דנשריפה ערלהתרנג(

 תוקר פן המ5אה תקרש פן רכתיב הכרםבב5אי
 הכרם. לכ5אי ראיתקש כדטום ופירש"יאש(

 א5ו(. ר"ה ע"ב 5"ג)תמורה
 בבוד כ"ש וא"ת עייף תדרה דכבוד עשהתרנר(

 די"ל בבורו ע5 5מחו5 יכו5 אינו שהרימ5ך
 מוהל חבם שאין במקום א"נ רחמירי נפשות רינירשאני
 מ5ך. מבבור תורה בבור חמיר כבורוע5

 עשה(. ר"ה ע"ב 5')שבועות
 ארם שאין האי בי עשה ע5 ע1נשין אין עשהתרנה(

 עשה אב5 5ו אין אם המחויב ט5ית לקנותחייב
 נפשג שתצא ער אותו מבין היו ש5מסה ב"ר אפי5ונמור

 ענשיתו(. ר"ה ע"א מ"א)מנחות
 פמחו את 5שחום הו5ך שהי הרי ננמ' עדל"יןתרנו(

 ויטמא יחזור יכו5 מת 5ו שמת ושמעובו'
 יסמא 5א אמרת 5י' פשיטא מהיבא וא"ת יסמא 5אאמרת
 בסומאת ברת בו שאין עשה אתי ר5א ברפירש"ידי"ל
 וגם רפסח עשה בגון כרת בו שיש עשה וירחהקרובים
 ברת. בה שייךמי5ה

 ו5אחותו(. ר"ה ע"ב י"ט)ברבות
 נזיר וא"ת -שאני תעשה 1ח5 שנ ננמ' עדל"יןתרנז(

 נלי רקרא רש"י ותירץ הוא ועשה קוםוב"נ
 נהירא ןלא מצוה מת נבי נאמר 5א יסמא 5א רלאולן

 והאיך תעשח ואל שב 5קרי ער5"ת ראמרינן נ"מדא"נ
 נראה אלא ה5או. נאמר 5א רהתם איכאש רחייה 5י'קרי

 שכן 5כהן סה ובן בשאלה ישנו שבן נמרינן 5ארמנזיר



 נחמראדצר עי"ןפערכת התומפותקדבץש

 בכל. שוה שאינו5או
 שב(. ר"ה ע"א כ')ברכות

 ריו"ם דסברי ר5עי5 אמוראי הנך וא"ת עדל"ועתרנח(
 5"ת את עשה דחי ר5א מהכא ני5ף נרירא5"ת

 5א מנאן ךשמא ביו"ם( שריפה בשמן מר5יקין)ראין
 יו"ם. אחר לעיטות שיכול 5פיני5יף

 ישנים(. תום' ה"5 ר"ה ע"א כ"ה)יטבת
 דוחה עשה דאין דקיי"5 הא ל"ת דךחה עשוץתרנם(

 בצרעת ממי5ה ננמר קי2ה ועשה תעשה 5אאת
 נכרתו שכן 5מי5ה מה ן'"ל ועשה(. ל"ת הוא )דיטבתדדחי
 בריתות. י"נע5י'

 האי(. ד"ה ע"ב ק5"ב)שבת
 ב5א 5התקיים יכו5 הי' אם עדל"ת אין עדל"1ןתרם(

 ד' מתן דהיינו פשע הוא ורק ה5אודחיית
 תומיף. דב5 5או ולירחי עשה דליתי 5"א אחתבמתן

 מתן(. ד"ה ע"א ק')עירובין
 ד5יתי הכא פריך היכי תיטה ועוד עדל"1ןתרסא(

 יו"ם אין הא דיו"ם 5או וידחה דכיסויע'טה
 משום או מקראי י5יף )כר:( ובשבת עיטה מפנינדחה

 ךב2נשרש )ריב"א( ול"ת עשה ריו"ם התם אשי רבכרממיק
 5א דאז משום א5א קאמר דחיה משום לארשניים

 ב2פרש ןך"1ע ופמור 5עפרה א5א יחרישהצריך
 איום אב5 גרירא לאו אלא ד5יכא קאי רכלאיםדבחרישה

 קאי. 5אמוב
 כתישה(. ר"ה ע"ב מ"ז)פמחים

 וידחה כרת בי' ראית רפסח עשה דאתי עדל"1ןתרסב(
 דמיעקר בעידנא הא ריב"א הקשה דהש5מהעשה

 א5א ראינה פסח דאכי5ת עיטה מקיים 5א דהשלמהעשה
 שידחו קורם עליו פמח שישחמו דמיירי ךי['רץבלי5ה
 ה5כך יום מבו5 ע5 וזורקין דשוחמין דהיט5מהעשה

 5אכו5 ראוי הוי דאז רפמח עשה מקיים כפרתוכשהמקריב
 והפסח 5ערב לאכו5 ראוי יה" 5א 5הקריב יכו5 הי' לאשאם
 בעירנא בעינן דחמיר ב5"ת רדוקא מתרץ ךך"י פסו5הי'

 הק5 עשה רחי רחמיר עיטה אב5 עשה ר5קיים 5אודמיעקר
 בעירנא. חמור עשה מקיים 5א אפי5ו עניןבכ5

 אתי(. ד"ה ע"א נ"ם)פסחים
 בקרשים עדל"ת דאין י5יף )צז:( בזבחים עדל"1ןתרסג(

 וקשה תשברו 5א ועצם פסח גבי רחמנאמדכתב

 עשה מקיים 5א לאו רמיעקר בעירנא הא מינה י5יףהיכי
 ידי על שניהם 5קיים אפשר רהכא 5רשב"א קשהךעךןא
 וקיי"5 עצם שבירת משום בו אין בעצמות דהשורףנומרתא
 ל"ת. ורחי עשה אתי לא שניהם לקיים דיכו5דהיכי
 5עיל שפירש ד5רבא לרשב"א חיים רבינןך1[ירץ
 שפיר. אתי קדשים הפמד משום דאסורבנומרתא

 כשהוא(. ד"ה ע"א פ"ה)פמחים
 בעצם אפילו דאסור בפסח עצם שנירת עדל"וןתרסר(

 א5א עד5"ת דאין טהכא נגמר מוח בושיש
 5קיים דאמשר הכא שאני ה14"1ן שבמקר,ם. ער5"תאין

 דא"א ןי"ל מוח 5י' ושקי5 עי5ויה נומרת דמנחשניהם
 דהאיך קשה ר~יכ1[י דקרשים פסירא כה2וםבנומרתא
 5א עצם רשבירת לאו דמתעקר בעירנא הא עד5"תנאמר
 דאכי5ה. עשהסקיים

 ניתי(. ד"ה ע"ב צ"ז)פסחים
 א"כ א5א תעשה 5א רוחה עשה אין עדל"ועתרסה(

 יוםי. ר' דעת ע5 )ירושלמי( בצידהכתובה
 דאקריבו(. ר"ה ע"ב י"נ)ר"ה

 דברי ע5 שעבר ניון דרבים עשה עדל"וע,תרסו(
 ררבים. עשה כאן יש הריהדיינין

 מהו(. ד"ה ע"ב י"ד)מו"ק
 5"ת אפי5ו ידחה רעשה י5פונן 5א אמאי עדל"ועתרסז(

 דכרת 5"ת דדחי דייבום מעשה כרת בושיש
 בע5מא 5מי5ף מצי לא אח דמאשת ךאךך"י אח.דאשת
 דמצותו אח אשת רשאני כרת בו שיש ע5"תד5ידחי
 במ5ה דא5"כ יבום מצות אחר בענין 5קיים וא"אבכך
 בע5טא שפיר י5פינן בציצית מנ5אים אבל יבוםמצות
 בצמר מיקיימת בפשתים תכ5ת מצות מיקיימא 5אדאי

 אחריתא. בדוכתא מיקיימי רמייתי הני כ5 וכן דחיואפ"ה
 5"ת(. ד"ה ע"ב נ')יבמות

 רחמנא דכתב )מעמא רמנ"5 5ר"י ותימה עדל"ועתרמח(
 מתייבמת אשה אחות הו"א הכי 5או האע5י'

 ואיצמריך כרת בו שיש עד5"ת 5או דאי נימא האדעד5"ת(
 בע5מא דאי ך4וןך"י רחי. דבע5מא לאשמעינן 5מיסרע5י'
 ע5יה 5מיררש לתנא ה"5 5א כרת בו שיש עד5"תאין

 וראי א5א וכו' 5היתירא 5מיררש ה"5 א5א5אימורא
 רעתו ךלמ,י וכו' כרת בו שיש עד5"ת תנא האיסבר
 לו השיב כרת בו שיש דעד5"מ פשום הי' מקשהש5
 מעמא(. ד"ה ע"ב נ' )יבמות כן. אינו רהאמתרבא

 5א דכתיב בציצית מכלאים די5פינן עדל"1ןתרמם(
 5יכא ךאיפכא 5ך. תעשה נדי5ים שעטנזת5בש

 5שתוק רא"כ שעטנז תלבש 5א גדי5ים דבמקוםלמימר
 5או רציצית עשה רחי ד5א ידעינן וממי5א מיני'קרא

דכ5אים.
 דכתיב(. ר"ה ע"א ד')יבמות

 כה2מע היכי בציצית מכ5אים רי5פינן עדל"וןתרע(
 תכ5ת 5הו דעביד נימא בציצית כ5איםדשרי

 שוע שיהא בעינן ציצית דחוטי ך'"ל ונוז מווי שועב5א
 5עביד רחמנא דאמר נימא דאכתי קשיא אבל ונוזסווי
 תכיפה רתוכף כ5אים הוו ר5א קשירה ב5א תכ5ת5הו
 דע"כ קלני' ר"י בשם ךשמעתי חיבור. איןאחת
 דא5"כ כ5אים דהוו בענין תכלת 5הו 5יעביר רחטנאאמר

 ידעי תכ5ת 5הו עביר רהמנא 'ומדאמר מיחדיו קרא5שתוק
 דהוו בענין וראי א5א חיבור אינו אחת תכיפהדתוכף
 תכ5ת. 5יעביד רחמנא אמרכלאים

 ואמר(. ר"ה ע"ב ד')יבמות
 שאין ועשה 5או ד5ידחי ממצורע נילף עדל"1ןתרעא(

 וכתיב דהקמה( ב5או אינן )דנשים בכ5שוה
 קשיא ךעךך אסור. רהקפה אף שערו כ5 את ינ5חבמצורע
 או היממא אביו 5ו אמר יכו5 5ב:( )נזיר התםדקאטך

 תיפוק ופריך וכו' ת"5 לו ישמע יכו5 אבידה תחזירא5
 ועשה 5או הא פריך ומאי ועשה 5"ת דוחה עשה דאין5י'

 ד5או דמי ד5א ך4וןך"י בכהנים. א5א שוה אינודמומאה
 נשים בכ5 שוה שאין בכ5 שוה אין מפי הוה דרני5ותועשה
 הבא כהן כמו איסורא עושה האשה 5כ"ג א5מנה נביאב5
 עשה 5י' מדחי ו5א תקח 5א יקחו 5א בי' דקריע5י'
 בכהנים. א5א שוה דאינו אע"נדיבום

 ואכתי(. ד"ה ע"א ה')יבמות
 תער איכא 51"ת רעשה מנזיר ר5ינמר ערל"וןתרעב(

 ומ"ם פרע נד5 יהי' קדוש ראשו ע5 יעבורלא
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 ני5יף אדרבה ןשש"ין שערו כ5 את ינ5ח מצורענזיר
 תחזיר וא5 רהיטמא ועשה 5או דחי ד5א ואם אבמכיבוד
 שכן ואם אב 5כיבוד דמה ךי"ל 5ו. שומעין איןאבירה
 רכיבוד ואור"י שכן ר"ה ע"א )1' כר5קסן מצוההכשר
 קא ענין דבכ5 דחי 5א מצוה בנוף עוסק אפי5ואב

 כיבוד עניני דברוב כדטום והיינו 5ו ישמע ש5אפסיק
 דחי ר5א רחמנא קאמר מצוה הכ'טר ע"י 5היותרגילים
 ענין(.בכ5

 5ינמר(. ר"ה ע"א ה')יבמות
 ומילה ונויר מכהן ני5ף קשיא אב5 עדל"ועתרעג(

 )שבת כדאמר 51"ת עשה רהוי צרעתרדחיא
 רמי5ה כאחר הבאים כתובים שני כמו דהוו רנראהק5ב:(
 אי ךעךך אצטריך ד5א הד נמצא 5מי5ף איכא מהניוחר

 נרידא 55או בציצית רכלאים קרא לי 5מה מינייהוי5פינן
 ךועירךץ העשה( מפני נדחה ו5"ת עשה אפי5ו)רהלא

 הר"ף(. סד"ה סת; נויר תום' היטב ועיין 5רחות ישזה
 שכן(. ד"ה ע"א ה')יבמות

 את יגלח רכתיב )רמצורע רמוקנו י"מ עדל"ועתרעד(
 5א אםורה( והקפה בכ55 ראשו הרי שערוכ5

 בכ5 שוה שאין ועשה 5ח1 עשה רידחי בע5מאי5פינן
 הש5ום דגר51 עשה משאר עדיף דמצורע רעשהמשום
 ראי קמא,( )חולין כראמרינן בתשמיש מותר שיטהרדע"י
 כהטום רשי15ח עשה רחי רמצורע ה"א תש5ח ש5ח5ח1

 א5א וה טעם יתיישב לא ךמיןקך הש15ם. דגר51רעדיף
 בתשמיש ח15טו בימי מצורע ז:( )במו"ק דאסר5מאן
 5א. דשרי למאן אב5הממה

 ואכתי(. ד"ה ע"א ה')יכמות
 כ5אים שאני בציצית מכ5אים י5פינן היכי עדל"רנתרעה(

 דהתם ך4~ךוש"י כהונה בגדי אצ5 מכ55םרהותרו
 דכ5אים 5או ודחי כהונה דבגדי עשה דאתי משוםנמי
 כהונה מבגרי עד5"ת 55כווד 4~2נל מכ5לו הותר זהואין
 מצותן 5קיים א"א אחר וכענין בכך דמצותו כהטוםא"א
 שאני. עבודה דצוררןעךך

 כולה(. ד"ה ע"ב ה')יבמות
 בציצית מכ5אים 5מי5ף קרא 5ן 5מה עדל"וןתרעו(

 קרא התם מדאיצטריך קרשים משריפתני5ף
 דחי דבע5מא מכ55 5המתין ריכו5 כהטום דחי ד5אל1מר

 משום דדחי תאמר ש5א קרא איצטריך דהתםמערר"י
 ונרבות נדרים דמ"ר ךאלי21א שרי נפש אוכ5דאפי15
 א5יבא א5א קרא הכא איצטריך 5א ביו"ט קריכיםאין

 קריבין.רמ"ד
 כו5ה(. ד"ה ע"ב ה')יבמות

 רער5"ת בציצית מכלאים ארילפינן וא"ת עדל"ועתרעז(
 כדררשינן דחי ר5א קרשים משריפתנילף

 מוהנותר יו"ט רוחה קרשים שריפת דאין פג:()פסחים
 5שריפתו, שני בוקר ליתן הכתוב בא כוקר ערממנו
 5שורפו ויכ51 בכך מצותו בט5ה ד5א התם רשאניךי"ל
 קאמר כהן בת שריפת נבי קשה ךכ!יוקך יו"ט.אחר
 חומרא או רבה חומרא לי דמה שבת רלירחי 1:()5קמן
 5המתין ריכו5 אף אש תבערו דלא הפ' 5או איזוטא
 ךי"ל רידחה. קדשים שריפת מיני' ני5ף א"כ למחרער

 שלא ולשרוף מיר לירון לה 'סיש להכעזין א"א נטירהתם
 הדברים. ישכחו ושלא הריןיענו

 כולה(. ד"ה ע"ב ה')יבמות

 תמיר מפסח הצר ממה י5פינן ד5א מה עדל"וןתרעח(
 שהקריבו דע151ת 5מ"ר כרת שי"ב דעד5"תומי5ה

 יכ51 והי' תמיד 51א ה111 ראי' ע151ת במדברישרא5
 ישנן שכן לכולהו מה 5מפרך נוכ5 ד5א הצד במה5לכיד
 5ט"ר הדיבור 5פני הוי 5א תמיד רהא הריבור5פני
 ר5נבי משום י5פינן ד5א טעמא ךוקיינך הוי ראי'ע151ת
 שנה. בב5 דהוי פסח 1אפי15 תריר הוי כולהו יבוםמצות

 1מכ51ה1(. ד"ה ע"ב ה')יבמות
 כדדרשינן שבת דדחי קרבנות כהטאר ני5ף עדל"וןתרעט(

 ה5חם. ושתי עומר 1אפי15 מבמועדו עז.()פסחים
 שנה בכ5 דהוי כיון תדיר כו5הו התם דחשיביןאןך"י
 תדיר. שכן קרבנות 1'טאר מי5ה ע5 5מיפרךואיכא

 ומכו5הו(. ר"ה ע"ב ה')יבמות
 דחי דבעלסא 5מימר בעי דהשתא ניון עדל"ועתרפ(

 דחמירי( דשבת 5או )ושאני כרת בו שיש5"ת
 רילפינן רהשתא ךי"ל ועשה 5"ת בע5מא ד5ידחיכ"ש

 רא"א ועשה מ5"ת נרע ע"כ כרת בו שיש עד5"תדבע5מא
 מהאי עשה רהאי או5מי' רמאי ועשה 5"ת עשהשידחה
 רכיבוד רעשה 5ב.( )ב"ם 5מימר בעי דהוה ךןקאעשה.
 5בבוד כבודם דהוקש דעריף כמטום היינו ועשה 5"תלירחי
 בציצית דכ5אים קרא א"כ דחי בע5מא אי ך44"1ןהמקום.
 5ידחי ד5א ס"ד ךעךך 5כררבא. ראיצטריך ךי"ל 5י.למה
 רנשים 5מ"ד בנשים שוה שאין דכ5אים 5ח1 רציציתעשה

 מציצית.פטורות
 טעמא(. ד"ה ע"ב ה')יבסות

 סקי5ה איכא דבשבת מיבום 5סי5ף 5ינא עדל"וןתרפא(
 שריפה וכ5תו בחמותו איכא נמי דבעריותאעייג

 א5א נימא 5א 5היתירא ע5י' יבא נימא כיוסקי5ה
 הוקשה דלא ושריפה סקי5ה דליכא ודכוותה אשהבאחות
 נ'(. )5עיל 5פר"י רבא סבר וכן 5איסורא א5א5היתירא

 טעמא(. ד"ה ע"ב ה')יבמות
 דחי דלא )משבת( מהכא נגמר היכי עדל"ועתרפב(

 השביעי ביום ול"ת עשה דהוי הכא שאנידי5מא
 5עו5ם נרידא 5או אבל וחמורך שורך ינוח 5מעןתשבות
 הואי5 רכיבוד דעשה מאךך"י דדחי. בציצית מכ5איםני5ף
 עשה חשוב המקום 5כבוד כבודם דהוקש האי כו5יועדיף
 5או א5א ד5יבא כסאן והוי 5נמרי ר5יתי' כמאןרשבת
 הוי הקב"ה דכיבוד י"5 כו5כם ד"ה ע"ב ה' )ו5עי5נרידא
 המקום ע5 דמעיד מצוות מבשאר שבת בשמירתטפי

 בכבודי חייבים כולכם ה' אני כתיב וע"כ העו5םשברא
 כהן דבת ועשה דמקדש עשה כן ךכב!ך ובנו(. האבהיינו
 כהן. דבת כפרה משום טורא כה12ם ריטבת מעשהעריפי

 נינמר(. ד"ה ע"א ו')יבמות
 עשה שיבא מוטב חכמים דאמרו עשה עדל"וע,תרפג(

 5או כרת בו שאין עשה וידחה כרת בושיש
 חכמים שהעכירו מקומות דיש הוא דפסיקאמי5תא
 א5א העשה 5קיים ש5א צב.( )פסחים כרת במקוםדבריהם

 להחמיד. 5חכמים נראה הי' 5אכאן
 מוטב(. ד"ה ע"ב ז')יבמות

 קדשים. כושריפת עד5"ת רני5ף וקשה עך5"וןתרפר(
 5מחר. עד 5המתין דיבולךי"ל

 כ1לה(. ד"ה ע"ב ח')יבמות
 האירוםין מן )יבמה 5"ת וירתה עשה יבא עדל"וןתרפה(

 כ,וזעברת אשה דאין דכיון ריב"א הקשהלכ"ג(
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 לי' אסירא שני' וביאה שם הקמת 5יכא ראשונהמביאה
 ד14ןך"י שני'. ביאה מו ראשונה ביאה רנוירהכראמרינן

 שם להקמת ראוי' שתהא ביאה בעינן ר5א מירירל"ק
 ממעטינן ו5א שם להקמת ראויין יהיו והיבם שהיבמהאלא
 ביאה אב5 5עו5ם 5י5ר ראויין שאינן וסרים אי5וניתא5א
 או שהאשה כיון ממעמי 5א בה 5התעבר יכו5השאין
 מרבינן נמי )נה:( דלקננן 5הו5יר. 5בסוף ראוייןהיבם

 מתעברת שאין אע"פ והעראה כררכה ש5א בביאהרנקנית
בה.

 יבא(. ר"ה ע"א כ')יבמות
 ועשה. 5"ת רוחין עשה תרי אין עדל"וןתרפו(

 אסר(. ר"ה ע"ב כ')יבמות
 קרא איצטריך אמאי עזרא הר"ר הקשה עדל"וןתרפו(

 הא שבת רוחה רכיבור עשה ראין ה:()יבמות
 לעשה איתא מי 5כיבור בעינא לא אמר ראי עשהליכא
 מצותו 5עשות עשה הוי אב כשצוה מיר רמ"מ ןי"לכ5ל.
 5ה אין ה5כך עשה 5יכא )אנוסה( רירה נבי רהכאדל"נ
 רירי' עשה משום בקה5( 5בא ראוי' )כשאינה ב5אולעבור
 ב5אוין. כמותו מווהרתדהיא

 כ"י(. ת"י אי ר"ה ע"א מ')כתוכות
 לאו אונם( )גבי 5"ת ונרחה עשה ניתי עדל"וןתרפח(

 ועשה 5או בה אית רהא רבר ערות בהאנמצא
 ו5יתי פריך ומאי ד14"1ן פריך. 5קה5 ראוי' אשאינהא5א
 רבעינן במשנה בהריא מקרא רריש הא 5"ת וירחהעשה
 5י' מפיק רקרא מיתורא ר5או ןי"ל לו. הראויהאשה

 ס"ר ומ"ם מרעתה כד2מע 5אשה תהי' רולו א5אבמתניתין
 וירחה עשה ליתי 5י' בעינא ראמרה היכא השתארפריך
 עשה חשיב 5א לי' בעינא אמרה ראפי15 דבנס(יק5"ת
 עשה ניתי פריך דהכי יייל איינ בצרעת למי5הרל"ר
 בכל מהכא נינמר א"כ קרא רנלי ש"ה וכ"ת 5"תונרחי
 5א אמרה ראי עשה חשוב רלא וכד8ני רחי ר5ארוכתא
 כלל. לעשה איתי' מיבעינא

 ניתי(. ר"ה ע"א מ')כתובות
 והא וא"ת כציצית מכ5אים רי5פינן עדך"וןתרפט(

 שיעשה שניהם 5קיים אפשר בציציתכ5אים
 פשתן של רבט5ית ןאןך"י צמר. ש5 חומין צמרבמלית
 אלא תכלת מצות לקיים אפשר רלא שניהם 5קייםא"א
 שיהא 5ומר 5נו אין וזה הוא עמרא רתכ5ת כ5איםעעי
 וה ראין צמר בש5 ראפשר משום פשתן של ט5יתאסור
 אפשר.חשוב

 (. כנון ר"ה ע"א מ')כתובות
 אונם גבי רחמנא ראמר רמאי 5פרש נ"5 עדל"וןתרצ(

 ואי רעתה 5הפים א5א אינה לאשה תהי'1ל1
 כלום לאו ה5כר כ55 לעשה 5יתא 5י' בעינא לאאמרה
 דחמנא יבום מצות אבל 5"ת את 5מדחי עשההוא
 מיעקרא 5א בעינא 5א אשה ראמרה ראע"ג עלי' ררמיהוא
 יבם דמצי מעע"ג ל"ת את רחיא ולהכי יבוםמצות
 התם אמרינן הא למיח5ץ כ"א ליבומי בעינא 5אלמימר
 מצוה. אינה יבום במקוםחליצה

 רי"ר(. תום' ע"א מ')כתובות
 בכהנים יג5חו ר5א 5או רחי רוקנו עשה עדל"וןתרצא(

 רוחה עשה שאין ואעעפ יהיו רקרושים.ועשה
 לאו רהאי ה.( )יבמות כראמר רחי הכי בע5מא ועשהל"ת
 בנשים אינו זקן רהשחתת הוא בכל שוה שאינוועשה

 ומאי(. ר"ה ע"ב מ'))נויר )5ה:(. בקירושיןכראטר
 ראיכא ואור"י למי5ף א"א רסצורע טעשה עדל"ועתרצב(

 בית שלום ראיכא רמצורע לעשה מהלטיפרך
 מצורע רצפרי עשה רסר"א )קמא.( בחו5ין אטרינןובכה"נ
 בית. ש5ום כד2ום הקן רשי5וח ועשה 5"תלירחי

 הר"ף(. ר"ה ע"כ נ"ח)נויר
 ר5א 5ח1 51ירחי רפו"ר עשה ו5יתי 1א"ת עדל"ועתרצנ(

 ןי"ל חורין( בן וחציו עבד )בחציו קרשיהיה
 מיעקרא רכי דעןך כפייה ע"י שניהם 5קיים אפשררהכא
 5התעבר רחויא ביאה בנמר א5א עשה מקיים 5א5ח1
 אפשר )בפו"ר( מיפקרא ראפי15 עשה ליכא רברירהןעדך
 בה. בכיוצא5ה

 ר"ה ע"א מ"א גיטין 5ישא, ר"ה ע"א פ"ח)פסחים
 ר"י(. בשם כופין ר"ה ע"א י"נ ב"ב5ישא,

 א"כ ישרא5 מארץ יוסף הר"ר הקשה אך עדל"וןתרצר(
 )שכת ביו"ם שריפה בשמן מר5יקין איןנבי

 א5א אינה קרשים ושריפת 51"ת עשה ריו"מ משוםכה.(
 נרמא ומן רהוי ריו"מ בעשה חייבת שאינה אשהעשה
 אית מאי אלא ביו"מ. שריפה בשמן 5הר5יק תוכ5וכי
 רחי 51א א5ים ה5או אף 5או עמו שיש רעשה למימר5ך
 א5ים. ה5או הכא אף עשהלי'

 מעקה(. ר"ה ע"א 5"ר)קירושין
 מצה אכ5ו 5א 5מה מקשה בירוש5מי עדל"וןתרצה(

 וירחה מצות תאכ15 רבערב עשה יבאמחרש
 לעת רוחה הריבור רקורם עשה ראין ומתרץ רחרשל"ת
 הריבור.ראחר

 אקרוב(. ר"ה ע"א 5"ח)קירושין
 5"ת רוחה עשה ראין אמרינן כי וא"ת עדל"וןתרצו(

 שוה אינו אבל בכ5 השוה ועשה ל"ת ה"מועשה
 רחמיר שאני רמצורע עשה ןי"ל ועשה. הל"ת רוחהבכל

 רמצורע רעשה קמא.( )חולין כראמר הש15ם רגרו5כה12ם
 רש5ח יתורא 5או אי הקן רשילוח ועשה 5או רחיהוה

 אינו אפילו ועשה 5ח1 רחי 5א רע5מא עשה אבלתש5ח
 בכל.שוה

 הא(. ר"ה ע"א ל')ב"מ
 א5מנה חשוכ 5א )כא.( רביבמות וא"ת עדל"וןתרצו(

 עשה איכא והא ואמאי גרירא ל"ת אלא5כ"ג
 אלא יהיו רקרושים עשה קאי ר5א ןי"ל יהיו.רקרושים
 פרשה. בההיא רכתיבאמאי

 הא(. ר"ה ע"א ל')ב"מ
 רכבור )רעשה( מו5אחותו לי' תיפוק וא"ת עדל"וןתרצח(

 ןי"ל פמחו. ושחימת בנו מי5ת רוחההבריות
 פן בבויון שמוטל טפי חמיר מצוה רמת הבריותכבור
 כלבים. יאכ15ה1 אויסריח

 לאוי תרי ראיכא התם שאני רילם(ש וא"ת עדל"וןתרצט(
 משנינן רהכי 5אוין תרי ועקר עשה חר אתי51א

 רשאני רמי רלא די"ל ימיר. המר גבי )ר:(בתמורה
 יכרר 51א יחליפנו לא להררי סמוכין לאוין רתריהתם
 לאוין(. תרי ועקר עשה חר אתי לא )וע"כאותו

 תנינא(. ר"ה ע"א ט"1)מכות
 בעינא 5א אמרה היא רהא הכא אמרינן 5א עדל"וןתש(

 כ55. עשה ליכאלי'
 אם(. ר"ה ע"א ט"1)מכות



קעד נחמראוצר י,טעיגת התוטפדתליבץ

 ראין איבא ראכתי חיים ה"ר והקשח עדל"וןתשא(
 הסקרש רוא5 5או ועשה 5"ת רוחה רפמחעשה

 ועשה. 5או ורחיי חמור ברת בו שיש רעשה ךי"ל תבא.5א
 חו5ין 5ענין, ר"ה ע"ב 5"נ)זבחים
 מנין(. ר"ה ע"אע"ח

 5"ת ורחי חמור ברת בו שיש רעשה וי"5 עדל"רןתשב(
 עשה מקיים 5או רמיעקר בעירנא ראינואף

 ברת בו שיש. -רעשה )נ"ט( נשחט תמיר בפ'בדאשבחן
 עשה. רוחה עשה אין רבעלמא אע"ג רהש5מה עשהדוחה
 אפ"ה עשה ורחי בית שלום כהטום רחמור רמצורעךעשדץ

 אע"נ רמצורע רעשה רי"ל עשה. בהרי 5"ת רחי5א
 בפסח אב5 5תרווייהו דחי 5א ברת ר5יכא ביוןרחמור
 ברת,איבא

 5ענין(. ר"ה ע"ב 5"ג)זבחים
 אחר בענין העשה 5קיים אמשר אי אם עדל"וץתשג(

 עשה. מקיים לאו רמיעקר בעירנא בעינן5א
 בתוס' אבל ס"מ. אות תום' פסקי)זבחים
 נשאר ואחר ר"ה ע"ב צ"ז זבחים שםעצמו
 ראבי5ת עשה האי אתי רהיכי בקושיאהתום'
 בעירנא הא העצם רשבירת ה5"ת וירחהפפח

 עשה מקיים 5א עצם רשבירת 5אורמתעקר
ראבי5ה(.

 ב' עקר ר5א אמרינן עשה חר רוקא עושל"וןתשר(
 ר5א בלאו בנון עשה ב' ראיבא היבא אב55אוין

 ב' ראיבא אף 5עשה ניתק רחשיב מחניהם אתיטמאו
 תש5חום. 5מחנה מחוץ עשה ב' ג"ב איבא מ"מ5אוין

 א5סה(. ר"ה ע"ב קי"ר)זבחים
 ועקר עשה חר אתי ר5א ראמרינן הא עדל"וןתשה(

 אצ5 ה5אוין הררי גבי רסמיבי התם 5אויןתרי
 ר5א 5או 5אוין תרי ראיבא גזי5ה אשבחן אבלהעשה
 צריך ה5כך 5עשה ניתק 5י' וחשבי תנזו5 ו5אתעשוק
 העשה אצ5 ה5אוין סמך ר5בך )ר'( רתמורה בההיאלח5ק
 מנתקם. העשה שאיןלומר

 א5מה(. ר"ה ע"ב קי"ר)זבחים
 ועקר עשה חר אתי ר5א אמרינן י5א עדל"ועתשו(

 5א במו אהררי רסמיבי 5אוין ב' רק 5אויןב'
 אמרינן לא הנח(. ר"ה פ"ב )חו5ין ימיר ו5איח5יפנו
 גבי רסמיבי היבא רק 5אוין ב' ועקר עשה חר אתיר5א
 העשה אצ5 5אוין ב' סמיך ר5בך העשה אצ5 ה5אויןהררי
 מנתקן. שאיןלוסר

 א5מה(. ר"ה ע"ב קי"ר)זבהים
 בקונסרם פי' פומרין ב"ש בציצית סרין עדל"וץתשז(

 בציצית כ5אים אישתרי ולא סמובין ררשינןר5א
 ראסירי הוא רב5אים רציצית הקונמרם פי' מתוךמשמע

 ךקזנ(יל יהורה ברבי יצחק רבינו בתב ובן בתשובה פי'ובן
 סמוכין רריש ר5א מאן אפי5ו )ר.( ביבמות אמרינןרהא

 ו4עדל"וץ ואע"ג ובו' רי"ל רריש תורה במשנהבע5מא
 ועיקר שניהם לקיים אפשר רהא ב5אים ציצית שרי5א

 י(ימדץ דבפיוץך ובו' בצמר א5א יהא 5א תב5תמצות
 נרחי אפשר רלא ביון תב5ת( 5נו ראין )בזה"זרהשתא
 תעשה. 55אעשה

 סרין(. ר"ה ע"א מ')מנחות
 רהכי אומר הי' מווררו"ן שמוא5 והר"ר עדל"ועהשח(

 תעשון רלא 5או נמי בי' ראית ביוןפירושו

 בראמד 5אוי תרי הני ומנתק עשה חר אתי ר5א5י5קי
 קורש יהי' ותמורתו הוא רוהי' עשה אתי ר5א ו:()תמורה
 ךא"א אותו ימיר ולא יח5יפנו ר5א 5אוי תריועקר
 זה ממובין 5אוין רשני היבא רוקא רהיינו כןלךמך
 ההוא בי היינו 5אוי תרי עקר ר5א הא נראה ןעךו54זה

 ה5או 5תקן מעשה שם ראין נמור ניתוק ר5"הרתסורה
 אומר הי' ראם קרוש רכוא5יו הוא עשייה 5או קדשרוהי'
 ניתוק. הוי אז יקריב ימיר ואםהכחוב

 הנח(. ר"ה ע"ב פ')חו5ין
 מז:( )פסחים ריב"א 5פי' קשה מכאן עדל"וןתשט(

 5בסויי וחזי הואי5 5יחייב 5א אחרישהראמר
 ןוץ'ךץ הוא. ול"ת עשה יו"ט והא והקשה צפון רםבהו
 רהא 5וקה אינו 5או אותו ע5 עבר אם מיהו רחי ר5אנהי
 רעשה ר5יתיה במאן הלאו אב5 עשה כהעום היינו רחיר5א
 5גמרי. 5י' מרחי 5א אב5 5אואותו ע* 5י' 5קי ר5א רוקא שמא 5פירושו ךשמ"ל 5י'.רחי

 5א(. ר"ה ע"א קמ"א)חוגיז
 5פי יהורה ע5 נזירה גזרו בראשונה בירוש5מי עשותשי(

 עשו את הרנ שיהורה מאבותם בירםשמפורת
 ךב:סוטה 5ו רב יריו בספרי ובן אויביך בעורף ירךרבתיב
 ארישיה ומחייה קו5פא שק5 רן בן רחושים אמר)יג.(
 ע5יו שעמד ער הבאה באותה מת 5א שכהש ובו'רעשו
 והרגו.יהורה

 ביהורה(. ר"ה ע"ב נ"ה)גיכרן
 היום אותו )טז:( בב"ב יאמרינן הרשע עשותשיא(

 נערה ע5 בא עבירות חכהט הרשע אותועבר
 נמי רקחשיב הוא מבוער רבר נצסוו רלא אע"גהמאורסה

 בך. ע5 הוזהרו ש5א אע"פ הבבורה אתושמ
 5נערה(. ר"ה ע"ב נ"ז)סנהררין

 5היות ראוי העשיר רמי גופא בחר דעני עשירתשיב(
 ויחיר נשיא אבל עשיר 5היות ראוי ועניעני

 בעור נשיא להיות חזי 5א יחיר רהאי גופי בתריהם
 יחיר. רין 5היות חזי 5א ונשיא חישהנשיא

 הני(. ר"ה ע"א ב')תמורה
 הוא 5יתן נמ5יא5 רבן שחייב זהובים עשרהתשינ(

 ברבת ןשכך אחר רהכ5 וברבה מצוהשבר
 ש"צ שקראו באחר ךמעשה זהובים. מ' ברבות ר'המזון
 ואמר 5ר"ת ושא5 וקרא וקרם אחר ובא בם"ת5קרות

 ברבות שתי אותם תחת 5שחוט תרננו5ת 5ו שיתן5ו
 אמן שיענה כהטום ר"ת פטרו ןעךד4 5ר"י. נראהואין
 המברך. מן יותר אמן העונהוגרו5

 וחייבו(. ר"ה ע"ב צ"א)ב"ק
 יבול ואינו ברבה חיטוף עבור זהובים עשרהתשיר(

 5שחומ אחר עוף 5ו שיתן במה עצמולפטור
 והוי 5ה ה5בה ראשונה ומצוה היא אחרת מצוהרזאת
 5יחייב ריינינן 5א השתא דמידץך 5תקן יוכ5 5אמעוות
 עברינן 5א בים חסרון בה ר5ית רבמי5תא זהוביםעשרה

 בהן. במקום עמר ואפי5וש5יחותייהו
 וחייבו(. ר"ה ע"א פ"ז)חו5ין

 המן ליתן שרצה בסף בבר אלפימ עשךוןתשסו(
 מישרא5 אחר 5כ5 שק5 חצי עו5ין5אחשורוש

 שיתן ואמר ממצרים כשיצאו א5ף מאות שששהיו
 פריונם. ב55אחשורוש

 ורחי(. ר"ה ע"א ט"ז)כגי5ה



 נחמראוצר ט"אפערכת התומפותקדביו4

 יהורה רב של בדובתייהו השבמים עשרתתשטז(
 אמרו וע"ב השבמים מעשרת רובא הוו אסיורב

 מעשרת שמא לקירושין חיישינן הזה בזמן שקידששבותי
 הוא.השבמים

 ברובתא(. ר"ה ע"ב מ"ז)יבמות
 המלך לחתום דצריך תשדבה ימי עשרתתשיז(

 בכעך ומי זברנו וכן הכהטפט והמלךהקרוש
 אסר. לא אם אותו מחזירים חיים ובספר לחייםובתוב
 אמר לא אם אמר אם לו ספק אם יהורה רבינו פסקדכך

 וממר מל לענין תענית בירושלמי בראיתא אותומחזירים
 אמר שלא בחזקת 'טלשים בל אמר אם זובר אינוראם
 בתב דך"נ! לחזור. צריך יום ל' רליבא בעשי"תוא"ב
 בספר פסק רלא רברים אותן מבל אותו מחזיריןדאין

 לרבריו. ראי' והביאבפירוש
 והלבתא(. ר"ה ע"ב י"ב)ברבות

 ר"ה בין הכהטפמ המלך אמר ולא מעה עשיייתתשיח(
 לא אותו רמחזירין יב:( )לעיל רקיי';לליוהב"פ

 ואילך וכדטם שרלג ברבה לאותה אלא חונן לאתהיחזור
 שמעה בגון ראשונות בג' שמעה דדץיכא הסרר עליאמר

 אבות בברבת ליוהב"פ ר"ה בין הזכיר לא אובחתימתן
 הקרוש המלך אפר שלא או במוך מי בתחה"מ אוזברנו
 לעבורה חוזר האחרונות בג' שטעה רזקיכנא לראשונהחוזר

 אחת. כברבה הוי א' שבח שבולה רביוןומעפא
 אמצעיות(. ר"ה ע"א ל"ר)ברבות

 וחום וקור וקציר זרע עתים ששה ביטנה יש ע1עיםתשימ(
 יום. ס' והם חרשים שני אחר ובל וחורףוקיץ

 שיתין(. ר"ה ע"ב צ"ב)ב"ק

--4אי44444---

 פייאמערכת
 בפיאה מיחייב לא רמראורייתא לר"ת נראה פאהא(

 בקרא בהריא רבתיבי ושרה וכרם זיתאלא
 לא לקיום מבניסו ד2~44ין נינהו. ררבנן תקנתאואחריני

 ררמי ובל ד1ץאינןץ חשוב. רבר ראינו פיאה לתקןרצו
 לקימתן שאין לפי עניים בימול איבא רחשוב אע"גלה

 הואיל ופמריות דכבזידץין הריוח. על יתר והפסדכאחד
 תקנו. לא בקרקע נרל שאין חיובא במינוואין

 כלל(. ר"ה ע"ב נ"ו)פסחים
 ברררשינן הפיאה מן פמורה רירק מורו כ"ע כ8אהב(

 יצא עמך ונחלה חלק לו אין כי הלוי ובאבספרי
 פיאה. נומל עני הוא הלוי שאם בהן חלק ללוי לו שישזה

 אלא(. ר"ה ע"א נ"ז)פסחים
 פאה שרהו בל עושה ארם ראין אף בירושלמי פאהנ(

 מ"מ תרומה( גרנו בל לעשות יכול שאינו)כסו
 שבבר למה פאה שרהו כל עושה ארם לקצורכדטמתחיל

 יבול אין מירוח אחר רהיינו חיובא בתר תרומה אבלקצר
 תרומה. נרנו כללעשות

 אלו(. ר"ה ע"ב קל"ז )חולין.
 ופמורין במעשר חייבין וירק רתאנה מ"ש תימה ם8אהר(

 לקיטתה אין רתאנה כהטום משדך"ין הפאהמן

 עניים יצפו שלא בה פאה חכמים נזרו לא הלבךכאחר
 ממה אחר במקום יותר ויפסירו לקימתו בעה"ב ינמורמתי

 ואינו חשובה הפאה אין נמי ררק זאת. בפאהשירויחו
 יפסירו הערב ער אחרי' ימתינו ואם סעמ אם בישוה
יותר.

 למעומי(. ר"ה ע"א נ')נרה
 ראין ובתוספתא לקרקע במחובר פורין שאין כ8דידןה(

 רמיו אין רמחובר כהטום המעם במחוברחילול
ירועין.

 אימא(. ר"ה ע"א ס"מ)ב"ק
 לוי' נבי מ"ז( )בכורות ראמרינן הא דץ~נן ס!דידןו(

 לא סלעים מה' פמור בנה הכותי מןשנתעברה
 למ"ר אפילו אלא הולר את מזהמין אין למ"רתימא
 מזהמין אין רלמ"ר אדך"י איקרי פסול לוימזהמין
 ולשון יי' שרינן בותי בתר רלאו ממזר הולר מ"רהיינו
 מזוהמין. שהם בותים שם עלמזהמין

 קסבר(. ר"ה ע"א ב"ג)יבמות
 כהנא רב רק ומ"מ עמ"ל במתנה רמהני דץבנן מ!דידןז(

 לי חזי לרירי ואמר הפריון מבי סורראשקל
 רגברא בהנא רב אלא אמרן לא אשי וא"ר סלעיםה'
 רמינרע לא ב"ע אבל ארישי' סוררא לי' ומבעי הוארבה
 אע"פ מתנה רהוי חשוב רבר איבא רהתם ממעמ"לגרע
 חמש סורר שוה הי' לא פריון גבי הבא אבל עמ"לשנתן
 נתינה. ירי יצא לא לו בשנתן ומתחלהסלעים

 אבל(. ד"ה ע"א ח')קירושין
 לפרות מחויבת אינה רנקבה קרא צריבים הבן כ8דידןח(

 רבתיב אף תפרה( תיפרה )רבתיב עצמהאת
 רם"ר בנותיך ולא רכדטמע תפרה בניך בכור כלבפירוש
 תפרה הנקבה אבל נקבה ולא לפרות חייב אב בניךבכור
 קמ"ל.עצמה

 ואיהי(. ר"ה ע"א ב"מ)קירושין
 כנל קורם. בנו לפרות ובנו לפרות הוא הבן פדידןמ(

 לבנו קורם הוא סלעים חכהט אלא רליבאהיבא
 חורין בני וחכדט נדטועברים חמש ראיכא היבא פליניכי
 בהני רמיא בשמר בבתובה בתורה רבתובה כלוה סברר"י
 כושועברים לחכדט לי' ומריף כהן ואזיל לברי' פריקחמש
 אונאה יש דאררבה דקשה וכו'. סברי ורבנןלרירי'

 עצמך את פרה לו ויאמרו עריף גופו רמצותללקוחות
 חכהט ראיבא בנון רמיירי פר"י ~כך ובו'.בתחלה

 בנו יעקב בעבור לבהן אפותיקי שעשאן מיצחקכושועברים
 הוא ועמר בן לו והי' יעקב גרל ושוב מברהואח"ב
 פליני ובזה חרי מבני סלעים ה' אלא להם ואין לפרותובנו
 ובו'. ורבנןר"י

 ואזיל(. ר"ה ע"ב ב"מ)קירושין
 כנהבת לבהן. בבור סעוברת גיורת הבן כ8דידןי(

 כהן סלעים. ה' חייבת העבו"ם נהשנתעברה
 עצמו. לפרות הבן חייב חלל בן והניח ל' תוךשמת

 נ"ר(. אות תום' פסקי)קירושין
 שילרה רלוי' פסקינן יוכף ררב בוותי' הבן פריתיא(

 ו4ווץא סלעים. מחכדטה פכהר מישראלבנה
 מחכהט ישראל אשת וכהנת לוי' בן לפמור השתאסמבינן
 בתרומה רמיפסלה אע"נ שנשבית כהן אשת דלדי'סלעים.

 אבל סלעים. חכדטת לענין קרושתה מינה פקעהלא
 קדושתה פקעה כשמתחללת אתיא מגופה רקרושתהבהנת



קעה נחמרא~ר 8"חפעתת התומפץנקוכץ

 אלא(. וד"ה מר ד"ה ע"א מ"ז)בכורותלנמרי.
 מקייכהש ולא עלי' רמי סלעים הנד2 הבן פדיתיב(

 סלעים החמשה לשלם שיכול אע"פ מחמשבפחות
 זה. אחד בזה בהנים5עשרה

 דרבי(. ר"ה ע"ב מ"ח)בכודות
 בחזקת יום שלשים בתוך האב מת דתנן הבן פדיתינ(

 עביד ה.( )ב"ב דאמר לאביי וא"ת נפדהשלא
 נפדה. שלא בחזקת הוי אמאי ומני' בנו דפרעאיניט
 לא והא לטררון דלא היכי בי טעמא הוי דהתםרי"ל
 רערי"ל שירצה. כהן לאיזה ליתן שיכול הבן בפריוןשייך
 או הבן שימות '2ירא לפי נפדה שלא בחזקת הוידלהבי
 סמ.( )בכורות פדוי בנו דאין שלשים תוך המעותיתאבל1

 בחזקת(. ד"ה ע"ב ק"ב)ב"ם
 שנתן אע"ם יום שלשים תור בנו מת אם הבן פדיוןיד(

 כמ2ום בקונטרם פי' סלעים ה' לו יחזירלכהן
 דכלו ביה לן קים דאפילו כן פידש רבנחבם חואדנפל
 רחמנא. תלה חודש בבן משום לו יחזיר מ"מ חרשיולו

 מת(. ר"ה ע"א מ"מ)בכורות
 שלשים( )לאחר הבן שמת ראפילו דהדין הבן פדיוןמו(

 מברך אם שמת כיון לספק יש בפדיוןמחויב
 המצוה. לקיים דזוכה מכיוןשהחיינו

 לאחר(. ד"ה ע"א מ"ט)בבורות
 חכה2 שפירשו נאונים של פי' 1דומה הבן פדיוןטז(

 שבימיהם. מטבע לפי הבן פדיון שלסלעים
 רבי(. ד"ה ע"ב מ"מ)בכורות

 מ"מ פרוי בנו להחזיד מנת על מתנה הבן פדיוןיז(
 ומהדד ושקיל רגיל דהוה חנינא דבי נביקיי"ל

 אלא לזבות רוצה הי' לא חנינא דד' כד2ום פדוי בנודאין
 בכהן שנראה מפני לעשות התם דאסרינן נמודהבמתנה
 שעה בל מחזידין רהי' חנינא רךגני הנרנות. בביתהמסייע
 הבהנים שאר שיפסידו הלוי ברית משחית נמצא5באורה
 יורע הנותן שאין רי"ל שיחזיר מפני לו אלא יתנושלא
 מחזירין הי' לא שמא רגבו לו יחזירו אם שנותןבשעה
 לעשירים. להם דומים שהי' לאותם ולא לענייםאלא

 הילכך(. ד"ה ע"ב נ"א)בכורות
 זקפה דאפילו לאשמעינן מתני' ואתי דןבנן מ!דירןיח(

 הוה לא בסלוה עליו סלעים( החמשה הבן)אבי
 אינו הכהן מחלה ואם לו והלוה וחזד הכהן קבלהבאילו
 שיתן. עדפדוי

 אבל(. ד"ה ע"ב נ"א)בכורות
 כופני רמיהן מכדי יותד פודין דאין שבויים פדיוןימ(

 דלא משום 44ך דציבורא דוחקא משום אי העולםתיקון
 אדם לפדות יובל שלא תיקנו לא מ"מ מפי בהולינרי
 נפשו בעד יתן לאיש אשר ובל דכרו מבדי יותר עצמואת

 אשתו רכשנשגנירן בגופו בתו ראין כנופומאשרןן
 אינו דרצה ר"ח פידש פודה אינו רצה פודה רצהשנית
 פודה. דמי' בדי אבל דמי' מכדי יותרפודה

 רצה(. וד"ה והיו ד"ה ע"א נ"ב)בתובות
 מפני דכרהן בדי על יתר פודין דאין שבויים פדירןכ(

 ליקח היינו ולייתי לינרבו רלא הע51םתיקון
 בן רך"י הרבה דמים שיקכלו בברי ישדא5יםבשבי'
 נח.( )לקמן הרבה בממון תינוק 5ההוא דפדקי'חנינא
 לא הבית חורבן בשעת א"נ בחכמה מופלנ שהי'לפי
 רלח(. ר"ה ע"א מ"ה )גיטין ליגדבו. דלאשייך

 משום שויו מנדי יותד פודין דאין שבויים פדיתכא(
 בחבמה מופלג הוא השבוי אם אבל השוק.תקנת

 שבעולם ממון בבל לפדאו מותד יהדננו שמא שידאאו
 אלישע. בן ישסעאל ר' את שפרה חנני' בן יהושע ד'במו

 בל(. ד"ה ע"א נ"ח)גימין
 לו אין אם עשיד נבי נם שייר שבויים פדיוןבב(

 אחדים(. אותו )שיפדו להם ליתן מה שעהבאותו
 אין(. ר"ה ע"ב קי"ז)ב"ק

 דפשיטא מילתא והוא דבה מצוה הוא שבויים כ4דיתבנ(
 אשה ולישא תודה ללמוד ס"ת מוכדין)ואם

 מובדין(. בוודאי שבוייםלפדיון
 פדיון(. ד"ה ע"ב ח')ב"ב

 עז.( )ב"ם אמיינן וע"כ יום שכיד אלא דאינו פועלבד(
 דפועלים. הפסד מטרא ואתא הפועלים אתשכד

 ח5ק לו ויש שבשדה מלאכות בל שעושה אריסאבל
 אתא אפילו שדה בשליש זכה השדה בעל במובקרקע
ממרא.

 דבה(. ד"ה ע"ב ע"ד)נימין
 שברו פדעו ולא ספד לב"ה שכתב סופר נ4ךעלבה(

 השכד טוען הסופד לאחר הספד הב"הונותן
 בזה. כיוצא בל ובן הספרמבעל

 ד"נ(. אות תום' פסקי)ב"ק
 דיבול קמ"ל רב אבל לחזוד יבול דלבולהו פרעלכו(

 אם אפילו כדבנן העליונה על וידו בולחזוד
 5ו יפחתו לא בו שחזר לאחד היום בחצי פועליםנתייקרו
 שברו.מחצי

 יכול(. ד"ה ע"א י')ב"מ
 לי כי מ"ט יום בחצי אפילו לחזור דיכול פרעלבז(

 יהא לפי"ז א"ב לעבדים עבדים ולא עבדיםבנ"י
 אימת בו לחזור דיכול כיון רק בפועל עצמו לה'טכיראסוד
 יבו5 שאינו עבדי עבד אבל בלל היא עברות לאושידצה
 עובד שחרוד בשטד אלא זמנו קודם יוצא ואינו בולחזור
 הם. עבדימשום

 כי(. ד"ה ע"א י')ב"מ
 שברו לו נותן מקומות בהרבה דמצינו בנטל מ!ךעלבח(

 מאותה במל כפועל הקונמרם פירש במלכפועל
 מ5אבה תחלה עושה הי' שאם היינו מינה דבטלמלאכה
 יניח כמה אומדים קלה היא וזאת הרבה ומרויחכבידה
 לעשות שנותנין ממה יותד שזהו זו מלאכה לעשותכה2כרו
 לו שבא אע"פ מעט אלא נדול מריוח מניח אדם איןכי

 לנמיי ובמ5 כיושב במל בפועל לפרש רנראה יותר.בטורח
 נראה אבידה( השבת גבי לא: ב"מ )במו מקומותובכמה
 כפ"ה. במל בפועלהפי'

 ונותן(. ד"ה ע"א ס"ח)ב"מ
 שייך לא בט5 בפועל שברו ל1 נותנין בטל פרעלכט(

 בבך עסקו דב5 בחנותו חנוני במושיבאלא
 הי' אם בחנות חנוני המושיב )פ"ד( בתוספתאדתניא
 תדנגו5ים ע5 מושיבו אם אבל באומנתו יעסוק לאאומן
 א5א ולהשקותה להאכילה מתבמל דאין אפדוחיםלגרל
 אמרינן )וע"כ במל בפוע5 שכרו שייך לא ביום אחדרנע

 ומזונו(. עמ5ו שברבמתני'
 אא"ב(. ד"ה ע"א ס"ח)ב"מ

 מפקיד נללים סתם )בז.( לעיל דאמדינן גללים סוועל,5(
 קרן השבת בשבי5 להו מחיל 5כ"ע התם5ה1



 נהמדאפר פ"אמעיטת התומפותקרבץשש

 הכתף( ע5 ומכניסן )להמוציאן שכר ליתן רצריך הכאאב5
 הי' ילא ןכששיטא ג5לים ע"י עצמו 5פמור הבעה"ברוצה
 רשכר ופשימא מהנ55ים נ"כ יהי' מזונו דשכר סבראשום
 שפיר פריך גרידא מעמלו ואפילו למיתב בעימזונו

 פעמים הרבה כ"כ( מרחא )ר5יכא אמו עם ראפי5ו5רשב"נ
 כתף. שברצריך

 ורשב"ג(. ור"ה הא ר"ה ע"ב ס"ח)ב"ם
 רקאמר נמי ורב יום שכיר אלא כדטמע 5א כשדעל5א('

 היום בחצי אפילו לחזור יכול פועל עז.()5קמן
 ו5א פוע5 נקמ ו5כך קבלן ו5א איירי יום בשכירדוקא
 בקבלנות(. נם )רמשמעאומן

 השוכר(. ר"ה ע"כ ע"ה)כ"מ
 שכור הפועלים מן לאחר בעה"ב לי' אטר אי כשדעללב(

 בארבעה א"ל איהו ואזי5 בת5תא פועליםלי
 5י' ראמרו והא אעי5ויא דעתיהו בעה"ב שאמר כמווא"5
 בעה"ב אמר רהכי 5ן מהימנת היינו בעה"כ שאמרכמו
 5הם ובאמר 5הוסיף אלא זה ש5 מקצכתו 5פחות 5אאבל

 מאי בעה"ב ע5 יטכרכם להו אמר ראי איירי ע5ישכרכם
 5הם ישלם לא רבעה"ב אעילויא רעתיהו אי מינהנפקא
 ר"ח(. וכן )ר"י שהתנה מהא5א

 רעתיהו(. ור"ה ואזיל ר"ה ע"א ע"1)ב"מ
 רירו הבעה"ב וחוזר הפוע5ים הוזלו באם וא"ת פדעל5ג(

 5יתן צריך אם בחזרה שרויח מה התחתונהע5
 5קמן ואמר סלעים( שני ש5 עבורה )עבור וחצי ס5ע5הם
 5מה פועלים 1פייט1ה1 בעה"ב ואומר עבידתא רז5)עז.(
 רבעה"ב די"ל כ5ום. מפםידים שאין כיון הפוע5יםמייסו
 פייסו ופועלים ביניהם קמטה 'טהיתה 'טנאה מחמתחוזר
 להשתכר. מקום ו5מצוא לחפי2 יצמרכוש5א

 השוכר(. ר"ה ע"א ע"1)ב"מ
 ע5 ירם בהם וחזרו האומנין את השונר פדעל5ד(

 ס5עים בשני 5קצור קמה קב5ו שאםהתחתונה
 וחצי ס5ע 5עשות שעתיד מה ושוה והוקרו חצ"וקצרו
 כעה"ב דאמ סלע. חצי רק 5הם יתן לא הפועליםוחזרו
 ואין פוע5ין הוז5ו אם בקונמרם פי' התחתונה ע5 ידוחוזר
 הסיע שבחצי וחצי סלע 5הם יתן שק5 א5א החצישוה
 הפוע5ין כשהוקרו 5פרש רצה ו5א קצירו שינמרוימצא
 ששוה כמו שעשו וחצי ס5ע להם ויתן התחתונה ע5רידו
 ממה יותר בעה"ב 5הם יתן למה כי סכרא ראיןעכשי1
 ואררבה הבעה"ב בחזרת מפסירין שאין כיון עמהםשהתנה
 ביוקר. 5הם שיש5מו מ5אכה שימצאוסרויחים

 השוכר(. ר"ה ע"א ע"1)ב"מ
 בעה"ב את והמעו האומנין את היטוכר דתניא כשדעל5ה(

 א5א זה ע5 זה להם אין אותן המעה בעה"באו
 דגרמי רינא דראין כר"מ קיי"5 רהא 5ר"י קשהתרעומות

 שע5 כיון במ5 כפוע5 5הם יתן 5א אמאי א"כ ק.()ב"ק
 עור בו שכשחוזר דמיירי די"ל היום. אותו נתבמ5וידו

 ימצאו 5א שעתה תרעומות עליו יש ומ"מ 5השתכריכוצאו
 מורח. ע"יא5א

 אין(. ד"ה ע"ב ע"1)ב"מ
 גשם ואתא פוע5ים שכר דאם יבא דאמר פדעל15(

 שם הפוע5ים הוליך מאורתא 5ארעי' סייראאי
 מזלייכו 5הו ראמר מירי להו יהיב ד5א הוא פוע5יםהפסר
 כה2מע רבעה"ב פסידא 5שם הפוע5ים הו5יך 5א ואםגרם
 אם ארים נבי )עד:( דבנימין ותימה כרבא רה5כההכא

 דרבה מעמא ומפרש צריך 5א הא אמר רבה ממראאתי
 רי"ך כרבה. רהלכה התם ומוכח עלי' רחימירמשמיא

 אפי5ו הש5יש 5ו נותן באריסות 5קרקע שיורר באריםרוקא
 פועלים אב5 באריסות 5קרקע שיורר כדטום טמראאתי

 5ימו5 5הם אין במ5אכה התחילו אפי5ו אריסיןשאינם
 שעשו. מה 5פיא5א

 ראגר(. ר"ה ע"א ע"ז)ב"מ
 שכר כשומר שיהי' אאגרי' 5י' תפים מהני לא פדעל5ז(

 רתרתי באומנהו שכהטתכר בעור רוקאא5א
 5"ה רגמרתיו ןאע"ג אאגרי' 5י' ותפים '2משתכרבעינן
 שמפרש היכא מ"מ מלאכתו שנגמרה לפי חנם שומרא5א

 שכד. שומר הוי מעות שיתן ער המ5אכה ימו5 ש5אבהריא
 ור"ה5א(. הא ר"ה ע"א פ"א)ב"מ

 5השכים 5הם ואמר הפוע5ים את יהשונר פדעל5ח(
 וש5א 5השכים ש5א 'טנהגו מקוםולהעריב

 ואמר סתמא בש'טכרן ר"י פי' 5כופן רשאי אינולהעריב
 הכ5 מעיקרא התנה אם אבל ו5העריב להשכים אח"כלהם
 תנאו.5פי

 השוכר(. ר"ה ע"א פ"ג)ב"מ
 השחר מע5ות מקרמי הוי ביהמ"ק כבור משום כשדעל5ט(

 א5א 5מלאכה יוצאין הי' 5א פוע5ין שאראב5
 כוט5ו נותן למ5אכתו בכניסתו פירש דך"1ק ואילך.מהנ'1

 ויוצא 5צאת זמנו שהוא הנ'1 קורם 5צאת וממהר5בעה"ב
 שיוצא בעה"ב מש5 ממלאכתו ביציאתו ו5כך השחרמע5ות
 הכוכבים. צאת ער 5ביתו שיגיע הכוכבים צאתקורם

 פוע5(. ר"ה ע"ב פ"ג)ב"מ
 כה52ו נותן 5מלאכתו בכניסתו פוע5 ר"ל דאמר פדעלמ(

 ויוצא הנ'1 קורם 5מ5אכה 5צאת וממהר5בעה"ב
 שיוצא בעה"ב מש5 ממלאכתו וביציאתו השחרמעלות
 ער הי' דינו שהרי בעה"ב כהטל וזה הכוכבים צאתקורם
 הפסוק מדין מנהגם העו5ם ששינו ר"5 וקמ"5 הכוכביםצאת
 5פע5ו ארם יצא ואילך מכאן יאספון השמש תזרחדכתיב
 החמה בהנץ למ5אכה י5ך ש5א בעה"ב מש5 הוצאההיינו
 ו5עבודתו רכתיב פוע5 משל והכנסה השחר מעמודו5א
 כפירש"י. הכוכבים צאת אחר ער במ5אכתו שיהי' ערבערי

 פוע5(. ר"ה ע"ב פ"ג)ב"מ
 מש5 או אוכל הוא מש5ו פוע5 להו דאיבעיא פדעלמא(

 אוכל הוא כהט5ו אמרת אי אוכ5 הואשמים
 הוי ששכרו דמשעה 5הו יהבינן ובני לאשתי תנוואומר
 יהבינן 5א אוכ5 הוא שמים מש5 'ואי עמו התנהכא5ו
 ואוכ5 5ועם שהוא מה א5א הכתוב 5ו זיכה ש5א5הו
 5יתן. כח 5וואין

 אי(. י"ה ע"א צ"ב)ב"מ
 לו שומעין אין ובני לאשתי תנו שאמר )נזיר( כשדעלמב(

 אמרת ואי ופרכינן 5ו( שאסורים הענבים)היינו
 פריך רמאי וא"ה לו שומעין אין אמאי אוכ5 הואכד52ו
 שאינו כחו5ה 5י' הוה 5אכול יכו5 אינו רהוא כיוןהא
 5פירות תאב אינו רחו5ה דמי ר5א די"ל 5הם. ליתןיכו5

 5י' זכי רתאב בנזיר אב5 רחמנא 5י' זכי 5א ו5הכישלפניו
 פוע5.כשאר

 ואי(. ר"ה ע"א צ"ב)ב"מ
 היום וכ5 ה5ילה כ5 גובה ב5י5ה מעבורתו יצא פדעלמג(

 שיצא אע"פ ד5י5ה שעות בשכיר ברישאוכן
 תלין בב5 עובר ואינו היום כ5 גובה 5י5ה ועורממלאכתו
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 לא השכירות וזה ה5י5ה כ5 משמע רלינה השחרבעמור

 הלילח, בללן
 יצא(. ר"ה ע"ב ק"י)ב"מ

 שאין יום חצי או יום שכיר משמע )שניר( כ8דעלמד(
 לחצי או ליום אלא פוע5ים להשכיררגילות

 רהוא כל ע5 שכרו אם גם מ"ם 5א רהוא כל אבליום
 אחר אשכול לבצור שנרו אעילו א"נ ת5ין. בל עלעובר
 עליו. עובר אפ"הואכלו

 לבצור(. ר"ה ע"ב קי"א)ב"מ
 אלא פליני ולא בעה"ב ע5 חוזר פועל רלכ"ע פרעלטה(

 על ראשון ביום מיר בו כשחוזר תלין ב5לענין
 בבל להתחייב 5ענין עליו חוזר אינו ששת ר5רבבעה"ב
 שולחנו אצל כשעמר אחת שעה ממנו רניתק כיוןתלין
 שוב מעות( ברינר לו תן לשו5חני אמר שהבעה"ב)היינו
 זכבו רתוך כיון אמר ורבה תלין בל לאיסור חוזראינו
 נבי רשביעית בירוש5מי רמיהר כרמעיקרא. הוהחוזר
 אלפם רב ומפרש ששת כרב כו,2מע פנקסו עלחנוני

 ס"ם אבל כמותו וסבר ששת ררב א5יבא אתירירוש5מי
 כרבה. קיי"5לרירן

 חוזר(. ר"ה ע"א קי"ב)ב"מ
 )להזות במל כפועל שכרו 15 דנותנין שכר פועל,מו(

 על מרכיבו זקן הי' ואם וכו' מימיוולקרש
 בקונמ' פי' מלאכה אותה של כפועל( שכרו לו ונותןהחמור
 שכר שיטול 5פרש לו הי' ולא ממנה רבמל מלאכהמאותה
 שכר לו שנותנין לפרש לו הי' אלא מלאכה מאוההבמילה
 בשום עושה ואינו לנמרי ובמל מלאכה מאותהבטלח

 שאינו במל ארם כגון במל כמועל פירש רך"ך[מ5אכה.
 יתן ו5א בקל משתכר והי' ובמל והולך ישכירנו מימוציא

 הרבה ביוקר שהם עכשיו הולכים שפוע5ים כמו5ו
 שעה ובאותה מלעים בב' עכשיו נשכר שהי' כגוןמשכירין

 אבירה. השבת לענין וכן מלע אלא נומל יהי' לא בטלהי'
 כפועל(. ד"ה ע"ב כ"מ)בכורות

 אומרים אין ממלאכתן ליבמ5ו דלא בכדי פועלמז(
 שרה לראות שילכו )היינו ניה5י סיירוהלהם

 ממלאכתן יציאתן בשעת אלא הוא( יפה אם לימכרשעומר
 ראמר מה כשנזכר ו5מחרת ממלאכתם מבמלין איןשאז
 לשאול. אזיל 5אורתאלהו

 בשעת(. ר"ה ע"ב כ"א)ערכין
 פי' היפך 5הק5 ר"ת מפרש רבר עמא מה חזי כ8רקמח(

 5החמיר. רק שהואהקונמרם
 פוק(. ר"ה ע"ב ל"ה)מנחות

 וצרה צרה בי' דכתיב למנצח אומרים אין כשוריםמט(
 פניהם ע5 נופלים אין וכן מזכרינן לאבמורים

 5מנצח ואומר ושמחה משהה ימי רכתיב משום ובמ"1בי"ר
 לעו"נ. מפלה בי' רכתיב משום השחר אילתעל

 פסק(. ר"ה ע"א ר')מגילה
 נשים ע"י הי' הנם שעיקר רשב"ם פירש מ~ןריםנ(

 שאף לי נראה לכך וקשה אמתר ע"יבפורים
 ו5הרוג. רלהשמיר בספק היוהן

 שאף(. ראה ע"א ר')מגי5ה
 בענינו ורורשין שוא5ין בשבת להיות שח5 כשוריםנא(

 א"צ בחול אבל הטנילה קורין שאין 5פי יוםש5

 נימא. פרסומי איכא וטפי המנילה קוריןשהרי
 פורים(. ר"ה ע"א ר')מנילה

 הם "מגילה" עניגי של התוספות)כל
 מגי5ה(. אותיות "מ"ם"במערכת

 שמא משום קרינן 5א בשבת מגילה פררים,נב(
 קאמר 5א אמאי וקשה ברה"ר אמות ר'יעבירנה

 רי"ל טפי. הוי רמי5תא ראורחא 5רה"ר מרה"יויוציאנה
 קיימא שהמגילה זימנין אבל אינ'טי מעי 5א 5רה"ררמרה"י
 רלהכי רערי"ל בגווה. אמות ר' ויעבירנה ברה"רבבר
 ש5א חטאת חיוב שם שאין לפי 5רה"ר סרה"י נקטלא

 כך. 5שם ראשונה עקירההיתה
 ויעבירנה(. ר"ה ע"ב ר')מגילה

 בי"ר ושמחה משתה ימי 5עשות שנוהגין ויש פוריםננ(
 דהא נהירא ןלא הראשון ארר ש5ובמ"1

 מכל5 שוין וזה זה ותענית הספר לענין הא בנמ'אמרינן
 להחסיר צריך שאין 1קלכ1ק דכן ליכא ומשתהרשמחה
 הראשון. בארר ושמחה כד2תהלעשות

 ור"א(. ר"ה ע"ב ו')מגילה
 באדר פרשיות הר' קראו שאם קרה"ת כשןרים,נר(

 לקרותם צריר אין השנה עברו הכי ובתרהראשון
 השני.בארר

 הא(. ד"ה ע"ב ו')מגי5ה
 ע"ם 5קרותה רמותר דסבר משמע מגילה פררים,נה(

 )יז.( רלקמן משנה סתם ע5 פליג רהיכיוקשה
 רקאמר רהא לפרש נראה לכך יצא לא ע"פ קראהרתני
 לכתוב ניתנה מדרבנן אבל ברוה"ק 5כתוב ניתנהלא

 מהניא רמנילה רכתיבה תיר'1 אלחנן ר1קך"ךולקרות.
 צריכי ר5א רברים וכמה ושרמומ גירין צריכין רהאמפי

 הספרים ובשאר במנילה ראף רנך144ק תענית.במגילת
 התפר. שיורבעינן

 שיור(. ר"ה ע"ב נאמרה, ר"ה ע"א ז')מגילה
 ארורה נם ירע רלא ער על מוסיף בירוש5מי כ8רריכ:נו(

 ברוכים הרשעים כ5 ארורים אסתר ברוכהזרש
 היהורים.כל

 ד5א(. ר"ה ע"ב ז')מגילה
 יש ספרים בשאר קאמר דהכי וי"ל מגילה פדרים,נז(

 בהן יש שהרי ל'טון בכל רנכתבין אע"נלהצילם
 אזכרה שום בה 'טאין במנילה אבל קרושים שמותכמה
 כהלכתה. כתובה אא"כ להצילהאין

 ור"א(. ד"ה ע"א מ')מנילה
 בה המיל שאם אגרת ונקראת מגילה פןרים,נח(

 שיהי' כפירש"י נראה כשרה גירין חומיג'
 מלמע5ה בין חבירו 5ניר כמניר הגיד עד התפרמראש
 בראש הניד שישים שמפרשים כמו דל44 מלממה.בין
 ובסופו. ובאמצעיתוהדף

 וב5בד(. ר"ה ע"א י"ט)מגילה
 רליכא בפורים דקורין עמלק פרשת קה"ת פררים,נט(

 מעשרה פוחתין ראין וקיי"ל פמוקים מ'אלא
 ריומא דמיררא עמלק פרשת דשאני רק בביהכ"נפמוקים
 לחוש. אין וכד12"ק בי' ענינא ומפסיקהיא

 אין(. ד"ה ע"ב כ"א)מגילה
 וימעו )י5מדנו( במדרש כדאמר יאשונה כשורעביותס(

 כתינוק ישים ש5'2ת ררר מיני מהרשנסעו
 טהר בורחים היו כך לו והו5ך שבורח המפר מביתהיוצא
 במיני. תורה הרבה שלמדו לפי יכרם ש5שת דרךסיני

 פורענות(. ד"ה ע"א קי"ו)שבת
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 בפני רנל רשם"ע בקונמרם פירש קש"ב פז"רסא(
 לומר ורוצה עליו הסוכות חג שם שאיןעצטו

 לעצמו וברכה סוכות ולא שם"ע מזכירין ותפלהרבבהם"ו
 פיים הבית לחנוכת זכר המלך שמברכין הקונמרםפירש
 ובסוכה לעצמו וברבה שיר קרבן לעצסו זסן עצסובפני
 ותפלה. המזון ברכת היא רברכה רק כן כהשמע אין)סו.(

 קש"ב(. פז"ר ר"ה ע"ב ה')ר"ה
 יא.( )בכורות מצינו דהא בח"ל נוהג רז183ך נ8כ1ךסב(

 חכוור. פמר לו הי' מבבל רהי' חמא ברררמי
 לי' הוה דמ"מ 1י"י עברי. הוה מדרבנן רילכואמש"רן
 בסתני',5כרתני

 הרי(. ד"ה ע"א ל"ז)סידושין
 אמילו הראש פאת לימול שלא ליזהר צריך כ8י144יןסנ(

 נהגו וכן תער כעין איקרי רשפירבמספריים
 שערות. הרבה בצרעיהן לש-יר התינוקות כשמנלחיןהעולם

 השתא(. ר"ה ע"ב ט"א)נזיר
 ךמילרעא באשה. אלא 'טייכא לא נכךית כ8יאוץסר(

 בשבת לרה"ר בה לצאת ראסור היארפשימא
 עלה. רמחכו משום כהטלפהרוראי

 אי(. ר"ה ע"ב נ"ז)שבת
 סימן בטפרש אלא סתיר בחצי ר"מ אמר 5א כשיבולסה(

 מסויים. רבר רהוי לערלים שני אוראשון
 ערלים(. ר"ה ע"ב ס"ב)פסחים

 פיגול רוכתא בכל רקרי רהכא ר"י מרקרק ס8יבומסו(
 שיוציא ער פיגול ראינו רוקא לאו סחשבהפסול

בשפתיו.
 רבי(. ר"ה ע"א ס"ג)מסחים

 משלמים ריליף בפנים הנעשה ברבר פינ51 ראין פיגולסו(
 מיהא פסול הוי לא רפיגול נהי י"ל מר:()זבחים

 רוקא. לאו שפיגלו( כהנים )נבי רהכא ופינו5הוי
 דכי(. ר"ה ע"ב נ"ר)גימין

 ואין שחימה כנגר דקמיצה פיגול אין בהנשה 2וי2דלסח(
 שחימה. קורםפינול

 זה(. ר"ה ע"ב י"נ)זבחים
 פינול כהטום עלייהו מיחייב 5א וקומץ רם סשיבולסם(

 חייבים אברים אבל נינהו מתירין נוזייהוראינהו
 פיגול. כמטוםעלייהו

 אררבה(. ר"ה ע"ב כ')סגחות
 בטומאת כסו וסוף בתחלה ידיעה בעי לא נ8יגולע(

 וקרשיו.מקרש
 ומה(. ר"ה ע"ב י')טעילה

 שאר יהא שלא צריך לזמנו חוץ מחיטבות 83יבולעא(
 אלא מחשבין אין לזמנו. רחו'ו אלאמחשבות

 ולהקמרת ליסוד רם שפיכת בשעת ושלא רם עבורותבר'
 מחשבה. מהני ליסור רם לשפור חשבואיכירים

 ה'-ח'(. פ"ת)מעילה
 לברכה זכרונו הזקן אליהו רבינו שעשה מה ס4י1כ1עב(

 גרילים ארבע ועל בזמנה מבילה שלובאזהרות
 רמבילה )היינו הגדילים תכסה אזניך על תכסהיחד

 היא( מצוה לאו בזמנה רמבילה ביררנו ובכאן מצוהבזסנה
 על שיסר כמו כהלכתן לכתוב מספיר הי' שלא הי'כגהנן
 תלוהו המלך ויאמך תמקלוהו ונתחייב רנתם נסקליםסתם
 ורלא נתלין הנמסלין רכל מה:( )סנהררין כר"אוהיינו
 ע"א. ועובר מגרף אלא נת5ה אין ראסריכרבנן

 רכולי(. ר"ה ע"א ח')יוש
 שירברו ימירוך במעמים כמו הצנע פירושו מרי כשיוםעג(

 טיירי. הני כמו פיום ליטון א"נבצניעותך
 גלותא. ריש קמי בהו רגילירמ1י1םפי

 ר'(. פ"ת)מרות
 בלשכת פייסות ךש44ך המוקד בבית הי' ראשון נ8ייכםעד(

 1לא מצנפת בלא בעזרה לעמור ררך 44יןהגזית.
 היכל. נגרבאחוריו

)תמיר(.
 יון רבלשון שמע ךך12ינן מין היינו נ8יל1ס1פאעה(

 פילא רגרסי 441יון החכמה. רור הואפלוספום
 שחוק. לצון לשון והואסבא

 פילוסופא(. ר"ה ע"א קם"ז)שבת
 הר"י אומר הרוב אחר הולכין ראין נפש 83יק1רזעו(

 בהם שימות ולא בהם וחי רכתיב משוםהטעם
 ישראל. מיתת לירי ענין בשום לבא יוכליטלא

 ולפקח(. ר"ה ע"א פ"ה)יומא
 בימות החמה יסות של פירות למצא אפשר פיר1רןעז(

 בימות הנשמים ימות של פירות וכןהגשמים
 אחר. בענין או ברבש בכבושיםהחמה

 אלא(. ר"ה ע"א ע"א)גימין
 עצמו אצל קרוב ארם רבא ראמר דיבורא נ8לניבןעח(

 יצחק רבי הקשה רשע עצמו כהטים ארםואין
 אנוסים לומר נאמנים ראין )יח.( רבכתובות אברהםבן

 אין ממון מחמת אמרו אבל נפשות מחמת אלאהיינו
 ולוסר ריבורא לפלוגי לן רהוה נאמנים אין ואמאינאמנים
 ראור"י ממון. מחמת ולא נפשות מחמת היוראנוסים

 בבל התם א"נ השמר לפסול כרי ריבורא פלגינןרלא
 רשעים הוו נפשות מחמת לא אם אנוסים שהםענין
 מיעומא. רהוי נפשות מחמת באונם למתלי לן 5יתהלכך

 רבא(. ר"ה ע"ב כ"ה)יבמות
 לי' לית יהורה לרבי רהכא תימה דיבורא כ8לניבןעם(

 ראתא ההוא אמרינן )עז.( ולקמן ריבוראפלגינן
 א"ל עצמי לבי ביני נתגיירתי ואכש- יהורה ררבילקמי
 בניך לפמול יכול אתה ואי עצמך את לפסול אתהנאמן
 ממעם לא רהתם י"ל ך83ידץ1 ריבורא. פלגינןאלמא
 ישראל בבת לאוסרו היינו רפפלינן הא אלא נאמןערות
 של שור נגח אם או ראיסורא חתיכה אנפשי'רשוי'
 בע"ר. הוראת ממעם פמור שורו אתישראל

 ליסא(. ר"ה ע"ב כ"ה)יבמות
 רפלגינן רבא קסבר והא וא"ת דיבורא נ8לניבןפ(

 לרצוני רבעני פלוני גבי מ:( )סנהדריןריבורא
 אבל היו ראנומים ניהמנו הכא א"כ א'טתי על באופלוני
 לנו דאין 1י"ל נפשות. מחמת א5א ממון מחמתלא

 מחסת ראונם נפשות מחמת היו ראנוסים מעצמנולומר
 איש אשת על שבא שכיח התם אבל שכיח לאנפשות
 בהרגתיו וכן אחר אדם שרבעו או אשתו ע5 כמואחרת
 רבעני 44"נ הרנו. אחר ראדם להיות יכול כה:()יבמות
 ריבורא פ5גינן וע"כ בפ"ע ריבור הוי אשתי על ובאלרצוני
 היינו היינו, אנוסים שאומרים במה הערות עיקר הבאא"נ
 רשעים עצמן עושין סיר א"כ המלוה ראו שלא לוסרשבאו
 שייך לא הלכך 5רבריהם מירוש יעשו לא אם שחתמוביון
 ריבורא. פלגינן הכאלומר

 ואין(. ד"ה ע"ב י"ח)כתובות
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 לא דאמר למאן בשלכאש תימה דיבורא כפלגיבןפא(

 דאמילו לאשמעינן ראצמריך א"ש ריבוראפלנינן
 אבל סקורם גרשתי בשאומר נאמן אינו ולהבאמבאן
 למפרע א5א ולהבא מכאן ונאמן דיבורא פלנינןלם"ר
 הי' שאם היא רפשימא דמ5תא קשה נאמן איןדוקא
 דלעולם בגימין זמן שתקנו בתקנה חבמים הועילו מהנאמן
 נאמן. ויהי' הזנות קורם גרשתי' 'טיאמר אחותו בת עליחפה

 למפרע(. ר"ה ע"ב קל"ר)ב"ב
 מדקאסר מררבי ב"ר ר"י הקי2ה ריבורא כשלגיבןפב(

 הוא ידינו בתב שאמרו העדים יח:()בתובות
 היינו ערות פסולי היינו קמנים היינו אנוסים אבלזה

 לא א'מאי והיטתא רשע עצמו כהטים אדם אין מ"מנאסנים
 אבל אנוסין שהיו רקאמרי במאי ונהיכגיהו דיבוראפלגינן
 קלא:( )ב"ב ראמר במאן דאתיא רנראה ממון. מחמתלא
 נירשתי במו גופא בחד פי' גופא בחד דיבורא פלגינןדלא
 מהימן רלא לומר נופא בחר ריבורא פלגינן דלא אשתיאת

 שעל ממון מחמת היינו אנוסין ובן להבא ומהימןלשעבר
 ניהמניה אנום 'טהוא לי' מהימנת דאי בן מעיר הואעצמו
 נאנם. ממון מחמתשהוא

 ואין(. ר"ה ע"ב מ')סנהררין
 לפרש אין לרצוני רבעני פלוני 1בן דיבורא כנלגינןפג(

 פלנינן אלא לרצוני דקאמר במאי מהימןדלא
 בחד ריבורא פלגינן הוה רא"ב לאונסו שרבעו לומרדיבורא
 אלא מהימן לא ובמקצת גופא אהאי מהימן ובמקצתגופא
 בהן הי ראם דיעוחע שרבעו. לא אבל שרבע לומרפלנינן

 סברא עלי' בא שפלוני מעידין ואחר והוא אחותוניטוי
 לאסרה אפילו 5הרגה לא אבל להורנו רמצמרפין לרבאהיא
 בבתובות דהתם יעדי"ל באונם. שנאסרת אע"פ בעלהע5

 השטר על שחותמין דעדים דרבנן שמרות דקיום ביון)יח:(
 שאנומין ריבורא פלגינן לא בב"ר עדותן שנחקרה במינעשה
 נפשות. מחמתהיו

 ואין(. ר"ה ע"ב מ')סנהררין
 אמרינן )מ:( רבסנהררין 1קשה דיבורא כשלגיבןפד(

 להרנו. מצמרפין ואחר הוא לרצוני רבעניפלוני

 1ליבא לרצונו דרבעו מעלמא סהדותא ליבא בי דה"מדי"ל
 לדיבור" פלגינן 1לכך ואחר עצמו מהוא אלאסהדותא
 אבל עצמו אצ5 הוא רקרוב לי' מהימנינן לא דילי'דלגבי

 רשע נקרא ומערותן לרצונו שנרבע עדים דאיכאהבא
 אמר יעדוי בלל לעדותו צריבין אנו ואין לעדותופסול

 5רובע קרוב שהוא נרבע הבי דפריך שור בבור יוסףהר'
יצי5.

 נרבע(. ד"ה ע"א 1')מבות

 שרה חיי )ובפ' בתובה בלא בקידושין היא מזלגזצפה(

 כתובה( בלא קירושין הוא דפלנשיםפירש"י

 אין לנשים דאף תאמר ראי מה"ת בתובה ע"בוא"ב
 פוסק ור"י לפלגשים נשים בין איבא מאי מה"תבתובה

 פוסק )והר"י ברשב"נ דאורייתא בתולה שלדבתובה

 פ"ט(. ביבמות דאורייתאדבתובה
 אמר(. ד"ה יו"ד)כתובות

 דפלנש יום דאותו אמר עולם בסדר בבבעה כנלגשפו(

 נ"ע עבירות נ' כתב דך"וק ה". שבתבנבעה

 שהטי5 ע"י )והי' בגבעה בפ5נש הי1 וג' השם וחילולושפאד

 ביתו(. בתוך יתירהאימה
 שלש(. ר"ה ע"ב ו')ניטין

 וים מא"י דפלשתים כרטמע נמי ביהושע כפלשמתיםפז(
 א"י. של מערב גבול הואפלשתים

 ואשקלון(. ד"ה ע"א ב')גימין
 צריך שתחלה א5א בהן שיהי' הקב"ה ברבו כשבחםפח(

 שמא אבל בחביתין. ולחנבו ולכהטחולהלבישו
 נשיא שהרג מפני שעה באותה ישראל בל לו נתרצולא

 נתרצו ואז יהושע ביכר השבמים בין ש5ום 'טשם ערשבמ
 בחביתים. וחנבוהו ולהלבישולו

 ההוא(. ר"ה ע"ב ק"א)זבחים
 ליקרא נתייחם שלום ובששם כמטה מיסי נתבהן כפבחםפמ(

 בהנים להיות בהונה במעלות זרעו ולייחסבהן
 מפנחם. אלא בהנים הי' שלא ברה"י מצינו שבןנרולים

 שמונים ממנו שעטרו שלום בריתי מאת לי' מפיקןבנספרי
 שני. בבית מאות ונ' ראשון בביתכהנים

 ואידך(. ד"ה ע"ב ק"א)זבחים
 הנהר עם וטען שבויים לפריון דאזל יאיר בן כפבחםצ(

 ים ש5 שר שמא עמו התוובח והנהרשיבקע
 שלבך בלבו מחשב ה" פנחם רבי נמי אי בך. לוהיטיב
 ובו'. הולך אתה משום לחלוק רוצה אינוהנהר

 אמר(. ד"ה ע"א ז')חולין
 דאורייתא. משמע פמולה מעליא. לשון אינו פסו~הצא(

 דאורייתא(. ד"ה ע"א ב')סובה
 דגיזתה שמעתא מבו5י מ1בח המוקדשין פסוליצב(

 רבנן ואפילו שחימה לאחר מראורייתאשרי
 דמ"מ 5השהוי'. אתי דילמא גזירה בנמ' מפרשראסרי

 ש5 דמן לכדטרי כמים( תשפבנו האריו )על קראמצריכינן
 רוב. שחימת קורם שיצא רם כדטום המוקדשיםפסולי

 שער(. ר"ה ע"א ב"ה)בכורות
 הוי פסוקים פ"ח מאות ח' אלפים ה' מ"רן פסיקיצנ(

 דע"ב תימה שמונה תהלים ע5יו יתר ס"תפסוקי
 טנ' תהלים פסוקי יהיו אם ראפילו יותר ישבחוכיט
 בחומש. שיש כמו כ"ב אינו בלבדתיבות

 יתר(. ד"ה ע"א ל' קירושין)ת"י
 יודעין היו מ"מ עדיין נבתבו לא אשר פסוקיםצד(

 ה' מלאבת עושה ארור במו הללומהפסוקים
 יואב. גבי בא:( )ב"ברמי'

 ובתיב ד"ה ע"א ס"ח)גיטין
 )התנאים בפסוקים בקיאין היו שלא פעמים נשסוקיםצה(

 אם יודע שאיני בב"ק מצינו ובןוהאמוראים(
 5ח1. או טוב בי בהןנאמר

 תרווייהו(. ד"ה ע"א קי"נ)ב"ב
 אחר אדם מוביח נקוד מדויקים בספרים כפסרקיםצו(
 אחרי. ולאבן

 יעד(. פ"ת)תמיד
 הי' פסחיהם רוב קריבה אליתו אין דגדי אע"נ מזכטדקצז(

 מפסח פטור ברנליו להלוך יבו5 שאינו זקןמלה.
 כטיאייה.בטו

 מא5יה(. ד"ה ע"ב ג')פסחים
 או עליו לוקה אי היא (הפ5ונתא קדר ,)צלי ט~סחצח(

 קדר צלי )היינו הוי פסול לבו"ע אבללא
 דצלי בי' אית נמי ועשה מים( ב5א בקדירה אותושמבשלין
 אש צלי אם בי בתיב ובתורה הוא אחר דברמחמת

 עליו וחזר החרם על מרוטבו נמף )עה:( לקמןבדאמרינן
 איבא(. דאה ע"א ט"א )פסחים ובו'. פקומו אתימול
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 שתים לוקה צלי( ואינו )צלי נא כזית אכל כחסחצם(
 ומשום נא( ממנו תאכלו אל )רבתיב נאמיטום

 צלי אם כי תאכלו אל כתיב כאילו רהוי איט צלי אםכי
 לכו"ע לקי רלא לר"ת נראה חי' שאכלו פסח רעלאש,
 לעשה אלא לכו5קות דאתי משמע לא אש צלי אםרכי
 תאכלו. אש צלי אםרכי

 איכא(. וד"ה אבל ר"ה ע"ב מא")פסחים
 ע"מ לכ,ולים בשחס ורוקא וערלים( )למולים כשמחק(

 נזרק אבל חסרא רב פסיל ערליםשיתכפרו
 אוכלין מחשבת ראין דכשר כוודה ר"ח אפילו ערליםלשם

 בכו5ה היט"ם למסדר זה פשוס בכ"מ ואהאבזריקה
 שיתכפרו ע"מ נקמ רדיקא פירש דךינ2"אשמעתין.
 להתכפר חישב קא אם אבל ערלים בו להתכפרשחישב
 בזריקה שייך רלא לערלים הבשר להאכיל לזרוק חישבאלא

 ךננשוקיכטך2 רכפרה פסול אלא ראכילה פסולמחשבת
 פסול ולערלים לאוכלו שלא להאכי5 חי'טב אםרוקא

 כרכתיב לאוכלו הראויים בעלים ליטם בעינן ודאירשחיטה
 תכוסו. אכלו לפיאיש

 שחסו(. ר"ה ע"א ס"א)פמחים
 ריב"א ~ורמך בל"ת. עובר החמיו( על )יטוחס מ1מחקא(

 5עכב. הכתוב עליו שנה לא רהא כיטררהפסח
 את השוחס )פ"ד( בהריא תניא דמכילתיןר1נ1[ךספתא

 כשר עצמו והפסח בל"ת עובר סי"ר החמ'ן עלהפסח
 בפסח. חובתו ירי בוויוצא

 השוחס(. ר"ה ע"א ס"ג)פסחים
 רלא אור"י בל"ת רעובר החמיו( על )'12חס מ1כ:וקקב(

 דלא והזורק היטוחס אלא החמ.1 בעלכ,יחייב
 לר"י החמץ בעל יתחייב איך רערך רחמנא. אמרתשחס
 הוא. מעשה בו שאין לאוהא

 או(. ר"ה ע"ב ס"ג)פסחים
 פסח מכשירי לר"י תימה בשבת( פסח )מכיטיר פמחקג(

 מילה גבי רהא שבת ררחו אליעזר לרבימנ"ל
 תימא ךכי שבת( דוחה מילה )דמבשירי קראי תרימצריך
 התם רמוכח הלחם ושתי ועומר ושופר ולולב מסוכהרגמר
 שכן להנך רמה למיפרך איכא הוא שבת מכשיריהםררחו
 אינו פסח אבל מצותן לקיים יכול מיר רחייתובשעת
 ב5ילה. אלאנאכל

 ומה(. ד"ה ע"ב ס"ח)פסחים
 עושה אינו טסא רחמנא כתב אמאי )סמא( מ1כמוקקר(

 לעכב אכ5ו לפי איש כתיב רהא פשיסאפסח
 רנךאך2 )עח:(. לקמן כרמוכח לאכילה רחזי נברארבעינן
 רלא שני בפסח דחייב לאשמעינן ראיצסריךלרשב"א
 דחזי הוא דראשון ת-טלומין רשני משום רמיפסרנימא

 4מ"נ לשני. חזי לא בראשון חזי רלא בשני חזיבראשון
 איש כרררשינן בסומאה עברי רציבור למימראאיצסריך

 נרחין. ציבור ואין נרחה איש סמא יהי'כי
 שוחסין(. ד"ה ע"א ס"ס)פסחים

 פי' מעכבא לא פסחים אכילת ראמרינן הא מ~מחקר(
 ואינו עצמו לתקן בירו שיש גוונא האיבכי

 רוסיא רהוי מעכבא גמור בטמא אבל מעכבא לאמתקן
 לפי איש דכתיב רהא הקונסרם כפי' רלא וזקןרחולה
 לעכב לי' אוקימנא )סא.( לעיל רהא לכוצוה היינואכלו
 לאכילה. רחזי גברארבעינן

 אכילת(. ר"ה ע"ב ס"ס)פסחים

 מהפסח( אכל )אם כרת ענוש מל שלא )עיל( מ1כ:חקו(
 רלא אלא חזי מיחזא הא אמאי ריב"אהקשה

 חזי רמיחזא בטומאה ציבור לגבי ראמרינן )כמואיתקן
 רמחוסר ערל רשאני ךי"ל מתקן(. רלא הוא תיקונירק

 לאוכליו. שלא לי' וחשבינן בנופומעשה
 האי(. ר"ה ע"ב ס"ס)פמחים

 אינו כלומר היא חובה לאו עשר( ארבעה )חגינת כ~כטוקקז(
 שיאכל כדי אלא באה ואינה להביאה מה"תחייב

 רהא בירושלמי רמשמע ריב"א ך4מךמך השובע. עלהפסח
 ע"י יבא שלא גזירה מררבנן הוא השובע על נאכלרפסח
 שחגינת מיטמע )עא.( ךלקמן העצם. שבירת לידיהרעב
 על לימד 1ג1' הבשר מן ילין 5א רתניא מה"ת היאי"ר

 רחגינת רם"ל זה רלו[בא יכוים. לשני '2נאכלת י"רחגיגת
 שבת. דחיא ראורייתאי"ר

 לאו(. ר"ה ע"א ע')פסחים
 רהוא בירושלמי מז2מע השובע על רנאכל כחכטוקקח(

 שסביב הביטר לאכ1ל רעב יהי' ראםמררבנן
 עצמות. שבירת לירי לבא יוכלהעצמות

 לאו(. ר"ה ע"א ע')פסחים
 נצלה כשהפסח דייק ובירושלמי אש( )צלי כ~כ[וקקס(

 כן כמו התנור חום הלא תחתיו והגחליםבתנור
 איכא כי ך13כ~ךש אחר. רבר כוחמת צקי והוימבשלו
 שלא הגחלים חום מצרף והתנור התנור כח נוצח האיטאש

יתפזר.
 ונרפו(. ר"ה ע"א ע"ה)פסחים

 של בחרסו הפסח נגע תאטר ואם אש( )צלי כשמחקי(
 שנתבשל )משום בקליפה לי' סגי אמאיתנור

 שיש הרומב הלא הוא( אש צלי ולא התנור מחוםשם
 מקומו את שיסול כדי עד בפסח נבלע קליפה כריבאותו
 רוטב בשאין לאוקמי ך4מיכא אליו וחזר מרוסבו נסףכמו
 כראמרינן כך כל איסור אינו רוסב ומעס מעס אםבי

 לי'. עברי דכו,2ה1 סיכה שאניבגמ'
 יסול(. ר"ה ע"ב ע"ה)פסחים

 דאמר למאן וא"ת החרם על מייסבו( )נסף כ~סחקיא(
 השפור מחמת נאסר אינו הפסח למה נברעילאה

 דאין ךאךך"י השפוד. סביב מקומו את ליסול צריךויהי'
 מבפנים 4מ"נ 1סולת. חרם כמו כ"כ חום קולט עיו שלשפור
 כבחוץ. רותחאינו

 בשלמא(. ר"ה ע"א ע"1)פסחים
 מיירי רע"כ נראה ולר"ת מרוסבו( )נסף פ:מוקקיב(

 אבדנים לי' והוה צרכו כל נצלה לאשהרוסב
 מחמת צלי משום מיפסל תו הוה לא צרכו כלרבנצלה
 במים רוקא היינו דאסור בישלו ואח"כ ך2בלאו אחר.רבר
 לא. אחר ברבר אבל מ"מ מבושל רובשל רוביי'משום
 בסכין לחתוך אסור הי' אחר רבענין הוא רהכירו[דע
 לרירה' ומחמם לסכין לי' רמחמם חם שהוא בעורפסח
 לא צרכו כל בנצלה אלא אחר רבר כוחמת צלי לי'והוה

 אלא(. ר"ה ע"א ע"ו )פסחים הכי. משוםמיפמל
 בסומאה יעשו וכו' קהל נסמא אם )בסטא( כ~כמחקיג(

 ליכנם יצסרך ולא ארוכה בסכין ישחיסךא"ת
 להביא ואף וה בענין לשחוס הפסחים לכל פנאיראין ךאיך"י עץ. כלי בפשוסי הסכין יאחוו נמי אילעורה
 פנאי. אין אחריםסכינים

 בסומאת(. ר"ה ע"א ע"ס)פסחים
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 לפסח. חזי לא תו בעלים בלא לנמרי שנשאר מ!כוחקיר(
 פסולו(. ד"ה ע"ב ע"ג)פסחים

 בזמן פסח בלילי לאכול דאםור מקולם( )נדי מ!כןחקמו(
 פסחים בערבי צלי לאכול שאסור )דתנןהזה

 כאחד כולו שצלאו כל ננ:( לעיל נהגו, שלא במקוםבזה"ז
 רמצוה לייב"א נראה מקולם. זה אין אבר ממנונחתך
 )עה.( לקמן תניא וכן מיפסיל לא הכי משום אבללקלסו
 צלי שזה אני אומר אומר רבי גחלים ע"ג ונתנוחתכו
 לגמרי. חתכו משמעאש

 נחתך(. ר"ה ע"א ע"ד)פסחים
 הפסח על שנמנו חבורה ר"ח פי' )חבורה( מ!כטומקמז(

 לאכול ארם בני שררך בעת מהן מקצתובאו
 נתקבצו אם מצאן ולא אחריהן לחפש השמשושגרו
 להמתין עליהן אין הפסח את אוכלין שלשהרק
 הי' אם 144נל לא. משלשה פחות אבל כולם שיבואועד

 השכהס )הריילא( בהו והדר ונתאחרו ויצאו יחדמקובצים
 להמתין צריך אין מהן אהר רק נשאר קא אפילו מצאןולא
 פסח לאכילת אחרון שנשאר ךזזק ויצאו. שם שהיוכיון
 להשכ:ש. רכוים להוסיף צריךאין

 נכנסין(. ר"ה ע"ב פ"ו)פסחים
 כגון אחרים( בחבורת עליהם רשוחמין )אונן( מ!כמחקיז(

 חיוב עליו חל שכבר חצות אחר מת לושמת
 )צח.( לקמן כדאמר אנינות עליו חל חצות קורם אבלפסח

 האונן(. ר"ה ע"ב צ')פסחים
 רישראל האסורין בבית שנחבש מי בירושלמי מ!נ[חקיח(

 חבשוהו אבל אחרים עם אפילו עליושוחטין
 עליו. שוחמין איןעכו"ם

 לא(. ד"ה ע"א צ"א)פסחים

 שאכל זה פמח גבי כג.( )בנזיר דאמרינן )קרבן( ס4סחקימ(
 רשע ופריך בם יכשלו ופושעים גסהאכילה

 מיהא פסח המובחר מן מצוה קיים דלא נהי לי'קרית
 פסח מצות שקיים כיון רשע לקרותו לו ראין עבירקא

 וך:א מעכבא. לא פסחים אכילת מצות קיים שלאאע"פ
 קצת. לאכול שמתאוה היינו השובע על נאכלרפסח

 רילמא(. ד"ה ע"ב ק"ז)פסחים
 לפסח זכר צלי ר"ח פירש בשר( מיני )שני מ!סחקכ(

 נראה לכך נהירא רל44 לחגיגה זכרומבושל
 רק צריך אין בשבת י"י רכשחל מבושלין.רתרווייהו

 וב~יהך השבת. את דוחה אינה י"ד רחגיגת אחדבישול
 לחוש יש רגם לחובה. ררמי לחלק אין רמ"מ ר"יאומר

 אנו אם חשש שום ראין פסחים. בשאד יע'טו לאשמא

 גיהמ"ק יבנה שמא למיחוש רליכא צריך דלא אע"געושין

 נמי והשתא בשבת לחגינה זכר עשינו אשתקרויאמרו
 אה רכשיבנה לזריזין מסורה דהקרבה בשבתנקריבה

 לטימעי. וליכא עמנו יהיוואהרן
 אחר(. ור"ה שני ד"ה ע"ב קי"ר)פסחים

 אחר( פסח )אלא הקריבו לא למה )נמדבד( מ!סחקכא(

 רכ"מ ראמי רהכא כתנא להו דסביראךי"ל

 נאמר ובפסח וישיבה ירושה אחר אלא אינו ביאהשנאמר

 אותו ונם זה פסח הקריבו האיך א"נ רא"רצביאה.

 הריבור. עפ"י שעשו רי"ל יהושע. בימי שעשופסח
 הואיל(. ד"ה ע"ב ל"ז)קירו'טין

 סני ולא פסח בהמנאת בעי וקניינא זנייה מ!מחקכב(
 פ'(. אות תום' פסקי )קידושין בעלמא.בדיבוד

 אין לרבא אפילו הכא כהטמע השתא )קיבן( מ!כןחקכנ(
 לאביי וכ"ש מבריא בחמי ומבושל בחילוקין

 פירוש על מכאן קשה שבכללות לאו על לוקין איןראמר
 שתים לוקה אינו נא על רפירש מא.( )מסחיםהקונמרם
 אחריתא בכדלתא אבל אש צלי אם כי וכדטום נאכהטום
 בחכר ומבושל חי כנון אש צלי אם כי אלא שייךדלא

 לקי ולא לכ"ע אתיא דברייתא נראה לכך לוקהמבריא
 חדא דקאמר והא טבריא בחמי ומבושל אחי עניןבשום
 משום בו התרו ראם לקי לא תרתי ר"ת מפרש לקימיהא
 נא משום אלא עובר אינו אש צלי אם כי ומשוםנא
 אם כי משום אלא בו התרו דלא היכא אבל בטבושלוכן
 לוקה. ומבושל נא כשאוכל אשצלי

 אבל(. ד"ה ע"ב קמ"ו)ב"ם
 ונבריך לן הב ואמר לאבול ששכח אפיקומן מ!כ[ומ,קכר(

 ואם סמכינן ררחמנא ראתכא הדעת היסחאינו
 רבל ולאכול לחזור א"צ אפיקומן אכל ולא ובירךשכח
 עשויות. מצוה לשםמצות

 אתכא(. ד"ה ע"א מ"ב)ברכות
 ארבעה כננר רשב"ם פירש כוסות ארבע פסח,קכה(

 להחמיד רנראה בירושלמי. וכן גאולהל'טוני
 ליזהד צריך רהמחמיר אחר. לכל כוסות ד'ולהצריך

 פנום. כום יהאשלא
 לא(. ד"ה ע"ב צ"מ)פסחים

 השקה קח:( לקמן ראמר כוסות ארבע מ!סח,קכו(
 רובא דשתה והוא יצא ביתו ולבנימהן

 רכסא רובא בעינן רהא ב'טמיעה יצאו רהם משמערכסא
 מיןמך להשקותם. רגילות אין רלכתהלה רמשמעךעךך
 ביתו ובני בבניו א"נ לעצמם. כום להם בשי'ט לרחותיש

 ךמיהו בכלל. אשתו ואין לחינוך הגיעו שלא מייריקטנים
 רחייבין לרחות ויש כוסות ר' אחר לכל שצרירמשמע
 חינוך. ומשום קאמר כוסות ר' ברכותלשמוע

 לא(. ר"ה ע"ב צ"ם)פסחים
 ערב בסעודה ההחיל אם כוסות ארבע מ!סח,קכז(

 שתחשך ער והלך ואכל שבת( ערב )אופסח
 ברהם"ז ומברך הסעורה כל דגומר יוסי לר' הוארהרין
 כוסות ד' יעשו האיר יוסי לר' ךקשה מקדש.ואח"כ
 סעודה יעשו ולא ברהמ"ז אחר אלא יקרשו שלאכיון

 לעשות הרנילין כסרר 'טלא כוסות ד' ריעשו רי"לאחרת.
 וירקות קירוש של כום ואחריו ברהמ"ז של כום קודםויעשו
 כום ועל מרור ואחריו נשתנה מה של '2לישי כוםואחריו
 הלל.רביעי

 רבי(. ד"ה ע"א ק')פסחים
 ארבע כל אחר לברך נראה כוסות ארבע מ!כ[ומ,קכח(

 לסעודה הסכעך שני מכום חוץ הנפן עלכוסות
 דצריך נראה ונשואין אירוסין של כוסות ב' אחרונם
 הנפן. על אחד כל אחרלברך

 דג(. ר"ה ע"ב ק"נ)פסחים
 מברכין אמאי א"נ וא"ת כוסות ארבע מ!כמומ,קכמ(

 הנדה תהא אפילו בפה"ג הגרה שאחר שניבכום
 דהנדה ןי"ל הפסק. הוי דלא לברך צריך אין כוםטעונך
 רצה אם לשני ראשון דבין ך4וע"ג הפסק. נמיוהלילא
 לשתות. אסור גאלנו אשר שהתחיל מכיון ישתהלשתות
 חשיבא לא זה דלענין סעודה במקום קירוש חשובןכם"מ
 הפסק.הנדה
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 רב(. ר"ה ע"ב ק"נ)פסחים
 הנשים שאף המעם 5או אי כוסות ארבע נחנמו[.קל(

 דנשים כה2ום חייבות היו 5א הנם באותוהיו
 מסוכה דפמורות ראמרינן לדץא שהז"ג. ממ"עפטורות
 התם הושבתי בסוכות כי הנם באותו היו הן דאףאע"ג
 5נשים נם תיקנו ררבנן כוסות בר' אבל דאורייתאבעי2ה
 נם. באותו שהיוכיון

 היו(. וד"ה שאף ר"ה ע"ב ק"ח)פסחים
 ראין תנינן תמן ירישלמי כומות ארבע כשסה,קלא(

 ר' ממעימו שהוא מפני תרומה של ייןמבשלין
 שיטתי' מיח5פא יוחנן ר' אמר שכה2ביחו מפני מתיריהודא
 ד' יוצאין א"כ 'טמ'טביחו ס"ל ורבנן יוחנן דר' וכיוןוכו'

 בפה"ג. עליו ומברכין עליו ומקד'2ין במבויטלכומות
 ארבעה(. ד"ה ע"ב ק"ט)מסחים

 אפי5ו 5יטתות מותר מים כוסות, ארבע כ~סה,קלב(
 מים התיר אלפם רב ונם לרביעי של"ט' כוםבין

 יין. רק אסרולא
 רביעי(. ר"ה ע"ב קי"ז)פסחים

 אפי5ו 5שתות שאומר מה כל:מליע 14רבנע מ1כמו[,קלג(
 אחר דאפי5ו מצה טעם מבטלי לא האמים

 משתיא מיני אב5 מיכ5א מיני רק 5קמן אסר לאהפסח
 ראסר לדץ14 הכוסות(. )לאחר 5אסור סצינו לא ייןאפי5ו
 ישתכר שלא כירוישלמי מפרש ישתה 5א לרביעי ש5ישיבין
 דכל 5קמן 'טמוא5 רבינו פסק רכנן ה55. לומר יוכ5שלא
 התיר א5פם רב רגבם 5שתות דבר עמא רררבנ מותר.שתי'
 יין. רק אסר ו5אמים

 רביעי(. ד"ה ע"ב קי"ז)פסחים
 סתמא אפי5ו בעלה בבית שהיא בזמן )אשה( מ1כמהקלר(

 ששחט אף אביה מש5 )ולא בע5ה מש5אוכלת
 ושחט אבי' 5בית ראיטון רג5 הלכה אם אבל אבי'(.ע5י'
 איזה שחיטה בשעת ובירדה בע5ה ע5י' ושחט אבי'ע5י'
 ביררה 5א אם אבל רוצה שהיא בטקום תאכ5 תאכ5מהן
 זה. כה52 ו5א זה מ'ט5 5א אוכלתאינה

 האשה(. ד"ה ע"א פ"ז)פסחים
 מתניתין אסרה ר5א 5ומר סברא דהי' )אשה( מ1כמהק5ה(

 שסומכות הרבה נשים כשיש א5א נשיםחבורת
 פסו5 לירי ומביאות הפסח 5שמור זהירין ואינן זו ע5וו

 ע5 נם שוחטין דאין )וקם"5 ע5י' שוחטין יחידהאבל
יחידה(.

 והתנן(. ד"ה ע"א צ"א)פסחים
 פעמים שמברכין יש פסחים ב5י5י )הגרה( בחסדץק5ו(

 מברכין שפוך אחר הסעורה ואחר 5קרותבתח5ה
 הנה שתים רמשני )דפ"א( סירוש5סי ראי' ומייתי5גמור
 היא דזו יהורה ר' אומר אבל 5שעבר ואחת 5הבאאחת

 מפסיק אכסוי אכילה קורם 'טבירך מאחר גדו5התכרהא
 כל5 לברך 5נו אין לאכו5 שמפםיקין ואנו בינתייםואוכל
 בסוף. ו5א בתח5הלא

 ימים(. ד"ה ע"א י"ד)ברכות
 הטעם רבה ואמר שבת דחיא 5א בשבת( )הזאה סנסחק5ו(

 ברה"ר. אמות ר' ויעבירנה יטלנה שכאשגזירה
 טמא חטאת מי נושא ה5א 5הכי חיישינן ואמאין84"רן
 ובכ5י אבנים בכלי דמעביר לי"ל המים. את ויממאויחוור
 טומאה. מקבלי רלאנ5לים

 שמא(. דעה עעא ס"מ)פסחים

 הסיבה חשובה 5א עני דהמיבת רם"ד הסיבה מ1סה,ק5ח(
 קמ"5 חירות ררך זה ואין 5הסב סה ע5 5וראין

 שיסב. עד יאכ5 5א שבישרא5 ענידאפי5ו
 ואפי5ו(. ד"ה ע"ב צ"מ)פסחים

 וצ"ע הסיבה צריכים כוסות ד' כל וקסיבה מ1כמו[,קלס(
 וישתה. יחזור אם היסב ולא שכחאם

 כולהו(. ד"ה ע"א ק"ח)פסחים
 דסתם אף הסיבה צריך אביו 5פני בן הסיבה מ1סה,קם(

 כתלמיד נחשב לא פ"מ תורה 5בנו מלמראב
 הסיבה. צריך שאינו רבו5פני

 בפני(. ד"ה ע"א ק"ח)פסחים
 הסיבה שצריכה יותר סברא יש מצה הסיבה כשסח,קסא(

 עיקר שהיא בתראי( כסי תרי )היינו הכוסותמן
 כוסות בב' כבר היסב ביין לעלזא היין. מן יותרסעודה

 המפיק ש5א 5חירות זכר בתורה שכתובה לעלזאהראשונים.
 יש עוני 5חם דהוי ל44ע"ג שננא5ו. עד 5החמייובציקם
 היינו במצה הפיבה שצריך לבוה חירות. ררך5אוכ5ה

 צריכים כומות ר' לכ:ל ובאפיקומן. מצה אכי5תכשב~ברכין
 וישתה. יחזור אם הימב ו5א שכח אם לפמ"עהסיבה.

 כולהו(. וד"ה מאי ר"ה ע"א ק"ח)פסחים
 את קראו הלויים פי' הקרבה( בשעת )הל5 מ1סהקמב(

 את שוחטין ישרא5 בתוספתא דתניאההל5
 הה55. את קוראין ולוייםפסחיהן

 קראו(. ד"ה ע"א ס"ר)פסחים
 שמע אם ה55 פ"א( )ברכות בירוש5מי )ה5ל( פסחקמג(

 פסח ב5י5י ה55 קורין שה" פי' יצאבכיהכ"נ
 )ובברכות )פ"ב(. סופרים במם' כראמרינן הכנסתבבית
 ה55 5ומר דרכן שהי' בירוש5מי משמע ימים ד"ה ע"אי"ד

 סרר שום בלא בביתם שלהם כוסות שותין ואח"כבביהכ"נ
 פסחים(. ערבי פרק בתוספתא כדטמעדמן

 חוץ(. ר"ה ע"ב ק"ד)פסחים
 אחר אומר חי כ5 נשמת אף הסדר על )ה55( מ1כמדןקמד(

 השירה. ברכת חי כ5 נשמת לקלך14יה55וך
 בנשמת אם כי ביה55וך חותם הי' 5א כהן חייםלרבנינל
 ברכה. חרא משמע השיר רברכת ד5ישנא משוםלבדו

 רבי(. ד"ה ע"א קי"ח)פסחים
 5יחיד חובה פסח של ראשון 5י5 הלל פסח,קמה(

 יתחי5 5א יחיד רקאמר הא בויזמ ה5.55גמור
 לבויהו גומר. די5וג ירי על קאי אר"ח גומר התחי5ואם
 רי5וג. בלא כה2מע גומר5שון

 ס"נ(. אות תום' פסקי)תענית
 ברכה ב5א ידיו נוט5 כשמטבלם הרוסת מ1סח,קמו(

 5אכי5ת אב5 5בט5ה ברכה מברך זה הריוהסברך
 בברכה. יריו נוט5 אח"כמצה

 כל(. וד"ה א5א ד"ה ע"ב קט"ו)פסחים
 5עשות מפרש הנאונים בתשו' חרוסת מ1:(1[,קמז(

 תחת בשה"ש 5כנ"י שנרמה בפירותחרוסת
 הקץ. ע5 הקב"ה ששקד שם על ושקדים וכו'התפוח

 צדיך(. ד"ה ע"א קט"ז)פסחים
 צריך אין היין על שבירך אחר ירקות( )טיבו5 מ1:(דץקמח(

 ומלח במים או בחומץ או א5א בחרוסת5מבו5
 קפא וליכא קפא משום הוא דחרוסת ר"ת נוהנ שהי'כמו
 זכד מצוה רקאכא- צרוק בר' 5ר"א למ"ען במרור.א5א
 חייהם את דוימררו לזכר במרור א5א נ"כ שייך 5א5מיט
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 ודלא להיכירא אלא אינו ראשון דטיבול דגבזבחומך.
 רבינו וכן בחרוסת וימבול בסדרו שעשה יוסףכהר"ר
 שמעי'. וה"ר במדרושלמה

 מטבל(. ד"ה ע"א קי"ד)פסחים
 שאר למה בסדרו כתב עלם יוסף וה"ר )ייק1ת( כשמחקמט(

 ראוי' מברכה חזרת לפטור תחלה באיןירקות
 כאן שייך רלא באין הכירא כהשום דהא דלייזאלה

 מילי. בתרי אלאחבילות
 והדר(. ד"ה ע"א קט"1)פסחים

 לאביו טעשיו שנתנכרו )מי נכר בן )כרצה( נפכמרזקנ(
 מאי מומר שהוא התורה( לכל ולאשבשמים

 מצה לאכול שחייב פשיטא ומרור במצה קראאיצטריך
 דמצי קמ"ל ואי בתורה האמורות מצוות בכל חייברהא
 פשימא נמי הא הפסח 5אכול דאסור אע"ג כוצהלאכול
 דנשחט להיכא דאיצטריך יי"ל בה. אית קדושה מצהדאטו
 אכיל דלא דאע"ג תשובה וע'שה מומר כשהי'הפסח
 ומרור. מצה 5אכול חייב מ"מ למנויו אלא נאכל דאיןבפסח

 כל(. ד"ה ע"ב כ"ח)פסחים
 מצה אחר דמפטירין דם"ל מאן אפילו )מצה נפסחקנא(

 אע"ג הפסח אחר מפטירין אין מ"מאפיקומן
 דמשו"ה בירושלמי כדמפרש י"ל ממצה טפי טעמי'דנפיש
 ומשו"ה עצם שבירת 5ידי יבא שלא השובע על נאכלפסח
 אמרינן נמי מנחה הא ר4י"ון דבר. שום אוכליןאין

 וליכא השובע על דנאכלת כא.( ומנחות כג.)תמורה
 משולחן יצא שלא ה"ט דהתם י"ל טעמא. האילמימר
 משו5חן דלאו טעמא האי שייך לא מצה אבל רעברבו
 כהמום בה דאית מ"ד דיש אף דרזגיבה האי, כולירבו

 דפסח כדשום השובע על נאכלת אינה ואפ"ה עצםשבירת
 אין דמ"ך עצם. ישבירת וחיישינן ורכיך הוא שנתובן

 פסח טעם 'טיהא דבעינן ס"ל וכדצה פסח אחרמפטירין
 הירושלמי. כטעם ולא בפיוומצה

 מפטירין(. ד"ה ע"א ק"כ)פסחים
 ביו"ט מ5מדוד ליזהר יש נמי בפסח וכן מצה כפכמרז,קנב(

 ימדוד ולא מכשיעור פחות לעיטות וצריךלמצות
 יוסיף או יפחות אלא בצמצום בחול למדוד 'שעשהבמדה
 קטנה. המדהאם

 שמואל(. ד"ה ע"ב כ"ט)ביצה

 שעושין בפמח נהגו 5כך בראשון מצוה מצה פסח,קננ(
 בתום' )ד"ז אחת בכל מימן ועושין מצותשלש

 פסחים(. סוףשבמררכי
 ס"א(. אות תום' פסקי)סגילה

 מברכין אין אמאי מקשים העולם מרור נפסח,קנד(

 ירקות דשאר )חזרת( המרור על בפה"אנמי
 אסח והלל הנדה דאיכא כיון הכרפס( )היינו פוטראינו
 חובה קבעי' דרחכבא כיון הוי דטעמא 1יאי אלאדעתי'
 הרנילין דברים כמו הוי יאכלוהו ומרורים מצות עלדכתיב
 פוטרתן. דפת הסעודה מחסתלבא

 אי(. ד"ה ע"ב מא")ברכות

 מר שהוא זית שהוא 5ומר אין מרור ספסח,קנה(

 מרף זית עלה והנה קח:( )סנהדריןכרדרשינן

 רלקמן וכו' כזית מרורים מזונותי יהו יונה אמרהבפיה
 אף זרעים סין מצה מה דמצה יומיא מרוי אמר)לם.(

 כדמשמע הפרי ולא מר האילן זית אצל דעךך כן.מרור
 עץ ה' ויורהו וישלח( )מכילתא נמי ואמרינן זיתעלה

 כזית. באילנות סר שאין זיתזהו
 במקום(. ד"ה ע"א ל"ו)פסחים

 דרשות חרוסת אתי לא אטאי 1אאת מרור נפסח,קנו(
 מרור דמטבל כיון )היינו דכדצוה חזרתומבטל

 בטיבול רק ניתקן לא מרוד עיקר דכל כיון דין'לבהרוסת(
 בכך. ביטול מיקרי 5א קפא כהטוםחרוסת

 אע"ם(. ר"ה ע"א קי"ד)פסחים
 מפקיר בעי )דאי יצא דסאי אנלן מרדך נפכמרז,קנז(

 ודאי אבל לי'( חזי נמי השתא לי' וחזי עני והוילנכסי'
 דרבנן. ירק דמעשר אע"נ יצא לא)טבל(

 אכלן(. ד"ה ע"ב קי"ד)פסחים
 הוי דהנדה אע"נ בפה"א מברך אינו מרןך כמרז,קנח(

 מ"ם ראשון טיבול של בברכה ממטר ולאהפסק
 בתוך הבאים דברים להו רהוה פוטרתן המוציאברכת

 הלב. גוררין ירקות שהרי הסעודה מחמתהסעודה
 ד"הוהדר(. ע"א קט"ו)פסחים

 עשב והוא זרע טין להיות צריך מררך נפכמרז,קנט(
 הדקל. סביבהנדל

 אפקותא(. ד"ה ע"א י"נ)סוכה
 הוא פסח זבח ואמרתם דכתיב כיון )סדר( נפכמרזקם(

 אוכ5ין שאנו זה פמח 5ומר שצריך באמירהפי'
 זה מרור זו מצה נמי רפב"ל לפסח. ומרור מצהואיתקש
 יותר ו5א הודאות שבע אומרים י~ט אנחנו למינךויאמר
 רקיעים. שבעהכנגד

 למיכך(. וד"ה ואמרתם ד"ה ע"א סט"ז)פמחים
 מקרש. בלי5ה טעם אם אפילו הלנה קירוש פסח,קסא(

 אמר(. ד"ה עאא ק"ז)פסחים
 היו מצוה מת טמאי יצחק רבי יאמר שני כפסחקסב(

 יסה ןאיית פסח. ערב להיות שלהן שביעישחל
 וישחטו ביום בו יטב5ו שני לפסח לדחות כהטה להםאמר

 טב5ו לא ששאלו ובשעה עשו כן דשמא הי"לעליהם.
 5פסח תדחו היום תטבלו לא אם כדטה 5הם ואמרעדיין
שני.

 שח5(. ד"ה ע"ב צ')פסחים
 דחייב דם"ד פסחים ב' בין 'טהגדיל קטי שני פסחקסג(

 הוא דראשון תשלומין דשני קם"ל 'טניבפסח
 מלעשות אז פמור והי' קטן הי' עור דבראשון)וכיון
 שני(. מפסח נמי פמורהפסח

 איש(. ד"ה ע"ב צ"א)פסחים
 כיינה שני פסח ממעט יהכא וא"ת שני פמחקסד(

 לינה דטעון החול בימות קרבנו ממביא גרעומי
 בעי לא הוא דראשון דתשלומין כיון רשמא אחד.יום
 אחד. יום אפילולינה

 טעון(. ד"ה ע"ב צאה)פסחים
 של עיניו סמאור סת"ק אחת נוטלת גמה פסיעהקסה(

 והשאר כ"כ נוטלת הראשונה מסיעה רקאדם
 מאות דבחכהט נמצא הי' לאו דאם בפחות נומליןפסיעות
 ד5או וחזינן אדם 'טל עיניו מאור כ5 נוט5 יהי'פסיעות
הכי.

 פסיעה(. ד"ה ע"ב י')תענית
 לא לו ליתן אתה דחייב משמע הכא רין ם~סקקסו(

 וקשה לו ותן צא אם כי נמור דין פסקהוי
 חייב אתה פלוני דין גמר ה"ד אמרינן )ו:(דבסנהדרין

 שאסור לענין דין גמר מקרי דהתם די"ל זכאי אתהפלוני
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 נומה. הדין 5היכן שיודע 5פי5בצוע
 חייב(. ד"ה ע"א י"ז)ב"ם

 מתנתן ושמונה( תשע בני )תינוקות ס(עדפמדרצקסז(
 מקחן )אב5 אפוטרופוס שם יש אפי5ומתנה

 אפומרופום(. שם כשאין דוקאמקח
 אב5(. ד"ה ע"א ע')כתובות

 דמתנתן דגאון משסיה ז"ל ר"ח ונ' כשעדטדתקסח(
 פירש"י( ושמונה, תשע בני )תינוקותדפעוטות

 ובפ' וכו' נ"ך ר4שינן אפומרופ:ס. שם 'טיש אע"פמתנה
 קיימא היא אם אפוטרופוס ב5א במתנתא פ5יגיהנזקין
 ומר מתנה מתנתו אין אמר ייכ!ר דרב ש5ו המכרכסו
 והיכי ממכר מתנה גרוע א5מא מתנה סתנתו אסרבר"א
 רי"ד(. תוס' ע"א ע' )כתובות ממכר. מפי 5מיעבדאס"ר
 שכוךתין אדם בני כמה חזינן הא דכא כשצועקמט(

 5ומר מסחברא ו5א ומו5ידין אחת ביצהמהן
 בין 5חלק דיש דארך"רצ הם. מאין בניהם ע5 וחזרצא

 הטחו5 אנימל רהוה מידי מו5יד 5גמרי הביצהנימ5ה
 דקאמר דדץ4ש סו5יד. אינו ופצוע נה:( )חו5יןדכשירה
 דוקא היינו ביצים חומי בין ביצים שנכרתו בין5קמן
 נמי רבנירדשרמי כשר. הביצים סן א' נכרת אב5שניהן
 ראדר"י מוליר. ראין כהשמע אב5 דכשר דה5כהמשמע
 שלימה והאחת האחת שניט5ה דוקא נווני בתרי 5פרששיש
 4שב4ל כרפירש. מפי גרע אחת אפי5ו נפצעה אב5כשר
 גדו5ה וחומרא ימין ש5 וב5בד 5פרש 5ד"י נראהיותר
 אפשר. אם שכאשל ש5 5חתוך 5רופאים 5הזהירוטוב

 שאין(. ר"ה ע"א ע"ה)יבמות
 ש5ימה והאחת אחת ביצה נמ5ה אם דכא כחצדעקע(

 דפמדבנ מפי: גרע אחת אפי5ו נפצעה אב5כשר
 אפשר. אם שמא5 ש5 5חתוך 5רופאים5הזהיר

 שאין(. ר"ה ע"א ע"ה)יבסות
 )וחשיב חשיב 5א קה5 ג"כ יכתיב דכא כחצדעקעא(

 יוחסין בפמו5י ד5או דכתיבי( קה5 חכהטהרק
 קה5. בי' שייך ר5א משום אור"י עדךמשתעי.

 חמשה(. ד"ה ע"ב)קירושין
 )כמו הפקדון 5מכור מוכרח הנפקר אם פקדדןקעב(

 חמ'1 מ5אה שק שהפקיר אחד באדםמעשה
 רבי 5פני ובא ויוצא מבצבץ חמץ והי' עכבריםונקבוה
 גרס בירוש5מי בשוק( ומוכרה צא א"5 חסישיתובשעה
 רבי רשות 5ו שנתן אע"פ משמע בשוק בב"ד ומוכרהצא
 כדי מכירה בשעת בי"ד צריך אפ"ה 5מכור אב"דשהי'

 חינא. משום בב"ר ש5א דמוכרת וא5מנה5שומן.
 מאי(. ד"ה ע"א י"נ)פמחיםל
 המלוה 5ם"ר דאפי5ו מה.( )שבועות דקיי"5 כשקדדןקענ(

 המפקיר בערים 5פורעו צריר בערים5חבידו
 5ומד הוא דנאמן בעדים 5החזירו צריך אין בערים5חבירו
 נבי אפי5ו מ"ם נאנסו אמר בעי דאי במינו 5ךהחזרתיו
 בשבועה. א5א נאמנים איןפקדון

 5עו5ם(. ד"ה ע"ב מ"נ)קידושין
 5המפקיר הפקדון הביא בעצמו הנפקר פקדדןקער(

 עושה הוא דפשיעה חייב הנפקר ונאנסבררך
 חייב ובע"ב מכנה בו שיש פ5וני במקום בדדךשמו5יבו
 ו5או אצ5ו שהפקידו במקום בישוב 5ו שיחזירנו ער5שמוד

 סכנה. במקום במדבר 5ו 5החזיר כמיני'כ5
 הכי(. ד"ה ע"א ק"ד)ב"ק

 סימנין 5ש5יח מסר הספקיד דאם דהדין ס~קדדןקעה(
 בידו 5ו שיש מעות 5ו ויתן 5הנפקדשימסור

 שהוא ע5י' חתומים עדים ואפי5ו יתן 5א שמו חתםו5א
 5י' שאמר זה ע5 חתומים הי' אם אבל ש5ו.דייקני
 ידו בכתב נתב אי איינ ש5יח. הוי אז ידו ע55ש15ח
 כמו שמייהו דפקיעו חכמים שמות דגם פ5וני. ע"יש5ח
 סועי5. סכותו חתים וסר כוורא חתיםמר

 אין(. ר"ת ע"ב ק"ד)ב"ק
 הוא ובניו אשתו רעת ע5 המפקיר דכ5 פקדדןקעו(

 5ומר יכו5 שאינו 5ענין דהיינו אור"תמפקיד
 אפי5ו פשעו אם אב5 האיך ו5א בשבועה 5י מהימניתאת
 שהופקד סה כ5 דאל"כ הנפקד יש5ם 5ש5ם מה 5הםאין
 ותפמר. ותאכ5 אשתו תבא בעה"באצל

 כ5(. ד"ה ע"ב מ"ב)ב"מ
 אומרים ב"ש בפקדון יר 5ש5יח דהחושב פקדדןקעז(

 הוי סחשבה הך וה5אה( מהיום )באונמיםחייב
 הוי נמי פינו5 מחשבת דמן דבר. כ5 מע5 כדי5יףריבור
 ועור. 5. )זבחים כדמוכח ב5ב ו5אבריבור

 החושב(. ר"ה ע"ב מ"ג)ב"ם
 חייב. 5נוז5ו ע"ם והנביהו בפקדון יר שו5ח פקדדןקעח(

 כ'(. פ"ת)מעי5ה
 ע5ו ולא שם ע"י כגון 5פרדס נכנמו ארבעה כחרדםקעמ(

 שע5ו. כמו 5הם נראה הי' א5א ממש5מע5ה
 נבנסו(. ד"ה ע"ב י"ר)חניגה

 בתוס' )אינו הקרון אחורי פרה 5קשור אסור כחרהקפ(
ש5נו(.

 ש"כ(. אות תוס' פסקי)ב"ם
 בת דפרה יום בכ5 סעשה רהא 5תמוה ויש פרדץפא(

 נשתנה עתה רוראי די"ך יו5רת. שניםשתי
 הראשונים. ברורות שהי' מכמוהעת

 פרה(. ר"ה ע"ב כ"ר)ע"ז
 מעוברת פרה מ"א( פ"ב )פרה דתנן אדומה כשרהקפב(

 ע5ה ראמר והכא פומ5ין וחכסים מכשירר"א
 פ5ינ יהורה רבי דה"נ רפוסלין כחכמים פסו5ה זכרע5י'
 4ל"נ כשירה. מעצמו ע5ה אב5 זכר ע5י' הע5ה רוקאואמר
 1ד~א ע5ייה. בשעת כשרואה היינו פסו5ה הכא דאמרהא

 י5פינן ועג5ה פרה )רתרווייהו ערופה עג5ה גביראמרינן
 אינו רברים רשאר מ"ו( )מוטה עו5 רעו5 בגז"שמהרדי
 רמה זכר ע5י' ע5ה פומ5 מ"ם עבודה בשעת רקפוס5
 עבודח. חשוב בה כדטם'טשהזכר

 ע5ה(. ר"ה ע"ב כ"1)פסחים
 הפרה שריפת ש5 ימים ז' בא5ו אדדמה כחרהקפג(

 ארמה ובכ5י ג55ים בכ5י אבנים בכ5ימעשי'
 רבשאר 5ן פשימא דמפי משמע אדרבה קירוש בשעתאב5
 אבנים וכ5י נ55ים דמ~י ג55ים. מבכ5י יותר מקרשיןכ5ים

 5ענין מיקרי כ5ים ד5או דאע"נ 5אשמעינן 5י'אצמריכו
 חיים מים בהן וקרינן קירוש 5ענין כ5ים הם מ"םטומאה

 כ5י.א5
 שכ5(. ר"ה ע"א ב')יומא

 נשים חטאת המי למי5וי 5קחו אדדמה כחרהקפר(
 רעיקר נביהן על יושבין ותינוקות ויו5דותעוברות

 היוצא וממומאה הזאה דבעיא מת ממוכאשת 5שמורהי'
 ולא שנים שמונה או שבע עד ורק קרי בע5 כגוןמנופן
 מי15י סועי5 מה תימה דקצת קרי. יראו ש5איותד
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 בשעת איש בעינן סוף סוף בתינוקות מסלאין שהי'זה
 לתקן יכו5 שהי' רמה וי"ל במים האפר שנותניןקירוש
 בעלמא. מעלה מילתא רכולהו מעלה כהטוםמתקנין

 ומביאין(. ר"ה ע"א ב"א)מוכה
 ובראמרינן העגל מעשה על מכפרת אדרמה נ~רהקפה(

 ש5 פלטירין שטינף הישמחה לבן משלבמדרש
 בנה. צואת ותקנח אמו תבא המלך אומרמלך

 מה(. ר"ה ע"א ב"ח)מו"ק
 פ"ב )פרה מעוברת בפרה רפליגי אדרמה פורד2קפו(

 ע5י' עלה לי' לית וכי וק.שה מכשיר ר"אמ"א(
 עלה אבל' העלה ררוקא כר"י רסבר י"ל פסולה.זכר

 פליגי רלא פירש ממימפון יצחק דד2"ך כשירה.מאליו
 כרררשינן רפסולה ררבנן וטעמא בבתה אלא עצמהבפרה
 פרה לקיחה בשעת שתהא בעינן מרה אליך ויקחובמפרי
 פרה בלקחו פליגי רמצי וה"ה ררשה ההיא לי' ליתור"א
קטנה.

 אף(. ר"ה ע"א ל')ב"מ
 אמר חמאת בפרת מלאכה דהעושה אדומה כשרהקפז(

 הא מיפסלא אמאי שמים בריני רחייב נו.()בב"ק
 שותף. שהי' כגון רי"ל לבע5ים. להו ניחא לאוראי
 מלאכה. רעושה ניחותא רק רבעלים נ(חותא בעינן 5אא"נ

 אף(. ר"ה ע"א ל')ב"מ
 ראשון בית רבימי לן קיימא דהא אדומה פ~רהקפח(

 שעשה באותה נסתפקו כי פרה שום נשרפהלא
 השני'. שעשה עזרא וער ראשון בית ימי בלמשה

 בקשו(. ר"ה ע"ב ב"נ)ע"ן
 הבית ברק קרשי דפרה מייש"י אדדמה פ~רהקפט(

 שבקרבן פסולין כל בה אית דמ"מ דקשההיא.
 רטבול והאי רחמנא קרייה רחטאת משום בסמרי לןונפקא
 לפרש יש רערך פכול. רמררבנן אפשר מה"ת בשריום

 קורש אוכלי רבגרי והא בה כשר הי' ממש יוםרטבול
 טומאות. רשאר הדעת הימח מישום לחטאתמררם

 שרפה(. ר"ה ע"ב י"ן)זבחים
 עפר ואח"ב תחלה מים בעינן למצוה אדדמה כ~רהקצ(

 לאפר מסוטה והגז"ש מעכב שהוא בסוטהבמו
 לעיכובא. ולא למצוה הואפרה

 הא(. ר"ה ע"ב י"ב)תמורה

 רלא אומר הי' כי פרוסבול בתב י"ת פרוזבולקצא(
 נמי ד4ששנחן שברור. חשוב ב"ר אלאבעינן

 מילייהו רמסרי אשי רב רבי רבנן מקילין שהיו לז.()לקמן
 בתיבת אחר שמלוה מה מועיל אינו פ~רוסבולאהררי.

 בפרוסבו5 הכתוב זמן קורם שהלוה למה אלאהפרוסבול
 פ"י שביעית הכהטנה מפ' )ירושלמי פסול מאוחרולכך
ט"ה(.

 ראלימי(. ד"ה ע"ב ל"1)גיטין
 עצמם הריינים בו חתמו שלא אע"פ פורדזבולקצב(

 נזכרים ריינין שאין ערים ב5שון בתוב5*ש
 הוינא רינא בי הכי בי' רכתיב פרוזבול של התורףבתוך

 ביד 5י שיש חוב ב5 לכם מוסרני לנא ואמר פלוניואתי
 נ"כ הריינים לממה וחתומים עדים ופלוני ופלוניפ5וני
 אחר. בענין פירש ובקונטרם פרוזבו5חשוב

 לא(. ר"ה ע"א 5אג)גיכרן

 בירי הי' פרומבו5 לומר ארם נאמן ראר"נ מ~ריז121לקצנ(
 5א פרוסבו5 רבנן רתקינו כיון מ"ם ממניואבר

 אפילו נאמן רמה"ט אור"ת איסורא ואכל היתיראשביק
 שבועה.בלא

 5א(. ר"ה ע"ב ל"ז)גיטין
 בלא ונאבר 5י הי' פרוסבול ל1סר נאמן פרוזבולקצר(

 שבועה צריר לכתבו רניל1ת דאין ןהיכאשבועה.
 אינו ןד2יכא מתיבת זה )כל לא( ר"ה ע"ב 5"ז)גיטין
 שלנו(.בתום'

 קנ"ג(. אות תום' פסקי)גיטין
 שיבול מפני אמטלטלין נותבין אין פרוזבולקצה(

 נקוב יע(ביין שכיחא. רלא הלואה והואלכלותן
 לא )רשביעית פרוזבול עליו כותבין לכלותו שיבולאע"פ
 קרקע על רכותבין ןד2א במקרקעי. רבנן פלוג רלאישמט(

 והוי 5קרקעות אונאה ראין משום רשב"ם פירש שהואכל
 רנבי משום רטעמא דנך4וד2 בכל. משבון לו ישכאלו
 קירושין פר"ת )וכן חובו כל לגבות ראוי כך רע"י גביוהרר
 ולכתוב(. ר"ה ע"בכ"1

 ו5כתוב(. ר"ה ע"א כ"ז)ב"ב
 יבולין הציבור רוב מ"מ פשט רלא נהי פ~רוזבולקצו(

 מאחר פשט 5א האיך קשה מ"מ בו.לעסור
 פשט פרוזבול רוראי נראה לכך המלוים. ריוחשהוא

 רבר בי"ח וראי לבטל יכול האיך גרול אפילו לךורקשיא
 ובמו שומעין אין ויאסר אליהו יבא באם אמררוקא

 בך בנפשותיהם 5הם שעמרה מפני בירושלסישטפורש
 שמואל אמר פרוזבו5 גבי ילפיכך אלחנן. רבי הרברקרס
 שפ'שט. ואע"פ אבטליניה מהלל חילי איישרראי

 ושמן(. ר"ה ע"א ל"1)ע"ז
 אלא תיקן לררי' לאו פרוזבול רתיקן הלל פ~ואיזבדלקצז(

 תיקן ולפיכך ליחרב עתיר הי' שהבית הי'יורע
פרוזבול.

 התקין(. ר"ה ע"ב 5"א)ערכין
 הנאה אכילת לו ישיב וא"ת ידכמה דרב פוררכפד2קצח(

 שכר עלי' שנומלין במקום פרוטה אותהלהקרש
 לריין מצי רלא די"ל אבידה(. השבת לענין הנאה)במורר
 ריפתא מלמיתב ירה על הוא פטור פעמים כמה5רעת
 שמבריח הוא בעלמא ארי אבריחי והא ד4ש"ועלעניא.
 חובו רפורע די"ל הנאה. חשיב 5א והא הענימעליו
 הלכך מע5יו ארי מבריח עבורו חובו שפורע אותוהיינו
 המחזיר הכא אבל ארי כמבריח הוי ולכך היזיקא ברילאו
 באבירת שמתעסק ע"י עצמו מעל הארי כמבריחעצמו
 ונותנה אבירה בעל של מכיסו נוט5 כאלו הוא והריחבירו
5עני.

 רמהני(. ר"ה ע"ב ל"נ)נררים
 מורה רבה רגם ואור"י שכיח לא יוסף דרב פ~רדטהקצט(

 רס"ל אלא המצוה מן פטור במצוה רעוסקלר"י
 אסור לכך נהנה הוא ומ"מ בכך שכר שומר נעשהרלא

 יוסף. כרב רהלכה פמקו וה"ג ר"יץ5מורר.
 בההיא, ר"ה ע"ב נ"1)ב"ס
 והוי(. ר"ה ע"א ב"םב"מ

 5מיתבי בעיא רלא הנאה בההיא יוסף דיב פרוטהר(
 רעוסק משום שכר כשומר הוי לעניא ריפתא5י'

 שאינו היכא ןדןקא רמתעמק בשעה ידדקאבמצוה.
 תפי5ין 15 שיש ארם ראטו היא וסברא שתיהם לקייםיבו5

 ואי שכיח 5א רר"י רפרוטה אמר )לג:( רבנרריםןעיך המצוות. מן יפטור בפתחו ומזוזה בבגרו וציציתבראשו
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 כ8כ(ק הוא. ושכיח שכיח בביתו שהאבירה כ"ז לי'פמרת
 כרבה. רהלכה לר"י ךנראה כר"י. יהלכה וה"גר"ח

 בההיא(. ר"ה ע"ב נ"1)ב"ק
 פמור אינו לר"י ראף פשיטא יוסף ריב סשרוטהרא(

 ציצית שלבוש ארם שהרי לעני רפתאמלכויתב
 מצוות. מכל יפמר וכי בראשו תפילין לו שישאו

 מתיישבת בררך רהחזיק מ2מעתין )ננ:(דבעירדבין
 ך1נכט41ך יוסף. ררב לגבי כרבה שהלכה במה יותרההלכה
 )בר כרבה הלכה יוסף ורב ררבה פוסק ואמוראיםתנאים
 כר"י. הוכחה ליכא אי ומחצה( עניןמי2רה

 והוי(. ר"ה ע"א כ"ם)ב"מ
 הוי לא ראשון בבית והא ריב"א הקשה כשרוכתרב(

 מקריבין היו לא פרוכת רהוי שני ובביתפרוכת
 ראיתיה אני בר"י ר"א אמר האיך )וא"כ רבר העלםפר

 ראשון רבבית רועירין רמים(. מיפי כמה עלי' והיוברומי
 ציבור של רבר העלם ופר הוי שני רבבית תירץ ךר"יהוי.

 משוח. לכהן צריך ולא לאקרובי מצי הריוט כהןאפילו
 חויו(. ר"ה ע"א נ"ז)יומא

 רארון עילוי' כייפי רמיכף הואיל המשכן פרךכוןרג(
 שנעשה כיון ךי"ל במת. וממטא אהל הואהוי

 המומאה. בולד אף וממנמאים כלי תורת להם ישאהל
 נו'2אים כשהיו מ,וייבר"א שמואל הר"ר אומרךערך

 תורת יש א"כ לתוכה הכלים נותן למקום ממקוםהפרוכת
 מפני(. ר"ה ע"ב י"ר )ביצה עליהם.כלי
 )סוכה כראמר אהל שהוא לפי מומאה מקבל כ8רךכוןרר(

 עילויה מיכף ליה רכייף הארון על וסכותז'(
 שליש(. ר"ה ע"ב צ' )חוליןרארון.
 מקופלת. ואחת פרוסה אחת היו פרוכת שתי כשרוכתרה(

 1נעך2: המקופלת. פורסין הפרוסהנממאה
 אסור ךילךן החרשה. ומכניסין הישנה מוציאיןייהכ"פ
 בשנה. פעמיים חוזרות היו המשמרותבכלאים.

 י"ם-כ'(. פ"ת)תטיר
 ךמזדנות הנשואין. יצורכי מלבושים היינו כשרנטהרו(

 מוציאין סח:( )כתובות כראמר ו'2תי' אכילההיינו
 נינהו. מילי רתרי כד2מע למזונות מוציאין ואיןלפרנסה

 מי(. ר"ה ע"ב קל"ם)ב"ב
 ואין אשה לו שיש יהורי בנמ' ראמדינן דרבי' כשרי'רז(

 ע"י רוקא נראה ל'2מים מנורה הוא בניםלו
 ראחריני. דומיא בפו"ר מתעסק '2אינופשיעתו

 ואין(. ר"ה ע"ב קי"נ)פסחים
 ועשה ללאו עקר קא העראה רכדטעת ורביי כנרי'רח(

 ביאה. נמר ער מקיים לא ורבורפרו
 כופין(. ר"ה ע"א י"ג)ב"ב

 שמצווה רמי הוא נמי תעשה ואל ר'2ב י"י כ8ו"ררם(

 זרע. להשחית שלא מצווה פו"רעי
 והא(. ר"ה ע"ב נאמ)סנחררין

 לו יןיך ובת. בן היינו בנים לו אין ךר1ני' כ8רי'רי(
 הרי בנים בני ורבי' פרי' קיים לא ומתובנים

 ססר תרי אבל לברא וברתא לברתא ברא ל"ש כבניםהם
 ורבי'. פרי' קייםלא

 קכ"ר(. אות מו"ק תום')פסקי
 וחשוב נאמן בעינן פרנס ירושלמי הציבור כירנםריא(

 נזירה. משוםושהצילם
 י"ב(. אות תום' פסקי)תענית

 רום5 ביר שתפול פרם עתירה ראמרינן הא כשרםריב(
 הכה2יח. לביאת סמוךהיינו

 כדטכא(. ר"ה ע"ב ב')ע"ז
 כורש רכרמי בקונמרם רפירי2 למאי וא"ת כשךסייםרינ(

 רב לי' ראמר )קיז.( ובב"ק לבבל פרסייםבאו
 קפרי רלא ריוונאי מלכותא הוה האירנא ער כהנאלרב

 כהטמע אשפ"ר וקפרי נינהו פרסיים השתא רמיםאשפיכות
 פירושא הכי רהתם ן4סןך"י לבבל. פרסיים אתו רברבימי
 המושלים ועכשיו מיוונים היו בבל של המושלים האירנאער
 כורש. מימות שם היו פרסיים 5עולם אבל פרסייםהם

 הא(. ר"ה ע"א י"ז)ניטין
 אביי אז תובעין לו שאין ממון רחייב היכא כירעוןריר(

 שייך לא רהכא זמניה בגו פרע רלא מורוורבא
 נתחייב שלא בבכור כגון כלל עריין נתחייב רלאהיכא רמצוה. מררות שייך מצוה רבר הוא אם 4וך למררן.רלא
 בתוך פרע רלא מורו ורבא אביי יום י2לי2ים ער לכהןליתן
 כה"ג. כל וכן ויפמר '2לי2ים בתוך ימות רשמאזמני'

 כי(. ר"ה ע"ב ה')ב"ב
 ולהשליכו ליקחנו מותר הארם נושך אם פרעושרמו(

 שרי. צער רמשוםכועליו
 חצר(. ר"ה ר"ה ע"ב ק"ז)שבת

 ראין לממה פניו כמפרש ולא למעלה פניו כ8דקרןרמז(
 )ער.( בב"ב כדטמע וכן זה בענין לאכולררך

 וכו'. אפרקיר רגני מרברבמתי
 פרקרן(. ר"ה ע"א ק"ח)פסחים

 ויהי ממאים רפרשת כפ"ה לא פ2מאים כ8ךשיןריז(
 )ובגימין פסח בערב נאמרה הפרשה רזואנשים

 את משה שהקים ביום נאמרה ממאים רפ' אמרינןם.
 תרומה טומאת מטאים פ' אלא ניסן( בר"ח היינוהכיטכן
וקרשים.

 שנאמר(. ר"ה ע"ב ו')פסחים
 מן ומושך בא הי' פרת '2נהר פירש ר"ת כ8ךר2ריח(

 מערן בא ופרת לררום ך44"י עולם י2ל מצפון הוא ע41ןךגן ערן מקרמת בא פרת נהר שהרי לררוםהצפון
 לררום. מצפון מושךוהי'

 ער(. ר"ה ע"ב ע"א)קידושין
 אבל לא"י מבבל רהולך מכאן משמע הוה כשרתרים(

 לבבל מא"י שיורר לי ואמר כוא"י לאחרשאלתי
 )וכן פרת רבא סהדא במערבא ממרא ראמרינן כווכחוכן

 מבבל הולך ראפילו לומר רוחק וזהו בקונמרם( שםפירש
 הנהר ומתרבה ג'2מים רוב מחמת הנהר כיטגרל ניכרלא"י

 המים. ריבוי מתוךמאחוריו
 לא(. ר"ה ע"ב מ"ר)בכורות

 לא פרת( נהר הרביעי )והנהר רביעי רנקרא כ8ריערכ(
 ששכצ רמעיקרא פרת רהוא קמן שהואמשני

 הולך ךפרוע ראשים. לר' ליפרר שמתחיל מקורםפרת
 בסילוק הקליר ר"א יסר שקלים ךפו' הילוכו. לררךביושר
 שהוא בב"ר משמע ךכנן נהרות. שני כנגר תוקפורפרת
 אומר והוא הו5ך קולך אין מה מפני לפרת שאומרגרול

 הולך קולך מה מפני לחדקל 4*ך23ך עלי מעיריןפירותי
 רחרקל משמע ואראה קולי אשמיע הלואי אומרוהוא
 הנרול הנהר ער )ם"ז( הנשבעין כל ך1נכ8' מפרת.קטן
 קורהו א"י כהטום ררוקא כה2מע כמלך מלך עבר פרתנהר
 הוא(. ר"ה ע"ב נ"ה )בכורותנדול.
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 רבל מטעם רפמור ר"ח פסק בבעלים ס4שיעהרכא(
 המיק5 כרברי ה5בה ורבינא ר"א רפ5יגיהיכא

 לפמור קולא חשוב מ"ם מפקיר 5גבי חומרא רהויאע"נ
 5קו5א. ממונא וספקהמוחזק

 איתסר(. ר"ה ע"א צ"ה)ב"0
 5הקשות אין קנין בעי 5א רמחי5ה שביררנו טפשרהרכב(

 צריכה פשרה גבי )1.( בסנהררין שפירשמה"ג
 שמח5 להקנות צריך המוח5 קנין צריכים רשניהםקנין
 פשרה דשאני החצי 5ו שישלם 5הקנות צריך והמש5ם5ו

 ברין זוכה שהי' יורע הי' שאי5ו במעות 5מחי5הררמי
 ךכמו["כם טפי. רא5ים קנין צריבה ו5הבי מוחל הי'5א

 נפרש 5א אם מ"ש בב'. סגי ו5א ג' רבעי מאןאיכא
 שיקיימו שישמעו קורם עושין הקנין א5א בה"ג שמפרשכמו
 כשישמעו בהן 5חזור יוכ5ו ק:ין רב5א הפשרניםרברי

 נלום. קשה 5א ראזהפשרה
 חוזר(, ר"ה ע"א קי"ב)ב"מ

 פל"ח( רר"א )בפרקי ראמרינן הא יי,יל כךתי כ4רזרכג(
 רוקא היינו חזיר אוכל כאלו כותי פת האוכ5כל

 עושה שהכותי העיסה אבל בביתו ועושה לש שהכותיפת
 מותר. ישראל שלבביתו

 מצת(. ר"ה ע"ב ע"1)קירושין
 5יקח סומכין אנו הביצים מן הנלוש בכרים ס4רזרכר(

 ביצים מ'טום ואי הכמים התירו עצמורפת
 עיקר. קמחא אמרינן הא בהשש5קו

 קמ"ל(. ר"ה ע"ב ט"ז)ביצה
 הוא מתק"ם שאט רבר פת והלא וא"ת ט עמר" סעזרכה(

 מהם לוקחץ אץ מתק"ם שאין ורבר )ה(5עי5
 כרבר והוה זבינא ע5" וקפץ הוא חשוב רבר רפתרי"ל

המתקיים.
 רבי(. ר"ה ע"ב י"ג)ע"ז

 ישראל פ5מר יטאין במקום אסור 5א עבו"ם ~4רןרכה
 רבי(. ר"ה ע"ב י"ג)ע"ז

 איסור1 פשמ ש5א כיון 5אכו5 עתה סמכו עכו"ם ס4רזרכז(
 אא"כ הציבור על גזירה גוזרין ואין ישראלבכל

 בירושלמי ראמרינן ועור בה לעמור יכולין הציבוררוב
 מפת שנזהר ומי והתירוהו ע5יו עמרו פת רשבתובפ"ק
 אחת בקערה נזהר שאינו מי עם לאכו5 מותרעכו"ם
 תערובות. ע"י 5אסור 5החמירראין

 מכ55(. ר"ה ע"ב 5"ה)ע"ז
 באכי5ה אמור עכו"ם של רפת יאע"ג עמויים פתרכח(

 ממנו יקנה שמא וחיישינן שרי מיהאבהנאה
 המ5ח(. 5ים הנאה יו5יך )וע"כ לפוע5יו ויתןישראל

 כו5ן(. ר"ה ע"ב ע"ב)זבחים
 באבי5ה מותר הבצק אב5 פתן על יגזרו עכך"ם ס4רזרכמ(

 ר"ת.כרפירש
 מותר(. ד"ה ע"ב נ"ר)חולין

 שלוקחין קטן נחתום פלטר נראה יכך פלטר פתה(
 לטוכרן כרי גרול הנחתום מן ביחר ככרותהרבה

 הוא משתכהט פלטר קאמר נמי ךבנירר~טלמי יר. עליר
 נחתומין.בכמה

 אב5(. ר"ה ע"ב נ"ה)ע"ז
 טורח ארם ראין תזקה ריש אף פתוה פתהר5א(

 טהימן. רלא נראה מ"מ ומפסירהבסעורה
 אמר(. ר"ה ע"א י')כתובות

 צדי"קמערכת

 ולא ביום הנראים הגרולים 5א הכומבים צאתא(
 בינונים. אלא בלי5ה הנראיםהקמנים

 תרי(. ד"ה ע"א 5"ה)שבת
 יממא הכוכבים צאת רער פשיטא המומבים 4כאתב(

 יהורה ר' רקאמר לר:( )שכת פ5יני ומ"מהוא
 למ"ר ואיכא מארימין מזרח שפני זמן כל החמהמשתשקע

 לפני גרו5ה שעה הנראה לפי שהוא מי5 ח5קי שניהתם
 הכוכבים. בצאת בקיאין אנו ראין הכובביםצאת

 והא(. ר"ה ע"א ב')פמחים
 הבוכבים צאת בשיעור אב5 5י5ה הוי הכומבים צאתג(

 ביום. נראין כוכבים שיש חילוקיש
 והא(. ר"ה ע"ב כ')מגילה

 הלל )לענין להו קרי יחיר ישרא5 כ5 שם שאין 4כבנורר(
 אלא אותו גומרין אין ישרא5 כל 5יכארכי

 5עו5ם(. גומרין ישרא5 כ5 5גאו5ת אב5הי"ח
 כאן(. ר"ה ע"ב מ"ר)סוכה

 5כותי צרוקי בין רמפלינ 5ר"ג וכותים צדוקיםה(
 וכותי הוא גמור ישרא5 רצרוקי משום צ"5ע"כ

 רמשסע 5ר"י קשיא ךכמיועך הן. אריות רגירי גמורעכו"ם
 הן אמת נירי רכות,ם 4י' סבר רר"ג )י.( בגימיןבהריא
 רגרסי נמי רלכטפרים כותים. עריו ששני גמרמכשיר

 גירי כותים רם"5 )ר.( בחולין 5י' שמעינן הא רשב"גהכא
 בל אומר רשב"ג רקתני מותרת בותי מצת גבי הןאמת
 מישרא5. בה סרקרקין יותר כותים בה שהחזיקומצוה

 כעכו"ם. אינם 5רירי' כותי ובין צרוקי רבין 5ר"יןנךאה
 אר"ג(. ר"ה ע"ב ס"א)עירובין

 בגופם ושלוקים ביסורים מעונים פעמים עצמם צדיקים1(
ובממונם.

 רינא(. ור"ה והאסר ר"ה ע"ב ה')ברכות
 אבל רבי כגון ש5חנות 5שתי זוכים מהם במה צדיקיםז(

 זוכה. ארם כ55א
 לא(. ד"ה ע"ב ה')ברכות

 ביר"ש אב5 ארם בירי מעלין 51א מויייין צדיקיםח(
 ביר"ש ו5הטריחם 5הענישם ארעא אורח5או

 ארם. בני כרררש5א
 ההוא(. ר"ה ע"א ז')ברכות

 בזכרונות 5הניה יש ו5כר בזרוע נרונין צדיקיםמ(
 בזרוע והם אפחר( המתחי5 ר"ה ש5 ב')יום

 באו. 5א עריר ול"ג באוערר
 והם(. ר"ה ע"ב י"ז)ברבות

 ירו ע5 תק5ה מביא קהב"ה שאין צדיק צדיקים,י(
 ביותר. לצריק הוא שגנאי איסור באכי5תומכש"כ

 רבי(. ר"ה ע"ב י"ב)שבת
 שיש ואור"י מעיים בחולי מתים יובם 4כדיקיםיא(

 נקיים להיות המעיים מן אכילה 5מרקבמררש
 ה'טרת. כמלאכיוטהורים

 רובם(. ר"ה ע"ב קי"ח)שבת

 אין צריקים ש5 בהמתן רהשתא הפירכא ובדיקיםיב(
 5א עצכק צריקים ירם ע5 תקלה מביאהקב"ה

 עצ10 .טהחבם במקום אלא פירכא האי שייך 5אכש"כ

 ירו ע5 לכהונה כשמעלין לא )אבל איסור באנילתנכשל
 מ"ר(. ר"ה ר"ה ע"ב צ"ט )יבמותוכרומה(.
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 באותו נכשל והרשע בו הולר שהצריק ריד צדיקיםינ(
 ופושעים בם ילכו וצריקים נאמר ע"ז עצמוררר

 בם.יכשלו
 מי(. ר"ה ע"א כ"נ)נזיר

 הקב"ה אין צריקים של בהמתן רהשתא שכדיקיםיר(
 כש"כ 5א עצמן צריקים ירם על תקלהמביא

 5א פיו על לכהונה עבר רהעלו )כח:( רכתובותובההיא
 הוא ננאי ראכי5ה רבמירי רמברתו )אף ר"ת לי'גרים
 איסור אכילת שם שיש אף אימור( רבר שאוכללצריק
 כיון מ"מ בתרומה אמורין שהן ו5בניו 5אשתותרומה
 5הקשות סברא אין איסור באכי5ת נכש5 אין עצמויפחכם
 וכו'(. בהמתן)השתא

 השתא(. ר"ה ע"א ז')גימין
 רהוי יתירה מצוה שעושה מי בקונמרם פי' צדיקיםמו(

 ונפרעים מוב יום בעוה"ז לו מתקנין זכיותרובא
 שעונותיו וכ5 5עוה"ב לו י"ט תיקון וזה עונותיוממנו
 שכר 5ו שמשלמין ביש יום הזמנת לי' עברינןמרובין
 פירש ךך"ון רע. יום 5ו מתוקן 5היות כאןפצותיו
 בעוה"ז ותרווייהו ביש ויום מוב יום לי' רעברינןפתני'
 צריק של ימיו ורוב ברעה שרוי רשע 'של ימיו רובאבל
 עונותיו. על מרובין כשזכיותיו במובהשרוי

 מתניתין(. ד"ה ע"ב ל"ט)קירושין
 ממה חסד ררב )יז.( בר"ה דאמרינן אף צדיקיםמז(

 מצות בשאר היינו שקולים כשהן חסדכ5פי
 ואם אב )כיבוד בהני אבל כבינוני הוי שקוליםכשמעשיו

 נמור. צריק חשוב וכו'(וג"ח
 שאם(, ר"ה ע"ב ל"מ)קירושין

 )מא.( רמנחות רההיא אומר הי' יהורה ורבי שכדיקימיז(
 אין לי' ראית 5מעמי' ראזי5 דשמואלאליבא

 בלבושיהם הצדיקים כשיעמרו נמצא 5עת"ל בטי5ותמצות
 הי' יצחק ךךגגינך עבירה. כאן ויש ציצית ב5איהיו
 זהירי רהוי בחייהם ציצית להם שהי' לראשוניםמחלק
 הוי שעתא ההיא רמינן לא אי ימיהן כ5 ציציתבמצות
 האי כו5י ציצית במצות זהירי ר5א האידנא אבל5ענ.

 ואפי5ו קיים ולא שקיים לומר לעג הוי רמינן איאררבה
 האחרים. 5בייש ש5א 5הטיל אין שקיימולאותן

 אבל(. ד"ה ע"ב ס"ה)מנחות
 שבחיי מבחייהם יותר במיתתן גרולים צדיקיםיח(

 אצ5ם ויושבים רשעים כמה בהם נונעיםהצריקים
 אצ5ם 5התערב רשות לרשעים 5הם אין מיתתםולאחר
 א5ישע. גביכמעשה

 נרו5ים(. ר"ה ע"ב ז')חו5ין
 אב5 אף יכפה במתר מתן מתבייש שהסקבל צדקהימ(

 5הוריעו. צריך מתבייש המקב5 שאיןבמתנה
 הנותן(. ר"ה ע"ב י')שבת

כ(
 שכדקד~

 להשיא שלא אפי5ו בשבת 5עניים פוסקים
 ויתומה.יתום

 ואמר(. ר"ה ע"א ק"נ)שבת
 שעשה הצרקה ע5 ומתחרט תוהא אינו אם שכדקהכא(

 ה"ז מצפה שהוא הטובה 5ו בא 5א אםאפי5ו
 גמור.צדיק

.

 שיזכה(. ר"ה ע"ב ח' )פסחים
 גבאי ביר 5יתן שפוסקים דצדקה פסק ר"ת שכדקדזכב(

 הגבאי ואין לנבאי מלמוסרה תאחר בב5ישנה

 עצסו ביר נורר שארם מה אבל מלח5קה תאחרבב5
 תאחר. בבל אינה5כשירצה

 והחרמין(. ר"ה ע"א ר')ר"ה
 5אלתר ע5ה רמיחייב )1.( 5קמן רבא ראמר שכדקדןכג(

 5אהרורי מחייב 5א אבל עניים רקיימיה"מ
 רנלים. שלשה עברו ש5א זמן כלבתרייהו

 צרקות(. ר"ה ע"א ר')ר"ה
 ער 5ו שממתין דוחקו בשעת לעני הממציא שכדקדזכר(

 רעות בכל5 היא ביוקר קונה ונמצא היוקרשעת
 שהמושל כנון רמיירי ממרש ור"ת )פירש"י(. וצרותרבות
 קרקעותיו ע5 מעות 5ו שילוה 5ו ואמר זה ובא 5עניתפם
 בפריונו טיק5 המושל הי' בא זה מובה בעל הי' לאואם
 שכיח. לא 5ע5לתא זוזא ועני רחוק שהואלפי

 זה(. ר"ה ע"א ה')חנינה
 בירוש5מי מפ' מחומעו יותר יבזבז רא5 רקיי"5 שכדל~מכה(

 ואי5ך ומבאן חומש 5בזבז יכ1ל ראשונהשבפעם
 הריוח. חוכהט יתן ושנה שנהבכל

 א5(. ר"ה ע"א נ')כתובות
כו(

 שכדקד~
 ע5 כשיחזור יותר מרחמים שנים בשאר
 בצורת. מבשניהפתחים

 שמע(. ד"ה ע"ב י"ב)ניטין
 הנותן א5א צרקה מיקרי רלא מפרשים יש שכדקהכז(

 פ"ח( )ב"ב לו ותן מש5ך צדק כמומש5ו
 אינו ראם כדטכון קונה רבע"ח שמעינן שפיר)וע"כ
 מנין(, צרקהקונה

 צרקה(. ד"ה ע"ב ח')קירושין
 לעולם בא ש5א דבר מקריש ארם שאין כמו שכדקהכח(

 וכשאסר רש5ב5"ע צרקה נותן ארם איןה"נ
 אמ אבל שלבל"ע. כמו החוב זה הוי לענייםניתבי'
 לצרקה או להקרש אתנהו לידי לכשיבא זה חובאומר
 נרר. מטעם שמתחייברומה

 ד"היר(. ע"ב ל"1)ב"ק
 כשיבא פ5וני חוב )האומר כ"י( )נוסחאות שכדקדזכם(

 נרר( משום חייב 5צרקה או להקרש אתנהו5ידי
 צדקה נותן ארם אין ה"נ רשלב"5 מקריש ארם שאיןכמך

 אם 5י חייב שאתה מה לעניים תן וכשיאמרדשלב"ל
 רהוי לתתן חייב אינו צרקה גבאי או במעמר הענייםאין

 תירוץ לחר הקרש 5"ה מקדישו הי' אם ךכ:ןרשלב"ל.

מהתום'.
 ק"נ(. אות תום' פסקי)ב"ק

 טוב אורח אומר מהוננים אדם בני בתור צדקה5(
 בשבי5י אלא מרח 5א בעה"ב שטרח מהכ5

 הבעה"ב אם שא5והו אם מהוגנים שאינם אדם בני ביןאב5
 )מז.( בערכין דאמרינן לא יאמר יפות פנים בסברקב5והו
 לו. תחשב ק55ה נרו5 בקו5 רעהומברך

 באושפיזא(. ר"ה ע"ב כ"נ)ב"מ
 באבידה שמתעסק דבשעה מורה רבה נם צדקה5א(

 5עניים. רפתא מלמיתבשפטור
 והוי(. ר"ה ע"א כ"ט)ב"מ

 ונצמרך למקום ממקום העובר הבית בע5 פכדקה5ב(
 שמים ידי לצאת ישלם 5ביתו וכשיחזורנוט5

 שי"נ(. אות תוס' פסקי )ב"מ ש5נו(. בתום')אינו
 וקשה כמגכו"ם צדקה מקב5ין אין עכו"ם צדקה,5ג(

 לבי שרנא דנרכ טייעא סההוא רקבל~הא
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 ואמרי' קרבן כמו רהוי כושום די"ל ו'( )בעירוביןכנישתא
 כישראל. ונרבות שנוררים נכרים לרבות אישאיש

 סתוך(. ר"ה ע"א ח')ב"ב
 שיכופו עליהם רקבלו נתן לרב רבא ראכפי' צדקהלר(

 ב"ר ראין רהא נראה ולריצננ"א הנבאי.אותו
 נענשין ראין היינו בצרה שכרה שמתן מ"ע עלמוזחרין
 משמע רכן רוצין(. אם לכוף יכולים אבל כופין אינם)אם

 להו ואסר וכפתוה אבוה טוקיר הוה רלא באחרבירושלמי
 כשאר שיעשה ער להכריחו מוזהרין אינכם ה"פשבקוה
 נפשו. שתצא ער אותו רמכיןמ"ע

 אכפי'(, ר"ה ע"ב ח')ב"ב
 לכ5 אותה ס'טנים העיר רבני לר"ת נראה ~כדקהיח(

 באת ואפילו הרשות לרבר אפילו שירצומה
 כמטבא לשנות רשאי אינו בעצטו הנבאי )רק הנבאיליר

 לשומרי הקופה מעות לתת נוהג ר"ת הי' רכנןלידו(.
 אותם. נותנים העיר בני רעת שעל לפיהעיר

 ולשנותה(. ר"ה ע"ב ח')ב"ב
 כלום לו יתנו לא אם הפן;חים על להחוזר ~כדקהלו(

 יתנו לא אחרים שגם כ"ש צדקח של קופהכון
 סועם. רבר צרקה של כוקופה לו נותנין וע"כלו

 לא(. ר"ה ע"א מ')ב"ב

 שלום מ'טום אבל עכו"ם סן מקבלין ראין ~כדקך;5ז(
 רבא רפלגינהו היכי דכני- לקב5. מותרמלכות

 )היינו עכו"ם שבויי יוסף רב בהו פרה ה"נ עכו"םלעניי
 הוי דל4ש מלכא(. רשבור אימיה לו ששלחהמהמעות
 לפרנסם רגילין שישראל ירעי נסי ראינהו רעתנניבת

 עניי עם עכו"ם עניי מפרנסים סא.( )נימיןכראמרינן
 5בי שרגא דנרב רעכו"ם ש5ום. ררכי מפניישרא5
 והם קרבן כמו הוי רהתם משום ממנו וקבלוכנישתא

 כישראל. ונרבות נרריםנוררים
 יתיב(. ר"ה ע"א ח')ב"ב

 )סעורות תמחוי מחלקין ראין לר"י נראה ןבדקה5ח(
 נתנו לכוי להבחין יכולין שאין 5פי ב5ילהלעני(

 למקום ממקום העובר לעני נותנין דע"נב נתנו. לוולכוי

 ראיכא סעורה ההיא אחת בכעורה רי רהי' )אף סעורותב'
 עמו( יוליכנו עכשיו לו שנותנין וסעורה סיר יאכלבהרי'
 אזי5 בריקן לאו אזיל רכי לכוחר ואחת בלילה אחתשיאכ5
 ולא לו שאין לכוי בסלו פת 5ו שיש מי רומהדאינו

 כ"כ. רעביהא
 אין(. ר"ה ע"א מ')ב"ב

 תצמרך 'ואל חו5 שבתך עשה ר"ע ראמר ~כדכ"ץלט(

 שבת סעורת רבשבי5 לרשב"א נראדץ5בריות.

 נם נומל 5יטו5 צריך ב'טכבר אב5 51יטו5 להתחי5 15אין

 שבת. 5סעורתפרי
 שבת(. ר"ה ע"א מ')ב"ב

 קנאת )היינו להקב"ה שמהנא מי נ"כ נקרא צדקהס(

 צבאות(.ה'
 ויבא(. ר"ה ע"ב י')ב"ב

 נמר )רקסבר שמוא5 מורה רהכא משמע צדקהמא(

 להוציא צריך ראין בשפתיו( שיבטא צרירב5בו

 לב. נריב וכ5 דכתיב כהטוםבשפתיו
 שאני(. ר"ה ע"ב כ"ו)'טבועות

 נבי ר"ת בשם מתענין ר"ה ע"א ל"א)ובע"ז
 )במו 5ב נריב בכלל הוי בלבו נמר אםתענית

 מביא י"נ כ5ל תענית ובהרא'"ט צרקה.נבי
 רהא ה5שון בזה מפורש יותר ז"5 ר"תבשם
 תשמור שפתיך מוצא ררשינן צרקהנבי

 ב5בו(. נמרוטועי5-
 )ב"ק לצרקה מועם רבר הנשים מן מקבלין ~כדל~ץמב(

 ברבר מקפיר הבעל ראין נזילה זה ואיןקי"א(
מועט.

 אשת(. ר"ה ע"ב ו')חולין
 ויש לו ואין רוצה יש הן קרושים ישרא5 צדקהמנ(

 קרושים איקרו ואפ"ה רוצה ואינו לושיש
 הבושת. כופני אצלו לאכול חבירו אתשמזמן

 ויש(. ר"ה ע"ב ז')חולין
 צרקה הלא הצרקה ע5 לכוף אפיטר האיר צדקהמר(

 שלמסה ב"ר ואין בצרה שכרה שמתן עשההוא
 ברברים היינו ראכפי' ר"ת אוסר לכך עלי'מוזהרין
 ארבע מיני' ואפיק אמי בר לר"ן אכפי' רבא ח')ב"ב
 רלא 5או איכא נמי רבצרקה דעךך לצרסה(. זוזמאות
 תאמ'1. ולאתקפו'1

 כ5(, ר"ה ע"ב ק"י)חולין

 לשנותה מותר נבאי 5יר באתה שלא ער ~כדקדץסהז
 למצוה מטש לשנותה מותר פירש ברוךרבינו

 לעשות יכול 5עניים לצדקה סלע ארם נרר ד4וםאחרת.
 כן משמע לא לשנותה לישנא אבל אחרת מצוהממנו
 וראי לשנותה אבל קאמר רללותה לומר נראההלכך
 ליד ךכו~טבאתה נבאי. ליר באתה לא נמי כיאמור
 5לותה. אסורנבאי

 ער(. ד"ה ע"ב ו')ערכין
 משבאתה העיר צרקה מעות מללות ליזהר יש צרקהמו(

 אין כיון נמי הקה5 ברשות ואפילו נבאיליר
 ציבור. צורכיזה

 ער(. ר"ה ע"ב ו')ערכין
 בנרבת אלא ע5י' מתנה ב"ף 5ב אמרינן לא צדקהמז(

 5ומר שייך לא 4ובל הל.טכה, תרומת כנוןציבור
 לכשוסרה הקרישה אפילו יחיר נרבת בהקרש מתנה ב"רלב

5ציבור.
 בונין(. ר"ה ע"א י"ר)מעילה

 במקרא אבל הי' נמור צריק יהודה כולך צדקי'מח(
 כת ירמי' להעלות שצוה אם כי יותר מצינולא

הטיט.
 צרקי'(. ר"ה ע"ב כ"ח)מו"ק

 הי' שלא ע5 ביותר מצטער הי' המלך צדקידצמט(
 ינ5ה ש5א לנבוכרנצר )'טנשבע השבועהמגלה

 שמים ממלאכת מתבמל והי' חי'( כשהיא ארנבא שאכלעליו
 ש5 בפניו שלא 5ו התירו )וע"כ מצוה לרבר כמווהוי

 רצון לעשות החכמים ע5 רמצוה דעוי"לנבוכרנצר(.
 כרפרישית. מתירין מצוה ולרברהמלך

 אמרו(. ר"ה ע"א ס"ה)נררים
 ר"ה ע"ב כ"ח )ובטו"ק גמור חסיר הי' צדקיהונ(

 הי'(. גמור צריקצרקי'
 5יחוש(. ר"ה ע"ב ל"ה)נימין

 אבותיו מקום מפלא יאשיהו בן יהואחז( )או צרקיהנא(
 הוי שעה באותו שמא הוא שרשע ואע"פהי'

צדיק.
 ססלא(. ר"ה ע"נ ה')כריתות
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 שיצא מי )5ענין כפר שם בקונטרם פירש שכךנטימנב(
 עבר אם קודש בשר בידו שיש ונזכרמירושלים

 ו5א במקומו שורפו משם ביהמ"ק 5ראות שיכו5צופים
 מפרש דטכי5תין דבתוספתא אומר ךך"י 5חזור(.הסריחוהו
 מקום כל פירוש מפסיק ואין הרואה צופים איזהובהדיא
 כךטם. 5ראותו שיכו5 ירוש5יםסביב

 אם(. ד"ה ע"א מ"מ)פסחים
 היינו עין במביעת 5י' דמהדרינן מרבנן שכרך1נאננ(

 דהוא(. כ5 עין במביעת )ו5א גמור עיןבסביעת
 ולא(. ד"ה ע"א צ"1)חולין

 דבשוי' נראה אסור בחו5 אף עצמה דיוקני צוררוןנד(
 כדמשמע מותר נוי אב5 ומז5ות כוכבים5שם

 דזוזא אצורתא מסתכ5י הוי ד5א קדושים ש5 בנן נ.()ע"ז
 מסתכ5י. הוו דאחרינימכ55

 ודיוקני(. ד"ה ע"א קמ"ט)שבת
 בהם אין בעלמא צבעים כיני שהם ציורים שכךרךוןנה(

 חיישינן ד5א 5יכא חשדא ואפי5ו כ55מכהטות
 בדבר וכש"כ שוקע בחותם ו5א בו5מ בחותם א5א5חשדא

 עושים 5א במחזורים ועיפות חיות ש5 ציורים )היינוזה
 5אביהם 5בם מכוונים אין בצורות שמסתכ5ים שמתוךיפה

 בע5מא. צבע מין א5א בולם ו5א שוקע 5א שאינושבשמים(
 צבעים במיני צורות לצור מותר ישרא5 דאפי5ולנ"ל
 פרצוף א5א אסר ד5א פס5 5ך תעשה 5א כהטום בזהואין
 דתניא ךד:א מותר. צבעים במיני אב5 בששר חקוקנמור

 ועוף חיה בהמא אפי5ו וכו' פס5 5ך תעשה 5אבמכי5תא
 וצורה בו5סת צורה דהיינו 5י נראה וכו' וחגביםדנים

 שבמים. בבואה דמית וחוקק צורה ועושהשוקעת
 כרובים(. ד"ה ע"א נ"ד)יומא

 אריות ושנים דכתיב תמי' אני ש5מה כסא ע5 שכךרווןנו(
 הדיבור דעפ"י לומר ואין ונו' הידות אצ5עומדים

 ך14יכא מעתה. דבר 5חד'ט רשאי נביא אין שהריהוה
 הכרמל בהר א5יהו כמו שאני כי5תא מינדרא בהא5מימר
 5העיד באים עדים שכשהיו מי5תא מינדר בכאןוהי'
 במדרש שיש כמו ונוהמים שואגים האריות היובפניו
 י"5 14"נ שקר. עדות 5העיד מתפחדים היו כךומתוך
 גביה. שכיחים דרבים 5יכא וחשדא 5ו עשודאחרים

 כרובים(. ד"ה ע"א נ"ד)יומא
 ציורים קדשים וקדשי היכ5 בכות5י שעשו ומה שכךלטויןנז(

 התיכירה א5 הכפורת פני סביב בכות5חקוקים
 הדיבור פי ע5 5ומר יש מפה התימורה א5 אריה ופניכ?פה
 תעשה 5א שייך ד5א י"5 א"נ כ"ח(. א' )ד"ה בכתבהכ5
 דאינו 5א בסחובר הכות5 ע5 אב5 בת5וש א5א פס55ך
 מדמה שאני ך44ע"ג הכות5. 5נבי ובס5 בע5מא 5נויא5א
 ךע1די האחרון. התירוץ זה כמו מעשה עושה הייתי5א
 מותר פרצופין מיני דכל מוכח מג:( )ע"ז סוניית ד5פינ"5

 אדם מפרצוף חוץ בו5מ וחותמה חקוקין אפי5ו5עשות
 שבכסא הדדי בהדי פרצופין ארבעה דמות או5חודיה
 שבמדור שכדטין ודמות ונשר שור אריה ארםהכבוד
 התחתון. ושבמדורהע5יון

 כרובים(. ד"ה ע"א נ"ד)יומא
 ככיתן א5א אסירי 5א שבמקדש ושכדטין שכךרר1ןנח(

 שום יוכ5 5א דא5"ה ורחבו ארכו כמידתדוקא
 ךעךך במקדש. שהיו 5פי וכ5ים שו5חן בית 5עשותאדם
 א5א תורה אסרה 5א מסתמא כמותן 5עשות ראמשרכיון

 אסרח כמותן לעשות שא"א שברקיע שמשין אבל בהןכיוצא
 ארכו ככרדת עושה שאינו ואע"פ דוגמתן לעשותתורה
ורחבו.

 כרובים(. ד"ה ע"א נ"ר)יומא
 שרפים חיות כנון הע5יון שבמדור ושכהטין שכררךוןנמ(

 חיכא אפי5ו אסור השרת ומלאכיואופנים
 רבים דשכיחי היכא חשדא 5יכא ואפי5ו 5ו עשודאחרים
 14"2 זימני. תרי תעשון לא תעשון 5א דכתיב כהטוםגביה

 תעשון 5א 5יה וסמוך עמכם דברתי השמים מן כידרשינן
 שכדטין אפי5ו דחיינו תעשון 5א השמים שמן כ5דהיינו
 עושין אחרים אב5 תעשון 5א אתם ודוקא התחתוןשבמדור

 נדרוש 5כם תעשו 5א זהב וא5הי כסף א5הי ואת5כם
 14"נ אחרים. ע"י אפי5ו לאסור הע5יון שבמדור5שמשין
 מ"מ עבר 5א 5חודה עשייה רמשום פרקים ש5 הואאפי5ו
 חייב. 5עובדם 5הו עבידכי

 כרובים(. ד"ה ע"א נ"ד)יומא
 זמנא בכ5 בי' הרר לא דאביי מי5י ת5ת הני שכורךיןס(

 תורה אסרה 5א טמה ש5 דבשכךטין אמתדכו5ה
 ך1נשמשיד או5ם. תבנית ואכסדרה היכ5 תבנית ביתא5א

 ך1נב1רור וכוכבים. ולבנה חמה תורה אסרההתחתונים
 פנים. ד' דמותהע5יון

 לא(. ד"ה ע"ב כ"ד)ר"ה
 כרבא דקיי"5 אדם צורת 5עשות מותר ו5פי"ז שכורךוןסא(

 5קנק תניא וכן ראי' אין ךב1ידע אביי.5נבי
 איכא כי רי"ל בה. לחתום אסור שקוע שחותמהסבעת
 ספי. שרי אדם עם מרצופיםשאר

 5א(. וד"ה חוץ ד"ה ע"ב כ"ר)ר"ה
 אפילו מותרין האזורין ע5 ודרקון חמה צורת שכךרריןסב(

 אדם. בצורת אפי5ו מותרין שמא דזטאךבו5סין.
 מ"ה(. אות תום' פסקי)ר"ה

 בב"ר דכתיב ומה 5עשות אסור אדם צורת שכךרךוןסג(
 בחור מכאן וזקנה זקן אבינו אברהם ש5מסבע

 וכן וזקנה זקן אחד מצד כתוב שהי' היינו מכאןובחורה
 שכר הקודש עיר וירוש5ים וש5מה דוד גבי רש"יפירש
 במטבע. כתובהי'

 מסבע(. ד"ה ע"ב צ"ז)ב-'ק
 אכט1י אסור 5חודיה אדם דפרצוף כיון וא"ת שכךרךוןסד(

 תיפוק בהדדי פנים ארבעה דמות לאסוראיצמריר
 פרצו4 כשמצא אף 5חייב ך'"ל אדם. דמות דאיכא5י'

 ה5כה ךכן 5אוין, בשני 5עבור איינ פנים. 5ד'והש5ים
 אותם ךמיהך 5עשות. ואסור 5חתום אסור אדםדפרצוף
 מותרין ברקמה וכן בצבעים בסדינים שצובעים אדםצורות
 פרצוף. חצי א5א ש5ם פרצוף 5הם שאיןכיון

 לא(. ד"ה ע"א מ"ג)ע"ז
 5החתים ש5א 5החמיר רוצים שהיו ויש צורותסה(

 חוב בשבי5 אדם צורת בו שיש חותם5עכו"ם
 אותם לחגור ש5א ךכן 5עצמו. 5ו מביא העכו"ם הי'אא"כ
 סמך יש אב1נם בו5טת. אדם צורת בהם שישרצועות
 יהודה דרב אותה שמעמיד גדו5ות ה5כות מתוך5התיר
 ך84ךך"י מבאחריני. מפי חשדא שייך ושם דרקוןבצורת
 בין חי5וק אין ומז5ות ו5בנה בחמה כי וריב"אור"ת
 עכו"ם. צורת בהם שיש מסבעות ב111ערין לשוקעין.בולטין

 והא ד"ה שאני, ד"ה ע"ב מ"נ)ע"ז
 שע5(. וד"הר"נ
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 5חנור דכן בחוב, אדם צורת 5החתים פותר צורותסו(
 בבנדי צורה ךכן אדם, צורת בה שישרצועה

 הבו5מת. אדם צורת 5עשות אסור אבלרקפה,
 צ"א(. אות תום' פסקי)ע"ז

 משהו קנה אפי5ו הוי עייובין 5ענין הפהה צדרתסז(
 אב5 נביהם ע5 וקנה מכאן משהו וקנה מכאן1
 הפתח צורת נקרא אינו הניכרות מחיצות דבעינן סוכהנבי
 חצי של וקנה היוצא אצ5 מפח חצי ש5 קנה א"כא5א
 גביהם. ע5 וקנה שכנגדו במקצועטפח

 ואינה(, ר"ה ע"א ז')סוכה
 בחוש"מ הליכה ררך אומרים יש וקדיש 1קדין 2כירדקסח(

 5וסר. אין קריש אפי5ו וא"כ אומרים איןויש
 ופורים. וחנוכה במוער אומר כעפ5נ ארם ע5אבל

 כל ובניסן במוער הדין צירוק 5ומר איןדב1ב~נ1קגים
 כ"א עצרת אחר שבעה כ5 אומר הי' 5אדראבי"1ק חג. אסרו ער בסיון וכן ה5יכה ררך אומרהחודש
 שבעה. כל תשלומין 5ה יש רעצרתבה5יכה

 מ"1(, אות מו"ק סוף תום')פסקי
 מיחוקאל ונלמר פזי בן 5ר"ש מה"ת קברדה צידןסט(

 מקמי א"כ ראורייתא רבזהמ"ז א"כ)5"ם(
 ציון רצריך 5אשסעינן ב"ה 5הקרוש 5י' הוה יחזקא5ד5יתי
 דלא מה"ת ראסורין לן רקים דברים רהרבה הגמ'ומתרץ
 נמי. הכי והאי יחזקא5 דאתא ער בה5כה א5א בקראכתיב

 הא(. ר"ה ע"א ה')מו"ק
 חמש ע5 מאות חמש הבית הר המקרש, ציורע(

 הי' 5א נכיו!י קל"ה. על קפ"ז עזרדץמאות.
 5צפון הי' 1קב1ייע יל! הבית. בהר דבר שוםבונה

 4ילא ת"ק ע5 מת"ק הרבה גרו5 הי' ד1ק1קרירוש5ים
 עשרה גבוה 1ץכטהאב ת"ק. ע5 ת"ק א5א קרוש הי'5א

 הר אם כי קדוש הי' דלא ח5ונות סריגי כעיןטפחים
 ה'-1'-כ"ב(. פ"ת מרות ח', פ"ת )תמידהבית.
 א"כ וא"ת 5ג:( )קידושין שהז"ג מ"ע דהוי 2כיציתעא(

 מונחת ואפי5ו הוא מלית חובת ציצית5מ"ר
 הזמן שיהא אשכחן היכי בציצית חייבת אפ"הבקופסא
 והכי פמור 5לי5ה המיוחר כסות הי' ראם וי"לגרמא.
 דקירושין. בירוש5מיאיתא

 ויאמר(. ר"ה ע"ב י"ר)ברכות
 פשתן ש5 ט5יתות לעשות אין טלית 2כיצית,עב(

 קיימא רכב"ש מינו אפילו ציצית בוו5עשות
 5במ5ה. ברכה מברך והמברך רפמרי5ן

 סדין(. ר"ה ע"ב כ"ה)שבת
 כרבעיא 5א 5בגר מבגד מתירין אין אמר דיב 2כיציתעג(

 חובת אפי5ו א5א דאסור הוא מ5ית חובתאי
 אותו רנענש במזוזה כדאשכחן אסור נמי הואגברא

 בבגד 5הניח ש5א מתירין אין ד5כ"ע דאע"גשנמ5ה.
 מתים ש5 מטליתות ציצית 5התיר שנהגו מה קשה איןאחר

 מתירין. אין חיובא בר שהוא חי של בטליתדרוקא
 רב(. ר"ה ע"א כ"ב)שבת

 רוקא מתים בנים ציצית דבעון ראמרינן 2כיצידןעד(
 היו כנפות בר' כך מ5בושיהם שהיובימיהם

 העו5ם שאין השתא אב5 ציצית 5הם הי' ש5א מינענשים
 ט5ית 5קנות מוב אך 5קנות. א"צ כא5ו במ5בושיםדגי5ים
 יום. בכ5 ע5יו~ברך

 ישנים(. תום' בעון ד"ה ע"ב 5"ב)שבת

 יודעים שאנו ומופסקין שזורין יכשמצאן 2כיציתעה(
 המוסחה דמן 5תלות יש נפסקו ציציתש5צורך

 בדבר 5התעסק רגי5 אינו מומחה דכשאינו )וכשירין(נפ5ו
 5עשות רני5 אינו 5עצמו ראפילו ממנו. יקנו ש5אשיורע
 צביעה. בה5כות בקי שאינו בעצמו שיודעכיון

 המוצא(, ר"ה ע"ב צ"1)עירובין
 לוענ איכא 5כך המצוות ב5 כננד שקי5ה ציציתעו(

 ציצית 5הם יש נמי דמתים ואע"נ מפי5רש
 מסירים הזה ובזמן מצווין אינן הם כי 5יעוג שייךמ"מ

 מפרים ע5 סומכין אנו דברים ובכמה מתים שלמטליתות
חיצונים.

 אבל(. ד"ה ע"ב מ')פסחים
 חייבין אין נשים 5מה מקשים יש )נשים( 2כי2כייעעז(

 ישנו שעמנז ב5בישת שישנו דכל משוםבציצית
 ר"י דלכ!י' כהנים. גבי ג:( )ערכין כדדרשינןבגדי5ים
 יהו ש5א 5היפך קשה 5ררוש סברא לרישאדמסיפא
 כךטכמנ יד:( )בביצה והא ה"נ וכ"ת בכלאים חייבותנשים

 5מירי. חזי 5ארכ5אים
 ס5קא(. ד"ה ע"ב מ"נ)פסחים

 מא.( )מנחות קופסא רכלי ס"ל דשסוא5 אף 2כיציתעח(
 5כ5 ציצית 5ו אין אם מורה בציציתחייבין

 שרוצה בבגד ו5יתן 'טמצניעו מבגר ציצית שיתירבגריו
 ע5יו. המצוה ותהא5לבוש

 מתירין(. ר"ה ע"א ק"א)פמחים
 שרי צמר ש5 5בן חומי שני דאפי5ו נראה ציציתעט(

 בכרנו דאפשר אע"ג במנחות כדאמרבפשתים
 נמי פשתים יט5 דלב1ן פוטר נמי 5בן פטרה דתכלתמגו
 בפשתים פוטר צמר 'טל ד5בן דמגו מגו ע"י בצמרפוטר
 תכלת במקום דרןקא בצסר. פומר נמי פשתים ש55בן
 בציצית סרין מה"ם ראסר כמו במינו ראפשר כיוןאסור

 5בן א5א יהא ו5א ופריך אי5ן ק5א כךטום 5"ם()מנחות
 כדר"5. במינה דאפשר כושוםוסשני

 דאפי5ו(. ד"ה ע"ב ד')יבמות
 דדריש ונוז מווי 'טוע שיהא בעינן ציצית חוטי 2כי2כייעפ(

 דבעינן שוע וה"ה 1'טזור מווי תכ5ת פתי5בספרי
 שוע נמי היו ש5הם בגרים וסתם מתכ5ת לבן התםויליף
 ה:( 5קמן ר"ת 'טמירש כמו שזורין פי' נוזין וגםט11י
 ציצית הנחת מקום הטלית בסוף 'טזורים היינו שזורינוז

 דנלימא דשיפתא אדעתא ורילמא צו.( )מנחותכדאמרינן
עייפינהו.

 ואמר(. ד"ה ע"ב ד')יבמות
 שמא 5שנים ואחד אחד כל שכופ5 מנ"לךיעיכי1ק חומין. תמניא רבעיא אמר )מב.( במנחות 2כיציתפא(

 עשה מפרשינן הוה ןאי בסלית. בראשו אחד כ5יקשור
 פתי5ה כעין אותו שעושה היינו מתוכו ופות5הונרי5

 קשה. הקונמרם פי' 5פי אבל ניחא הוה באמצעוכופ5ין
 נדי5ים(. ר"ה ע"ב ה')יבסות

 רכי תעשה ואל 'טב הוי היכי בציצית סרין 2כיציתפב(
 ציצית בו ואין היא חיובא דבת בט5יתמכסה

 מיחייב 5א אכתי עימוף רב'טעת רי"ל בידים. עוברהרי
 כבר בה מכוסה שאתה כךטסע רכסותך שנתעמף אחרער

 114כל הוא תעיטה וא5 שב רמתחייב שנתעמףו5אחר
 תעשה 1ח5 שב חשוב לא פושמן ואין כ5איםבש5בוש

 כלאים רשאני ד4פדך"י כ.( )ברכות ועשה עכעדא5א
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 באיסור. ש5בש 5בישה ב,טעת האיסורדעוקר
 כולהו(. ר"ה ע"ב צ')יבמות

 כר"ש רהיינו אור"י מעשהז"נ הכא רחשוב 2כי2כיר2פנ(
 הוא ציצית זמן לאו לילה רסבר מנ.()מנחות

 ציצית חשיב היכי ןר2י13ד: הלכה. וכן נשיםופוטר
 היא ט5ית חובת ציצית מא.( )מנחות 5מ"רמעשהז"נ
 חייבין. בלילה ובין ביום רבין נרמא זמן ליכאוהתם

 5בישתה נרם שהזמן במה תלוי שחיובו כיוןד44ור'ץ
 החיוב. נורם 5בישתה 'טזמן נרמא זמן 5יחשב 5ה ישביום

 ותפילין(. ר"ה ע"א 5"ר)קירושין
 ראין אע"נ גברא( )חובת הגוף חובת נקרא 2כי2כיר2פר(

 הנוף. חובת חי2וב 5ו כ'טאין טלית 5קנותחייב
 ההוא(. ר"ה ע"א פ"א)ב"ב

 היום קורם משכים כיטארם נראה מיאן 2כיציתפה(
 להםיר צריך אין היום כשיאיר בציציתומתעטף

 שמכד2כדט רכיון ולברך ו5התעטף ו55בוש 5חזור כרימליתו
 5ברך. יכו5בו

 וכשיגיע(. ר"ה ע"א 5"1)מנחות
 או לבן א5א 5יכא רכי ראי' י'2 נמי ומהתם 2כיציתפו(

 רט5ית רמשמע חוטין ד' 5עו5ם בעינןתכלת
 בט5ית ויניח מהן ב' יסיר שמא חיישינן 5א חוטין ר'בת
 ער מר' חוטין שמוסיף כל 1,טמא מצוה. רארבעתןאחר
 מיירי ובסנהררין בכך מיפס5 ו5א הוא מוסיף 5אוח'

 חוטין ב' רבעינן ומנ"ל ןא"ר2 מתמניא טפידמוסיף
 אפי5ו קרא קפיר אגרי5ים רילמא רתכ5ת חוטין וב'5בן
 רחמנא בעי מיני רתרי כיון יי"ל מהאי ונ' מהאיחר

 שוין. שיהי1 היאסברא
 התכ5ת(. ר"ה ע"א 5"ח)מנחות

 5בן חוטין וב' תכ5ת חוטין ב' 5תת מצוה 2כיציתפז(
 את מעכב זה ראין לכאורה ומשמעבציצית

 נקונטרם אבל יצא האחר מן חוטין יטני הטי5 שאםזה
 וכן יצא 5בן ארבעתן או תכ5ת ארבעתן עבר איפירש
 5בן חוטין רבשני ראע"נ 5רחות יש ך13ידל נוהגיןאנו
 זה ראין כ5אים איסור ליכא טפי רמי כי נףצוהאיכא
 איסור כאן שאין בקונטרם פירש רלקמן המצוה ע5מוסיף
 השמונה שכ5 כיון חוטין שמונה בת בט5ית תוםיףב5

 משום תוסיף ב5 'טייך 5בר 5מוטלת רבהטי5 אחרבכרך
 רחמנא. אמר כנף ע5 אחדרציצית

 התכ5ת(. ר"ה ע"א 5"ח)מנחות
 כהטום ב' חוטין ר' שנותנין יעכשי1 ואור"ת 2כיציתפח(

 5יזהר צריך 5שמונה וכופ5ן תכלת כד2ום וב'5בן
 חוטין מש5שה הם שמא החוטין מן ש5'2ה נפסקודאם

 רסוניא 5רקרק דיש ש5ימין. חוטין ב' נשארו ש5אונמצא
 שאין סומכין ואהא אחת מצוה הוי רהשתא אתיא כרביזו
 רהא מיפס5 בחר אפילו ו5רבנן 5בן ומטי5ין תכ5תלנו
 5חבירתה. האחה תועי5 ו5א נינהו מצותתרי

 א5א(. ר"ה ע"ב 5"ח)מנחות
 נם היו ש5הם טליתות רמתם 5ומר וצריך ציציתפט(

 רני5ים היו אם תימה ד13יך:ן מיניםכד2אר
 ש5 5בן מקרים רכי הכי 5ישני א"כ צמר ש5בט5ית
 ר5או רצביעה רעדי"ל בה. 5ן 5ית צמר בט5יתפשתן
 הוא. רמררבנן וי"ל- היא מירי 5אומצוה

 מירי(. ר"ה ע"ב 5"ח)מנחות
 בין כריכות משבע יפחות 5א ספרשים ויש ציצייןצ(

 וקשר. קשרכ5
 5א(. ר"ה ע"א 5"ט)מכחות

 בקונט' פירש קשרים חכדטה נוהגין שאנו ומה ציציתצא(
 שציצית 5פי הסצוות כ5 כננר שקו5הציצית

 תרי"ג. עו5ה קשרים וחכד2ה חוטין וח' ת"רעו5ה
 שיש 5ומי ןיעט יו"ר חסירים בפרשה האמורים ציציתכל ד13יך2י

 ה' אותן 5עשות ר"ת נהנ ןכן 5ציצית 5כם והי'פסוק
 מע5ין משום 5פתי5 ממוך ונ' 5ט5ית בסמוך ב'קשרים
 שיהא כרי קשרים שני קשר כ5 וע5 מורירין ו5אבקורש
 מפורש בש"ם סמך שום מצינו 5א 13ידןר קיימא ש5קי2ר
 קשרים.מה'

 5א(. ר"ה ע"א 5"ט)מנחות
 בציצית )סרין כב"ש פסק עמרם רב בסרר 2כי2כיר2צב(

 ר5פי' פשיטא ואנן הציצית( מן פוטריןב"ש
 ן2כיציר2 בציצית(. )רמחייבין כב"ה 5ן קיםהקונטרם
 5סריני' זירא רבי רשרא הא 5רחוק וצריך 5כ"ע שריממינו
 ב"ש רמראורייתא ר"רצ פי' לכך תכ5ת ציציתהיינו

 רמם' טעמי הני מעוום אלא פטרי 51א מחייבי חיובינמי
 5מיעבר אתי רי5מא פטרי נמי ממינו 1אפי15בשמעתין
תכ5ת.

 סרין(. ר"ה ע"ח מ')מנחות
 רכן פי' ור"ת 5י5ה כסות משום מרנזרינן 2כיציתצג(

 כר' רה5כה מכאן 5הוכיח יש כך מתוךעיקר
 כר"ש הש"ם ומהם היא ציצית זמן 5או ר5י5השמעון
 וכסות ב5י5ה אפי5ו חייב יום רכסות אף ךאיר"ר2אתא
 נרמא זמן שפיר מיקרי מ"מ ביום אפי5ו פטור5י5ה
 כן. משמע 5א ךבנירושלמי המלבו,2 5חייב גורםשהיום

 משום(. ר"ה ע"ב מ')מנחות
 ב5י5ה ראפי5ו אשמעינן נמי רהכא ואור"ת ציציתצר(

 ציצית זמן ר5או אע"נ כ5אים משום בהאין
 רנזרינן ךהא ציצית ש5 כ5אים הכתוב התיר ר5גמריהיא
 55י5ה מיוחר שאינו כסות היינו 5י5ה כסות משום5עי5
 בתוספתא )רמוכח 5מדינה רומה לילה אי ד2כ"ע 5ני2ים.וכן

 די"ל רחייב. חייב( במרינה י2יצא גרו5 כהן בגדירכ5אים
 רחייב טפי נראה א5א הכי משמע לא 13יד:ך מררבנןרחייב

 נראה לגך 5מרינה מקדש 5רמות ואיןמראורייתא
 5אשה. בין בלילה בין ביום בין יטרי בציציתרכ5אים

 תכ5ת(. ר"ה ע"ב מ')מנחות
 שמנה והענף קאי ראנריל פירש וי"ת ציציתצה(

 במפרי כד2מע וכן נוהגין אנו וכן עשר שניםהרי
 נעשית נרי5 כמה וכו' נאמר 5מה גרי5ים תצא כיבפ'
 משמע וכו' ה5ל בית כרברי חוטין כד52שה פחותאין

 קאי.ראנריל
 ב"ש(. ר"ה ע"ב מ"א)מנחית

 ראין רב סבר נברא חובת 5מ"ר 1אפי15 2ניציתצו(
 קב.( )ב"מ במזוזה כראשכחן הט5ית מצות5בט5

 היא. הרר רחובת ואע"ג המזוזה שנט5 אותושנענש
 רב(. ד"ה ע"ב מ"א)סנחות

 ו5א ציצית( )בעשיית כשרה אשה הא משמע 2כיציתצז(
 5א רהא בעשייה אינו ב5בישה שאינו כ5אמר

 היא. אחריתא ומי5תא בכ5אים א5א 5בישה בגופהכתיב
 מנין(. ר"ה ע"א מ"ב)מנחית

 ציצית רמכשר בסמוך ניחא כך ומתוך ציציתצח(
 יעשו אחרים רכד2מע 5הם ועשו מרכתיבבעכו"ם
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להם
 ומייתי 5שמה ש5א מווייה רב מכשר דוטי יננרט4

 אע"נ 5שסה בעי נמי רבציצית 23שמע סתפיליןתנאי
 כשר.רעכו"ם

 וא5(. ר"ה ע"ב ס"ב)מנחות
 תכ5ת נקרא הסממנין עם ושמא תכלת ציצית,צמ(

 ריעותא שיש המומחה טן א5א )תכ5ת( נקחיןדאין
 רוב בשוק נסצאו אם אב5 בקי ואינו צבעם הואשמא
 הן. מומחין תכ5ת אצלמצויין

 ואין(. ור"ה וסממנים ר"ה ע"ב מ"ב)מנחות
 אע"ג מעשהז"ג( )משום בנשים פומר רר"ש שכישכירצק(

 ו5א רגרי5ים ובירוש5מי במכי5תיןדאמרינן
 לא ע5 רמצווים רנשים )נימא נאמרו אחר בריבורתלבש
 )גבי רהתם היא מי5תא 5או בציצית( חייבים יהיותלבש
 )רכ5 הא 5אשמעינן אלא באחר איתמר לא ושמור(זכור
 היכי כי איתמר הכא אב5 בזכירה( ישנו בשמירהשישנו
 אהררי. נאמרור5א

 ור"ש(. ר"ה ע"א מ"ג)מנחות
 עושין שכן 5ציצית מימ ש5 חותם מדמה שכישכירצקא(

 עברי שהם ישראל ע5 מעידין והציצית5עברים
הקב'ה.

 חותם(. ר"ה ע"ב מ"ג)מנחות
 5רירי שכיציתקב(

 חו5יא. כ5 5קשור ולא חו5יא צריך אין
 5מ5ית כמוך תמיר קושר הוא חדליותי"נ

 כן ועושין וקושרה תכ5ת ש5 חו5יא וכורך בלבןומתהיל
 5בן ציצית כריכת אחר בתכ5ת פעמים 1' ב5בן פעמים1'

 בלבן. ומסיים קשרים וחמ,ט חו5יות י"ב הרי תכלתקושר
 ק5"ה-ק5"1(. אות תום' פסקי)מנחות

 הוי 5חזוק הכנף על מעי5 או עור כשנותן שכי~ןירצקנ(
 ע5 מענישים היו מ?אכים כנף מיןשפיר

 בת מ5ית 5ו יהא ש5א בזה לפמור יכו5 שהארם.מעשה
 יוצא בהא' אב5 סרינין ב' 5ו היו שכבר כיון כנפיםר'

 נר וגם בציצית לדעעעטף 13ננרכין בה. לןולית
 תכ5ת התירו לבניו צוה שאדל ~~בנא להר5יקחנוכה

 בכנף ק'טרו ךיב"א מתים ציצית רמתיריןמאפיליוני
 וכן ארומין חומין בה ימיל אדדמה 23לירצמ5יתו
 מינן. בה יטילשיריים

 קמ"ב-קמ"ה-קמ"ט(. אות תום' פסקי)מנחות

 וכן מ5מע5ה אגוד5 ק,2ר מלא להרחיק צריך שכיציתקר(
 ואחר בה נארגין שאין חומין כשיש הצרמן

 5שמה מווייה ננעינן אותו. חותכין מחבירו יותרארוך
 עורות. עיבורוכן

 קנ"א-קנ"ד(. אות תום' פסקי)מנחות

 נשים כמו מיר 5ברך יכו5 מלית השוא5 שכישכירןקה(
 ~לנניהמברכות

 5' 5אחר א5א אינה חדב:ך;
 שאינה במ5ית 5דוכן כשעו5ים המתעמפים כהנים יכןיום.

שלהם
 חובה בית אבל חתונתם ביום חתנים יס:ן'

 ק"ם-קם"א(. אות תום' פסקי )מנחוה מיר.במוווה

 בת ראינם פמורים המ5יתות שרוב הזה בומן שכישכייןקו(

 ארבע קונה שאינו 5מי עונש אין כנפותארבע
כנפות.

 הכ5(. ר"ה ע"ב ב')ערכין

 מברכין מרקא היא גברא רחובת ה"נ פוסק 2בי2כירן"ו(
 כ"ה רף בשבת רייקינן והכי בציציתלהתעמף

 היודע(. ר"ה ע"ב ב' )ערכיןע"ב.

 אע"נ רמברך מאן ליכא מעליו קמס5ק כי שכישכירןקח(
 וסקקן. חייב ואין אימור 5יכא ב5י5הדפמור

 ולבני(. ר"ה ע"ב נ"א)נרה
 רבתו"כ ואע"ג ראורייתא שרצים ציר ררבנן רגים צירקש

 אסמכתא רגים גבי 5כם הוא שק'ו ררשינןנטי
 היא.בעלסא

 לאסור(. ר"ה ע"ב 1')בכורות
 עשוי אנררטי אלא הוא ע"א 5ח1 רנבוכרנצר שכלכםקי(

 שהשתחוו אחשורוש בגזירת וכן המ5ך5כבור
 ממש. ע"א הי' 5א נ"כ5צ5ם

 שהיו נתכוין שמים רלשם במררש איתא שכלפחדקיא(
 ליכנם שלא עליהם שננזר כיון ישרא5אומרים

 עמר במצוות מחוייבין אין שוב מרג5ים ממעשה5ארץ
 לרשב"א ךנךאןק אחרים. ויראו יטיהרנ כרי שבתוחילל
 הי' המקושש ומעשה סקיש'ט היינו רצ5פחר כם"רראתי
 מרג5ים. מעשה אחר מיר ארבעיםבתח5ת

 אפילו(. ר"ה ע"ב קי"מ)ב"ב
 5צמצם ראפשר הגלילי כר"י רה5כה נראה צמצדםקיב(

 לצמצם. א"א ביר"'ט אבל ארם בירי5כה"ט
. 

 סוכה אפשר, ר"ה ע"ב י"ו)בכורות
 פרו'ו(. ר"ה ע"אמ"1

 ענין שזהו אשה ש5 בע;יבה מסתכ5 אם שכניעדתקינ(
 מהוגנים שאינם בנים לי' הוויין לכךהערוה

 הת5וי ברבר תשמישן שמשנים וא5ו מירה. כנגדמירה
 )הר"י(. חגרים ונעשים בירבים לוקים בניהם אףבירכים
 הוו5רות 5וקים ו5כך מקום באותו בפיהם שמנ'טקיםוא5ו

 תשסיש ב'טעת שמספרים ואלו א5מים. ונע':יםבפיהם
 נעשים לכך קו5ם מ'טמיעים והם בהצנע 5שמ'ט קהםשיש

 מרה. כנגד מרה הכ5 חרשיםהוו5רות
 חגרין(. ור"ה הוויין ר"ה ע"א כ')נררים

 מים לשתות שלא הצנועים לאותן אפי5ו שכניעןר!קיר(
 שמא מים 5הטיל צנוע 5יהוי לא רביםבפני

 ויסתכן.ימתין
 ואין(. ר"ה ע"ב מ"ר)בכורות

 לא 5פני' עצמה לגלות אשח ררך אין שכניעדרצקמו(
 5גרו5ים. ו5א5קטנים

 האי(. ר"ה ע"ב מ"ר)בכורות
 יגלה ואח"כ ישב כשיפנה הימא בית (מניעדת,קמז(

 יקום. מרם עצמוויכסה
 י"ב(. פ"ת)תמיר

 רימוי( צער )לענין יותר מ'טלם רושם בו שיש שכעךקיז(
 בזה מצמער 'טאין אע"פ רושם בו שאיןמבצער

 הרושם. מחמת שמתננה לפי יותר כד52ם מבזהיותר
 5רמים(. ר"ה ע"א פ"ה)ב"ק

 כה2תכד2 ה5א למיפרך מצי הוה חיים ננעלי שכעךקיח(

 מררבנן. אסור חייםבבע5י
 בלאחר(. ר"ה ע"ב ס"ו)פסחים

 עוקרים אמאי א"כ וא"ת ראורייתא בע"ח שכעךקימ(
 די"ל האמורי מררכי ולא יא.( )ע"ו המ5כיםעל

 דנדחה תשחית ב5 כמו עריף ינשיא מלד דכבודכמטום
 קל תעקר מומיהם את .רכתיב רכיון ועוך כבודםמפני
 המלך. מפנילרחות

 סרברי(. ר"ה ע"ב ל"ב)ב"מ
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 ראורייתא. בע"ח רצער להוכיח ובא בע"ח פכעו4קכ(
 לאו בע"ח צער ראי מוכחת המוגיאוכל

 בשכר אפילו ופריקה( )מעינה למייעו חייב אינוראורייתא
 גבי' 5יעבר בהרי' קמרי' 5יתי' וכי בממוךכראטרינן

 ררבנן הוה אי אבל ראורייתא בע"ח צער ולעו5םבשכר
 בשכר. אפי5ו הי'פטור

 מכל5(. ר"ה ע"ב ל"ב)ב"מ
 דלא זו רמברא כהטמע דהכא 1קשה נ2צורע פכמט4יקכא(

 את 5הכשיר רי 5תקלה שלח תורהאמרה
 להתיר קרא מצריך בקירושין 5מה א"כהכהטולחת
 השחומה את 5אמור רק לכתוב קראי. תרי ול"5הכושו5חת
 תורה אכמ-ה רלא ממברא הכד512חת 5התיר נרעוממי5א
 5תק5ה.שלח

 5א(. ר"ה ע"א קמ"1)חולין
 שורפן רשע זורקן צריק קוברן חסיר שורפן פכנפרניםקכב(

 פירש ובערוך יתגלו. שמא 5מיחש ר5יכאחמיר
 הארם מן הבא רבר כ5 וכן לאדם מזקת צפורןששריפת
 לו. שמזיק אע"ג ליטורפן שמחמיר חסיר הואולכך

 שורפן(. ר"ה ע"א י"ז)נרה
 חליצה תיבעי נרת ד5ינא עררה צרון פכררון,קכג(

 )5קמן מיבמתו 5הו רמרבינן עשין חייביבמו
 זיקה בהו ואית 5חליצה ראיתרבו עשה רחייבי רי"לכ.(
 בעיא לא ע"כ ערוה צרת וא"כ ו5קחה בב55 הויקצת

 משמע ולקחה רעןך ויקחה בכ55 הי' בעיא ראיח5יצה
 בהו רתפסי עשה חייבי הלכך קירושין תפימת5שון

 ו5קחה. בכ55 ה11קירושין
 כל(. ר"ה ע"ב ח')יבמות

 צרות לאסור ו5קחה רבי ררריש רערירוע פכררוןקכר(
 שייבם 5הורות ולקחה אתי רי5מא וקשהועריות

 מאי(. ר"ה ע"ב ח' )יבמות הערוה. ו5אהצרה
 אשת במתני' תני 5א מרוע וקשה רערירון פכוטרוןקכה(

 גימך ה"ז 5ה ראמר כגון צרתה רפומרתאיש
 מאחות 5י' דנפקא ו5מאן וכו' 5פ5וני תנשא ש5אע"ם
 תנשא שלא רע"מ אשה 5אחות הך רמיא ר5א ניחאאשה
 בשעת רהתם 5אח"א ל"ר רמ"מ וכו' בזנות 5י'שריא
 ער א"א 5"ה נהילה ב.סעת הכא אב5 אח"א הוינפי5ה
 5יקוחין תרי -יעי מולקחה רי5יף למאן רמייץשתבע5
 5עו5ם(. ר"ה ע"א י' )יבמותקשה.
 מח5יצה ראף אסורה רוקא 5ח1 טרטה צרון פכררון,קכו(

 ודאי מוסה ורוקא בקונמרם כדפירשפמורה
 ןאף מומאה. בה כתב רלא חליצה בעי ספק סומהאבל
 ר5א י"ל 5ביתה אסורה הסתר 5בית עמו נבנמהדתנן
 51ע51ם ונממאה נבע5ה שמא ספק כדטום א5א הכ'אמדה
 להחמיד ודרקא נבע5ה. הוראי ע5 א5א מומאה כתיב5א
 חליצה. בלא 5פמרה 5הק5 ו5א כודאי מפק הכ'עשה

 צרת(. ר"ה ע"א י"א)יבמות
 בני כמו האי כולי שכיחא 5א עצמה צרה פכרןון,קכז(

 לא )וע"כ בנים כמה יו5דת שהאחתהצרות
 מב"ה(. נשים מלישא ב"שנמנעו

 בש5מא(. ר"ה ע"א י"ד)יבמות
 בקונמרם פירש שמעתין רכו5הו צרעק פכרמן,קבח(

 נדאה רלך"י )5יבם( עמה שנופלתאחותה
 אחד. בבית שעמה היינודירה

 א5א(. ד"ה ע"א כ"מ)יבמות

 קו"ףמערכת

 כשראינו מיירי רהכא אור"י מחצה על נמחצה קבועא(
 קביעות במקום המפק שנו5ר הקבוע מןש5קח

 רגבני רובא. בתר ואז5ינן כפירש הו"5 ראינו לא אםאב5
 רפרכינן הנמק5 בשור או המתות בחטאות שנתערבוזבחים
 רפריש כל ונימא וניניירינהו ניכבשינהו כו5ם ימותואמאי
 קביעות במקום הספק נולר שכבר אע"פ פרישסרובא
 בהיתר מעורב שהאיסור גמור קבוע הוי ר5א התםשאני
 זה. בקבוע אמרו ומדרבנן ניכרואינו

 היינו(. ר"ה ע"ב מ')פסחים
 איהי אזלא רקא צריכא לא מחצה ע5 כמחצה קננועב(

 כמחצה קבוע כ5 זירא וא"ר קבוע )רהו"55גבייהו
 לא העיר בתוך ראפי5ו ביתם 5תוך פי' רמי( מחצהעל

 קבוע חשוב ר5א החנויות בין 5נמצא דרמי קבועחשיב
 5י וקרש צא 5שליחו האוטר גבי )יב.( רבנזיררא"ת
 פרי'ט מרובא רפריש כל שייך 5א ארם 5גבי כדטמעוכו'

 בשעת דהתם היא פידכא ןלאר לניחותיה רהררמשום
 האשה 5ניחותא הדרא אשה שום על בא כשזההאימור
 בשעה 5גבה אינהו אז5י כי הכא אבל הש5יחשקירש
 נייר. הוא הרישאוסרה

 רי5כאש(. ר"ה ע"א מ"1)כתובות
 ניכר כשהאימור א5א ל"א מחצה ע5 כמחצה קבנועג(

 האימור כשאין אבל לעצמו ניכר וההיתר5עצמו
 נהי ניירא רלא ~ושוק קבוע. אמרינן 5א 5עצמוניכר
 להחמיר. ויש 5קבוע קצת רמיא מ"מ 5גמרי קבוער5א

 אשה(. ור"ה אסור ר"ה ע"א י"ב)נזיר
 בתשעה שמעון 5רבי 5פרש יש מחצה ע5 במחצה קבנוער(

 אני שם שעומר לאותו ואפר כותי וחרישראלים
 נוונא האי וכי 5ו מוארב קבוע כ5 מטעם רמפמרמתבוין

 חייב. ישרא5ים כו5םאם
 וכל(. ר"ה ע"א ע"מ)סנהדרין

 ברובא במ5י מראורייתא מחצה ע5 כמחצה קבועה(
 דלא ביון במ5י ברובא מראורייתא מי5ירכ5

 קבוע כלל שייר ו5א ומאה באחר במלה תרומה רכןירוע.
 והאיסור שההיתר חניות תשע כגון הירוע ברבראלא
 במקומם. ירועיםשלהם

 א5א(. ר"ה ע"ב ע"ג)זבחים
 ונו' הניות תשע מהצה, על כמהצה קננךע1(

 דמי מחצה על כמחצה קבוע דכל אמורמפיקו
 רנראה נב5ה בשר המוכרת וחנות ברוכתי' האיסוררירוע

 מכריזין שאין במקום חכמים שעשו היא בע5מאדתקנתא
 מבחי שרוב אע"פ 5כתח5ה כוכבים העובדי מן 5קנותש5א

 כהטום 5קנות ש5א והכריזו שמכריזין במקום רכנןישראל
 שאבד בנר מא:( )נדה דאמר ההוא כני כובביםעובד
 לישראל לזבוני אתי די5מא 5עבו"ם ימכרנו 5א כלאיםבו

 רובא. בתר ראז5ינן 5מיחש 5ן הוה 5א הדין דמןאע"ג
 ובנמצא(. ור"ה ספקו ד"ה ע"א צ"ה)חו5ין

 5ן נפקא )מו.( בכתובות מחצה ע5 נמחצה קבועז(
 אפ" כדטמע הרוב אחר הלך רבננט2פכא 5ומוארב

 קמ"ל מאי א"כ רא"ון נבילה המוכרת 5חנות קרובנמצא
 אפי5ו דקמ"5 יי"ל הרוב אחר הלך וקרוב דרוב חנינאר'

 בשר טוכדות נולן חניות )תשע וקכא רמוכחאבקורבה
 חזקה איכא הכא הרוב אחר הלך בנמצא וכו'(שחוטה
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 צפררעים מ' ךגנני עומרת איסור בחוקת דבהמה הרובננר
 אע"נ ממא שרצים רוב ואם הרוב אחר הלך קאמרנמי

 מהרה. חזקתדאיכא
 אחר(. וד"ה הלך ור"ה ספיקא ד"ה ע"א י"ח)נדה

 מומאה כל הכ"א( )פ"ר בשמחות דתניא הא קננורהח(
 עלי' מוזהר כהן אין עלי' מנלח הנזירשאין

 רם רבעית התם אמר דהא כללי להני דליתי' אור"תוהי'
 הכי ואפילו לונ חצי שיהא ער עליו מנלח הנזיראין
 הבא רם דרביעית עב.( )חולין כדאמרינן עליו מוזהרכהן
 שהנזיר מוסאה שם הוי מ"מ רהתם רי"ל ממא מתיםמב'
 אין ולכך בנזיר כל5 אינו ודופק נו5ל אבל עלי'מנלח
 מדלנין צרוק ב"ר אר"א שפיר )וע"כ עליו מוזהרכהן
 ךך"ון ישראל(. מלכי לקראת מתים של ארונות ע"גהיינו
 בהמה ליתן ארם בני דרך וכן מצבה היינו דנוללפירש
 מצבה. עליו שיתנו ער לסימן הקברע5

 מרלגין(. ד"ה ע"ב י"ם)ברכות
 הציצית להתיר יטנהנו מתים יט5 מליתות קננורך2,ט(

 לא אם הציצית מתירין אין דלכ"ע אע"נמהם
 חיובא בר שהוא חי 'טל בטלית דדוקא אחד בבנדמניחם
 מתירין.אין

 רב(. ר"ה ע"א כ"ב)שבת
 על מניחים בקבר מונח כיטהמת נקרא גולך קבורה,י(

 חללה. 5סתום גדולה אבןהקבד
 ולא(. ד"ה ע"א נ"נ)סוכה

 רבן שבא ער ממותו יותר 5קרוביו קשה הי' קבנורהיא(
 בשעת כן שצוה בעצמו ראש קלות ונהגגמליאל

 ונהנו ראש קלות נהנ ביתו מבני לאחד ךי"כופמירתו
 פשתן. בכלי לצאת אחריוהעם

 ונהג(. ד"ה ע"ב כ"ז)מו"ק

 בשר אוכל ביום בו אביו עצמות המלקמ קננורהיב(
 יין.ושותה

 י"נ(. אות מו"ק תום')פסקי

 לפי כמותו רשעים אצל לקבור צריכים ישע קננורהיג(
 טבד רך"ש צדיק אצל רשע קובריםשאין

 מיחייב רלא כיון איסורין שני זו בעכירה שישדאע"פ
 קוברין אין איסוד( על חל אימור דאין )באופן חדאאלא
 גמורים. רשעים אצלאותו

 בין(. ר"ה ע"ב ל"ב)יבמות

 מצבה דהיינו ר"ת מפרש הנולל סתימת קננורה,יד(

 האבן על '2ייך נולל ולשון גרולה אבןשהיא

 מזומנת המצבה נשאין ופעמים האבן את ונללוכדכתיב

 כפירש"י מפרש רך"י 5סימן. אחר דבר או בהמהשם
 ארון. כיסוי היינו הנוללשסתימת

 זה לצורך מזבנינן קבורה לצורר ל11 אם קב:1רהמו(

 לעתיר. מכשילו תהא ש5א הכרזה בלאהחוב
 ולקבורה(. ד"ה ע"א פ"ז)כתובות

 היכא אפילו בקבורתה חייבין כתובתה יורשי קננךרהטז(

 אלא רליכא כנון כתובה אלמנה שקלהדלא

 ה11 דהשתא אע"ג הבעל יורשי ולא חייבין הםסם5מלי

 מהם. אותה נובה שאינה כיון כתובהכיורשי
 ואין(. ד"ה ע"ב צ"ה)כתובות

 צרוק )נ"א יצחק דבי של אביו שמת מעשה קבורהיז(

 שנים שלש לאחר והודיעוהו ובאו בגינזקהכהן(

 )ברש"י זקנים וד' אלישע בן יהושע ר' את ושאל'בא

 בזמן לאביו ואמרו אבותיו( בקברי ולהביאו ליממאמהו
 לקברו רוצה שהי' ננתום' ךכן חסר ולא שלםשהוא

 שלם. שהוא בזמן לאביו לו ואמר אבותיובקברי
 ובאו(. ד"ה ע"א מ"ד)נזיר

 )ד:( בכתובות פירש"י ודופק גולל קננורד3יח(
 של דופן הוא ודופק הארון כיסוי זהנולל

 שהמצבה אבנים ודופק המצבה הוא דג1לל ופר"תצרדין.
 הנולל(. ד"ה ע"א נ"ד )נזיר בהן.נשענת
 ברחוק תורה ללמוד מותר מת של קבר קבורה,ים(

 בחזקי' ככע לרש לוענ דליכא אמותארבע
 מכהט. קברו על לא קברו על ישיבהשהושיבו

 שהושיבו(. ד"ה ע"ב מ"ז)ב"ק
 בהנאה אסור מקומו פינהו לפנות אסור הידוע קבורהכ(

 להניח היו רגילין בנזיר. פר"י וכןרשב"א
 המערה. כלפי מרגלותיוצד

 הסוציא(. ד"ה ע"ב ק"א)ב"ב
 הנתון דף הוא פ"ה הגולל מתימת קננורה,כא(

 41זט דופק קרוי שברפנות ואותו לכיסוילארון
 ולממאות לד5נ יכולים היו מ"ם דנולל אעייגמפרשים

 היינו מד5נין צדוק ב"ר דאר"א ים: )ברכות מנו5לעצמן
 היינו דנ51ל ךב!פר"ת ישראל( ט5כי לקראת ארונותע"ג
 הקבר על שמניחין האבן את וגללו מ5שון נדולהאבן

 בצדדין שמניחין האבנים ך4שךיען מצבה. והיאלסימן
 נקרא המת ע5 תכבד שלא עליהם יושבת גדולהשהאבן
 יאבד פן אבן שימצא עד לבור בהמה קושר רישדופק
 הקבר.מקום

 כד2יסתום(. ד"ה ע"ב מ"ז)סנהדרין
 דקברי כרשב"י הלכה דאין ואור"י כותים קננריכב(

 עלי' פלינ דרשב"נ באהל מממאין אינןכותים
 וצריכים בכהטנתינו כמותו והלכה מ"מ( פי"ח)אהלות
 מותרים כותים בבתי ומיי2ך כותים מקברי ליזהרכהנים
 מטאים הכותים סדורות דאהלות בתוספתא כדתניאליכנם
 מהורים.בחו"ל

 ממנע(. ד"ה ע"א ס"א)יבמות
 באהל מממאין דאין א5יהו שאמר עכו"ם קננריכג(

 כדשב"נ אלא לי' מרחי הוה דחויכרשב"י
 ומעמי' אהל כהטום עכו"ם מדורות דאסר דאהלותרמתני'
 לי2ט מפח פותח בהן יש ארונות ררוב כהטוםדאליהו
 בו. וכיוצא מ5כים לקראת לצאת כנון נזרו שלאמקום

 מהו(. ד"ה ע"א קי"ד)באמ
 אומר הי' כהן חיים רבי הרב צדיקים קננריכד(

 5ו מממא הייתי ר"ת כשנפמר הייתיאלמ5י
 אין אמרו רבי דכשמת ברכות דמם' בירושלמיואיתא
 בית במומאת מיירי דהתם לרבי נראה ואין היוםכהונה
 לא. דאורייתא מוכאשה אבל דרבנןהפרם

 אותו(. ד"ה ע"ב ק"נ)כתובות
 שמצינו וזאת באהל מממאין 2בדיקים ל(ב:ריכה(

 אינך וכי לי' ואמר ר"ע את קובר הי'כשאליהו
 כבורו כהטום כן אותו דחה מממאין אין צריקים אמרכהן

 שהי' לפי מצוה מת שהי' לפי הי' מעכי ועיקרדר"ע
 מ5כות. מהרוני שהי' לקברויראים

 מהו(. ר"ה ע"א קי"ד)ב"מ
 מערתא לציוני בנאה לר' לי' למה תימה קננריםכו(

 דנקדאים אף נח.( )באב ואדה"ף אבינזדאברהם
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 באה5 מממאון כותים קברי ראמרי 5רבנן אפי5ו אוארם
 שמתו אותם אלא ישרא5 קברא אפי5ו באה5 מטמא 5אהא

 רכי באה5 יסות כי רארם פר'טה אותה 'טנאנשיהמשעה
 ןכודאיצטריך לסות. העתירין באותם משמעימות
 כ,כ5ל לכוגע הריבור '2לפני קבר 5רבות קרא )נר.(בנזיר
 מממא. 5ארבאהל

 קברי(. ר"ה ע"א ס"א)יבמות
 אותו ראמרינן והיינו ויראה ענוה בכל5 קדדשהכז(

 אוהו קורין שהי' קדו'טה בטלה רבי שמההיום
 ויראה. ענוה במלה רבי כה2מת כומה וב'טלהי הקרושרבינו

 אותו(. ר"ה ע"ב ק"נ)כתובות
 בקיאין היו קריטים דשכיחי הבית בזמן קדדע!דוכח(

 שכיתי רלא השתא אב5 רקרושה במיליוזהירין
 זהירי.5א

 ואין(. ר"ה ע"א מ"ו)יומ(ו
 א5יעזר ררבי אליבא 5פירש"י ראשונה קדדשהכט(

 יכו5ין א"כ 5בא לעתיר קרשח ראיטונהרקרושה
 פרייה ב5א 'טם ולאכלן 5ירושלים פירות 5הביאהעניים
 מרויחין היו מ"ם 5בא לעתיר קרשה 5א ס"5 אפי15איינ

 פרוטה '2וה על שחללו מנה שוה הקרש רהאהעניים
 )כ"ט בערכין כראיתא בזמה"! לכתח5ה ואפי5ומחו55
 ובקש(. ר"ה ע.'ב ה' )ביצהע"א(.

 היינו במלה 5א ראמך למאן אפילו אתרדנה קדדשה5(
 אחריני כוילי לכל אבל בזה"! תרומה 5עניןרוקא

 לסה(. ר"ה ע"א י')סגי5ה במלה.ודאי
 זבחים יוסי )ר' לבא לעתיר קרשה ראשונה קדדשהלא(

 רקרושה 'טם יוסי כר' רם"ל מהא וקשהק"ז(
 5עת"ל. קרשה לא ראשונה רקרושה אלמא להם יששני'-
 קרושת אבל לעת"ל קרשה 5א מעשרות ר5עניןיי"ל

 שעה בכל קיימא מחיצות רקרושת קרשה והביתירושלים
 4מ"נ לכן קורם והי' עכשיו 5ו שאין אע"פ חומה 5ומאשר
 14"נ הפסק 5ה אין נח5ה ראיקרי משום ירוש5יםקרושת
 ער. עדי מנוחתי זאה רכתיבכה12ם

 '2בועות ירו'2ה, ר"ה ע"ב פ"ביבמות
 רכ"ע(. ר"המ"ז

 ירשו אשר עו5ם בסרר רתניא ראשונה קואר~טהלב(
 5הן יש ושני' ראשונה ירושה וירשתהאבוהיך

 יצחק אברהם ירו'טת ראשונה פר"ח 5הן איןוש5ישית
 ןל4ל לעולם. קר'2ה ואילך ומשם יהושע ירושת שני'ויעקב
 תרומה בי; יוסי רבי מפליג )מו.( רבנרה כן 5פרשיתכן
 רבקרושת עזרא קרושת היא '2ני' קרושה וא"כלח5ה

 כתיב חלה רגבי משום לח5ה תרומה בין 5ח5ק שייךעזרא
 השיב "י דן ס5יק. כ51ה1 לאו עזרא אסקינהו וכיבבואכם

 קרושת אב5 5עתיר האר'ו קרשה 5א וראיר5מעשרות

 שעה כ5 קיימא מחיצות שקרושת קרשה והביתירוש5ים
 15 שאין אע"פ )י.( במנילה רררשינן חומה 15מאשר

 5כן. קורם והי'עכשיו
 ירושה(. ר"ה ע"ב פ"ב)יבמות

 מקרושת עולם קרושת 55מור מסתבר 5א קדדע!דו5נ(
 ה11. עו5ם קרושת נמי וכהניםשעה

 מ"ט(. ר"ה ע"א ה')נזיר

 קדושת אבל קירשה 5א בית קדושת. קדו,טה,5ד(

 מעשרות. 5ענין לבא 5עתיר קירשה הארץ.
 ואי(. ר"ה ע"א י"ט)מ~נת

 5א ירוש5ים( קרושת נירסא )5חר ראשונה קדושהרה(
 מעשרות. לעניןבטלה

 יכו5(. ר"ה ע"א י"מ)מכות
 עו5ם קרושת קרושתו מקרש בגם' ראשונה קדווטהלו(

 וק~טדז במות היתר אחרי' שאין בקונטרםפירש
 5בא. לעתיר רקירשה ר"א רסבר מהכא תפשומרא"כ
 4מ"נ יותר בקרושה שהאריכו ע51ם קדושת לפרשדי~ט
 5י' קרי מקום באותו א5א ו5קרי2 5חזור ראוי שאיןלפי

 עו5ם.קרושת
 קרושתו(. ר"ה ע"ב ט"ז)שבועות

 ישמעא5 ררבי מפרש חיים רבי והרב ראשונה קדושה5ז(
 שי5ה וזה זה רקאמר והא 5עת"5 קירשהסבר

 אמתני' ופ5ינ היתר אחרי' אין רשילה 5א':מעינןאתי
 רתניא כ55 נראה ן4יין היתר. אחרי' יש שי5הרקתני

 5א 5כ!"ר אפילו 5כ"ע רכדטמע היתר אחרי' איןירוש5ים
קרשה.

 מאי(. ר"ה ע"ב ס')זבחים
 לעת"5 קידשה רלא קסבר אפילו ראשונה קדושה5ח(

 במ5ה 5א הארץ קרושת אבל הבית קדושתה"ם
 שי5ה כשחרב כראי2כחנא ומעיטרות בתרומותונתחייבו
 ירציכוה הארץ. קרושת בטלה ולא הבית קרושתשבט5ה
 ירוש5ים חומות אב5 המזבח ונהרס הבית כ':חרב5ומר
 נתקרשה קא ירוש5ים רהא קרושתה בטלה ולאקיימית
 תבמ5 הבית שקרושת יתכן והאיך הבית בשבי5א5א

 קיימא. ירושליםוקרושת
 מאי(. ר"ה ע"ב ס')זבחים

 קסבר 5בא לעתיד קירשה למ"ר ראשונה קדדע!דץ5מ(
 קידשה 5א קסבר דאי בית שאין אע"פרמקריבין

 משום במעשר לי' מיבעיא האר'ו קרושת רבט5ה5עת"ל
 בי' קרינא אי בירושלים ומיתאכי5 לבית צריךראינו
 5א. או ה'5פני

 מאי(. ר"ה ע"ב ס')זבחים
 הארץ רקרושת לומר היא תימה ראשונה קדדוטהמ(

 תהא הבית וקרושת בתרומה יתחייב ולאבמלה
 הארץ וקרושת בט5ה הבית רקרושת ל1מר יט2:ראקיימת
 וגבעון. בנוב כראשכחן במלה5א

 ס"א(.)זבחים
 ו5עתיר 5שעתה קידשה בית קדדשת קדישה,מא(

 רבט5ה. רקיי"5 הארץ 5קרושתו5"ד
 ואחר(. ר"ה ע"א ס"ב)זבחים

 הקבועה בימה ןבכז נתקרשו 5א וע5יות גגין קדדשהמב(
 שרני5ין בימה אך בעזרה בונין איןואכסררה

 )תמיר(. נתקרשה. וגם זמן 5אחר5הסירה
 משתמשין שאין ש5נו גגין ביהכיזנ קדוזצתמנ(

 ברא"ש )ר"ז מביהכ"נ יותר 5הגביהם מותרע5יהן
 י"א(. שבת ישניםתום'

 5"1(. אות תוס' פסקי שבת)
 דגבם נתקרשו 5א וע5יות גגין ביהמ"ק קדדשרצמר(

 14ך בעזרה בונין ד14ין ואבסררה הקבועהבימה
 2:על נתקרשה ונם !מן 5אחר 5הסירה שרגי5יןבימה
 טבי5ה. קורם מים ימי5כן8י

 נ'(. פ"ת)תמיר
 נכרים שרובה בעיר במלה חומה היקף קדושתמה(

 המוקפות עיירות רהא ר5יתא כמאןדחומה



קפו נף,כמך~לדצך קו"ףמערכת התומפותקובץ

 אין נכרים רובה וכשהיא סהם מצורעים כדטת5חיןחומה
 חוסה. קרושת רבמלה משוםסשת5חין

 ע5(. ר"ה ע"ב מ"ה)כתובות
 5ה אין נח5ה ראיקרי משום ירושלים קדדשיןמו(

 ער ערי סנוחתי זאת רכתיב משום א"נהפמק
 הארץ רקרושת יוחנן רבי רמבר סשמע רהכא שא15עדדן

 רבי רקאמר ררבנן רהוי משמע רות ובמררשראורייתא
 מא5יהן עצסם חייבו והם נפמרו שג5ו כיון סעשרותיוחנן
 האריו שקרושת יאמר חכם ששום נראה אין אור"ידעדך
 היתה בארץ הת5ויות סצוות ו5כל 5סעשרות שני ביתבזסן

 ןעדך פירות במעשר 5אוקמי איכא רסררש וההיאמררבנן
 פירושו רהכי )פ"י( רשביעית הירושלמי מתוך -אור"י
 5עתיר קירשה 5א ראשונה שקרושה נפמרו שג5וכיון
 א"י. כל את 5קרש 5הם חובה הי'ולא

 ירושה(. ר"ה ע"ב פ"ב)יבסות
 נתקרשו 5א סחי5ות יוחנן ר' ראמר עזךה קדדשיןסז(

 נתקרשו 5א העזרה שתחת וסערות)סחי5ות
 5עו5ם סמיק )כר.( יבזבחים דקשה עזרה(בקרושת
 קריש תהוסא ארעית ער רצפה רור קריש רכי 5י'פשימא
 5א רסחי15ת אר"י כי ממקינן )פו.( רבפמחיםרי"ל

 קורש. 5קורש פתוחות אב5 5ה51 בפתוחותנתקרשו
 מחי15ת(. ר"ה ע"ב מ"ז)פמחים

 ומבוש5 צ5י כגון פר"י קרירה מיני ה' יש קדירך2סח(
 כגון מעסים סיני דך2' וכבוש קרר וצ5יומיגון

 וקרה. וקנסון וקנה וזנגבי5יןפי5פ5ין
 בה'(. ר"ה ע"א מ"ז)כריתות

 5כ5בים 5האכי5ן הקרשים את פורין יאין קדשיםסמ(
 ר"י ואומר פורין( אין קמבר סע5 5א)ומ"ר

 חששא משום אמו 5תמוה ר~~ין סררבנן פוריןראין
 אין רבנן ראסרו דכידן ראורייתא מעי5ה נפקיעררבנן
 י סירי. שויא 5אפורין

 אין(. ר"ה ע"א כ"מ)פמחים
 שרי מ"ם לכ5בים להאכיל פורין ראין ראע"נ קדשיםנ(

 פורין אין רסים רקרושת תבשי5ו תחת5המיק
 להאכילו ש5א א5א רבנן גזרו ו5א כרפרישיתמררבנן
 רהיינו סראורייתא פורין ראין היכא ~וב:ל5כ5בים.
 רסראו' 5המיק אפי5ו פורין אין הנוף קרושת ראיכאהיכא
 בהנאה. 5ח5קאין

 רב(. ר"ה ע"ב כ"מ)פסחים
 בכ5 5שורפה יכו5 התורה סן קורש( )בשר קדשיבןנא(

 ב'טר 5שרוף חכמים שהצריכו ומה שירצהסקום
 )בירה קרשים קרשי אמו גזירה היינו הבירה 5פניהקורש
 בהר יש סקום אר"י בירה סאי פ5יגי קר: בזבחיםפלוגתא
 בירה הוי כולו הבית כ5 אסר ר"5 שסו ובירההבית

 הכינותי(. אשר הבירה א5שנאמר
 5פני(. ור"ה ושורפו ר"ה ע"א ס"מ)פמחים

 י"א חשיב רבא מכתרוסה חסור קןדש קדשיב[,נב(
 ה"ר והקשה הי' סע5ות י' אי5א ו5רביסע5ות

 5קודש הוחזק 5א 5תרומה והוחזק מב5 )יח:( ד5עי5א5חנן

 א5א בסתני' חשיב קא ייא 5ס1רי דנושאה זאת גם5יתני
 כ55 5יכא הך אב5 קצת דמומאה דררא דאיכאהיכא
 סשום שבנדה סע5"ע חשיב 5א נמי והכי דמוכהשהדררא
 כ55. דמוסאה דרראדליכא

 חוסר(. ר"ה ע"ב כ')חגינה

 אלעזר א"ר 5כ5 לא אר"ח שזבי יא"ר קדשיםננ(
 כן אוסר אתה שאם הוא מעליא זכראנררוגינום

 סרסי היכי מר"י בחור שסואל הרב שא5 יקרשבמוקרשין
 אב5 היא רמפיקא מבר בעלמא רי5סא רוכתין 5שארקרשים
 מפיקא ראי ר"י דהשיב מפיקא יהא ש5א בעינןקרשים
 יהא ר5א מהקרבה שנתסעט אע"פ פה קרושת 5יקרושהוי
 נקבה ו5א זכר 5א הוי 5א וראי א5א בעלמא ריק5אא5א
 אם עו5ה זכר אם שאסר פה קרושת ע5יו חלה לאו5כך
 ש5מים. זבחי שלנקבה

 שמא(. ר"ה ע"ב פ"ג)יבסות
 אב5 5שם 5יכנם יאמור קדשים קדשי קדשים,נר(

 נם 5יכנם יכו5ין וע"כ שרי לתקן כרי5צורך
 סשכן כושחרב ןגבם ויתק5ק5 יתעפש ש5א ם"ת 5תקןכרי
 )ם"ת( 5הוציאו יכו5ין הי' ביהס"ק שלמה שבנה ערשילה
 בו. ולעיין הארוןמן

 ש5א(. ר"ה ע"א י"ר)ב"ב
 זמן רכ5 תאכ5 נמי ראשונה אררבה 1א"ת קדשיםנה(

 נאכ5ין העזרה שקרשה אע"פ העיר קירשהשלא
 שהוא כ5 התורה שה5כה רסכיון ןי"ל הרואה בכ5קרשים
 שסהלכת. בסקום יוצא 5ההויא

 רקרשה(. ר"ה ע"ב מ"1)שבועות
 נפמ5ה והא נאכ5ת אסאי פניסית א"כ וקשיא קךלטיםנו(

 5חוסה חוץ קרוש שיהא סצינו ר5אביוצא
 5הך פניסה רקרי ואע"ג סה5כין היו רבפניםדנראה
 חוץ כ5פי שהיא חיצונה יותר היא ו5פי"ז חומהר5הרי
 אצ5ה. רבר שיש לפי פניסה לי' קרי ס"ס5עיר

 אסמו(. ר"ה ע"ב מ"1)שבועות
 אין ובזמה"ז איירי סזבח רבקרשי פר"י לנך קדשיםנז(

 פתח 5ביאת ראוי שאינו סאחר חו'1 שוחמחייב
 וגזירה סיירי הבית ברק רבקריטי ועדי"ל מועראה5
 סזבח. קרשי אמו הבית ברקקר'טי

 ונישחמיה(. ר"ה ע"ב י"ג)ע"ז
 5סקרש קורש ראיתקש הא ראסרי אית קד,טיםנח(

 ביאה שמה במקצת רביאה 5כרת אפי5והיינו
 בכ5 5ה וסוקי איתמר רוקא מלקות לענין ראמרידאית
 5או א5א ר5יכא הקורש א5 5נוגע אזהרה תנע 5אקורש
 בכרת. הוי תבא 5א הסקרש רא5אע"ג

 קםבר(. ר"ה ע"ב י"ז)זבחים
 בעינן ר5א סכאן מרקרק הי' אפרים ה"י קדשיםנמ(

 שרת בכ5י שחימתן קתני מר5א בשחימהמכין
 מביא אחר כ5 שהי' )ם"1( בפמחים משסע וכןבצפון
 ויקח מדכתיב רררשינן נן 5וסר דא"א ביתו סתוךםכינו
 מעו5ה. כולהו וי5פינ; כלי מעונה רעו5ה הסאכ5תאת

 ןאיכא 5ים ליי סקי'ט ימכין מטמע )י"י(דב:מוטה
 מקרשה תוך 5י' ר5ית ראע"ג שרת סכ5י א5ימא מכין5ס"ר
 כדתנן בצפון שרת בכלי שחיטתן הכא תנן רלאוהאי
 הכ5י. הזכיר 5א נסי רבקבלה רסי 5אבקב5ה

 איזהו(. ד"ה ע"א ס"ז)זבחים
 בקכרצה חוסר רסנחות בתומפתא הא קדשיםמ(

 אינה והשחימה כ5י מעונה שהקמיצהמבשחימה
 תיבעי ד5א ו5א קנה ש5 קרוסית אפילו א5א כ5ימעונה
 יש ןמיףע קאכי- שרת כלי בעיא ר5א א5א כ55כלי

 נא הקריבהו סשום קאמר יפה 5כ5י חיישינן ד5א5פרש
 בשחימה אבל נאה בכ5י להביא שררך הוא ררורוןלפחתך



 נחמראדצר קהףמעיכת התוספותקדב'ן812
 מקרומית יותר מכוערת סצרית נפיפה א"נ חיישינןלא
 קנה.של

 איזהו(. ד"ה ע"א מ"ז)זבחים
 )י"נ( בחולין פסול שהוא בקדשים טתעסק קף2ןיםסא(

 או להנביהו בסכינו מתעסק כנון בקונטרספי'
 דפליגי לרבנן פסול בחולין אפילו דכה"ג וק'טהלזורקו
 דקדשים מתעסק דהאי דנך144ק כוונה ובעי נתן דרביעלי'
 דבחולין זביחה לשם ולא סימנין לחתיכת מתכויןהיינו
 כסבור דהיינו אחר מתעסק י'ט דעןך פסול. ובקדיטיםכשר
 חולין.'טהן

 מנין(. ד"ה ע"א ס"ז)זבחים
 בפני' דלת נועל אכהשי הבית בדק קרשי קדעןיםמב(

 פי' אלא גיסמרא נ'טוי' או ונשחמי'לרבה
 אמו נזירה מום בפם 5המיל אסור רמדרבנן הקרושרבינו
 שחוטי כהטום חייבין אין הבית בדק קדשי מזבחקדשי
חוץ.

 עד(. ר"ה ע"א נ"מ)זבחים
 רמה"ת משמע מעילה קדשים, קדשי קדשים,סג(

 מעילה דלרבה די"ל הוא דאורייתא דק"ומועלין
 לבד להם 'טי'ט היינו ר"א דקאמר וק"ו מדרבנן נמידהכא
 מעילה.לתקן

 והרי(. ד"ה ע"א ס"ז)זבחים
 עוף לשחימת קרא הכא דמצרכינן הא קדעןיםסד(

 הכשר אין רקרשים נבילה מידי שממהרתקדשים
 אכילתן הנשר הנאה איטדרי אבל בשחימתןאבילתן

 סידי שממהרת לשחימתה קרא מצרכינן לא ע"כבשחימתן
נבילה.

 יכול(. ד"ה ע"א פ"ם)זבחים
 את פורין אין ר'( )פפחים ראמרינן הא קדשיםסה(

 חזי דלא היכא ה"מ לכלבים להאכילןהקד'טים
 הני אבל שנטרפו או שמתו קדשים כגון לכ5ביםאלא

 קדשים אבל בהן ,טנתערבו חולין מריפות מחמתאסורין
 לכלבים להאכילן 'טרי לדידי' דחזי מכירן הי' אםנופייהו
ולעבו"ם.

 ובטריפה(. ד"ה ע"ב ע"א)זבחים
 עורות מולחין ששם המלח לשכת קדשים,סו(

 נומלין היו משם ב5ומר אלא דוקא לאוקדשים
 הי' לא והמלח הפרוה בלשכת קדשים עורות למלוחמלח
 דא"כ ךקשיא להצניעו אם כי למלוח הטלח בלשכתנתון
 שלשה. אלא ח'טיב לא והכא מקומות בד' מלחהיתה

 בלשכת(. ד"ה ע"ב כ"א)מנחות
 לממא שלא מה"ת סוזהר הקדדש חיבת קדשים,סז(

 שיטכא4 וכיון דרבנן מוטאה אף מומאהשום
 מבורר )אינו תרומתי משמרת אמרה והתורה לשרוףצריך
 דרבנן חיבה"ק אם דאף דאורייתא היא חיבה"ק אםמזה

 לממא(. שלא מה"תסוזהר
 שכוא(. ד"ה ע"ב ב')חולין

 זמן רמחוסר ר"'ט אומר בהמה במעשר יק קד2טיםסח(
 אפילו מודה קרשים בשאר אבל קדוש חזידלא

 קדוש. אינו זמנן לפני זמן דמחוסר שכועוןר'
 אף(. ד"ה ע"ב ב"א)בבורות

 שלו שנתו שנתו בן כבש קרא דצריכינן ל~4שיםסם(
 מעת שלימה שנה דבעינן עולם מנין שלולא

 דא5ת"ה כ!סברא לי' תיפוק קרא לי לכוה דאל"ה5עת

 קודם נולד שאם השנה לראש כשרין תמירין נמצאהאיך
 בן כבש ואנו הוא שנים ב' בן ר"ה כ'טנכנם סירר"ה
 זכח מחוסר ר"ה יום נולד הוא ואם לתמידין בעינןשנה
הוא.

 שנתו(. ד"ה ע"ב י"ח)ערכין
 5קכק יוסי דר' זוגיה בר דהוי הוא וי"ש כץ24טינםע(

 עולה. בולה הקדש בתחלת ואמרבברייתא
 הא(. ד"ה ע"א י"א)תסורה

 רק לתקן בידינו אם בידים מאבדין אין כץ24טינםעא(
 עשו לא דסבד לרבי )אפילו בדבר דיוחבשיש

 בקדשים(.תקנה
 דרבי(. ד"ה ע"א כ"נ)תמורה

 ברשותו אינו אף הקדש לפדות יכול אדם כל קדשיםעב(
 שלו.ואינו

 ב"ד(. פ"ת)מעילה
 טפי עלויה ח5ה קדושה דנפל י"ל א"נ כץ4שיבםעג(

 קייסא בר הוה דאי כד2ום ואנדרוגינוםממוממום
 קדושים הן בהווייתן רסבר כיון דא"רן לקרבן ראויהי'

 מטוממום דם"ש וכלאים דופן יוצא על חלה קדושההאיך
 קורם בפה שהקדישן כגון דמיירי ךי"לואנדדוגינום

 פה קדושת עליהם חלה אמן קדושת דאין דאע"גשנולדו
 אין ואנדרוגינום מוממום דרוקא י"ל הטמא עליהם.ח~ה

 עליהם. חלהקדו,טה
 קסבר(. ד"ה ע"א מ"א)נדה

 הקדשות חרמין ערכים פודין גזברין שטרה קדשיםעד(
 סאה אמרכלין הקדש מלאכת וכל שניומעשר

 בירם. עזרהמפתחות
)תסיד(.

 דאמר והא בקובי' כדטחק ר"ח פיר'ט קןביןסכעםעה(
 או ננב וכי השחר עלה כי שלחניבב"ר

 בקוביא כהטחק דדך השחר מן שמתיידא אתהקוביוסמום
 בהקפה. ומתחייב בשחוק מסון שמפסיד לפי עצמולהממין

 קוביוסטום(. ד"ה ע"א ה')בכורות
 ליכנם שרי לתקן כדי לצורר הקדשים קךדשעו(

 השנה.באמצע
 שלא(. ד"ה ע"א י"ד)ב"ב

 הקו5 דיצא דוקא י"ם חיישינן לא נשואין דבתר קןלעז(
 במילתא בה רייקו מפתכהש נישואין דב!דעבד חיישינןלא האי כי דלקלא באיסור היו הנ'טואיןשתח5ת

 שפיר אסרינן נישואין אחר דהוה במאי אב5 הוהו'2קר
 בגימין אמרינן דבהדיא בן לומר דא"א ך4סך11"יבקלא.
 חיישינן. לא ענין דבכל)פא.(

 ב5(. ד"ה ע"א צ"ב)יבסות
 דאם לקלא חיישינן דלא נשואה מיבעיא לא קןלעח(

 ארוסה אפילו אלא מתפרסם הי' הדבר הי'אמת
 חוששין. אין כ"כ מתפרסםדאין

 ארוסה(. ד"ה ע"א פ"ט)גימין
 יצחק רבינו אומד בשוק גירגרה בשוק אבלה לךלעמ(

 ע5י' שיצא נישואין דקודם בקלא שפירדאיירי
 תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת לא א"כ נוריבן ר"י א"5 5כהן שנשאת קורם לעז עלי' וכ!דברות זהקול

 קודם ע5י' שדברו מה יודע אינו הוא שהרי כהןבעלה
 לעשות. 5ו ישומה

 אכ5ה(. ד"ה ע"א פ"מ)גיטין
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 ער בא ואח"כ נרושה בן שהוא קול עליו יצא קךלפ(
 וערערו תרי בי ואתי הקול להסיר דמכשיראחר

 ך44ע"ג כוי2נים פחות ערעור דאין יוחנן ר' אמרבכה"נ
 הער שהףי רמי כליתנייהו והקול שהכשיר אחררער
 פוסל. אינו והער פוסל הקול שהרי הקול מןנרוע

 והאמר(. ר"ה ע"א ל"ב)ב"ב
 גבי קלא מבמלין דלא פ"א( )נימין ראמרינן קךלפא(

 הכא אבל תקנה לי' דאית כושום לכהןגרושה
 פסול לי' חלוצה( ובן גרושה בן )לענין מסיקנא לאראי

 הקילו. ררבנן בתרומה 1ש"נ מבמלין.לעולם
 ואתא(. ר"ה ע"א ל"ב)ב"ב

 אך שעבור מידי מפקיע רקונכוות רקי."ל קדבמותמב(
 לשעבודייהו רבנן אלמוהו ודאשה רבעלבשעבורא

 אלפהו רב"ח לשעבור ך1["1ק קונמות לאפקינהורלא
 העולם לכל שאסרו הקרש כעין כללי בקונם ורוקארבנן
 אלפוהו אחר ארם על כ"א אסרו שלא פרמי בקונםאבל
 מבעל כומונו כל יפקיע ארם נל 1441ל"כ לשעבודי'רבנן
 קונם. ע"יחובו

 קונמות, ד"ה ע"ב נ"ט)כתובות
 הי'(. ר"ה ע"א מ"ונררים

 להקריש יכול אחר ביר נדטכונו כמשכון כענ13ןר1,פנ(
 שרה( ר"ה ע"ב נ"ם )כתובות בקונם לאסורולא

 ראפר האמת לפי רילכוא מנ"ל ן1ב"ע באנורה( פסק)וכן
 רמפרש רמה כד2כון כ"ש שעבור מירי מפקיע קונםהנמ'

 והוי מפקיע קונם בנמ' רקאמר קורם היינוהתוספתא
 ראינו רמים קרושת הקרש י14קא הפוכה סבראמכהט
 רמפקיע וקונם מטכון מידי מפקיע שיעבור מיריפפקיע
 סשכון. מירי יפקיע לא שיעבורמירי

 ר"ה(. אות תום' פסקי)כתובות
 כל הרואה בפ' ואמר הוא חיה מין והקיפדה קךהפד(

 והקיפוף הפיל סן חויו לחלדם יפין חיותבויני
 לפניהם הולכים ועיניהם הואיל כ"נ( )נדה ר"מואמר
 ןיעט וקפופא קריא דמתרנם וינשוף כום והוא אדםכ'טל
 עוף. מין אחרקיפוף

 הקוף(. ר"ה ע"א ח')בכו,-ית
 ולא יום במבול נפסלה במכתי2ת יטנתנה קפ1דררןפה(

בלינה.
 י'(. פ"ת)כועילה

 קטלא אשתני לא נופא ראשתני היכי נל ק3טלאפו(
 המאורסה נערה )לענין אזלינן מעיקראדבתר

 נערה(. כשהיא ונירונה בחנק ובוגרתבסקילה
 הנערה(. ד"ה ע"ב מ"ה)כתובית

 חזקה הוי )מיתה( זימני בתרי דלרבי ק3טלביר1פו(
 נתנרשה אפילו גירושין אבל קטלנית זווהוחזקה

 לינשא. שריא פעמיםכמה
 אגירושין(. ר"ה ע"א כ"1)יבמות

 ומתפילין מק"ש פמור לחיניר הניע שיא ק3טןפח(
ומתפלה.

 וקמנים(. ר"ה ע"א כ')ברבות
 ב"ד ראין למ"ר אפילו נבילות אוכל ק3טן,פט(

 אסור. בירים לספות אבל להפרי'טומצווין

 ולא תאכלום מלא ילפינן קיד.( )יבמות רהתםאור"י
 נוונא כהאי אבל ונבילות דשרצים רומיא אלאאסור
 חינוך ראיבא למנויו( 'טלא שהוא מהפסח להאכילו)לענין

 שה(. ר"ה ע"א פ"ח)פסחים שרי.מצוה
 קמן ואין זוכה איש פסח( )לענין קרא רצריכינן קפנןצ(

 לקמן שליחות ראין קיי"ל בלא"ה הלאזוכה
 לעצמ ך11נחילך שליחות ממעם רזכי' מוכח )יב.(ובב"מ
 ררוקא ןי"ל שלום ררכי מפני אלא במציאתו זכי' לואין

 עריף. אותו מקנה אחרת ררעת מתנה אבלמציאה
 איש(. ר"ה ע"ב צ"א)פסחים

 כדטום מפסח קמן לפטור איצמריר אמאי תימה ק3טןצא(
 קטן שחייב כדצינו דהיכן קסן ולא אישרכתיב

במצוות,
 איש(. ר"ה ע"ב צ"א)פסחים

 בתרומה בקמנו שראה מה בנרלו להעיר שנאמן ק3טןצב(
 מתרומה מעלין דאין כיון שלו ערות סגיררבנן

 רירן תנא רסבר ראורייתא ךבנרש4וב1ה ליוחסין.ררבנן
 עמו. נרול שיש אפילו נאמן אינו ליוחסין כוכונהרמעלה
 עכ~. וגרול בהוא סני מררבנן תרי רבעינן היכאךכל

 והוא(. ר"ה ע"א כ"ח)כתובות
 משום חמץ ן1נ41יקוע בררבנן אפילו מהימן לא ק3טןצג(

 בררבנן. קסן אפילו נאמןרבירו
 אלו(. ר"ה ע"א כ"ח)כתובות

 רחירותא גיטא לכתוב כלום קמן מעשה אין ק3טןצר(
 כבר רפעומות ן44ע"ג חורין בבת להתירולעבר

 היינו נם.( )לקכון במסלמלים ממכר ממכרן שבע כברשית
 נימא לי' רכתב רהפי' רק הפקר ב"ד רהפקר רוקאבממון
 ראפומרופום. שמי'על

 וכתב(. ר"ה ע"ב מ')נימין
 בר ער שית כבר היינו קטן נבי הפעומות עונת קפטןצה(

 לקמן כדאכ41ינן חורפי' לפום חר כלעשר
 מתגרשת. בקמנהוכנגרן

 כל(. ר"ה ע"ב ס"ר)גימין
 רתרופה טקרא כדטליחות קטן למעם דאין י"ל קכ1ןצו(

 בתרומה רליתי' תרומה כגון דליתי' במילתאאלא
 לאחרים. נמי זוכה לעצמו 'טזוכה ככוו בזכי' אבלרנפשי'

 שאני(. ד"ה ע"ב מ"ד)ניטין
 בר לאו רקטן ואע"נ לקמן פרם ינאף כי איש ק3טןצז(

 נהרנ י2יהא דקס"ד למעוסי איצמריךעונשין
 ירו. על נהרגת שהאשהכיון

 איש(. ר"ה ע"א י"ם)קירו'2ין
 רחייב ראע"נ לחנכו אלא י2אין לחינוך שהגיע ק13ןצח(

 ידי אחרים להוציא שמע על פורס איןמררבנן
 ומוציא מדדבנן חייב )סומא( ונסתמא ראה אבלחובתן
 מדרבנן אלא מיחייבי לא נמי ראחרים חובתן יריאחרים
 היא. דרבנןדק"ש

 וכן(. ד"ה ע"א פ"ז)ב"ק
 בנכסי סוכר יטנה עי2רה שמונה בן אר"ן ריבא ק3טןצמ(

 שנה ע'טרים מבן ר"ן אמר ב"ח הוגא ורבאביו
 ושנתנו שקנה בנכסים אבל אביו בנכמי רוקא ר"שפי'
 פירש ןך"רן אלפם רב פי' וכן למכור יוכל במתנהלו

 רמיקרבא כהטום למכור יכול אינו יטקנה נכסיםדה"ה
 שומה. שהוא כד12ם ולאו ב'2ומא בקי ואינו זוזי לנבידעתי'

 מוכר(. ר"ה ע"א קנ"ה)ב"ב
 ולא מררבנן היינו לקמן זכין למ"ר ואפילו קמ1ןק(

 לאו וקטן שליחות טתורת רזכייהמדאורייתא
 רזוכה כהטמע )סד:( בנימין ןמידן הוא שליחותבר
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 מקנה אחרת דעת ע"י אסי ךלך12 מדאורייתא5אחרים
 משמע ךקצרנ מראורייתא ולעצמו לאחרים זוכהאותן

 זכייה 5יה אית דעת בן הוא דאם ה5ון בפרקבירוש5מי
 בו שיש בתינוק כאן בקיסרי רבנן דאמרומיאורייתא

 קודם אביו את שירש כנון 5קטן ממון שיש משכחתךעךן4 כוראודייתא זבייה לי' רלית משמע )עייא( י12בנ"נםדעת
 כודאורייתא. ש5ו מרחו ויטכר ידיו במעשה 14"נשנתנייר

 קטן(. ר"ה ע"ב מ"ח)סנהדרין
 5ו שאין בידוע דקמן דמשמע וא"ת ךקכטנה קכטןקא(

 לקמן אמרינן הא מו5יד דאינו משוםגוא5ים
 יי"ל שנים בח' מו5ידין היו הראשונים דורותבשמעתין
 להבאת סימן חכמים נתנו האחרונים שבדורותראעפ"י
 י"נ בן ו5קמן אחר ויום שנה י"ב בת 5קמנהשערות
 להביא ממהרים שהיו הראשונים ברורות אחד ויוםשנה

 הרבה. מקודם גד5ות זמן הי'שערות
 בידוע(. ר"ה ע"א ס"ם)סנהדרין

 5י' תקינו 5א דקמן קיב:( )יבמות דאמרינן קפטןקב(
 בעי5ת מיהא ת'טיב ד5א 5ומר ישנישואין

 כתובתה אביו שהשיאו דקטן צ.( )כתובות אמר דהאזנות
שיימת.

 ממור(. ד"ה ע"ב ע"ו)סנהדדין
 פרם איש כ5 מאת תרומה 5י ויקחו בירוש5מי קכטןקג(

 וקטן במחשבה תרומה שעיקר כיון פירוש5קמן
 מחשבתו על המעשה שיוכיח מסתברא 5א מחשבה 5ואין

 יש דקמן דכיון בדבדים 5דקדק 5נ1 יש ירוש5מיובלא
 ב5א יועי5 נמי גם לענין מחשבתו ע5 5הוכיח משעהלו

 נביו(. על עומד בגרו5 יועי5 נמי )ו5תרומה ע"ג עומדנדול
 ותיבעי(. ר"ה ע"ב י"ב)חולין

 שהם 5הבין דעת 5ו דאין משום מפתמא גרע קכטןקד(
 ופמו5 מתעסק והו"5 חולין שהם וסברקדשים

 יודע הקטן אומר ואפי5ו קיימי( 5שמן מתמן דזבחים)אף
 כוונתו אם 5ן מיבעי מתכוין אני ו5שמן קדשים שהםאני

 מוכיחין. מעשיו אין אם מהני 5א ךן4ילבמאכוונה.
 קמן(. ד"ה ע"ב י"ב)חו5ין

 כנון מיירי ביו"ם מ5תקוע אותו מעכבין דאין קפטןקה(
 5חינוך הגיע 5א אב5 שבת שמירת 5חינוךשהגיע

 5או )דאם מעכבין דאין חידוש קצת והוי שופרתקיעת
 דקטן קי"ד( )יבמות 5מ"ד מעכבין דאין פשימא קמ"5מה
 5הפרישו(. מצווין בי"ד אין נבי5ותאוכ5

 אין(. ר"ה ע"ב ב')ערכין
 קטן 5מעומי איש דכתיב משום מכדת דנתמעם קכטןקו(

 נענש קמן מצינו 5א ב5א"ה ה5א קרא 5י5מה
 יתחייב 5טומאה ונתרבה הואי5 דסד"א איצמריךרעסמא
 ינאף כי איש קרא דצדיכינן בסנהדרין ךכנן קמ"5כרת
 רומיא האשה ק5ון משום 5חייבו סברא דהי' 5קמןפדט

 רנהרגת. הנדבעתרבהמה
 5מעומי(. ר"ה ע"א ג')ערכין

 )א5יבא 5הפרישו מצווין בי"ד אין נבי5ות אוכ5 קטןקז(
 קאמר )קי"ד( ביבמות רהא וקשה יוחנן(ררבי

 5הפדישו צריך ב"ד או"נ קמן אי ל" מספקא דר"יבגם'
 טצווין דב"ד )שם( למימר ד"י בעי הא ךיזך 5אאו

5הפדישו.
 אין(. ר"ה ע"ב מ"ו)נדה

 וכשהיא 5ביאה עצסה סוסדת אינה 5גמרי קטנהשח(

 ויודעת דעת בת היא קצת לביאה עצמהמוסרת
 תתעבר. ש5א עצמה5שמור

 צריכות(. ד"ה ע"א 5"ז)כתובות
 ובן נט לה 5קב5 יכול האב אין כדטנשאת קמבהקם(

 בידוש5מי.כהטמע
 ומקב5(. ד"ה ע"א י')קידושין

 האומר בפ' כתב זצוק"5 מפאם יצחק רבינו גם קמבהקי(
 אחד פי' אבי' בקידושי מתגרשת קמנהוכנגדו

 מקבל אבי' אבי' ברשות והיא אבי' בחיי אב5 אבי'מיתת
 זצוק"ל היתום בן שימה רבינו גם היא. 51אגימה
 אין קמנה אב5 תנן מאורסה נערה דוקא גאון כד2םכתב
 5ח5ק דאין המודה כפי' עיקך ךנ"ל אביה בחיי יד5ה
 דעת דבעינן ומשום קידושין לענין א5א 5קמנה נערהבין
 לרצונה יוצאת שהאשה בגירושין אבל בקידושיןאשה
 ראוי' היא גימה את לשמוד יד 5ה אית מכי 5רצונהוש5א
 רי"ד(. תום' ע"ב מ"ג )קידושין5קב5ו.
 למדה"י אבי' וה5ך אבי' 5דעת שנתקדשה קכטנהקיא(

 עד בתרומה אוכ5ת רב אמר ונישאתועמדה
 יבא שמא אוכ5ת אינה אמר אסי רב וימתה אבי'שיבא
 כדב דה5כה נדאה 5מפרע אוכ5ת זרה ונמצאת וימחהאבי'
 דדב 5הא רב וחש עובדא דהוה רב בי' הדר דהאאסי
 הי' אסי דב שהרי כדב ה5כתא פסק ר"ת אךאסי.

 בו חזר 5א מ"מ אסי ררב 5הא רב דחש ואע"נת5מידו
 אנפשי'. שהחמיד בע5מא חומראא5א

 הוה(. ד"ה ע"ב מ"ה)קידושין
 דד"א בשא5תות פסק 5מדה"י אבי' שה5ר קכטבהקיב(

 דאין יתומה כדין מדדבנן 5התקדש יכו5השהיא
 מיונ"י והר"מ הפקד משום קידושין רבנן דתקנו אב5ה
 בדבר. מודהאינו

 בפירוש(. ד"ה ע"ב מ"ה)קידושין
 השנה כ5 ש5 בקטורת וכן הכיפורים ביום קפטרתקיג(

 דוקא. גח5יםבעינן
 מן(. ד"ה ע"א ס"ד)זבחים

 מיהא מחשבה 5יכא דכרת נהי פיגול קטרת,קוד(
 ך1ןי' 5ד"ש הפנימית אחמאת דהוה מידיפס5ה

 בכ5י קדשו כרקתני השנה דכ5 בקמורת יב"ארבינו
 דיום בקמודת אב5 5ינה בי' פס5ה בכ5י דמיקדשוההיא

 והוי אפשד ד5א משום א5א בכ5י אינה דעיקרההכיפודים
 ב5ינה. מיפמ5 ד5אאמרינן

 לא(. ד"ה ע"ב ק"ד)זבחים
 כהטום 5או הכ5 5הקמיד דמחייב דהא קטרתקמו(

 כד2ום א5א אבד בחצי הקמרה חשובהדתיהוי
 ן44"רצ גומר. שהתחי5 וכיון היא הקטדה חדאדבולה
 הקמדה מצינו ד5א שיעוד בחצי תודה שחייבה מצינוהיכן

 5שום ו5א מחשבה 5ענין 5א סכזית בפחותלהתחייב
 ודבש. שאור נבי רוקא אלאדבר

 5א(. וד"ה אכ5 ד"ה ע"ב ק"ח)ובחים
 דהאידנא דידחא קביעא דטקרדש, קידרזטשטז(

 דזככין ידעינן 5א כאי5ו דבנן עבוד א5אירעינן
 5א(. ד"ה ע"א מ"ג )סוכה 5ק5קו5י ואתו גזידהרנזדו
 בטקום שהם היינו דידחא בשביעא בקיאין א"יבני

 אבל אחד יום א5א עושין אין וע"כ מניעין בי"דשש5וחי
 בקיאין. בב5 בני דנם אמרינן העיבודבסוד

 כנון(. ד"ה ע"ב נ"א)פסחים
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 סניעין בי"ד שש5יחי במקום היושב החודש קידושקי!(
 בקביעא והיינו אחד יום א5א עושין איןושם

 5מינ!ר 5יכא רהתם החודש נקבע מתי יורע שהי'דירחא
 החורש. קירוש ששומעין מוב ביום מלאכה יעשהשסא

 כנון(. ד"ה ע"ב נ"א)פסחים
 5ארביסר ח!י 5א בשבתא חר )פסח( החורש קידןשקיח(

 הראי' רעפ"י שהקשה ררש"י פסח. בד"וד5א
 אין בשבתא( בחד גם י"ד 5חו5 יכו5 )א"כ מקרשיןהיו

 נ!הרין היו הראי' פי ע5 מקדשין דהיו ראע"ג 5ר"ינראה
 ב.( )ר"ה בהדיא ראסרינן הרדי בהדי שבי תרי יבאוש5א

 ש5א 5וסר ב!מנו שנראה החודש ע5 העדים ע5סאייסין
ראו.

 באי5ו(. ד"ה ע"ב נ"ח)פסחים
 נוהנין אנו 5ניסן הסמור ארר החודש, קידדשקים(

 סקדשין שהיו ביסיהן רשמא חסר 5עשותותמיד
 5דירן אב5 חסר !מנין סלא ד!מנין ססקינן הראייהעפ"י
 שניתוסף העיבור חדש דהוא הראשון ארר 5מ5אותמוב
 בסופה. מתעברת דשנה ראמרינן אע"ג השנהע5

 אדר(. ר"ה ע"ב י"ם)ר"ה
 ש5 ביסודו שראה בקונמרם פירש החודש קידושקכ(

 בקרן חידושה 5פני לעו5ם שה5בנה סעריהרבי
 דרוסית מערבית בקרן חירושה ו5אחר ררומיתס!רחית
 ןלמך מ!רח 5בני ו5א מערב 5בני נראית במערבוכשהיא
 שש א5א סתכסה אינה שבמ!רח בב5 5בני הישנהה5כנה
 רדעקדשה שעות י"ח מתכמה הדחוקים א"י ו5בנישעות
 ו5בני שעות שש אם כי שבמערב א"י 5כני מתכסהאינה
 יוהכ"פ מונין בב5 ןננבי שעות י"ח מתכסה הרחוקיםבב5
 אעפ"י החרשה א"י בני שראו היום מאותו המועדותוכ5
 סדרה מך הקונמרם(. מי' )5פי ב5י5ה הישנה ראושהם
 בתח5ת ונראית מביום יוצאה 5ידתה בתח5ת 5בנהש5

 יותר מעם שוהה ש5אחריו וב5י5ה ושוקעת מעםה5י5ה
 בתח5ת יוצאת וא! שתתמ5א ער 5י5ה בב5 ומוספת5שקוע
 הבוקר 5אור ושוקעת היום ער ה5י5ה כ5 ו!ורחתה5י5ה
 ה5ילה כ5 תח5ת 5צאת שוהה ומא! 5התחסר מתח5תואח"כ
 סוף ער ויותר יותר מ5צאת 5שהות ה5י5ה בכ5וכעספת
החודש.

 חצות(. ד"ה ע"ב כ')ר"ה
 ההרש סן ויום 5י5ה שיהא צריך החורש קידדזטקכא(

 יום שיהא באדר כ"ם ש5 מבערב המו5רשיהי'
 כן הסנהנ אין 1114ל החרש המו5ר מן הכ5 ו5י5וש5שים
 עשרה שמונה אחר כשנו5ר א5א !קן סו5ד פס5ינןד5א
 וקרשוהו חצות קורם ביום המו5ד הי' דאם ךי"אשעות
 ולא חצות אחר נו5ר ואם ש5פניו 5י5ה נתקרשהב"ר

 יום !ה ואין 5מחר א5א מתקדש החורש אין ביוםנראית
 עסו. מתקדשש5פניו

 חצות(. ר"ה ע"ב ב')ר"ה
 והוא סקודש מב"ר שמע לא אם החורש קידוזטקככ(

 יוהכ"פ היום הי' א"י ש5פי אף בבב5הי'
 )כה.( 5קמן רהתנן חיישינן 5א כרת אימור וישואוכ5ים
 ש5א בין ב!סנן בין קורש סקראי אותם תקראואשר

 ואפי5ו מ!ירים אמי5ו אתם שונגים אפי5ו אתםבזמנן
 לוי(. ר"ה ע"א כ"א )ר"הסוטעיץ.
 את סח55ין החרש את שראו ערים החורש קידושקכג(

 שראו הערים ע5 המעידים ערים ואפי5והשבת

 השבת את סח55ין אותם( מכירין )כשאין החודשאת
 באושא העד אצ5 שה5ך נהוראי ר' כסו ע5יהםלהעיד
 ע5יו. 5העידבשבת

 סח55ין(. ר"ה ע"א כ"ב)ר"ה
 סשואות משיאין ב"ד הש5יחי שהי' החודש קידרזטקכד(

 בירושל' ומוריד סע5ה וסביא וסו5יר)בראשונה(
 ח!ינא אסי דא"ר כוכב שהוא 5וסר יטעו ש5א כדיסשמע
 ואתי. רא!י5 ח!ינא וס5יק רנחיתכוכבא

 מוליך(. ד"ה ע"ב כ"ב)ר"ה
 5קדש קבועים ב"ד הי' מב בעין החודש לךדושקכה(

 בחורש תקעו בפ' בפסיקתא כדאיתאהחודש
 בית שהוא 5פי מב בעין החודש סקדשין ב"ד 5סהשופר
 שנאסר העו5ם כ5 ש5 מועד בית הקב"ה אסרהווער
 תורה. תצא מציון כי ב'()ישעי'

 !יל(. ד"ה ע"א כ"ה)ר"ה
 הספיקו ו5א ישדא5 וכ5 בי"ד ראוהו החודש קיד71טקכו(

 ב"ר פי' מעובר ה"! שחשיכה עד מקודש5ומר
 ב"ג.ש5

 ראוהו(. ר"ה ע"ב כ"ה)ד"ה
 קשה הי' ימים מנה תורה ראמרה החודש קידושקכ!(

 למנות תורה אמדה היכן כוז12לם רבינו5הדב
 יוב5. וקרש ימים מנה מגיה והי' חודש 5קידושימים
 יוב5ות 5קרש שמימין 5מימני דמצוה בתו"כ איתארד2כי
 נסי ר"ח רודאי רמפךש הספרים 5מחוק 5ד"ת קשהאך

 )ה.( במגי5ה וכדאמרינן יומי כי' 5מימני הואראודייתא
 וכו'.סנין

 אסרה(. ר"ה ע"ב י"!)חגינה
 רב"ר י"ם בשמים קידשוהו שכבר החודש קיררשקכח(

 המו5ד. בשעת 5עו5ם אותו מקדשין מע5הש5
 ב"ר ממתינים ש5שים רביום רר"ה בפ"ב כפירש"ינראה

 ש5שים יום אב5 יעברו שמא סמה ש5 5ב"ר מע5הש5
 סן בשמים אותו מקרשין היום יקדשו ש5א שא"אואחד
 שאין רואין שלסעלה שב"ר דבשעה ןך;ירך?טלמיהשחר.
 רש"י. כפי' ליישבו יש הן מקדשין סלממה אותוסקדשין

 שכבר(. ר"ה ע"ב י')סנהררין
 שסררו אותם לתקן רצו רלא וצ"ל החורש קידושקכם(

 השנה פעם בשום שיאריכו וקביעות עיבוריםלנו
 מלאים. ס!'יותר

 סחר(. ר"ה ע"א מ')ערכין
 רלכ"ע )ע"ר( בסנהררין דמסקינן ה7שם קידושקל(

 קלה אסצוה אפילו עצמו למסור חייבבפרהסיא
 ראו רסה דומי איש תורום שהתמיה !את קשהוא"כ
 ופ"ה השם קדושת על עצמן שמסרו וע!רי' מישאלחנני'
 רהא וקשה בהם שימות ולא בהם וחי ררשו שלא ראוסה

 ע"א לאו נבוכרנצר שעשה !ה דצלם ומפר"ת הוהפרהמיא
 שפיר נסי 1אועי עצמו. לכבוד שעשה אנררמא אלאהוה
 טישאל לחנני נגרו אלסלי לג:( )כתובות דאסרינןהא

 שהיו ושלום חם הוה ע"א ואי לצלטא פלחווע!רי'
 שהרי בדחו שלא ראו סה מפרש ןך"י לו.כה2תחווים

 בראמד רניאל שעשה כמו לברוח יכולין היו המעשהקורם
 עצה. באותה היו נ' צנ.()מנהררין

 סה(. ר"ה ע"ב נ"נ)פסחים
 דבל טעסא נסי והיינו הנאה( )איסורי קידוזטיןקלא(

 אע"נ האשה את בהן מקדשין אין הנאהאימורי
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 לא עכשיו '2הוא דכמו כיון מותר אפרן הני2רפיןרכ5
 הנאה באיסורי מקר'טין דאין הא י"ל דעדך מידי'טוה
 דלר1ירדין אפר. 5כי2יהא פרוטה 'טוה בי' דלית היבאהיינו
 הנאה. כדרך ש5א בעיניה חזי הא קשהקמא

 אין(. ד"ה ע"א כ"ט)פסחים
 אשה 5ו אין אפילו ביטבת אסור ונירויטין קידדשיןקלב(

 בשבת. לנרש התירו מרע ביטכיברק
 מאי(. ד"ה ע"א י"ז)ביצה

 דדאי הן טעות קידושי אילדנית קידיזטין.קלנ(
 ר"ע פ5יני )עח:( דלקמן רפואח 5ה איןאילונית

 5ו שיש לאשתו וחולצין חו5ץ אם חמה בסריםור"א
 ארם מומין 11עטאט* דפ5יני א'טכחן לא ובאי5וניתרפואה
 סתם וכנסה תנאי על דבקיד'2ה מ"ד איכא )וע"כמוח5
 דנושא מוח5 אין אדם שום אי5ונית אבל נט(דבעיא
 )כתובות טעמא דמפרש יאביי ואפילד בנים לשםאשה
 בשאר היינו זנות בעי5ת בועל אדם ראין כה2וםעב:(
 ומיטום אדעתי' מסיק לא שכיח ד5א אילונית אבלמוכרן
 קידושין לשם בועל יהא לא אילוניתחשש

 או(. ד"ה ע"ב ב')יבמות
 אסי א"ר ר"י דאמר כותי קידושי קידדשין,ק5ד(

 שמא 5קידושין חוששין הזה בזמן שקידשכותי
 שילדה כותית דקסבר בקונטרם פי' הוא שבטיםמעשרת
 ותימה ממזר לקידושי וחוששין ממזר הולדמישראל
 דנו*אה אחרי' א5א מתייחם דאין מוכח כד2ניותדבכמה
 הבא ועבד דכותי סברי משניות דהנהו כ"כ קשיאד5א
 מבר אסי ורב איפכא והה"ד כשר הולד ישרא5 בתע5

 והו5ד 5אוין בחייבי תופמין קידו'טין אין דאמרכר"ע
 והכותית. הי2פחה על הבא והה"ד ועבד מכותיממזר

 כותי(. ד"ה ע"ב ט"ז)יבמות
 ס"5 תנאי דכו5הו ס"ל יוסף יב זיקה קידדעטין,קלה(

 יחידאה. בתירא בן 5ר"י קרי ולכך זיקהאין
 ד14י הזיקה מפקיע קידוי2ין אזי זיקה אי; אמרינןדאי
 הקידוי2ין זיקה יש אי אף אזי הוא יחידאה דריב"בנאמר
 הזיקה.מפקיע

 אומרין(. ד"ה ע"ב י"ח ליכדא, ד"ה ע"ב י"ז)יבמות
 דלמ"ד דם"ל )כה2מע היא דרבנן זיקה קידדעטין,קיו(

 כה2מע ובהרשב"א מדאורייתא היא זיקהיש
 דרב ר"ח פי' דרבנן( זיקה דלכ"ע התום' דעתדגם

 מצות ביטול משום דאסור דאע"ג זיקה אין דאמר5טעמי'
 כ'2תבא אף עולמית לאוסרה איסור הך ח'טיב 5איבמין
 היתר.לכלל

 אבל(. ד"ה ע"ב כ"ז)יבמות
 דסבר 5ר"ש אפילו ביבמה מאמר קידדעשין,קלז(

 ביאה שאין 5ענין היינו נמור קנין קונהדמאמר
 ע"א(. נ"א )לקמן ככנומה לה עביד לא אבל אחריוומאמר

 דתניא(. ד"ה ע"א י"ט)יבמית
 ואין ידו בכתב כתב 5ר"י 5י' מספקא קידיזטיןק5ח(

 דכיון 5א אי בקידושין מהני אי עדיםע5יו
 בשטר(. )במקדש עדים עליו אין אם לנו טה זמן צריךשאין

 5מעוטי(. ד"ה ע"ב ל"א)יבכעת
 דמקדש מאן מנניד דרב ביאה כדדדעטי קידדעטין,קלמ(

 ביאה דצריך ביבמה דאפילו אור"תבביאה
 בביאה. קנינו תח5ת שעושה היאדפריצותא

 דמקדש(. ד"ה ע"א נ"ב)יבמות

 שו"פ בו שאין אעפ"י שמר קידדוטי קידד~טין,קמ(
 אע"נ כסף מטעם ולא שטר מטעםמקודשת

 ד5יבעי ס"ד המקנה ספר את תיבות אחרי נתינה בי'דכתב
 קמ"5.שו"פ

 שאין(. ד"ה ע"א נ"ב)יבמות
 דהא הזקן שמעון הר"ר תירץ ביאה קידוזטיקמא(

 כי עשה בש5א היינו בהעראה דקני הכאדאמר
 ב5 בשעושה אבל ביאתו גמר ו5א מיד ופיריט העראהאם

 וכן ביאה נמר ע5 שדעתו כיון בהעראה קני 5אהביאה
 קאמר ו5א ביאה נמר ע5 הבועל כל דקאמר ה5שוןמוכח
 דכשמפרש פירש מאיר ה"ר בן יצחק הזק"ך המערה.כל

 נומר אם אפי5ו בהעדאה קני בהעראה לקנותשרוצה
 ביאה. נמר על דעתו במתם אבלביאתו

 אשה(. ד"ה ע"ב נ"ה)יבמות
 דקירושי לסימר דאיכא אפקעינהד קידדשין,קמב(

 לקידושין רבנן יאפקעינהו נינהו דרבנןקטנה
 ממאנה(. לא דני2ואה אף מיאון )ומהנימינייהו

 תרי(. ד"ה ע"ב ק"ז)יבמות
 כהטה כדת קידושין בשעת אומרים קידדשיןקמג(

 מקדש. דרבנן אדעתא דמקדש דכל כדטוםויי2רא5
 אדעתא(. ד"ה ע"א ג')כתיבות

 לבדר שיש 5למוד יש אירומין( )ברכת קיךושיןקמד(
 ש5יח ע"י המתקדשת 5אשה אירוסיןברכת

 דויברבו קרא מייתי כלה ובמם' הי' '2ליח אליעזרשהרי
 רבקה.את

 שנאמר(. ד"ה ע"ב ז')כתובות
 למימר לן לית לו קרוב או לה קרוב קידהטין,קמה(

 שזרק ברור דעכ"פ כיון להתירה אחזקהאוקמה
 קידושין.לה

 תרווייהו(. ד"ה ע"א כ"ג)כתובות
 אין שנתקדשה קודם כשבגרה בדנרת קיז*ןלטין,קמו(

 שאם תכשיטי' כל הכינה דמסתמא חודש י"בלה
 בנרות קודם נתקד'טה אבל מוכן הכל יהא בעל להימצא
 מקודשת. היא שכבר מקפדתאינה

 בנרה(. ד"ה ע"ב נ"ז)כתובות
 נדרים עלי' ונמצאו סתם קידשה אפילו קידדעמיןקמז(

 בקידשה נט צדיכה 4ט11ל לכ"ע כתובה להלית
 לחלק וצריך גט צריכה אינה אילונית דבנמצאת אףסתם
 אילונית בספק דמ"מ מומין לשאר דאילונית מוםבין
 לאו אי נמורים סימנים הם אם לברר כח להם הי'שלא
 לא דמספיקא כתובה לה אין ומ"מ ממפק נסצריבה
 ממונא.מפקינן

 על(. ד"ה ע"ב ע"ב)כתובות
 נדדים עלי' '2אין ע"מ סתם התנה אם קידוזטיןקמח(

 דנדרים אשי רב קאמר אז נדר איזה פירשולא
 בהדיא פידש אם אבל קפידא הוי לא אינשי קפדידלא
 בנדרים אפילו להתנות יכול ודאי זה נדר עליך שאיןע"מ
 אינ'2י. בהו קפדודלא

 ומידי(. ד"ה ע"ב ע"ב)כתובות
 שתיהן ואשתו דיבמתו היכא ר"י אומר קידוזטיןקמם(

 קידושין לשם )אשתו( בועל בסתמא אפילולפניו
 מיבמתו לי' ניחא דבאשתו ממנו יבמתו לדחותבדי

 זיקה. אין סבר דר"נ עביד לאואיסורא
 ושמואל(. ד"ה ע"א ע"נ)כתובות



קפם נוקכפך44ךצך קו"ףמעיטת התומפותקובץ

 כלום קמן קידושי ראין כיון שקידש קמן קידר,טיןקנ(
 קידושי אב5 קידושין לשם בוע5 מדרבנןאפי5ו

 בתנאי. 5קידושין טפי דמי דרבנןקטנה
 והא(. ד"ה ע"ב ע"נ)כתובות

 וכנסה תנאי ע5 קרשה אפי5ו ד5רב נראה קידרשיןקנא(
 עביר ךלא גט צריכה ובעל הואי5 תנאיע5

 כתובה. משום אלא הקידושין 5סתורהתנאי
 א5א(. ד"ה ע"ב ע"ג)כתובות

 5ה שאין ע"מ קידשה בין חי5וק יש קידרשיןקנב(
 שנתרפאה לאחר עתה שאף מומין בה והיומומין

 קידשה אבל מומין בה שהי' כשזוכר בעיניו נמאסההיא
 מקורשת והתירה חכם אצ5 וה5כה נדרים ע5י' שאיןע"מ
 אלא 5הו עקר הוה לא אי 2144ל 5מפרע ועוקרוהואי5
 שעת עד הנדר משעת עוניט קפידת נמי הוי ו5הבאמכאן
 ידיעת קודם והתירה חכם אצ5 ה5כה רדךקאהתרה.
 שום עתה 'טאין הנדרים מפני 5בט5ם רצה 5א דאזהבע5
 מיר הרי שהותרו קודם הבע5 דידע היכא אב5קפידא
 היתר. להם יהי' לא דשמא הקידושין מבוטלין שיהי1רוצה

 חכם(. ד"ה ע"ב ע"ד)כתובות
 לא שאם מעכשיו בעינן לא כסף בקידושי קידךשיןקנג(

 בעין הכסף כאי5ו והוי לש5ם חייבתתתקדש
 ש5שים 5אחר 5י מקורשת את הרי אמר )אם ש5שים5אחר
 ו5א המעות שנתאכלו אע"פ דמקודשת אחר בא ו5איום
 מעכשיו(.אמד

 הא(. ד"ה ע"א פ"ב)כתובות
 אכ"ע 5ה דאסר כיון נמי דקידושין י"ל קידרשיןקנד(

 5קידושין יד יש רשמא 5ן מספקא 5כךכהקדש
 הקדש.כמו

 יש(. ד"ה ע"ב 1')נדרים
 העיר בני כ5 5אסוף נהגו ש5נר אור"ת קידמשיןקנה(

 ו5א חשוב ב"ר ד5יהווי היכי כי שירוכיןבשעת
 שידוכין ש5 ערבון דלענין נראה ולר"י אסמכתא ערבוןיהא
 ד5פי חשוב ב"ד קנין ב5א וגם מעכשיו ב5א שפירקני

 כלל אסמכתא חשוב 5א בו שחוזר מי ביותרשמתבייש
 הוא. גוזמאד5או

 והלכתא(. ד"ה ע"ב כ"ז)נדרים
קנו(

 אי ו5מחר אשתי את היום 5ה אמר אם קידמטין'
 5יציאה הוי' דאיתקש גט צריכה אשתיאת

 אשתי את אי היום לאשתו האומר נבי ע"ב( )פ"גובניטין
 לא ו5מחר היום מגורשת תהא כ5ומר אשתי אתו5מחד
 1ה1יא פסקה דפסקה כיון התם ופשים מגורשתתהא

מגורשת.
 היום(. ד"ה ע"א כ"ט)נררים

 שאין ע"מ האשה את המקרט תנאימ קידךשי1,קנז(
 במל והתנאי דמהוד'טת ועונה כסות שארע5יו

 ראין שאני רקירושין כוטים דמי כחויו אסרינןו5א
 בכולן. חייב ולכך לחצאיןקידויטין

 האי(. ד"ה ע"א י"א)נזיר
 נשים 5ישא יאסרו עלמא יכייי יא"ת קיד4דעטי1קנח(

 שליח ע"י שנתקדשה היא זאתדשכחש
 קטנות גדו5ות תינח נתקדשתי 5א 5ומד נאמנותרהנשים ךלך"ר~

 איכא מה קייושין עבורן קיב5 אביהם אם יודעותשאינן
 בתד אז5ינן דמדאורייתא ךי"ל אבי' מת וכבדלמימר

 1לא סתם ש5יח שעשה בע5מא קנסא אלא ואינו-ובא

 קנסו. לא ולאחדיני קנסו ולדידי' לפלונית קדש לופירש
 אסור(. ד"ה ע"א י"ב)נזיר

 קדושין דאין דילפינן כריתות חייבי קידוזטין,קנט(
 לאיש והיתה מויצאה כריתות בחייביתופסין

 ולא מלאחר ילפינן האיך וקשה לקרובים ולא לאחראחר
 איצמריך הא כריתות בחייבי תופסין קידושין דאיןלקרובים

 מתירה ע"י שנאסרה דסוטה ליבם ולא לאחר דלאחרקרא
 ליבם.אסורה

 לאחו(. ד"ה ע"ב ה')סוטה
 פעכרם ג' דדישינן כריתות חייבי קידושין,קם(

 לתרומה ואחת לבועל אחת לבעל אחתונטמאה
 בודאי אפילו דהא מודאי חמור ספק יהי' ולאוקשה
 ביבמות כדאיתא בתרומה נאסרה לא בעלה תחתזינתה
 וכו' לתרומה פוסלין לאוין דחייבי הנמ' דיליף)י"ח(

 דמפק נאמר ואיך פסלה ולא וכו' כריתות חייביולאפוקי
 הנירסא שם מוחק שרש"י ךר~י' לתרומה נאסרתסוטה

 פסלה לאוין חייבי אם א"א דזה כריתות חייבילאפוקי
 כש"כ. לאחיי"כ

 חד(. ר"ה ע"א כ"ט)סוטה
 קדשה גבי )ח:( בקידושין ומיהו ב~שכון קידךשין,קסא(

 בכהטכנו דדוקא צ"ל דמקודשת אחריםבמשכון
 דלא כהטמע )פב.( דבב"מ מקודשת הלואתו בשעתשלא
 באונסין להתחייב משכון( קונה )דבע"ח יצחק דר'מהני
 לגמיי כשלו חשיב לא אלמא שכר כשומר אלא חשיבולא
 לקנות דנהנה משום לא אם כש"ש נחשב נדנם מאיזהא"כ
 יכול אינו הלוואתו בשעת וא"כ וקרקעות האשה אתבו

 האשה. את בולקדש
 שאני(. ד"ה ע"א ל"ז)גיטין

 לקדש יכול אין הלואה בשעת משכון קידושין,קסב(
 )וצ"ע שאני( ד"ה ע"א ל"ז )גיטין האשהבו
 פב: ינ2נ2"כם בו לקדש דיכול פומקים ח:בקידושין

 כהכא(.פסקו
 קנ"ב(. אות תום' פסקי)גיטין

 אשה נושא בעירו הלומד נישואין קידךשין,קסג(
 אחרת בעיר ללמוד וההולכים תורה ילמודואח"כ

 לרש"י. וההיפר לר"ת נושא ואח"כלומד
 מ"ב(, כלל אשר"י הגהות נקנית האשה פ')קידושין

 לי להיות כלומר לי מקורשת את הרי קידר~טיןקסד(
 הרי מח.( )נדרים כמו בשבילי לעולםמקודשת

 מקודשת דמילתא ופשמא לשמים להיות לשמים מקודשיןהן

 לו להיות דפתייחרת ובמה לי וסווסנת לי מיוחדתלי
 לכל. נאסרתהיא

 דאסר(. ד"ה ע"ב ב')קירו'טין
 שלא אין מדעתה נקנית האשה תני קיףושיןקסה(

 נקנית תני יבמה גבי והא וקיטה לאמדעתה
 קתני דכדטו"ה לי' פריק יא ך44מאי בע"כ אפילווהויא
 'טוה הנקנין בחפצים סיירי פרקין דכולי כוטוםנקנית
 לטיתב רכדצי כמה דכל יי"? זה בענין וזה זה בעניןנקנה
 יהיב.טעמא

 רי"ד(. תום' ע"ב ב')קידושין
 נפשה מקניא לא כךט"ם בפחות דאיטה קידךשיןקסו(

 נראה ןלך"ין לה דגנאי כהטום בקונטרספירש
 דלא נפשה נרם ולא מקניא לא מש"פ בפחותדגרטינן
 קיחה קיחה דנמר מ'טום ה"ט אלא מילתא תליאבקפידא



' קי"ףמעיא התוספותקובץ8א

 אוצ-
 בה2ך

 מיקרי 5א מו2"פ ובפחות כסף בי' דבתיב עפרוןכה8דה
בטף.

 ואשה(. ד"ה ע"א נ')קידושין
 5צורף ונם 5עדים שנראה בטבעת קיד'2 קידועטיןקסז(

 נחושת נמצא שנה חצי ואחר זהב ש5שהיא
 ךךשבנ"ם נם. ב5א 5הפקיעה אין ואעפ"כ מקודשתאינה
התיר.

 ח'(. כ55 אשר"י הנהות נקנית האשה פ')קידושין
 שמעון ובא 5קדש 5ראובן טבעת הי' 5א קידדשיןקמח(

 מבעת ראה 5ה ואמר בידו ונתן טבעתוהביא
 וחזר מתחרטת שאו5ה שהיא האשה כששמעה ו5מחרתזו

 השיב ברכה ב5א עדים בפני שניים קידושיןוקידשה
 בטעות רהן דאת"5 הן טובים ראשונים דקידושיןהרשב"ם
 מעכבות ברכות בכ"מ מצינו 5א גם קנה אחריםדבש5

המצוות.
 ב'(. כ55 אשר"י הנהות נקנית האשה פ')קידושין

 בח5יפין. מקניא 5א דאשה 5ן פשימא קידדשין'קסט
 בתורת 5ה יהיב אם ש"פ בכ5י ישךאפילך

 מהני. 5אח5יפין
 ואשה( ד"ה ע"א ג')קידושין

 סודד נתן ואם טובא 5י קשיא חליפין קידדעטין,קע(
 5ה שנתן אע"פ פרומה שוה בו שיש5אשה

 5ו שמחזירתו ואע"פ מקודשת אינה אמאי ח5יפיןבתודת
 היא ואח"ב במנה קידשה אם ךג1ט מחזירתו היאמרעתה
 ךניול מקודשת שאינה 5ומר יש כ5ום מרצונה 5ומחזירתו
 אע"פ 5קדשה 5ו נתרצית 5בד הסודר בזה שאםלךמר
 כנון מיירי. והכא היא מקוד'טת ח5יפין שם 5השהזכיר
 א5א עכשיו 5ה נותנו הי' ו5א במנה 5קדשה עמהשהתנה
 בה 5חזור תוב5 ו5א 5ו שתתקדש הסודר אתהתפיסה
 אינה ודאי בבה"ג זמן 5אהר המנה 5ה 5יתן יתחייבוהוא

 ומנה במנה א5א 5ו 5התקדש נתרצית ש5א כיוןמקודשת
 כאן.אין

 רי"ד(. תום' ע"א ג')קידושיין
 5יבמה דמה מיבמה 5מי5ף א"א ביאה קידושיקעא(

 זקוקה שכן דה"פ 5ד"י נראה ועומרת זקוקהשבן
 שם 5אחיו 5הקים מצותה ,2עיקר כ5ומר 5ביאהועומדת
 א5עזד יזק"ך מאשה. יותר בביאה 5הקנות 5ה נקלה5כך

 עשוה אינה זו שביאה ועומרת זקוקה שכן פי'כמ2זנ"א
 נומדת ביאה דאשכחן ומשום ראשון קדושי גומרתא5א
 קנין. תח5ת שתקנה נאמר5א

 מה(. ד"ה ע"ב ד')קידושין
 5א פרוטה כץטוה בפחות אשה בנמ' קידדז2יןקעב(

 5התקדש רוצה שהיא אע"פ ה5כך נפשהמקניא
 תורת רדוס3קיעו כ5ום הקידושין אין פרוטה כךטוהבפחות
 אשה. בקידושיח5יפין

 הזקן(. ר"י תום' ע"ב ג')קידושין
 בקונטרס פי' אותו מקדשת היא אם קידוןטיןקעג(

 שהדי ךקשה 5י מקודש אתה הדישאומרת
 5שאר בכך נאמר שאין קידושין 5שון נופ5 אינובאיש
 אבל לך מקודשת אני הרי שאומרת 5פרש רישנשים
 הוא. ואסך הוא נתן בעינן במף קידושי נבי אפי5ובאמת

 בתב(. וד"ה היבא ד"ה ע"ב ד')קידושין
 בע"כ בכמף קטנה בתו דמקדש אב קטנה קידושיןקעד(

 חשוג זה אין קאי בתו במקום דאב ביוןאור"ת

 דמכירה מפרשים רי~ט אב ש5 מדעתו שהוא ביוןבע"ב
 בת היתה ואם 5ה הוא שחוב קרוי_בע"כ העברי' אמהשל
 הוא חוב 5א קטנה קידושי אב5 מתרצית היתה לארעת
 דעת בת היתה אם 5ינשא עומדת וסופה מכירה במו5ה

 כרחה. ע5 חשוב ו5א טתרציתהיתה
 שכן(. ד"ה ע"א ה')קירושין

 וקשה קידושיןקעה
 ד5רידי

 ני5ף קונה אינה דחופה
 דכאשי ךי"ל מחופה קו"ח גומר בסף אחרדכסף

 כסף. מהאי כסף רהאיאו5מא
 חופה(. ד"ה ע"ב ה')קידושין

 5תקח רומח 5ך סקודשת הריני היא אמרה קידוע2יןקעו(
 רוצה ואם מי5תא מספקא ומשו"ה 5אישאשה

 תצא וקדשה אחר בא ך4י1ט אחרים קירושין צריכה5כנסה
 קידושיה עסקי ע5 עמה מדבר הי' אם אבל ומזהמזה

 מקודשת הויא הכסף 5ה שנתן תיכף א5א 5דבר צריךשאינו
 את הרי הוא ואמר הכסף היא דנתנה ךהימאידאי

 ויוע שיקח דבעינן כ55 מקודשת 5"ה ודאי 5ימקודשת
 מקודשת. חשוב אדם הוא אם 44ננלכמף

 הזקן(. ר"י תום' ע"ב ה')קידושין
 ידים הוי 5י אמר ו5א מקודשת את הרי קידושיןקעז(

 מוכיחות שאין דירים הלכתא וכן מוכיחותשאין
 יקח כי דכתיב הוא ב5ום 5או 5י אמר 5א ואי ידים5"ה
 י144ט 5"ה קידושין ספק ךאפילך עצמו את שיקחי5א
 דמינרע ךממתבךא 5שני מקורשת וקידשה אחרבא
 הקידושין כסף שנתן מובן הי' שתק שא5ו כה2תק.נרע

 עצמו 5הקנית הקידושין כסף שנתן ביאר ועכשיולקנותה
 כ55._ סידושין הקידושין ואיןלה

 הזקן(. ר"י תוס' ע"א 1' ע"ב ה')קידושין
 5חופה מסרה אם נאירוסין קונה ח,רפה קידוזטין,קעח(

 אינה דחופה נרבא ךהלכועא קידושין5שם
 היא 1קךפה קונה דאינה משתמע דמתני' דסתמאקונה

 רואין ועדים 5בדם א' בבית רבים בפני שניהםשמיחדין
 5בעו5 שאין בבית עמהם נשארים עדים אין אבלהיחוד
 -_ארם, שוםבפני

 ר"י תום' וע"ב ע"א ה')קידושין
 ע"ב(. יו"ד וגםהזקן

 מהו עצורתי 5ה אמר אם 5ן דאיבעיא קידושיןקעט(
 עמי נאספת שתיא עצרת 5שון בקונטרםפירש

 ולא 5נו עצורה אשה בי 5שון מפרשים ךרבנותיבבית.
 5נו עצורה אשה )היינו קאמר ממנו עצורה דההואבהירא
 רבותיו. בפירוש דקרא 5ישנא מיישב ךך"י טהורים(.והננו

 עצורתי(. ד"ה ע"א 1')קידושין
 5ישני בהני 5ן דאימתפקא רהא ממתברא קידושיןקפ(

 מדבר שהי' מפני הטעם משתמעי לקידושיןאי
 ע5 עמה מדבר הי' לא אם 214ל קידושיה עמקי ע5עמה
 ששניהם ךאפילו נושתמעי 5מלאכה ודאי קידושיהעמקי
 אבל ב55 עדים כאן אין נתבוונו ש5קידושיןמודים
 עמה דיבד 5א אפי5ו קידושין 5שון שהם ד5עי5ב5ישני

 מקודשת ה5שון שהבינה מודה היא אם קידושיה עסקיעל

 ויש 5קידושין הוא וה5שון ונתדצית ה5שון הבינהשהרי
 עדים.כאן

 הזקן(. ר"י תום' ע"א 1' )קידושין.
 בחליפין נקנית אשה דאין דהא 5ר"י נדאה קידהטיןקפא(

 העולם שדרך לפי קידושין הון ד5א הואסדרבנן



קצ נחמראוצר קו"ףטעיטת התומפדתקובין

 כעין בקירושין( להחזיר ע"מ )מתנה וחני -ח5יפיןלחחויר
 הלכך בחליפין נקנית אשה 5טיפר ואתי רמיחליפין

 מינה. 5קירושין רבנןאפקעינהו
 לברז. ר"ה ע"ב ו')קירושין

 ואי מקורשת אינה במלדה המקדש קידושין,קפב(
 )שהיא מלוה הנאת א5ימא היכא 5ךקשיא

 בעין הם שהמעות רכיון ל"ק רמלוה מגופאמקורשת(
 טתקרשת זימנא( לה ארווח רק למלוה החוב מחזיר)כי

 רבאותה מהם שתיהנה כרי לה שנותן המעות נתינתבאותה
 שמקנה הקנין באותו 'ט"פ יש המעות לה שנותןשעה
 -אין אם אבל בהם ו5הרויח טהם ליהנות כרי להאותם
 אינה במלוה המקרש שאמרנו זה כ5ל סעות נתינתשם

 שאין כיון גרולה הנאה אותה שמהנה שאע"פמקורשת
 ורבינו חננאל )רבינו מקורשת אינה סעות נתינתשם
 . . ז"5(. טפאםיצחק

 רי"ר(. תום' ע"ב 1')קירושין
 בפרומה בני ל'טני בנותיך שני רבא יבעי קידדשיןקפג(

 -ססונא איכא יהא אזלינן ומקבל נותן בתרטהו
 בתיקו ונשאר קיכא והא אזלינן רירהו בתר רילמאאו

 רשמא נינהו ראב רקירושין קמנות בבנות רסייריאור"י
 בגרולות אבל פרוטה שוה הסקבל שיקבל אלא לחושאין

 מהם לאיזה שבירר ן2ב"ל אחת לכ5 פרומה רבעיפשימא
 שלא קירושין הוי ראל"כ לשסעון ולאה לראובן רח5כנון

 לביאה.נססרו
 שנו(. ר"ה ע"ב ז')קירושין

 ראם סשום סקורשת שלה הפ5ע הי' אם קידדשיןקפר(
 וכאלו 5ו אסרה לב שבכל כהטמע שלה הפלעהי'

 של סלע הי' י14ב( בכך שנתרצית כיון רסי בירהשם
 סלע( נבי על )תנם לו אמהה כעם בררך אם שואלשניהם

 רהיא נ"5 לך אני ואקרש אסרה אם י2:כןלן 5ב בכ5או
 באלו בציווי' שיתנם ובכ"ס 5י' קאסרה לב רבכלסקורשת

 נותן בעלה הי' אם גט לנבי רהה"ר דנ"ל רסי בירהשם
 גבי על או סלע ע"ג אותו שים לו ואסרה גימהלה

 סע"נ נימך 5מלי ול"ך היא סגורשת ואתנרשקרקע
 הכא אבל האשה סרעת שלא קרקע ע"ג נתנו רהתםקרקע
 בירה. נתנה כאלו האשהמרעת

 רי"ר(. תום' ע"ב ה')קירושין
 אבן בה שאין במבעת 5קרש העו5ם נהגו קידדשידקפה(

 למעות ררנילין סשום רעתה סמכה ר5אכהטום
בשוויים.

 והלכתא(. ר"ה ע"א מ')קירושין
 מקורשת וראי בקירושין תנאי רכתב והיכא קידדשיןקפו(

 הויא התורף קורם כתבו אם רבנימיןדאעויג
 אלא שם שאין תורף ליכא קירושין בשמר סנורשתספק
 רוכתא רבכל דעדך זסן ו5א האשה שם ולא האיששם

 סהיות הגט שפוס5 בסה א5א ליציאה הוי' ראיתקשתשבח
 לגיכרן קירושין מדמינן לא ספק שהוא בסה אבלגט

 דמדן קוב"ה קמ4 ספיקא רליכא קרא איירי 5ארסספק
 שכתבנו. כסו אינו סספק רסקורשת הש"ם בע5שכתב

 קירושין ענין פי' קבלו שכך כ15מי 'נינהוהלכתא
 רבינו. כהטה מפיססיני

 הזקן(. ר"י תום' ע"א מ')קירושין
 ורבינא רבא סרעתא ושלא 5שמה כתבו קידד,טיןקפז(

 אינה אסרי שרביא ורב פפא רב טקורשתאסרי

 כר"פ וה5כתא זצוק"5 יצחק רבינו וכתב וכו' 'סקורשת
 איפסקא רלא רכיון הפסק זה נ"ל יאינן שרביא.ורפ

 וצריכה היא סקורשת ולוסר להחמיר לנו יש בסאןה5כתא
נט.

 רי"ר(. תום" ע"ב מ')קירושין
 סשסי' אסימר יאמר ביאה קידדזטי קידוזטין,קפח(

 וביבמות ביאה נסר על רעתו הבועל כלררבא
 היינו והעראה בהעראה 5בעלה נקנית ראשה ילפינן.)נה:(
 ריבסות יההיא נאען נסים רבינו יצירץ ניאה.תחלת
 כמו כנשואה הוי העראה אותה רע"י קירושין אחראיירי
 כל(. ר"ה ע"א י')קירושין קירושין. ר5אחרחופה
 רייקא הזנה העראה הרשב"א ואוסר קידדשיןקפמ(

 רמוכח סיר ופירש העראה אם כי -עשהבשלא
 רצירין 11קרי2:"בם ביאה. בגסר לקנות ברעתו הי'ש5א
 בהעראה. לקנות שריצה בספרש בהעראה רנקניתרהא
 א"כ ביאה-- כגמר העראה שנתרבתה ראחרי אומרדר"רצ
 קאסר. בהעראה ביאה שמופירנ"ס

 בל(. ר"ה ע"א י')קירושין ..
 סשום רב יסנגיר ביאה קידדשי קידושין,קצ(

 שצריך 5פי פריצותא רהיינו ר"ת ספרשפריצותא
 ערים שמעסיר סכוער ורבר יחור ערי או ביאה עריאו
 תחלת שעושין פריצות רהיינו נראה דלך"י כך.על

 שירוכי. בלא רסקרש רומיא בביאהקניינן
 כהטום(. ר"ה ע"ב .י"ב)קירושין-

 השיטה זו 1כ5 במדי שד"פ שמא קידושין,קצא(
 .בציפתא תתקרש רא"כ רשמוא5 להו רליתסוכחת

 ביון וראי אלא במדי פרומה שויא רילטא בלחורראטא
 אי והלכתא בה"ג בתב ןכך לה. ל"ח שויא לארהכא
 רילמא חיישינן לא 5א ואי סקורשת הכא פרומהשויא
 - הלכה. וכן בעלסא פרומהשויא

 רי"ר(. תוס' ע"ב י"ב)קירושין
 רשאי אינו שוב עלי' טליתו שפירש כיון קידושיןקצב(

 זה ואין אסתך על כנפיך ופרשת פי'לסכרה
 שקירשה שסשעה כן נקראים הקירושין גם אלא חופהלשון
 שסו. על נקראתהיא

 רי"ר(. תום' ע"ב י"ח)קירושין
 ראחרים בסשכון קיר'טה 'טאם משכןן קידךשי1,קצג(

 מקורשת אינה הלוואה בשעת לושמישכנוהו
 לה יהיב מירי רלאו ואשתכח 5גוביינא לה קני רלאסשום
 בעין אינה רטלוה אע"ג רירה בס'טכון כשקירשהאבל
 יהיב והשתא בירו מסושכן שהי' הסשכון נתינת כאןיש
 ניה5ה.לה

 רי"ר(. תום' ע"א י"ם)קירושין
 אוסר אר"נ רבא אסר קטנה קידועןי קידוזטין,קצר(

 44ע"נ וכו' קירושיך וקב5י צאי קמנה 5בתוארם
 סתחלה אותה שהרשה כיון הקירושין בעת האב ירעש5א
 וכו'. העברי' ראטה רוסיא כוה"ת להתקרש יבולההיא
 ונומלה אנוז כגון קירושין לשמור יר 5ה שיש. והואונ"ל
 מיאון רלקירושי ן4לע"ג 5א סיכן פחות אב5 וזורקהצרור
 שאני סרצונו וקיבלהם אב 5ה ראית היבא כפעוטותבעינן
 ונומ5ה. אנוז וזורקה בצרור 5נוודי

 רי"ר(. תום' ע"א י"ט)קיד:שין
 בשהיא בתו קירושי שקיב5 באחר מעשה קידדיטיןקצה(

 5כונסה הבע5 ורצה קמנה בעורה האב וכותקמנה



 נחטדאוצר קי"ףפעיפת התוספותקונץט

 והשיב רצו לא והקרובים היתה שחולנית הירושהביסביל
 רכונסה פשיסא קסנה ועורה חורש י"ב עברו אםהר"ת
 באחים. הקירושין שתלה מצינו רהיכאויוריטה

 ח'(. כלל אשר"י הגהות מקרש האיש פ')קירושין
 שיהא בקידושין דילפינן האי שליחדת קידדשין.קצו(

 יעשה שהשליח לא אבל שליח ע"י סקרשהאיש
 אשה לי וקדש צא לו שאמר נינהו רכוילי כדטוםשליח

 הוא שהנס לגכו דטי לא חפ'ו שום לו מסר אםן4שמ!ילך
 אבל לגרשה לשליח כח אין הנס נאבר שאם הכגרשרבר
 כושלו לו לקרשה יכול נאבד אם לו שמסר הקידושיןחפ'1
 לשליח מיססרן לא והלכך הי' מילי השליחות שעיקרנכוצא
 השני(. לשליח הראשון)שליח

 רי"ד(. תום' ע"א ס"א)קירושין
 בתו את שיקדש לארם דאסור קטנה קידדעטין,שצז(

 ליכא ראיסורא לעיל ראמר אע"נ קסנהכשהיא
 מתקרשת שהיא בנרולה ה"מ דו סן לסיתב רסבכדטום
 לכויחוש איכא אבי' ע"י שסתקדשת קסנה אבל עצסהע"י
 שאנו דעכשיך סתרצית. היתה לא נרולה היתה אםוטמא
 ויום יום שבכל סשום קסנות אפילו בנותינו לקרשנוהגים
 ליתן עכשיו לו יש אם ואפילו עלינו מתנברתהנלות
 לעולם. עגונה בתו ותשב יוכל לא זמן לאחר שסאנרוניא

 אסור(. ר"ה ע"א מ"א)קירושין
 )לעירי לוסר מצרכי רלא ט2מע ערדת קידדשין,קצח(

 כראמר בהוראה אם כי עריי אתםקידושין(
 ולא(. ד"ה ע"א מ"ג )קידושין )כס.(בסנהררין

 זצוק"ל מפאם יצחק רבינו וכתב קטנה קידדשין,קצס(
 כהטבחא אחאי רב כגון פסקו הכין רבותאהכולהו

 לא ובין נתרצה רבין בתשו' נאון האי ורבינוובה"נ
 ו4שני קידושין. אינן אבי' לרעת שנתקרשה קסנהנתרצה
 זה ברבר ערים ויש בשמעו האב שנתרצה שאע"פ84דבזר
 ירע לא הקירושין קבלת שבשעת כיון קידושין ל"האפ"ה
 שם. רצונו הי'ולא

 רי"ר(. תום' ע"ב ט"ך)קידושין
 לארץ שהלד באחר אירע מעשה קטנה קידדשין,ר(

 הר"ר ואסר הבת ונהקרשה קסנה בת 1ל1רחוקה
 לאיש אבי' יקרשנה שמא חיישי' ואמר לקיימה מיונ"יסנחם
 איש, אשת באיסור עלי' זה בא ונמצא שהוא במקוםאחד

 תאסר היא במדה"י האב מת אם לרבריך י"ת לוןזטלח
 אנו ואין במדה"י אבי' קידשה שסא לעולם אדם5כל

 שמא חיישינן לא דלהא מנחם יבינו רזץשיב למי,יודעים
 אמרינן רבה"ג אמרינן לא קירש שמא אמרינןיקרש
 ימות לשטא חיישינן לא לא סת לשמא כח:()ניטין
 הוא.תנאי

 בפירוש(. ד"ה ע"ב מ"ה)קירושין
 להכי דאתית רהשתא ר"ת ואוסר קםזנה קידךשין,רא(

 חיישינן( לא קירש שסא חיישינן יקרש)רשמא
 קירש שמא חיישינן רלא דכיון טותרת קסנה כשהיאאף
 לומד לנו יש 1.טעה שעה רכל לעולם מותרת היאא"כ

 עבורה קירושין קיבל לא אבי' )היינו קירש לארעדיין
 י"ל שעה וכל הואיל יקדש שמא חיישת ד84פילובמדה"י(
 אותה שקידש )לזה אצלו היא מותרת קידש לאעדיין
 לאב ליתי' דאי גדולות מהלכות ראי' ר"ת והביאבכאן(
 חכסים. בתיקוןמינסבא

 כפירוש(. ר"ה ע"ב ס"ה)קידושין

 שלא ונשאת לרעת שלא נתקרשח קטנה כדדדןטין,רב(
 בתרופח אוכית אפר חונא רב כאן ואבי'לדעת

 ך84ינן הונא, כרב וקיי"ל זצוטאל חננאל רבינו אמרוכו'
 ראע"ג רנשאת כיון בזח מורח רבינא שנם וייילב"ל

 מייתא דפוכהא נישואין בח אחנו בח אחנו לאדקירושין
 שהיא כש"כ קונח וחופח רירי' בנישואין לאב לי'דניחא
 אישות, בתורת בביתועומדת

 רי"ד(, תוט' ע"ב מ"ה)קירושין
 אבי' 5רעת שלא שנתקרשה קטנה קידושי קידושין,רג(

 אע"נ לעכב יכולין אבי' ובין היא בין רבראמר
 חיינו חאב נתרצה שטא חיישינן )פד:( לעיל רבדאמר

 בדעתו גילה רפיחח חיכא אבל ושתק ששמעבסתמא
 שלא דנתקדשח רכיון לעכב יכולח חאב נתרצהד84פילן
 רמקורשת לומר רוצח ואתח האב נתרצח ואח"כ אבי'לדעת
 רחוב מעכבת רבתו כיון אמרינן לו הוא רזכותמטעם
 רמעכבח. יודע חי' אם מתרצה הי' ולא לוהוא

 בין(, ד"ח ע"א מ"1)קידושין
 פקורשת שו"פ בכולן יש אם ובזו בזו קידדשיןרר(

 הראשונה ואפילו בקמיית ואפילו בנמ'ופרכינן
 מלוח והא מקוךשת שו"פ באחרונה שאין אע"פשו"פ
 ונתאכלו יום ל' לאחר 5י מהתקרשי מקשים ראיתיהוא

 כל רהתם דל"ק נינהו מלוה ול"א קירושין רהווהמעות
 לכשיתקיים התנאי ננכור שלא אלא לה נתןהקירושין

 עד הקידושין נמרו דלא הכא אבל גכערים קירושיןהם
 כשאומר ד84מ!ילר הלואה קרמייתא הוו האחרונהתמרה
 אלא אחרונה תמרה לה שיתן עד הקידושין גמר לאבאלו
 הן דכולן אמרינן אחד ברבור וכללן באלו ראמרמשום
 הלוואה. בתורת ולא קירושיןבתורת

 רי"ר(. תום' ע"א מ"ו)קירושין
 האשה את שהסעה היכא טעדת קיחשי קידךשין,רה(

 בדינר רק מקורשת דאינה מודה ר"ש גםבמסון
 סקודשת לשבח רהסעה כיון ר"ש סובר זהב ונמצא כסףשל
 לי' ניחא ולא בכספא לי' רניחא דאיכא אף כיוצאוכן

 שעושה. כסף של תכשיס להשלים כסף שצריכה כנוןברהבא
 רהוה(. ור"ה איכא ר"ה ע"ב מ"ח)קירושין

 לשבח הסעה אם אומר י"ש בטעות קידרזטיןרו(
 ונכוצא יין לר"ש לי' ולית ומקשינןמקורשת

 וכו' בהם לחזור יכולים שניהם יין ונמצא חוכהוחומץ
 בדהבא לי' ניחא ולא בכספא לי' דניחא איכא נמיהכא
 מינים שני ויין חומיו לרין זה ענין כוה לי קשיאוכו'
 דניחא דאיכא למימר איכא מי סבעא גכי אבל וכו'הם
 והלא זהב ש5 בדינר לי ניחא ולא כסף של ברינרלי'

 כסף. של רינר במקום זהב של דינר להוציא יכולהבכ"מ
 ותרויח כסף בדינר זהב דינר להוציא שיכולה אע"פךי"ל
 שיוכל שאע"פ וחוכהו ליין ורסי הן מינין שני מ"מבו

 סעות. מקח הוי וירויח ביין החומיולהחליף
 רי"ר(. תום' ע"ב מ"ח)קידושין

 שמא חיישינן לה ששלח כיון מבלדנות קידושין,דז(
 כבר.קירשה

 חוששין(. ד"ה ע"ב נ')קירושין
 לכרעוכו דאפילו ר"ת ופירש טבלונות קידוזטין,רח(

 קודם שנתרצית עדים אין אם וכופיןחוששין
 שידך לא אפילו או קודם שנתרציע לו מודה היא אםאפי5ו
 היא ונם קירושין לשם דעתו הי' שנתן כשעה רקכלל



קצא נחטרא~ר קו"ףטעיכת התוספהזקובץ

 גט. וצריכה עבירא פריצותא קירושין לשםקבלתו
 ב'(. כלל אשר"י הגהות מקרש חאיש פ')קירושין

 אלמנה כגון לאוין בחייבי תופסים חאיך קידיעשיןרט(
 בהן בתיב הא הריוט לכהן וחלוצה ונרושהלכ"ב

 די"ך בה(. ליקוחין לך יהא לא ררשינן תקח )ולא תקחלא
 רה"פ לי' משמע אלא ררשינן תקח רלא מכחטמעותדלא
 לכל פי' אחת בבת תקח לא אחותה אל ואשחדקרא
 נפקא אשה ואחות ואסורה אשה אחות רין יש ואחתאחת
 כריתות רחייבי בה תופטין קירושין ראין סז:( )קירושיןלן

היא.
 לא(. ר"ה ע"ב נ')קירושין

 הוו לא אמר ררבא לביאה מסורין שאין קידדשיןרי(
 רבעינן ובעלה רבתיב בקונטרם פי'קירושין

 ראויין אינם לאוין חייבי דהא דקשה לביאהראויין
 קירושין לפרש נראה ךכך קירושין בהו ותפסילביאח
 קירושין ע"י הביאה שאיטור כלומר לביאה מסוריןשאין
 שמקורם בטתם אחיות משתי אחת רקירש היכאוחיינו

 נאסרו הקירושין וע"י מותרת מהן אחת כל היתחהקירושין
 בביאה. נאטרו הקירושין קודם גם לאוין חייבי אבלשתיחן

 קירושין(. ר"ה ע"א נ"א)קירושין
 קרשי ראמר היכא כל מ:רים הכל אריב"ל קידדזטיןדיא(

 ראיתי וכו' קרשי שמונים מתוך ארבעיםלה
 הם ואלה ברירה ראין בכ"מ טובר יוחנן ר' והאמקשים
 מתוך ארבעים רקרשו אומרים כשאנו ובי הכלדברי

 מחמש אחת למקרש רומה זה הוא ברירה משוםשמונים
 כאן גם גט צריכות שכולן קירש איזה פירש ולאנשים
 מספק קרושות כולן ומשו"ה קירש זו י"ל וחלה חלהכל

 תורה. לחמי כחומרויאכלו
 רי"ר(. תום' ע"א נ"א)קידושין

 הר"ר של בבנו ר"ת קפני בא מעשה קידדשיןריב(
 בתך ואסר אחר עשיר בת שקירש הלויאושעיא

 רמקורשת ואר"ת בתך פלונית פירש ולא סתמא לימקורשת
 קירשה ואח"כ בשם מהם באחת שירך אם מיבעיאולא
 בשם שירר לא אפילו ~נךא קירשה רהכי רארעתאסתם
 לא ישראל רשארית קירש רהכי רארעתא לומר לנויש

 נסי פי' לא אפילו דעןך כזב ירברו ולא עולהיעשו
 יעשה רלא משום הגרולה רקירש לומר לנו יש בפהאפילו
 מנחם דמר"ך הבכירה לפני הצעירה לתת במקומינוכן

 עוברא. עבר ולא בו חזר ר"ת ךאף עליו נחלקמיונ"י
 והלכתא(. ר"ה ע"א נ"ב)קירושין

 כיון רמקורשת שביעית בפירות רהמקרש קידדזטיןרינ(
 א"1 )קונטרם(. רבר לכל הוא ממונו בורזכה

 לאכלה כרכתיב חפץ מהם לקנות ראסור ראע"ג לפרשיש
 המקח בריעבר אבל לכתחלה ה"מ סב.( )ע"ז לסחורהולא
 מקורשת. בריעבר באשה וכןקיים

 המקריט(. ר"ה ע"א נ"ב)קירושין
 הכהנים( אחיו עם )שחלק בחלקו המקרש ק'דהטיןריר(

 עליך שארבר ע"מ להמקרש ול"ר מקורשתאינה
 שבר ליטול יכול רהתם רמקודשת סנ.( )לקמןלשלטון
 הטובת הכא אבל פרוטה לה נתן כאילו והוימדיבורו
 שעשה מהנאה ממון ליקח יכול ואינו כהטלו אינההנאה
 שיכול פרוטה שוה בי' ראית אע"ג ישנים )ובתוספותלה

 מקורשת(. אינה גבוה ממון שהוא כיון מ"מ לכהןימוכרה
 המקרש(. ר"ה ע"ב נ"ב)קירו'2ין

 לו )הטרסיא( אמר שאם ומסתברא קידדזטיןרטו(
 בעה"ב( )של זה ברבר אשה אקרש)לבעה"ב(

 שאינה ההוא הרבר על רבר והוסיף )הבעה"ב( הואובא
 שאני תרומה תרומתו הויא רבתרומה ואע"גמקורשת
 תרומתכם לכם ונחשב רכתיב במחשבה שנטלתתרומה
 במחשבה. קונה אינה מתנהאבל

 הזקן(. ר"י תוס' ע"ב נ"ב)קירושין
 ראינה הנאה איסורי ובשאר בערלה קידדזטיןרטז(

 שלא ממנו ליהנות שרי הא אמאימקורשת
 אלא פרוטה שוה רליכא מיירי בכאן ןי"ך הנאתוכררך
 שלכה"נ אף פרוטה שוה ראיכא י"ל א"נ הנאתוכררך
 הנאתן ררך ליהנות לה שיש סבורה שהאשה כיוןמ"מ
 טעות. קירושי והוי רעתה סמכה לא בןואינו

 המקרש(. ר"ה ע"ב נ"ו)קירושין
 שנשחמו ובחולין בחלב בבשר חמור בפטר קידדשיןריז(

 שנשחטו רחולין כך2ום מקורשת אומר ר"שבעזרה
 וא"ב ררבנן איסורא איכא הא ראורייתא לאובעזרה
 מו' רהמקרש ז.( )פסחים רב והאמר בהן מקריטהאיך
 אסורים ראינם קורנייתא בחיטי ואפילו ולמעלהשעות
 איבא רהתם ןי"ך לקידושין חוששין אין מררבנןאלא
 אבל התם ר"ת שפירש מה לפי ראורייתא שעותמיהא
 לר"ש אפילו דלכמסקנא ררבנן איסורא אלא ליכאהכא
 מקורשת.אינה

 אלמא(. ר"ה ע"א נ"ח)קירושין
 פלונית אשה לי וקרש צא לחבירו דאומר קידדשיןריח(

 לו לקרשך שלחני פלוני לאשה השליחואמר
 רקירשה ירעה והיא לי מקודשת את הרי לה אמר כךובתוך
 חירוש ואשמעינן לו מקורשת היתה לא ראל"כלנפשי'
 קמ"ל קאמר משלחו לצורך לי רקאמר הא רתימארמהו
 לשליח. ומקורשתרלא

 האומר(. ר"ה ע"ב נ"ח)קירו'טין
 אשה לו לקרש ראובן שלח אחר בחור קידדשיןריט(

 ואמר ערים ב' עם יטם והלד אחרתבעיר
 אותר לקרש הבחור לד ששלח הטבעת לד האלכך2ורכת

 אחרת אשה וקבלה פני' וכסתה המעוורכת ענתהולא
 מקורש שהוא בעיר ה'טם יצא המע'טה זה וע"יהטבעת
 לבטל וא"צ סיחוש בת כאן שאין ,2סחה רבינווהשיב
 מן אחר והלך ברחל ראובן שחפיו שירוע ןדןיכאהקול.
 שזיבה בממון או ראובן של בממון לראובן וקרשההשוק
 שמחה(. ורבינו )ר"מ מראורייתא. מקורשת היא הרילו

 כ!"א(, כלל אשראי הגהות סקר'ט האיש פ')קירושין
 מקנה ארם רלמ"ר כה2מע רהכא אף קיוידעפיןרכ(

 מ"ם מעכשיו לומר הוא צריך מ"מרשלב"ל
 בא לא יום ל' לאחר לי מקורשת את הרי במתני'אמרינן
 אומר מעכשיו אמר רלא ואע"ג מקורשת וקירשהאחר
 מעבשיו למימר בעי רלא טעמא היינו קירושין רגביר"י

 כראמר מתבמל לא מעות וקנין בכסף קירושין רסתםכה(ום
 המעות. רנתאכלו ואע"ג מקור.טת וקירשה אחר בא לאלעיל

 בנוןז. ר"ה ע"א ס"ג)קירושין
 אשה קירש שאם מ"ר איכא עדים קידדשין,רכא(

 אחורי או הכותל אחורי ערים והזכרן לבינהבינו
 ערי רהא סקורשת רהויא בהם ירעה לא והיאהנרר

 ירעה שלא ואע"פ ערי אתם להם לומר א"צקירושין
 מכשג קירושין כשקבלה אבך ערים איכא הא מ"מבהם



 נהטראוצר קו"ף6"יכת התדממותקובץ4%

 שום 5הם שיראה חושבת ואינה אחר שם שאיןבטאום
 היתה 5א שהרי בך הייתי כדטמה 5מימר יבו5ה 'ארם

 שהמקרש יד1ע דןקדבר ארם שום אותה שיראהחושבת
 כ5ום. אינו עריםב5א

 הזקן(. ר"י תום' ע"ב ס"ה)קירושין
 5קירושין חוששין אין אחר בער רהמקרש קידדזטיןרבב(

 ר5א ביון י"5 משנים פחות שבערוה רברראין
 אוסרת ביאה קייושי אבל מתנה המעות ערים בפניקרשה
 שירע א5א צריכים אנו ואין בערים ש5א בין בעריםבין

 האמת.הבע5
 אמר(. ר"ה ע"א ס"ו)קירו'טין

 עצמה היא וקירשה בררר אב" קיישה קידדשיןרבנ(
 הרי אמר רב בוגרת היא והרי בעיר ביוםבו

 שניהם 5קירושי חיישינן אמר ושמוא5 5פנינו בוגרתהיא
 קירושי משום או היא א"א רממ"נ רפנו" חזקהדליכא
 נרירא אבי' בקירשה ~~בנל רירה קירווטי כהטום אואבין
 איטה העמר ראמרינן מקושת ראינה שמוא5 רמורהי"5

 היא והרי 'טקירשה קורם שהיתה כמו פנויהאחזקת
 קירושין. האב קירושי ואין 5נפנינובונרת

 קירשה(. ר"ה ע"א ע"מ)קירושין
 בררר אבי' קירשה ראם כרב ה5כתא קידדשיןרכר(

 רב לפנינו בוגרת היא והרי בעיר עצמהוקירשה
 של ו5א קירושין וקירושי' 5פנינו בונרת היא הריאמר
 כשמוא5(. רפסקי אמוראי' ראיבא )אע"נאבי'

 והלבתא(, ר"ה ע"ב ע"מ)קירושין
 לה שאמר בשמר אשה המקריט שמר קידדשין,רבה(

 בסתם אבל לי מקורשת את הרי נתינהבשעת
 קירושין. עסקי ע5 עמה רבר א"ב א5א מהני5א

 א'(. אות תום' פסקי)קירושין
 יאוש. צריבי ראחרים בנז5 קישה גזל קידווטין,רבו(

 ב"ה(. אות תום' פסקי)קירושין
 במה מקורשת שאינה היא רסברא אור"י קידוזציןרכז(

 5אומן( ב5ים בנתנה )היינו שכרו 5השמח5
 לירה. והנזמים השיראים שיבאו ער 5התקרש רעתהשאין
 רוצים שניהם שאפי5ו עיקר 5ו ונראה ר"י אוכודעדר
 מקורשת אינה 5ירה ממון הנעת קורם הקירושיןשיחו5ו

 יבו5 שאין כיון סוף וער מתח5ה 5שכירות שישנהלפי
 חשוב ואין 5ירה הממון שיגיע ער שכרו בריןלתובעה
 בתח5תו. כ5ום 5הכנותן

 א5א(. ר"ה ע"א צ"ט)ב"ק
 מקורשת אינה במלוה המקדהט קידרעשין,רכח(

 מחי5ת בהנאת קנה או קרשה אב5 קנה 5אובמכר
 5ש5מון. ע5יך וארבר זמנא 5ה ארווח כמו מועי5מלוה

 יש(. ר"ה ע"ב מ"ו)ב"מ
 שקנאתו רירה מלוה רוראי י"5 מלדדז קידדשין,רכטס

 אותם שהרי חרש רבר שום 5ה נותן ואינובבר
 מקורשת ראינה הוא רין הקירושין קורם ש5ה היוהסעות
 ש5א חרש רבר 5ה נותן ראחרים המלוה 5ה כשנותןאב5
 בעין המ5וה ראין רנהי רמקורשת אמר קורם בירההי'
 בעין. הי' כאי5ו 15 הוא זבותמ"ם

 5עו5ם(. ר"ה ע"ב מ"ז)קירושין
 שירים 5י עשה יתניא מלאכה בשכר קידוזצין,ר5(

 וער כןזח5ה 5שבירות ישנה רכ"ע וסבריוכו'
 הראשונות פרוטות התינח קשיא אי וכו' מלוה לה והוהסוף

 נמר עם ראתיא אחרונה בפרומה מיהא תתקרש מ5וההוה
 שיניע ער גבה מ5וה הוה אמרונה פרומה גם וןשןבנדןב5י.
 5בסוף א5א 5שנירות אינה ראמר 5מאן אבל לירהב5י

 שיתן ער ב5ום 15 מתחייבת אינה הכ5י כ5 שנמראע"פ
 היא. מ5וה לאו וה5בך הכ5י5ה

 רי"ר(. תוס' ע"א מ"ח)קירושין
 דאינה ראמר 5רב בנז5 עדשה קידדשין,ר5א(

 כה2נה מבח הא לאשכועינן אתא מהמקורשת
 די"ל ש5ו אינו הבע5ים נתייאשו ר5א רהיבא היאש5ימה
 א5א קנה ר5א הוא בממונא רוקא הו"א הכהטנה מכחראי

 ר5א אע"נ 5חומרא אב5 5ש5ם ב"ר 5יחייבוהוביאוש
 נמ 5הצריבה מקודשת אשה קידש שאם אמרינןנתייאשו

 מקורשת. ראינה 5ומר ררב מי5תי' איצמריך5בך
 והוא(. ר"ה ע"א. נ"ב)קירו,2ין

 )רב( מקורשת אינה בגזל קידשה קידךזטין,ר5ב(
 מנז5 מפי רירה נז5 המהני 5וכ,י סבראויש

 נז5 גרע אררבה שריר ברלא אב5 ברשריר ה"מרעלמא
 שקלי ורירי שק5י הן אמרה רמצי רע5מא כגז5רירה
 אפילו מקורשת אינה וע"כ שריך ברלא מיירי הוהורב
 והוא(. ר"ה ע"א נ"ב )קירו'טין רירה.בנז5
 אין ימ.( )יבמות ראמר יהושע ר' אפי5ו קידוה2יןר5נ(

 תפסי ר5א טורה ב"ר מיתות מחייבי א5אממזר
 רממזרות רובתא בכ5 ימשמע רדןא כריתות בחייביקירושין
 יהושע. ברבי ר5א היינו קירושין בתפיסתת5וי

 הא(. ר"ה ע"א נ"נ)סנהררין
 מעמא ב5א בע"כ ביאה קידדשי קידושין,ר5ר(

 5מימר הו"5 מיני' 5קירושין רבנןראפקעינהו
 קני ר5א ויהיב תלו' רהוי משום קירושין הוירלא

 5ומר ורוחק כ5ום 5ה נותן אינו 5ו שקנוי נופהרבננר
 ןי"ס וזבין ת5והו במו יהי' ביאה הנאת 5ה שיש5פי

 ועונה. כסות שאר לה מתחייב 5ו שקנוי גופהרבננר
 קריש(. ר"ה ע"ב מ"ח)ב"ב

 עם כהטמש הי' אם בגמ' יאמרינן נדה קידדשין,רלה(
 באבר 5פרוש ראסור נממאתי 5ו ואמרההמהורה

 אפילו ע5יו נרתה ותהי קרא אמר חזקי' אמר מנ"5חי
 זה קרא איצטריך הא וקשה ע5יו תהי' נרתהבשעת

 קירושין נרתה בשעת ראפי5ו מט:( )יבמות5כרררשינן
 תופסין ראין כריתות חייבי כשאר ו5"ה בהתופסין
 קירושין.בהן

 א"כ(. ר"ה ע"א י"ח)שבועות
 מפירות חובו 5פרוע שאסרנו 1אע"פ קידרעשיןר5ו(

 5קרש מ"מ הוא 5אב5ה ר5או כה2וםשביעית
 אסור. יכתח5ה אב5 ריעבר רהתם 5רחותיש וכ!ירי רבנן בי' אקי5ו פו"ר רכךטום ומעמא מותראשה

 נמצא(. ר"ה ע"א ס"ב)ע"ז
 5קרש אסור הער5ה בנוף הא מטמע קידה2יןר5ז(

 ןקשה פרוטה שוה בי' ר5ית כחטוסומעמא
 שהוא זמן שכ5 כיון ןי"ל ש5כה"נ ש"פ איבא נמיבנופה
 אשה בו 5קרש אסור בן כמו מה"ת 5מברו אטורבעין

 כשמקרש הנאה בו ויש חשובה מכירה כמו חשובהרהוי
 האשה.את

 ברמיהן(. ד"ה ע"א מ"ב)ע"ז
 ררבנן וחמץ ררבנן בשעות יהמקרש קידיעטיןר5ח(

 5א נמורה מקורשת מ"מ 5קירושיןרחוששין



 קי"ףמעיטת התדם2ותקכץ
ארני-

;צב נהמר

 שניהם. 5קירושי חוששין וקירשה אחר בא ראםהויא
 מותר(. ר"ה ע"ב ר')חולין

 רהיינו הקונטרם פירש קיימד דלא קיימהרלמ(
 כשמקיים רוקא אלא קייטו מקרי רלא נראהדליציכם' מקייסו הוא העשת לקוים ב"ר אותובשמזהירין

 הקונמ' פירש וכן ריבור כרי בתוך הלאו שעבר אהרהעעבה
 רשמעתין. הקונטרם פירוש ליישב יש ושמא )קם"א(בחולין

 הניחא(. ר"ה ע"א ט"ו)מכות
 רלא היינו סראורייתא ללמוד אין רךבנן קילקדלום(

 ראורייתא מפסול לעשות שסותר במוילפינן
 שני ררבנן מאיפורא לעשות מותר ה"נ ראורייתאראשון
 שיכול ראורייתא רמקילקול רמי -רלא 41דך"יררבנן.
 ררבנן קילקול לקלקל שיוכל ללמור אין יותר עורלסלק15
 ררבנן. בקלקול אפילויותר

 התם(. ר"ה ע"ב י"ר)פמחים
 וחכים יניק רוראי לר"י נראה דהירןך קף113קרמא(.

 כמו הוא מופלנ שאינו וזקן מופלג שיהאצריך
 צריך בחכמה שוים הם ואם מופלג שהוא וחכיםיניק

 הזקן. מפני היניקשיעמור
 מאי(. ר"ה ע"ב ל"ב)קירו'טין

 אינם הרב בבית הררין התלמירים אותן קיב1יןרסב(
 וערבית שחרית אלא רבם בפני לעמוררשאים

 תלכוירים אבל לעמור צריכים חרשות פנים באו אםרק
 יראה שמ(ש ביום פעמים ק' אפילו לעמור 'חייביםאחרים
 ויחשרם.אחר

 אין(. ר"ה ע"ב ל"ג)קירויטין
 בוכבים עוברי זקני מפני לקום יש והירור קיב1הרמנ(

 צריר הלבתא ב"י )ובנומחאות שלום ררכימפני
 הוא אפילו ומעלה ע' מבן רהיינו שיבה כל בפנילעסור
 כמהלר ורכוב אמותיו לר' שיניע ער יקדם רל4יבור.
 החבמה אחר הולר תורה של או רין של 12י~טיבןקרמי.

 זקנה(. אחר ניטואין של או כדטתה של2ני~טיבנה
 ס"ז(. אות תום' פמקי)קירושין

 לא במלאכתו שעמוק אומן אפילו והירור קיב1הרמר(
 )קירושין כראמרינן ת"ח לפני לעמורמיחייב

 במלאכת )ובשעומק בים חמרון בה שאין קימה מהל"נ(
 רשאי ארם ראין הא דכנן לעמור( רשאי אינואחרים
 בבורו יהא שלא וערבית שחרית אלא רבו בפנילעמור
 לעמור חייב אינו אלא אמור שיהא לא שמים כדטלסרובח
 נרשום רבינו ממפר בתשו' ראי' הביא רש"י )וגםקמר

 חיוב(. במו הוידרשאי
 אין(. ר"ה ע"ב נ"ר)חולין

 בעלים בלקיחת אלא מתפרשות הקינין אין קיגיןרמה(
 אחר מקן לעשות אפשך 44י הכהן. בהפרשתאו

 להביא עלי הרי ןק~מך חמאת. ואחר עולה אחר אםכי
 עולה ראשון וקן קינים שני יקריב חובתי כשאביאקן

 ולא חובתי עם קן הרי 1314ך לנרר. שני וקןלחובה
 פרירין שלש למביא צריך מיר החובה עם הנררהביא
 יחר. עולות שלש להביא צריךכי

 ה'-ז'-ח'(. פ"ת)קינין
 נדקירא דל4י קירי יעקב )ברומי( שקורין פ"ה קירירטו(

 יצחק זה פר"ת ל,כך ארון ליעקבשיקראו
 בבור. בו נוהגין היו זקינם שהי' ולפי קירישקורין

 מך(. ר"ה ע"ב י"א)ע"ז

 למתור אלא אמרינן לא הנותנת היא .דרזך13ך קלוסז(
 וחוסר הקל לקיים כרי הפירנא למתור אבלק"1

 אסר.לא
 תאמה(. ר"ה ע"ב ה')עירובין

 בק"ו להכניס .אין בפמוק הכתובה חומרא י"ל ק"ךרמח(
 אבל בק"ו לשים ניתנה מברא של חומרארוראי

 , ' . . מעלה. הגורמת שהיא לוכור . לנו ישהכתובה

 שכן(. ר"ה ע"א ה')קירושין
 היקישא מבטל רק"ו רמכרא לומר וצריך ק"ךרמט(

 וצ"ע אחר לדבר היקישא לאוקמי ראיכאכיון
 וסותר ק"1 לעשות שרוצה ובגמרא בת"כ מקומותרבהרבה
 . . גז"ש. או היקש ע"יאותו

 ואיהוג ר"ה ע"א קי"ר)ב"מ
 האי וכולן הוא ק"ו של בנו בן בגמ' דוקדמך קלרנ(

 ילפינן לא אמאי ןקשה ולמיזל למילף לןלית
 בנו בן לפרש רי~ט סאה הן אפילו בגז"ש רילפינןכמו
 לרט רוצה אתה א"כ ק"ו ע"י בק"ו שמלמרה ק"ושל
 היא זאת הלא וחומר בקל הבא מרבר ק"ו ע"יק"ו

 בה. מסופק ואתהשאלתך
 בן(. ר"ה ע"ב נ')זבחים

 מהיקישא ומפיק פעמים נמה אתי רחדמר קלרנא(
 סגזירה ומפקא ק"ו אתי )י"ר( בקירושין)וכן

 אחריתי. במילתא ההיקישא לאוקמי ראיכא היכאשוה(
 וב?ת(. ר"ה ע"א ל"נ)בכורות

 רע"ב ר"ת אומר רפטור מיני' בררבה לי' ק2םרנב(
 קלב"מ רהא פמור לזה ותשלומין לזה מיתהלכ"ע

 לאשה מיתה הוי והתם אמון יהי' מלא לן נפקארפמור
 מיתה אומר דךיננ"א שלו. שהוולרות לבעלותשלומין

 רניתן שאני ורורת לו כפות ועבר חייב לזה ותשלומיןלזה
 סיתה חשיב ולהבי העולם לכל מיתה וחייב ארם לכללהציל

 לאחר.ותשלומין
 רב(. י"ה ע"ב ל')כתובות

 רתשלומין היכא שייר לא מיני' בררבה לי' קכםרננ(
 תרומת כשאבל וע"ב ממונא ולא בפרהרירי'

 כרת כדטום מתשלומין לפטרו א"א בשוננ בממחחמץ
רפסח.

 זר(. ר"ה ע"ב ל')כתובות
 עכים נבי רוקא לר"ת נראה מיני' בררבה לי' קב2רנר(

 חייב לזה ונפשות לזה רממון לי' איתזומכרן
 רכ1יהו אחר כל כלפי הזמה שתתקיים רבעינןמשום
 רבא מורה בעלמא 214נל פמור גברא בחר ונפשותממון
 פטור. לזה ונפשות לזהרסמון

 רב(. ר"ה ע"ב ל')כתובות
 פסור לזה ותשלוסין לזה מיתה מיני' בררבה ,די' קנםרנה(

 לר"ת רוקא )זה ר"א( ר"ה ע"ב ל')כתובות
 הכי(. משמע לא מר"י נם חולקוריב"א

 קב"ו(. אות תום' פסקי)כתובות
 חייב ס"מ מתשלומין רפטור מיני' בררבה לי' קב1רנו(

 שסים. ירי לצאתלהחזיר
 לא(. ר"ה ע"א ע"ב)מנהררין

 רבה כשהאיסור אמרינן לא בטיל קמא ק13ארנז(
 קודם היינו קק"ב רקאסר ריי"נ וההואמכשיעור

 בהיתר. טעם נתינת ברי ער האיסורשרבה
 שסא(. ר"ה ע"ב ס"ה)שבת



 נחמואפר ק-ףפקתת התוספותקרבץ4

 טומאה 5ענין אמרינן אם ויכאויה במיל קמא קמארנח(
 קמא קמא אמרינן דלא שכן כל וניעודדחוזד

 ואע"נ מומאה נבי שהחמירו חומרא רהתם וי"לבטיל
 חכמים החכירו התם ממומאה חמור איסור דבריםרבכמה
 כב.( בכורות מע"ה ציר ה5וקח )גבי יותרבמומאה

 אום-(. ד"ה ע"ב ק')ב"ק
 הרבה בשפע כשמערה אמרינן לא במיל קמא קכוארנמ(

ביחר.
 הדבר(. ד"ה ע"א כ"נ)מנחות

 ס' עד דדוקא עיקר נ"ל וכן במיל קמא קכוארס(
 לנו ובהיתירא היתירא לגו באיסוראכדפרישית

 לנו היתירא אפילו איסורין בשאר אבל שהוא בכלאיסורא
 בו שיהא ער רבה כשהוא ההיתר וניעור חוזראיסורא

 עד סאה ונמל סאה בנתן שמעלין במקוה פירות רמיס'
 פירות סי רתנן לה גמירי דהכי כמים ונחשביןרובו

 הן הרי רמעלין וכה"ג מעלין אין ופעכים מעליןפעכדם
 וניעורין. חוזרין רוב איכא וכי להעלותכטים

 יתיב(. ד"ה ע"א כ"ב)בכורות
 נסך ביין לי' דאית דמאן ונראה בסיל קמא ק2נארסא(

 בטל ראשון ראשון היתירא לגו באיסוראהחמור
 יותר ביי"נ הקילו זה בדבר שמא 44ך איסורין. בשארכ"ש

 כשרבה וניעור חוזר איסורין דבשאר איסוריןסבשאר
 חלוקין ראינן י"ל ךערז4 ס' בהיהר שאין כ"כהאיסוד
 לגו בהיתירא או מחבית ספי עסודיה דנפיש היכאאלא

 בהיתר ס' אין או"ה התערובות שבתחלת פי'איסורא
 אסור עולם עד לתוכו היתר יוסיף אם וביי"נ איסור5גבי

 היתר. של ס' שיהא כ"כ כשרבה מותר איסוריןובשאר
 יתיב(. ד"ה ע"א כ"ב)בבורות

 דשאני במפח סגי דהנבהה להוכיח אין מכאן קניןדסב(
 דרבנן. מבואותשיתופי

 צריך(. ד"ה ע"ב ע"ט)עירובין
 לנמרי כסף קנין חככרם עקרו למה וא"ת קניןרסנ(

 חיסיך יאמרו שמא )כה2ום דאורייתאדהוי
 ומשיכה. כסף דמבעי לתקן להם הי' בע5ייה(נשרפו
 להצריך שלא כן עשו השוק תקנת כד2ום ר",וף1ורץ
 לבדה הכה2יכה דאם תידץ ורי12"ן ומעות כףשיכהתדתי
 בעלייה. חיסיר נשרפו למוכר הלוקח יאמר א"כ תקנהלא

 לו יאמר משר ולא כועות הלוקח כשנותן אאכך44'זון
 לו קונות המעות דאין כיון בעלייה מעותיר נשרפוהמוכר
 פידות כמו בהצלתם סורח ואין לשמרן נוח רמעותוי"ל
 ךערז4 גדול בסורח אלא 5הציל יכולראין

 רגבי אור"י
 אלא שמירה להם דאין וכו' נשרפו לומד שייך לאמעות
 נורא. לגבי פשיעותא הוי בקרקע להו מותיב לא ואינקרקע

 שמא(. דאה ע"ב פ"א)עירובין
 שכר שומר הוי זוזי דגבי דאע"ג י"ל ועוד קניןרסר(

 מעותיר נשרפו ללוקח המוכר לומך יכול)ואינו
 רמפקיר י4*ע"ג להוציאם רשרי כה2ום היינובעלייה(
 מ"ם בהן ישתכה2 דלא מג.( )ב"ם תנן בעה"ב אצ5מעות
 אלים קונות מעות תורה דדבר ביון בהן ישתכהשפוכד
 בכה2יכה. א5א קני דלא רבנן דתקון אעאנ להוציא ויכו5כהו

 שמא(. ד"ה ע"ב פאא)עירובין
 קונות דמעות מעכאש דהיינו ר"י מפרש ועוי קניןרסה(

 מיירי בכסף רקרא קנין רסתם תורהדבר
 בכסף שרות תשבידני בכסף אוכל דוכתי בכמהכדאשכהן

 תונו א5 דכתיב איירי דבכסף קרא מוכח רערז4יקנו
 קאי. ואלוקחואמוכר

 דבר(. ד"ה עאב פ"א)עירובין
 לר"י נראה ואין קונה מפתח דמסירת פירש"י קניןרסו(

 מפתח מסירת דמהני אמרינן לא )עמ.(דבב"ק
 דבמסירת ר"י ןכפמ,רש וקני. חזק לך דאמר כמאןאלא

 אלא חמץ( בדיקת חיוב )לענין קונה אינו עודהספתח
 ולקנותו. בבית להחזיק כשרוצהדוקא

 אם(. ד"ה ע"א ד')פסחים
 דמדאוריי' כיון המצוה לצאת מהני לא דרבנן קניןרסז(

 לענין )רהיינו המצוה חובת יוצא אינו קנילא
 ואף קרקע גוזלי הם אוונכרי וסתם מאוונכרי הדםקניית
 מהני לא יחד המינים שלשה שאגד מעשה שינוישיש
 מדאוריי' רק קני ומדרבנן לברייתו החוזר שינוי דהואכיון
 שינוי(. ד"ה ע"ב ל' )סוכה קני(.לא

 שלו שיהא לענין ברה"ר קניא דלא משיכה קנין,רסח(
 באונסין. להתחייב לענין קני אבללגמרי

 וברשות(. ד"ה ע"ב ל"א)כתובות
 ברה"ד אפילו לאדם לו קונות אמות ד' קנין,רסס(

 משום ובגט לאינצויי ליתו דלא מציאה גביה"מ
 אמות. ד' לו שיקנו תקינו לא לגנב אב5עיגונא

 אי(. ד"ה ע"ב 5"א)כתוכות
 כדאמר בלום מועיל אינו מעכשי1 בלא סודר קניןרע(

 למרא סודרא הדר דהא ע"ב( ס"ח )דףלקמן
 קנין בלא אבל מיני' קנו חשוב בב"ד דדוקא קאמרואפ"ה
 אסמכתא. בלא מעכשיו מועיל לא חשובבב"ד

 והלכתא(. ד"ה ע"ב כ"ז)נדרים
 לו ואמרו הכמ2כון על בהלוהו אסמכתא קנין,רעא(

 ה"ה שנים שלש וער מכאן לי נותן אתה איאם
 וקשה הכל קנה מעות מתן בשעת ואר"ה שלו ה"השלי

 אר"ה וכו' בב"ד זכותי' דאתפים ההוא )כ"ז(דבנדרים
 הא פריך מאי הוא אסמכתא והא ופריך זכותי'בסלין
 דם"ל וכה2מע קנה מעות מתן בשעת הכא ס"לר"ה

 מבעלמא מפי קני דהכא ר"י רכופרש קניא.אסמכתא
 ונם וממכר מקח כעין קצת הוי המשכנתאשבתחלת

 בהלוואה. מובה 5ועשה
 והלכתא(. ד"ה ע"ב כ"ז)נדרים

 גמד ולא הוא גרוע לשון להקנות ע"מ קני קניןרעב(
 תרתי ויש כל5 המתנה נגמרה ו5א כל5להקנות

 קנייה לאו זמן אחר וגם לו נגמרה המתנה שאיןלריעותא
 להקנות יכול אדם שאין אור"י שמעתין ר12לאהוא.
 הקנין דחל דההיא יום ש5שים 5אחד מקכשיו 5חבירוחפץ
 ע"ט מעכשיו לו הקנה אם ךכויהו למרי'. סודראהדרא

 קודם כרד המתנה נגמרה ודאי יום ל' לאחרשאדצה
 הסודד.החזרת

 ומאן(. ד"ה ע"ב מ"ח)נדדים
 הסודד לו מחזיר שהוא היא ינילות סורר קניןרענ(

 שהדי לי' וקני בידו יתקיים שלא הואויודע
 שלו. החפץ הקנין ע"י לו שמקנהיורע

 דהא(. ד"ה ע"ב מ"ח)נדרים
 אחדת דדעה היכא דוקא אמרינן נזני תן קנין,רעד(
 אלא בזכי הוה 5א ךכבן במציאה. ולא אותומקנה

 כזכי. תן הוה 5א ךבנבותנה ליר. מיד הרבד לוכשמוסד
 בל(. ר"ה ע"ב י"א)נימין
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 רבמתנה אע"נ ר"ת פירש עור כזמי יקו כ1ניז,רעה(
 מלוה כעין הוי עבר שיחרור אבל כזכי הוהלא

 נייח 5י' רעבד לאו דאי כזכי והו5ך תן בהדאמרינן
 חי5וק דיש י"ת דטפדקדק לי'. משחרר הוה לאנפשי'
 הו5ך מלוה רגבי )יר.( 5קמן דתנינן למלוה מתנהבין
 כזכי 5או רהו5ך וכיון כזכי לאו רהולך מתנה וגביכזכי
 כזכי. לאו נמיתן

 כל(. ד"ה ע"ב י"א)גיסין
 ירה משום דחצר י:( )ב"מ יאמרינן חצר קנין,רעו(

 רזכות ומציאה משליחות נרע ולאאיתרבאי
 שלא לאדם רזכין חצירו בצר עומד שאינו אע"פ קניהוא
 דברים בשאר אבל בפניו שלא 5ענין רוקא י"לבפניו
 קנה 5א אמאי מהלכת חצר דאל"מ דירה רומיאבעינן
 יר רמסעם אע"ג מהלך ש5יח כמו שליחות מסעםתקנה
 קני.לא

 אסו(. ד"ה ע"א כ"א)גימין
 ביר הגמ אם אבל קנה לא מהלכת חצר קנין,רעז(

 ממעם קנה להלר ראוי ראינו כפות והואהשליח
 רכפות גרו5ות הלכות פסקו וכן בעינן וישן כפותחצר
 בעינן.וי'טן

 והלכתא(. ר"ה ע"א כ"א)גיסין
 )ב"מ דאמר כרב רה5כה להוכיח יש מכאן קניןרעח(
 רכשר במנא התם אמרינן דשי קונה. ש5 בכליומז:(

 מז.( )ב"מ פירש דננקדנטרם מרלוי. 5אפוקי בי'למיקני'
 נראה.. אין קונה של בכליו כ"ש כוקנה של בכליו דאמיר5וי

 משום ר"ה ע"ב 5"ט)גיסין
 גופי' אלעזר דרבי אומר וי"י אמות ד' קניןרעמ(

 אמות ר' חכמים שתיקנו מה אם 5י'סספקא
 כמו כמינסר עשאוהו מינסר דלא ואע"ג באויר גםתיקנו
 רשותו. שאינה ואע"פ רשותו אמות ר'שעשו

 ותתנרש(. ד"ה ע"ב ע"ח)גיסין
 אינו כ5י דאויר הקונסרם מפירוש משמע קניןרפ(

 נסך יין גבי )עא:( דבע"ז נראה ואיןקונה
 קונה. כ5י ראוירכה2מע

 רהא(. ר"ה ע"ב ע"מ)גיטין
 מועי5 דאין שמעי' ה"ר מרקרק מנאן ,סודר קניןרפא(

 הקנה לא ש5כך הקונה בפני א5א סודדקנין
 דליתי' כיון כלום מועי5 הי' ש5א אחר ע"י בח5יפין5ו

 שהרי ריב"ן בעיני הוא נדול דכחלא בפנינו כותנהלמקבל
 המקבל הקונה בפני שלא בסודר י2קונין יום בכלמעשים
 סודר קנין שמועיל משמע הנמ' שבכ5 תדע רעדךמתנה.
 המקנה מן קונין שהערים אחר ע"י הקונה בפנישלא
 בי'. 5מיקניא דכשר במנא מיני' וקנינא כראמרעבורו

 ה"נ(. ד"ה ע"ב כ"ו)קידושין
 נעשה שמסבע טעם ומה וא"ת חליפין קניןרפב(

 נע5 א5א ח5יפין עבדי לא פירי 5מ"דח5יפין
 כעין דממבע ד44דר111ק הוא. כלי 5או מסבע דהארוקא
 כהטום- 14דר"י דעדך בתו. בצואר לת5ותו שראויכלי

 5הוציא שראוי רמה דעדי"ל כושקלות. בו 5שקו5שראוי
 כלי. קי' מחשבינן דבר כ5 בוו5קנות

 ש"מ(. ד"ה ע"א כ"ח))קידושין
 שהם מעות קניית עקרו אמאי מושיכה קניןרפנ(

 קונה כדטיכה שתהא ותיקנו 5נמרימדאורייתא
 הכמטיכה. עם המעות שיקנו 5תקוני להו הוה מעותו5א

 5א ואי החיסין מושך הלוקח הי' לפעמים דשמארי"ל
 בעלייה. חיסיך נשרפו למוכר יאמר לחודה במשיכהקנה

 שמא(. ד"ה ע"ב כ"ח)קידושין
 ב5א 5עבד קנין דאין כר"מ רהלכה אור"ת כ(ביןרפר(

 בע5ה. ב5א 5אשה קנין ואיןרבו
 ורבי(. ד"ה ע"ב כ"נ)קידושין

 מתור משמע במסירה דנקנית גסה בהמה קניןרפה(
 וכן ליד מיד בעינן דמסידה דש"י שללשונו

 א5א 5יד מיד בעינן דלא נראה דלרנני ריב"ם.פירש
 נמי הרשב"ם דמדברי קנה. וקני חזק לך דאמרכיון

 מיד מסירה אי ד~ך ליד. סיד מסירה בעינן דלאמשמע
 חזק תא אלא וקני חזק לך לכויכזד הו"ל לא בעינןליד
וקני.

 בהמה(. ד"ה ע"ב כ"ה)קידושין
 בקונמרס פידש במסירה רנקנית נסה בהמה קניןרפו(

 דאין קניא 5א בכה2יכה אב5 במסירהדוקא
 עדיף דמסירה 5פירושו משמע לפניו להוליכה בכךדרכה

 בכהטיכה וכ'ט"כ במסירה אף פירש דר'עמכמטיכה.
רעדיפא.

 בהמה(. ד"ה ע"ב כ"ה)קידושין
 )ב"ב ברה"ר קונה מסירה התם רשב"ם פירש קניןרפז(

 5מיקני' אפשר ד5א משום ספינה( 5עניןעו.(
 בהמה )5ענין בכהטיכה ראפשר היכא אבל בכמטיכההתם
 בטסירה 5מיקני' דארעא אורח 5או חשוב קנין שהואגסה(
 מצות ובי דשב"ם פי' על הקשה דך"יע נרוע. קניןשהוא
 אלא 5עשות שאין זו את זו שמבס5ות ומסירה כה2יכההן
 ופפרש רשב"ם פירוש מיישב כהן חיים דוק',ש המובחר.מן

 של רשות שהסימטא לפי בסיממא קונה אינהדמסירה
 זכה. בו והקודם היאיחיר

 בהמה(. ד"ה ע"ב כ"ה)קידושין
 קנין. 5עשות עדים צריך דאין ר"ת אומד קניןרפח(

 5א(. ד"ה ע"ב ס"ה)קידו'טין
 נ' הנבהה בלא אפי5ו קני בידו כשמגביה קניןרפס(

ספחים.
 אלא(. ד"ה ע"ב כ"ס)ב"ק

 היינו הד5ת נעי5ת ע"י דנקנה הגר בנכסי קניןרצ(
 סנר אב5 בנין דהוי לנע5ו בד5ת מנעו5'טקבע

 כמבריח' א5א זה דאין חזקה זה אין הנר בנכסיהד5ת
 ססירת 5חבירו בית ופטכיר מדמך חבירו. מנכסיארי

 אדם כ5 בפני ד5ת שנע5 כיון הנר בנכסי נםדלר"ון )רשב"ם(. ר(מץ בדיקת לענין דכן קנין. הויהמפתח
 וקני ש5ו שהבית מי5תא מוכחא 5יכנם אדם מניחואין

 5חודא.בנעילה
 כיון(. ד"ה ע"א נ"ב)ב"ק

 5א פירות דאמר כר"נ דקיי"ל חליפין כוניןרצא(
 שמחזיר סודר קנין בתורת היינו ח5יפיןעבדי

 בסכחן' אב5 בעלמא יקנין א5א לו יהיב ו5א הסוררלו
 קני. דמים בתורת שוה זה תחת זה5הקנות

 באומר(. ד"ה ע"ב ע')ב"ק
 ד5רב בדבר מח5וקת נ' בשומרין משיכה קנין.רצב(

 שהחכ~ים אלא לחזור יכו5 מדאורייתא נמיילר"א תיקנו. ולר"א בשומר כה2יכה תיקנו 5אהונא
 כהטיכה. כהטעת בי' הדר מצי ד5אתיקנו

 תקנו(. ד"ה ע"א עאט)ב"ק
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 בגורן עומר הי' נבי )מו.( רב"מ וההיא אגב קניןרצנ(
 לי' דלית ומשני ארעא אנב לי' וליקנירפריך

 ראי ארעא לי' ראית בעינן מראורייתא התםארעא
 שיוכל מראורייתא מעותיו קרויין היו לא ארעא לי'לית

 '2יש שהורה כיון לגבות לענין 44ב:ל טע"ש בהןלפרות
 יגבה. לא לכוה קרקע אגב לו והקנהלו

 אנב(. ר"ה ע"ב ק"ר)ב"ק
 אבל קני בעלמא רבראי' אמרינן אי אפילו קניןרצר(

 תנה לחבירו ואמר ט:( )לקמן המציאה אתבראה
 רעתי' גלי עלי' שנפל או לי תנה ראמר כ:ידן קנה לאלי

 ראי' אמרינן ד44י לירו. שיגיע עד לסיקני לי' ניחאדלא
 בהפקר הבטה )קיח.( לקמן אמרינן מ"ם קני לאבעלמא

 קטן. נרר 'טגרר כגון רהוא כל כועשה שעשה היינוקני
 בראי'(. ור"ה בראי' ר"ה ע"א ב')ב"מ

 במסירה אף פי' הוי מסירה קנין רמזכיר היכא קניןדצה(
 היא משיכה שמזכיר ובמקום בכד2יכהוכש"כ

 מסירה. ולא כה2יכהרוקא
 מנהיג(. ר"ה ע"ב ח')ב"ם

 אמר רלא אע"ג נראה לארם דזכתה וקצר קניןרצו(
 ואמר מציאה אחר רצין אותן )בראה ליזכתה

 רבנן תקון אי לעיל כראמרינן לו( זכתה שרי ליזכתה
 בר"ח יוסי ר' ראמר דעדך הוה מאי אמר לא כידלקני
 המ2תסרת בחצר כורעתו שלא לו קונה ארם שלחצירו
 סיפא משום ;ה( ז3, )ואמר נקט וכהא קני אמר דלאאע"נ
 קני. לא ררץ כיון אמר ראפילו כררכו( רץ צבי)בהי'

 זכתה(. ר"ה ע"א י"א)ב"ם
 איתרבאי יר מ'טום אשי רב ראמר חצר קנין,רצז(

 חצרו בצר' כשהוא רהיינו ריר רומיא הוי כיולכר
 ואפילו קנה מתנה כמו רזכות ןב:מידי בע"כ. אפילוקונה
 ד12מציאה המשתמרה. אינ ואפילו חצרו בצר עומראינו
 ן12גמ2 משתמרת. בעינן אותה מקנה אחרת דעתראין
 רלא מתגרשת אינה משתמרת אפילו לה הוארחוב
 בפניו. שלא לארם חבין ראין כה2ליחותעדיפא

 חצר(. ר"ה ע"א י"ב)ב"ם
 שלא להיות שיכול ברבר קונה אינו י"י וקצר קנין,רצח(

 בעובי מוצנע שהוא הכא ככ!ו לעולםימצאנו
 כךשום לשולחני או לחנוני קונה חצירו ן44יןהכותל.
 לימצא. הוא סופו ואין קטן רבר הםשהמעות

 דשתיך(. ר"ה ע"א כ"1)ב"מ
 ואינו בחליפין נקנה מטבע אין חליפין קניןרצם(

 קרמונים וספרים אלפם ורב דך"וק חליפין.נעשה

 שוה רחליפין מפרש דך"י[ חליפין. עברי נמי ופירינרסי
 חיים ופרה רשור 1נך44דן פירי. אפי' לכ"ע קנהבשוה
 ולחרוש משוי לטעון בהם שמשתכד2 לפי חשוב כליהוי
 אלא בשוה שוה אינו נקרא דל44 בחליפין. נקניםוע"כ
 יתר כשיש אבל המעות מן כפלים שוה שהמקחהיכא
 בשוה, '2וה אינו מקרי לא קמנה( )מעה טריסיתעם

 ר"ה וע"ב אלא ר"ה ע"א מ"1)ב"מ
 ולרב(. ור"הופירי

 קרא אתי כוקנה של בכליו לקכ!ן דאמר ללוי- קניןש(
 של בכליו אפילו בשוה שוה הוא ראמלכ!יכור

 רהא רוקא הוא כוקנה של בכליו דסובר דלדי כוועילקונה
 ע"א מ"ז ולרב, "ה ע.'ב מ"ו )ב"מ .~ לקכון. יליףמקרא

 בכליו(.ד"ה ..

 חליפין נעשה מטבע אין סבר לוי אי חליפין קנין,שא(
 רבר קבלת הנאת רבעי טעמא היינו פיריןכ:ן

 ופירי. מטבע ולא רנעל א רוםחשוב
 בכליו(. ר"ה ע"א מ"ז)ב"מ

 פרוטה שוה בו שאין אע"פ בכלי דקונים קניןשב(
 את לכהן ונתן נבי )לב:( אמרינןובפסחים

 תשלומין הוי רהתם ןי"ל סש"פ. פחות נתינה דאיןהקורש
 נתינת אבל מש"פ פחות ליתנייהו הלכך ההקרששגזל
 הוי רגט בירה ונתן דכן ממון נתינת ולא לרעהו הואמנעל
 איסורי על כתבו כ. )ובגיטין ממון נתינת ולא גטנתינת
 וכרומה. בשר(הנאה

 קונים(. ר"ה ע"א מ"ז)ב"מ
 לפנים )וזאת מכירה זו גאולה ר"ת מפרש קניןשג(

 רבר כל לקיים התמורה ועל הגאולה עלבישראל
 בכושיכה ולר"ל בכסף גאולה יוחנן ולרבי ( ר' )רותוכו'(

 אפילו לכ"ע רמהני בשוה שוה של חליפין זותמדרה
 למר בשוה שוה אינו לרבות- דבר כל לקייםבפירי.

 בכלי. רוקא ולמר ופידי במטבעאף
 גאולה(. ר"ה ע"א מ"ז)ב"מ

 מהוגנים שאינם בשביל משיכה תקנו וכי וא"ת קניןשר(
 )המוכר( יחזור יוקירו שאם לפי ומצילרטרח

 אם אפילו לעולם יחזרו לא שצריקים שפרע כוי עליוויקבל
 מהוגנים שאינם משום אלא תקנו לא רוראי יי"ליוקירו.
 לשרוף. חבריחם פירותשיניחו

 אי(. ר"ה ע"ב מ"ז)ב"ם
 מעות קנין חכמים הפקיעו אמאי ריב"ן הקשה קניןשה(

 מעות שניהם שיצטרך ליתקנו מדאורייתאשהוא
 לוקח יאמר תקנה לא לברה משיכה אי 1וןירץומשיכה.
 בעלייה. חיטיך נשרפולכווכר

 נשרפו(. ר"ה ע"ב מ"ז)ב"ם
 מעות תורה ררבר יוחנן כר' הלכה פוסק ר"ת קניןשו(

 נחמן דרב כר"י רהלכה לרקרק ןיל(קונות.
 כר"י ס"ל הונא רב וכן כוותי' ס"ל בריני כוותי'רהלכתא
 בנכרי משיכה אמר אשי רב )עא.( רבע"ז קשהאבל
 והוא ובמנין בחכמה רגרול אשי רב אלמא קונהאינו

 רלר"י ראפשר מפרש חיים והר"ר כר"ל סברבוזראה
 ולא אשי רב יסבור וכן בישראל כמו בנכרי קונותמעות
 אשי ררב ןי"ל במשיכה ולנכרי בכסף לעמיתךיררשו
 קונה. בנכרי רמשיכה רבינא לו כרהוכיח בי'הרר

 נתנה(. ר"ה ע"א מ"ח)ב"ם
 רכל נכרי אשכחן יד:( )קירושין ראמרינן הא קניןשז(

 רישראל כר"ל )משמע בכמף נכרי שלקנינו
 הואיל נכרי אשכחן פירושו רהכי ר"ת מפרשבמשיכה(

 דשטר בשטר ולא בכסף עברי בעבר נכרי של קנינווכל
 בנכרי שייך לא והא העברי' מאסה עברי בעברילפינן
 בחזקה ישראל קונה רנכרי אמרינן )לח.( רבניטיןן44ע"ג
 כווישב לי' ראפיק במלחמה כיבוש של בחזקה רוקאהיינו
 שבי.טסנו

 נתנה(. ר"ה ע"א מ"ח)ב"מ
 ברברים קנין בלא רקנו מקומות ריש אע"נ כשניןשח(

 וכן אבא עלי נאמן כר.( )סנהררין כנוןבעלמא
 הוא רין התם בו לחזור יכול ראין ראשך בחיי לירור

 עליהם קבלו והם זה על זה תביעה להם שיש כיוןשיועיל
 צריכים תביעה שום לו שאין להיכא רמי ולא הרין אתכך
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קנין.
 הכא(. ר"ה ע"א ע"ר)ב"ם

 ביר 5י שיש מעות ואמר הורה הודאה קנין,שט(
 משמע )כן בהוראתו אותם קונה ש5ך הןפ5וני

 וניקנינהו(. ר"ה ע"א מ"1בתום'
 קנ"ה(. אות תום' פסקי-)ב"מ

 )ר"ת( שנים בפני ש5א אפי5ו קנין חשיב קניןשי(
 רפשרה אע"ג ביחיר פשרה רבנן אטרו )1.(דננטנדשחרין

 קנין.בעיא
 קנין(. ר"ה ע"א מ')ב"ב

 נרוע( קנין )ולא המובחר מן 5היות צריך ג"כ קניןשיא(
 הן מצות וממירה משיכה וכי הקשה)רהר"ת

 רמשיכה אומר רך"י המובחר(. מן א5א 5עשותשאין
 עריפא רמסירה פירש רך"רצ מממירה. מפיחשיבא
 ברה"ר וקניא ובפניו ליר מיר רממירה משוםמכדטיכה
 אפשר ר5א משיכה קני וב:מציאה במיממא.וכ"ש
 5י'. מסר רמאן במסירה5מיקני

 ספינה(. ר"ה ע"א ע"1)ב"ב
 אותיות ראין נאון יהוראי רב נתנ אותרות קנין,שיב(

 רנרם נראה 51ר"י רלך"רן בח5יפין.נקנות
 ואין ה5כתא רהכי כרבנן במסירה נקנות אותיותאין

 )ובקירושין במסירה(. נקנות אותיות )רסבר כרביה5כה
 כרבי ה5כה ראין 5הוכיח יש מכאן רכ"ע ר"ה ע"במ"ז

 ררבי(. 5הו 5ית רכ"עמרקאמר
 אמר(. ר"ה ע"א ע"ז)ב"ב

 כזכי תן אמרינן ר5א ר"ת מפרש כזכי תן קנין,שינ(
 אבל תן. 5ו אומר 5ו שנותן רבשעה היכאא5א

 כזכי. תן אמרינן 5א בירו הי' מנבראם
 הכי(. ר"ה ע"א פ"ה)ב"ב

 טוע5ת רמשיכה מהכא משמע מ~טיכה קנין,שיר(
 פוכר. ש5 בכ5יו5לוקח

 5א(. ר"ה ע"א פ"ה)ב"ב
 שבת 5ענין בכך הוצאה שררר רברים יש קביןשמו(

 שררכן בהגבהה א5א נקנין אין קנין 5עניןואמ"ה
 ,5הנביה

 והא(. ר"ה ע"א פ"1)ב"ב
 ע5 שלוש רנקימ דכבדן קונה. ש5 בכ5יו הוא קניןשמז(

 ואין כ5י אינו אם מהני 5א מהכי רבצירש5וש
 קונה ש5 בכ5יו ראמר כרב )רה5כה 5שק עור ביןחי5וק

 5אפוקי(. ר"ה ע"ב מ"זב"מ
 חסורי(. ר"ה ע"ב קע"נ)ב"ב

 רני5 שהי' מררכי ב"ר יצהק רבינו חזר מכאן קניןשיז(
 אב5 שנים בפני קנין )מ.( בב"ב ררוקא5פרש

 רפשרה הכא ממקינן רהא קנין הקנין אין ב' 5יכאאי

 רנקמ רדוא ביחיר. פשרה רבנן קאמרי ואפ"ה קניןצריכה

 יאי' ראין כתובו 5ומר צריך ראין משום ב' בפניהתם
 שעשה הפשרה 5קיים שנים בפני 5הקנות ריב51 כ55מכאן
 בנורן עומר הי' )מו,( מב"ם מרקרק הי' רך"יעביחיר.
 רסתם משום רוחין די~ט באחר. אפי5ו קנין רמהנ'וכו'.

 ארם. בני בה מצוייןנורן
 צריבה(. ר"ה ע"א 1')סנהררין

 כנון ה"מ קונה ראינה 5מ"ר אפי15 מ~טיכה קנין,שיח(
 כספא ר5יכא ומתנה במציאה אב5 כספאדאיכא

 רשייעל ר"ת ופוסק בהנבהה או במשיכה רקני מורוכ"ע

 קונה. בנכרי כיטיכה ראמרכאמימר
 רב(. ור"ח פררשני ר"ה ע"א)ע"ז

 קונה בעכו"ם כד2יכה אמימר ראמר עכו"ם קניןשיט(
 ראפי5ו דאןך"י המעם עיקר זה ראיןאור"י

 ה"מ בסמוך אשי כרב בעכו"ם קונה אינה משיכה5מ"ר
 כ"ע כספא ר5יכא ומתנה במציאה אב5 כספא ראיכאכגון
 אשי ררב יאע"נ כשריית בהגבהה. או במשיכה רקנימורו

 כאמימר קיי"ל א5א בהאי כוותיה ה5כתא 5ית הוהבתראה
 כרפרישית יוחנן כר' רם"5 קונה בעכו"ם כדטיכהראמר
 רכה2יכה פירש רש"י כוידוו רשב"ל. 5גבי כר"יוה5כה
 א5א כר"י ה5כה ראין כסף א5א בעכו"ם קונהאינה

 כוותיה. ס"ל ררבא משוםכדשב"5
 אשי(. רב ר"ה ע"א ע"א)ע"ז

 ור"ת רש"י 5רברי לחוש והרוצה עכויים קניןשכ(
 צריך הבכורה מן 5פומרה 5עכו"ם בהמההמקנה

 או בסיטמא העכו"ם כדטיכת ונם כסף העכו"םשיהן
 5עכו"ם רשות 15 אין דאם ש5ו. שהוא עכו"ם ש55רשותו
 רבהכי ויפתח ינע5 והעכו"ם בביתו חרר הישרא5 5ומקנה
 רבר 5עכו"ם ו5הקנות 5החמיר רנראה רשות. 5י'קני

 או הבהמה מן והראש הריאה כנון טריפה אותהשעושה
 ואע"פ בפרומה שיקנם דכטגי טעוברת כשהיא העוברמן

 מקח בימו5 משום לחוש אין אפ"ה כפ5ים יותרששוה
 מן להפטר כרי 5עכו"ם ואקני גמר שהישרא5 סהרישאנן

הבכורה.
 ר"א(. ר"ה ע"א ע"א)ע"ז

 מעות שייך ר5א ובמקום קונות מעות ר5מ"ר קניןשכא(
 זה אבל קונה. משיכה ובהפקר בטתנהכנון

 אי 5ירי' אתי רנאיסורא ננז5 אבל היתר בקניןרוקא
 בנז5. אף מהני 5א במקח מי2יכה מהני5א

 ומאי(. ר"ה ע"א ע"ב)ע"ז
 במקח בעכו"ם קונה אינה ראי רם"5 וי"5 קניןשכב(

 5טציאה רמיא ר5א תקנה 5א נמי בנז5אף
 אתי רבאיסורא גז5 אב5 5ירי' אתי' רבהיתיראומתנה
 בנז5. אף מהני 5א בטקח כה2יכה מהני 5א אילירי'

 ומאי(. ר"ה ע"א ע"ב)ע"ז
 שום בהן עשה אם במט5ט5ין נמי שייך חזקה כ(ביןשכנ(

 בקרקע. ופר'1 נרר נע5 כעיןתיקון
 מיה(. ר"ה ע"א י"נ)בכורות

 היכא רכ5 בהקרש שיינא 5א מוטיכה קנין,שכר(
 טפי שייר ו5הכי איתי' ררחמנא נזא ביראיתי'

 כסף.קנין
 רבר(. ר"ה ע"ב '"נ)בכורות

 מעות תורה רבר ראמר יוחנן כר' ר"ת פוסק קניןשכה(
 כוותי' רוכתא בכ5 רבא רפסיק כד12םקונות

 מת5ת. בר ר"5 ע5י' רפ5ינהיכא
 רב(. ר"ה ע"ב י"נ)בכורות

 יעא( )ב"מ מההיא העו5ם מקשין חליפין קביןשכו(
 אמר בספינה באים שהיו וזקנים בר"נמעשה

 5ו מושכר ומסומו 5יהושע נתון 5מור עתיי שאנימעשר
 ההוא 5יתבו וקשה מזה זה שכר רנתקב5ו בתוספתאואיכא
 רסדרך בח5יפין 5ו ו5יקני 5החזיר ע"מ בכהענהאתרא
 שא5ה א"נ מעם"5 כנון 5בע5ים החוזר רבר רכלדי"ך סורר. בקנין 5י' ויקנה אתרא ההוא 5ישיי5ה נמיאי
 כטצ רהוי משום בח5יפין מיקני לא בכולם שבירותאו
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 וכךטו"ה בחליפין לקנות ממונא ראין ראמרינן הנאהטובת
 מזה. זה מעות יטיתקבלוהוצרך

 ו5א(. ר"ה ע"ב כ"ם)ערכין
 אף חייב אינו סיני' בררבה 5י' קם אי בקנם קנם'טכז(

 שמים. ירילצאת
 ראין(. ר"ה ע"א ל"ב)כתובווז

 שנאמר פסור ומתה ע~ה בא אביי ראמר קנם'טכח(
 שלא כנון פי' מתה לאבי ולא הנערה 5אביונתן

 ברין עמר אם אבל שמתה ער ברין 5העמירו האבהספיק
 5אביה. נותן )אח"כ( שמתה אע"פ לוונתחייב

 רי"ר(. תוס' ע"ב ל"ח)כתובות
 סמיבה 'טם )'טאין בבבל מגבינן לא קבסא קנם,'טכמ(

 כתיב קנם וגבי מומחים סיקרו ולאבזקנים
 ררוקא פר"ת מיני' מפקינן 5א תפם ד14י אלהים(יריטיעון

 5שונרא( ראכ5 הכ5בא )היינו עצמו המזיק את דזפםאי
 מיני'. נפיק ולא 5ו שר כל יתפום ראל"כ לא אחר רבראבל

 ואי(. ר"ה ע"ב מ"א)כתובות
 קיב5 ררבה לר"י נראה ומפתה אונם נבי קנם'טל(

 שבועה קרבן ומחויב הוי רממונאמרבותיו
 לא ואמר בו חזר אביי לו וכיטסתר הורה ואח"ככיטניטבע
 5בניו. להורי'טו 5ענין אלא הוי רממון קביתי קרבןלענין

 אמר(. ד"ה ע"א ט"ב)כתובות
 ממון הוי רבושת תנן הכא קשיא ואי בושת קנם,ש5א(

 המניח( פרק )רייט ובב"ק עצמו עפ"יומ'ט5ם
 5בושת התם וקרי בבבל קסגבית קנסא חסרא חסראאמרינן
 עצמו עפ"י י'ט5ם הוי מסונא בושת לעולם רזשן2:הקנם.
 והטתביייט המבייש 5פי שמין אלא יתירות 'טום בושאין
 רכ5 בבב5. אותו גובין יטאין 5ומר קנסא 5י' קריוהתם
 בושת אב5 בבב5 לי' גבינן כים חסרון בי' ראיתמירי
 בב"ק )כראמרינן בבב5 קי' גבינן 5א כים חסרון בהרלית
 ולא בזקנים סמיכה שם 'טאין בב5 ברייני פי' החוב5(פ'

 ירשיעון אשר כתיב קנם דלג2:י מומחים איהיםמיקרו
א5הים.

 רי"ר(. תום' וע"ב ע"א מ"א)כתובות
 קנין רנעשה ער קניא 5א ראסמכתא אע"ג קנםשלב(

 'טירוכין בשעת שעויטין קנם סיהו חיטובבב"ר
 את שמבייש כיון בו החוזר כל 5התחייב הוא רבריןדעדך העו5ם כ5 בו 'טנוהגין כיון ח'טוב בב"ד קני 5א אפי5ומהני
 קנס שהיטכירוהו בשעה המלמר עליו קב5 אם דכנןחבירו
 אסמכתא זה אין מזומן אחר מלמר נמצא ולא בו יחזוראם
 אם קר.( )לקמן כמו והוי 'טמפסירו כיון גזום חשוברלא
 היא. אסמכתא רלאו במיטכא איטלם אעביר ולאאוביר

 ומניומי(. ר"ה ע"א ס"1)ב"מ
 האי קנים לא עביר חכם פי רע5 ביון י"5 קנםשלג(

 מזיר. אמושוגג
 מה(. ר"ה ע"א ל"נ)סנהדרין

 הכא א5א קנם משלם נמי בתו5ים היטרת בלא קנםשלד(
 )בחייבי ביאה אתח5ת כדטלם ר5א מעכהשהיינו

 מש5ם בע5מא אבל מיני' בררבה לי' רקם משוםכריתות(
 כנמר העראה איתרבאי ר5א די"מ העראה משעתקנם
 ואשה ויבמה ועיטה 5אוין וחייבי עריות 5ענין אלאביאה
 בירוש5מי דמי1קן -איתרבאי. 5א קנם 5ענין אב55בע5ה

 קנם. כדטלם ראהעראה כדטמע)בכתובות(
 ממונא(. ר"ה ע"ב ע"נ)סנהררין

 שרקע פירש דך1217"ם אררמונ"מ פ"ה קנקמעדםש)ה(
 ראררסנ"ט ס"ת( )5ענין פוסק נמי דןא"רןירוקה

 אותה שסוחנין ראחר מפרש וך"י קנקנתום היינו5או
 משחרת. היא אז הריו 5תוך 5תתיפה

 קנקנתום(. ר"ה ע"א י"נ)עירובין
 קורחדז שהחמה רשכיח אונם קציר מנא א"ר קצירשלו(

 הי5ר וינר5 הה"ר הקציר בשעת ארם שלבראשו
 אביו א5 ויאמר הקוצרים א5 אביו א5 ויצא היוםויהי
 )ירוש5מי(. שכיח רריחיטא אמרי דך2:נן ראשירא'טי

 5א(. ר"ה ע"ב קס"ז)יבמות
 ראוי' הי' 5א שאם ונ"מ נינהו ב'טר 5ח1 כ~24:ייםשלז(

 כי מעות מקח בכך אין 5כ5בים אם כי5אכי5ה
 האוכ5ו פי' אינש בר 5ח1 ד4~דכליהן לאכלן. ארם דרךאין
 ארם. מבניאינו

 קרביים(. ר"ה ע"ב כ')מעייה
 עו5ה העו5ה נ"ח( )פסחים ראמרינן ל~4ב:נות'טלח(

 איינ בשחימה. ו5א הקמרה לענין רוקאראשונה
 פ"ר( )פסחים בתוספתא רתניא ד41י~פ לעכב ולא5מצוה
 אחר עיכבן או שחר ש5 5תמיר שהקרימן הזבחיםכל

 מררבנן. היינו פסו5ין הערבים בין 'טלתמיר
 שלמים(. ר"ה ע"א ב')עירובין

 בכ5 יהא יום בכ5 שקרב תמיד קרבן כ~4ב:נות,'טלמ(
 פסח הקרבן משום בער"פ כמו במ5אכה אסוריום

 הכ55 מן הוציאה שהתורה תמיד שאני )בירו'ט5מי(וכדטני
 מי ובט5ים יו'טבים ייטרא5 כ5 ואם רגנך ואספתרכתיב
 רגן. להםיאסוף

 מקום(. ר"ה ע"א נ')פסחים
 יהורה ר5רבי ת5וי( ואשם העוף )חמאת קרבבותשמ(

 וו5ר אינו ספק וו5ד ספק הפי5ה )כנוןבקבורה
 כפרתה שתביא ער הוא וולר שמא בקרשים אוכ5דזאינה

 חו5ין כדט1ם כאן ואין הספק ע5 מביאתו העוףוחמאת
 מעכחש בת"כ ודריש תמורה( סוף ורבנן ר"י ופ5יגיבעזרה
 ואשם העוף חמאת ולא ב'טריפה הוא הוא קורש מכירר"י
 בשריפה.ת5וי

 ואתה(. ר"ה ע"א כ"ח)פסחים
 בררבה 5י' רקם אע"ג מעי5ות( )אשם כ~24:נדרצשמא(

 כיון מ"מ הוא רכפרה כיון מקרבן פמר 5אמיני'
 מעי5ות אשם שאין מקרבן נמי פמר וחומ'ט מקרןרפמר
 י וחומש. קרן כ'טיש אלאבא

 רבי(. ר"ה ע"א כ"מ)פסחים
 תנור מאפה רגם י"ל תנור מאפה מנחה קרב:נות,שמב(

 ש5א קרש ש5 5תנור סמוך בעזרה 5שיןהיו
 רע4כ מפרש הגבור אפרים בר אפרים דך2:ינןתחמיין
 בעשרון אוועה מוררין 'טהיו 5פי בעזרה אותה 5'טיןהי'
 בו כדטכדט הי' מה שטרון פ"ז( )מנחות כרתנן קורש,טל

 הכבחות. 5כ5מורר
 במקום(. ר"ה ע"א 5"ו)פסחים

 צריר הפסח שחיטת פסח, קרבן קו4ונבות,שמנ(
 אחר כת כתות בנ' נ'טחס שהפסח תקיעותכ"ז

 פעמים. ג' הה55 את קוראה כת וכ5כת
 שייר(. ר"ה ע"א נ"ר)פסחים

 וצריכים הקרבנות כל קורם הוא תמיד קרב:נות,שרמ(
 ונרבות 5נררים שקורמים ראשונה( עולה )העו5הקרא

 הבוקר( עולת טלבר פ"מ )מנחות קדאוצריכים
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 חמירי סוספין דשמא תרווייהו וצריכים לסוספיןשקורמים
 שרנילים חמירי ונרבות נררים שמא או ציבור קרבןשהן

 להקרמת מקראות שתי צריכים וגם יותר.ומצויים
 העולה איצטייר דאמאי קשה אך שחיטה. והקרמתהקטרה
 כתיב רבתמיר לטוספין קורם רתמיד לי' תיפוקוטלבר
 יום. של בעיצוסו רמשמע ביום כתיב ובמוספיןבבוקר

 העולה(. ר"ה ע"ב נ"ח)פסחים
 שבת עולת רררשינן ויו"ט( )שבת קרבנות,שמה(

 רהא ריב"א הקשה בשבת חול עולת ולאבשבתו
 דלא מנ"ל רקיל ביו"מ אבל דחמיר כתיב בשבתקרא

 וכו'. שבת עולוע קיד.( )שבת כרע"ק ראתיא וי"לקריבה
 ביו"ש קריבין שבת רחלבי לי' תיפוק לרע"קךקשה
 דלכל ילין הלילה כל הא הבוקר ער ילין רלא רהכאמקרא
 בשבת. להיות שחל בי"ר כויתוקמאהפחות

 ולא(. ר"ה ע"ב נ"מ)פסחים
 בנו אזי מת ראם סיתה לאחר יישנו קרבמבותשמו(

 הוא נמורה כפרה בר לאו 23רצ אביו. קרבןמביא
 להביאו. שנתחייבאלא

 וישנו(. ד"ה ע"א ס"א)פסחים
 טמא חניגה בריש לר"י קשה )טמא( לש4ב:נךיןשטז(

 והבאתם שסה ובאת שנאמר הראייה מןפטור
 רטמא כךטמע וכו' בהבאה ישנו בביאה שישנו כלשמה
 בחנינה רוקא רם"מ ן4יךך"י קרבן. שום משלחאינו

 איך ממא לר"י קשה ךעךך קרא. קפיד בביאהשתלוי'
 ביאה רמאר לכואן ואפילו סמיכה בעי והא קרבנותמשלח
 ירי' רמעייל אפשר למימר ליכא ביאה שמה לאבמקצת
 ורובו ראשו הסומך כל אמרינן )לח.( בזבחים דהאוסמיך
 רהכא ר"י ךרציךץ בעינן. כחו רכל כ!"ט פסולמכנים
 ממיכה. בעי רלא ומעיטר בבכור א"נ בעופות.מיירי

 ערל(. ר"ה ע"א ס"ב)פסחים
 על אלא שירה אומרים ראין שירדן לך4ב:בךרצ,שמח(

 בלא שירה ראיכא חזינן הפסח ובהקרבתהיין
 שירה אומרים אין רה"פ ך14ןך"י לר"י(. )קשהנסכים
 אלקים רממשסח היין על אלא הקרבן הקרבתבשעת
 אכילה בשעת היינו ושמחה שתי' ועיקר לי' ררישואנשים
 היין על שלא שירה אומרים היו הקרבה בשעת שלאאבל
 רוכתי.בכסה

 קראו(. ר"ה ע"א ס"ר)פסחים
 )עולת( ראיברי מ'טמע הכא חול( )איברי קךבנךתשמט(

 )מו.( וביומא ביו"ט ולא בשבת קרבין איןחול
 ךיציך*י בשבת. אפילו רסוררןמשמע

 רהתם וריב"א ר"ת
 כוזבח של לחכם כבר רנעשו מיירי האור בהן במשלהרוקא

 ורחו היום כקרבן הן הרי מזבח של לחמו שהן'?מתוך
 קרבנות בשאר מסופק וךיבנ"א בשבת. אפילומבמוערו

 כוזבח של לחמו נעשו אי האור בהן ומשלה תמיררלאו
 טעמא האי מהני בתכרר רוקא רילכוא בשבתלכוישרינהו

 שבת. רוחה תמיררשם
 ולא(. ר"ה ע"ב פ"ג)פסחים

 כוחו בכל סמיכה לי' סבירא )סמיכה( קרב:בדתשנ(
 הויא לא רהוא כל אלא בעינן לא ראיבעינן

 היא(. רתנאי פלוגתא ט"ז )ובחנינה בקרשיםעבורה
 ואילו(. ר"ה ע"א פ"ט)פסחים

 מ"ה( פ"ו )שקלים שם שופר שהי' קינין לך4ב:בות,שנא(
 וכן לירה עלי' שיש ואשה קינין עליושבתוב

 ד1קשה לתוכו, ונותנין מעות מביאין כפרה מחומריכל
 מסעות וקן קן בכל סעורב יהא שלא אפשר אי האריב"א
 נוונא האי כי ברירה יש דאמר למאן ואפילו נשיםשתי
 דכל לי"י ךנףאה שנתערבו. סהרי ראנן למימר שייךלא
 בשומר. ונותנת מעותי' צוררת היתהאחת

 ער(. ר"ה ע"ב צ')פסחים
 ציבור קרבן רהוא ניהו )פסח( ק4בן קךבנות,שנב(

 אלים לא לעצמו עושה יחיר שכל כיוןמ"מ
 וכל רחוי' רק בו המומאה הותרה ולא ציבור כקרבןכ"כ
 סהררינן. אטהורין לטיהרר ראפשרכמה

 אמרג ד"ה ע"ב ו')יומא
 )פסחים נפקי מקראי הקרבנות כל הלא קרבנותשננ(

 קבע הכתוב ה' מוערי את כדטה וירברעז.(
 טומאה בהן שהותרה מהן ריש שנא מאי לכולן אחדמוער
 בכולהו היא היתר טומאה דלמ"ר רי"ל דחויה. מהןויש

 רהוי אההוא נזרו מררבנן אלא מדאורייתא סוסאההווערה
 היא דחוי' טומאה ולם"ר אטהורין רליהררי יחירקרבן
 מראורייתא. היא רבכולהו לי'סבירא

 כיון(. ר"ה ע"א ז')יומא
 ואכור העולה עלי' וערך מרכתיב )עולה( ל44ב:נךרצשנר(

 עולת שהיא י"ם ראשונה עולה היא העולהרבא
 )והיינו פנחם בם' הקרבנות לכל ראשונה שכתובההתמיר
 נמי 4יי העולה(. ר"ה ע"א נ"ה ב"מ שחר, שלתטיי
 תמיר עולת סיני הר ךפני אבותינו שהקריבו עולהקסבר
 ציבור. קרבנות לכל ראשונה היתה והיאהואי

 העולה(. ר"ה ל"ר)יומא
 לאור רסמוך שבת קיינות ב1ע,שה קרב:בךרצ'טנה(

 מערכת לצורך הבערה איסור שהווערהבוקר
 חול. אימורי אפילו להקטיר אז מותרהתמיר

 תחלתו(. ר"ה ע"א מ"ו)יומא
 צריכין וראי 'טבת של מוספין 23ךטפין כש4ב:נךרצשנו(

 לעכב שוין שניהן ופירש"י '12ין 'טניהןשיהי'
 כתיב הכי רבתר ךי"ל מנ"ל, עיכונא ז"ל רש"יוהקשה
 לעכב. הכתוב עליו 'טנה כמו הוי ב'טבתו שבתעולת

 מוספין(. ר"ה ע"ב ס"ב)יומא
 וכלי בפה שירה עיקר קרבן( )'טל שיר קרבנדת.'טנז(

 אצל רקרבן ליטיר י4דכן קלא. לבסומיהשיר
 עומדים הלוים הי' היטואבה בית ד712~23חת הי'.המזבח

 שיר. בכלי המעלות ט"ועל
 'טעליהן(. ור"ה למחצצרים ר"ה ע"א נ"א)סוכה

 השלם עלי' ע"א( ל"ג )יומא רררשינן אף לש4ב:'בורןשנח(
 לאחרי' קרבן יטאין בולן הקרבנותכל

 ס"מ תמיר הקרבוע לאחר אפילו ערים באו לא אםמ"מ
 אמחוסר רהוה מירי שאני אפשר רלא רהיכי קרביןהמוספין
 של התמיר הקרבת לאחר כפרתו 'טמביא בע"פכיפורים

 ררבים עשה ראתי ךעךי"ל בערב. פסחו ואוכל הערביםבין
 רכרת. עשה כמו טפי ראלים רה'טלמה עשהורחי

 ונתקלקלו(. ר"ה ע"א ה')ביצה
 סמיכה שטעונה חובה ע41ת טמיכה קרבנדת,שנט(

 אעולה רקאי כפירש"י )לא צ,בור ,2ל עו~ההיינו
 בב' אלא סמיכה צריכין ראין רקאב!ר והא אהרן(של

 רוקא היינו רבר( העלם 'טל ופר ע"ז של )'טעירקרבנות
 המילואים בקרבנן מיירי הכא אבל לרורות שהןבקרבנות
 העולה את דויקרב קרא לנו וגלה ךד1ך144יל שעה. לפישהי'
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 ה"ה יחיד משרבן ציבור וקרבן מדורות שעה דילמינןונו'
 הר"ם אסר ךעךוי מציבור. ויחיד כמטעה דורותד5י5פי
 רש"י. פי' 5יישבדיש

 5מד(. ד"ה ע"א ב')ביצה
 קרבן על מתפ5לין היו 5א ךמעמדךת כך4ב:נורצשס(

 אין ה55 בו שיש יךם כך בתמידים.אחיהם
 מעמד.בו

 ס"א(. אות תום' פסקי)תענית
 הוא מדרבנן כסף ,2תי דהראייה כאאב:נךוןשסא(

 5אשם רק 5קרבן שיעור 15 איןדמדאורייתא
 מקומות ובכסה ה'( )ויקרא שקלים כסף בי' דכתיבכמני5ות
 זוזי ארבעה נשקו5 )נה:( ביוכסו או בסלע חשיבדקא
 האי. כו5י בעי רלא דוקא 5או בנהריונשדי

 הראייה(. ד"ה ע"א 1')חניגה
 שני פסח וגבי יחיד קרבן נקרא )חגיגה( קרבנותשסב(

 ציבור. קרבן )נא.( ביומא 5י'קרי
 קרבן(. ד"ה ע"א 1')חגינה

 5מ"ד במרבר ישראל שהקריבו עולה קרב:נות,שסג(
 של היתה תורה מתן קודם הי' תמידעולת

 אשתנו. והדרפדים
 אידי(. ד"ה ע"ב 1')חגיגה

 הוא ומדרבנן כסף שתי הראייה כשאב:נויעשסד(
 5אשם רק 5קרבן שיעור 5ו איןדמדאורייתא

 ד"ה ע"א 1' )חניגה וכו' שק5ים כסף בי' דכתיבפעי5ות
 דסבירא שיעור 5ו יש בקרבן פנים ראיית אבלהראייה(.

 איתא ךזקכי דאורייתא. כסף ושתי כסף מעה יוחנן 5ר'5י'
 בראיית אב5 פנים בראיית מתני' פאה דמם'בירוש5מי

 בסכילתין אמר ךעךזי דאורייתא. שיעור לו ישקדבן
 ואמר מסיני למ'2ה ה5כה השיעורים כל ראמרכדעתי'
 דאורייתא. כסף ושתי כסףמעה

 ר"י(. ד"ה ע"א ז')חניגה
 עני אמרינן בירוש5מי חגיגה שלמי כשמב:נךרצ,שטה(

 ידו כמתנת איש ע5יו אני קורא רחבהוידו
 וידו עני א5קיך. ה' כברכת נאמר ע"ז מעוסה וידועשיר
 כסת. שתי מעה נאמר ע"זמעוטה

 מי(. ד"ה ע"ב ח')חגינה
 עני אמרינן בירושלמי וש5מים( )ע51ה כץ8נ2נותשסו(

 ידו כמתנת איש ע5יו אני קורא רחבהוידו
 אלקיך. ה' כברכת נאסר זה ע5 סעוסה וידועשיר

 מי(. ד"ה ע"ב ח')חגינה
 בראשון פשוס הי' אם וצ"ע )חנינה( כץ214נךרצשסז(

 רמיא ע5י' דחיובא כיון אסרינן סי בשניוחגר
 ד5מא או חזי 5א דהשתא אע"ג מיני' פקע 5א תובראשון
 הואי5 5י' מייתי מצי 5א הוא חיובא בר 5או דהשתאביון
 בהבאה. הוי 5א בביאהואינו

 כיון(. ד"ה ע"א ס')חגינה
 מקריבין קרבנותיהם כ5 הקריבו 5א אם כץאנ2נותשסח(

 נאבדה אחר. 5רג5 שומים ו5שם חניגה5שם
 ונאבדה הרנך עבר אחרת 5הביא חייב ברג5חנינתו

 באחריותו. חייב אינושוב
 ס'-י'(. אות חגיגה תום')פסקי

 כהנת. כשש21נךרצשסס(
 שפחתה בו5ד ו5דה שנתערבה

 5הקריב '2ירצו כהן כ5 ש5יח 5עשותדיכו5ים
 קי.( )בב"ק אמרינן דהא בקונסרם זה על והקשהבקרבן

 כה12י. טצי לא נמי ש5יח עבודה עביד מצי דלאדהיכא
 אליהו יבא אם הכא דשאני קושיא זה ראיןן14ךר"י
 וזקן חולה כמו עבודה 5עבוד ראוי הי' כהן שהואויאמר
 5עבודה ראוי הדחק וע"י הואי5 שירצה כהטמר 5איזהשנותן
 בירוש5כוי. בהדיא א5חנן ה"ר מצאוכן

 ואין(. ד"ה ע"ב צ"ס)יבמות
 דעבד אף עבד גבי שייר שבועה קרבן קרבננות,שע(

 בעבר אב5 קרבן אין ובקרקעות 5קרקעותהוקשה
 נשבעין דאין 5י' דאית מאיר ר' אשכחן דה"נ קרבןיש
 רנשבעין. ס"5 העבדים וע5 הקרקעותע5

 הפ5ת(. ד"ה ע"א מ"ב)כתובות
 רוקא אשתו בעד 5הביא צריך שהבע5 כש8ב:בותשעא(

 נדרים אב5 וזבה י51דת בגון חייבת שהיאחובות
 ואורייי 5יום. ע51ה א5ף 5ידור כמינה כ5 5ח1ונדבות
 שנתחייבה ו5א ואי5ך משנשאת שנתחייבה אותןדדוקא
 שנשאת.קורם

 דתניא(. דאה ע"א כ"ד)נזיר
 שני 5שחוס בכה"ג אוסר הי' וכי ותימה בנות קושעב(

 שתיהן שיעמיד עו5ות שתי כנון כאחדזבחים
 דאמרינן ךזקא השני'. ישחוס ואח"כ אחת וישחוסבעזרה
 זבחים שני שוחס אחד יהא ש5א תזבחהו )כס:(בחו5ין
 דאורייתא איסור דאיכא כאחד צוארין שני שיחתוךמיירי
 התם. מיירי 5א בכה"גאב5

 אין(. ד"ה ע"א ח')סוסה
 מנחותיהן 5בהונה הנשואות כ5 דת"ר כץ8ב:בורצשענ(

 כבחת ואחד סוטה מנחת אחר פירש"ינשרפות
 אמרינן הא בה 15 יש ח5ק מה נדבה מנחת ותימהנדבה

 חייבת שהיא קרבנות אשתו ע5 מביא אדם )5ה:(בנדרים
 שאינו מודה יהודה רבי אפי5ו נרבה מנחת אב5דוקא
 קנה אשה שקנתה דמה חלק 5ו יש כה2ו"ה ךי"ךמביא.
 והכי איירי סוסה דבמנחת כה2מע בירוש5מי מיהובע5ה.
 שהיא כשם 5שמה קרשה שהיא מ5מד מנחתה התםאיתא
 5שמו. קדשה היא כך 5שמהקדשה

 כ5(. ד"ה ע"א כ"ג)סוסה
 ט"מ מעכבא 5א דסמיכה אע"נ )סמיכה( קרבנותשעד(

 בפסחים וכן 5כתח5ה סמיכה ב5א 5עשותאין
 מצות 5קיים שיכו5 כיון דהכא ךי"ך פסח. 5ענין)פס.(
 אב5 סמיכה ב5א 5עשות לו אין עצמו הוא שיביאנוסמיכה
 שמחו כנון 5המתין תקנה 5ו שאין כג1ן מיירי וסמאער5
 וע"כ ענין בשום 5ימו5 אפ'טר דאי מי5ה מחמתאחיו
 סמיכה. ב5אמקריב

 והא(. ד"ה ע"א כ"ח)נימין
 ע.( )נדה הספק ע5 דבאה העוף( )חמאת כץ4ב:נךרצשעה(

 ברי הספק ע5 שמביא הוא בדין עצמו דאדםי"5
 5עזדח חו5ין 5הביא אין 5ש5יח הכא אב5 עצמו5פמור
מספק.

 אב5(. ד"ה ע"ב ב"ח)ניטין
 חכמים תקנו דודאי וי"5 )סטיכה( כש4ב:נךרצשעו(

 כדי סמיבה ב5א מספק אחד קרבןשמביאים
 5א הפסח מותד כג1ן ודאי קדבן 5הביא אב5 עצמו5פסור
 עצמו. את 5פסוד כדי סכרכה ב5א 5הביאו חכמיםהתירו
 נהי 5סמור דאויין דאין הנהו וכל וטמא ער5ךא"ון
 בי5ה 5בי5ה דאוי שאינו כ5 נימא טעכבא 5אדסמיכה
 מזובו הזב יסהד וכי בתו"כ מדדרשינן ךי"ל בו.מעבבת
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 הקרבן דבהבאת קרבנותיו סש5ח דטמא ש"ם סננעוו5א
איירי.

 והא(. ד"ה ע"ב כ"ח)גיטין
 ע5 שסביא הוא בדין עצמו דאדם וייי5 קרבעתשעז(

 להביא 15 אין ש5יח אבל עצסו. 5פטודהספק
 אב5(. ד"ה ע"ב כ"ח )נימין סספק. 5עזרהחו5ין
 ושניהם דתנן והא וא"ת סמיכה כ4יננבות,שעח(

 בלא קרבן סייתי א5מא אחת חטאתמביאים
 פספק קרבן 5הביא חכמים שתקנו דודאי רי"לסמיכה.
 חכמים התידו 5א ודאי קרבן 5הביא אבל ססיכהב5א

 והא(. ד"ה ע"ב כ"ח )גימין סמיכה. ב5א5הביא
 5היות סצוה ד5כתח5ה 5סימר 5יכא כ44ננבותשעט(

 הקדים אם בדיעבד אב5 5עולות קודסותהחמאות
 כהשמע )נט.( בפסחים דהא אחרי' החטאת קדיבההעו5ה
 דאמר הוא דוקא דבסצורע ןי"ל קדבה. 5א בדיעבדדאפי5ו
 זאת הוי' בי' דכתיב משום קדיבה 5א בדיעבדדאפי5ו
 קדבה בדיעבד אמיינן בע5מא אבל עיכובא דהויתהי'
שפיר.

 האשה(. ד"ה ע"א י"נ)קידושין
 ני5ף שהוא דבכ5 סנ"5 ראי' ע1לת כ184ננן1ן,ישפ(

 5כהשה ה5כה דשמא וי"5 ס5עים ה' ותהאסבכוד
 שהוא. דבכ5 היאמסיני

 וני5ף(. ד"ה ע"א י"ז)קידושין
 ויקרא( )ת"כ סרבינן דבר הע5ם )פד( כש8ננבותשפא(

 5י' דמרבינן הדיוט בכהן אפי5ו כשדהדעבודתו
 כהן 5רבויי קדא סדאיצטריך אפ"ה הסשוח דהכהן ה'סן

 אינן דשנים 5תנא 5י' דפשיטא מכ55 בה דכשרהדיוט
 בו.כשדות

 אי(. ד"ה ע"ב 5"ו)קידושין
 א5א פסו5ה חציצה הוי ד5א ךץ~מי~מ1ץ ל84נננ11ן,שפב(

 בע5ים ע"י תנופה דכ5 ו5קרבן הבע5ים ידבין
 יד בין אב5 ה' אשי את תביאנה ידיו בש5מיםכתובה
 חוצצת הויא בע5ים יד דודאי חציצה פס5ה 5א 5קרבןכהן

 הבע5ים יד תחת סכנים כהן כיצד בגם' )5עניןבינתיים
וסניף(.

 די"ד(. תום' ע"ב 5"ו)קידושין
 הא מעתיקין 5תרום סצי האיך ציבוד כן8ננבותשפנ(

 הבא ז.( )ד"ה כדדדשינן חדשה תרוסהבעינן
 5מצוה דהיינו וי"5 בחדשו חודש עו5ת ם חדשהמתדוסה

 בשנה שבאו ניון י"5 איינ עבדינן. אפשד ד5א היכאאב5
 קרינא שפיד ההבאה סן תסימה שנה הי' ש5א נ5וסרזו
 אחרת קושיא ניחא כך 1131ערך חדשה. תדוסהבי'

 מובח אבני אוסד )ז.( שק5ים דבסם' העו5םשסקשין
 מעי5ה יש וכי התם ופדיך בהם מוע5ים וההיכ5ועזרות
 מוע5ין דאסר הוא ד"ם וכ"ת נעשין משיריים הדיבשיריים
 5שנתו חוץ ואנו שנתו בתוך א5א ד"ם אסד כ5וםבשיריים
 דהא וקשה שנעשו יש שנים כסה והיכ5 סזבח שהריקייסינן
 ו5פי שנתן דעברו אע"נ בעתיקין סוע5ין הכא אסדר"ם
 מאחד חדשה תדוסה בי' דקדינן הכא דסתרצינןסה

 שפיד. ניחא זו בשנהשהובא
 סוע5ין(. ד"ה ע"א נ"ד)קידושין

 5ענין ודאי סיהו אי5 קרוי יוסו בן )אי5( קרבןשפד(
 במקום מדכתיב שנים שתי בן ראי5 אסדינןקדבן

 אי5(. ד"ה ע"ב ס"ה )ב"ק שנוזו. בן כבשאחד

 הסמה בכרעי' הקרבנות קושדין שהי' כ4אננבותשפה(
 חנ אסרו כדבתיב המזבח 5קדנותשיביאוהו

 הסזבח. קרנות עדבעבותים
 סהו(. ד"ה ע"א פ')ב"ק

 ראשונה י"5 נמי אי יאשונה עו5ה )העו5ה( כ4שננבותשפו(
 סחנכין אין ס"מ( )מנחות בדאסר הסזבח5חינוך

 השחר. בתסיד א5א הסזבחאת
 העו5ה(. ד"ה ע"א נ"ה)ב"ם

 קדבן מביא אדם דכתובות בתוספתא ה"נ כ4אננבותשפז(
 חייבוע שהיא קרבנות כ5 וכן אשתו ע5עשיר

 ע5י יהא חייבת שאתה לך דאית אחריות 5ה כתבשכך
 בנון 5כפרתה חובה שהם בקרבנות ודןקא דנא קדסתסן

 נערה( פ' )כתובות בירוש5סי איתא והכי וזיבה5ידה
 סשסע שבת חי55ה או ח5ב אכ5ה אפי5ו התםדקתני
 שנדבה או שנדדה קרבנות אב5 5הביא שצריכה בהנידוקא
 יש5ם. לא ואכ5ה 5וותה או נישואיןקודם

 הכי(. ד"ה ע"א ק"ד)ב"ם
 קרבנות אשתו על להביא סחויב איש כשאננבות,שפח(

 קודם חייבת שהיתה אפילו לכפדתה חובהשהם
 או נישואין קודם ונדבה שנדרה קרבנות אב5 5ו'שנשאת
 תחתיו כשהוא לוותה ר1ץ"1ק יש5ם. לא ואכ5ה5וותה
 אם דא5"כ כהט5ם ד5א 5ה סשועבד שאינו סה5צודך
 יום בכ5 סנה ק' ותחייבנו 5איבוד ותש5יך ת5והיקניטנה
 ספסדת היתה 5ש5ם חייב הי' אם נסי ונדבותובנדדים

 ישמע ואפי5ו שישסע קודם דספרע דזיסנין וכמה כטה5ו
 5ה. יפד ו5א דסטרידזיסנין

 הכי(. ד"ה ע"א ק"ד)ב"ם
 כסו הוי דקרבן 5תדץ רוצה ר"י והי' כע4נ4בותשפט(

 הכפדה וקונה הקדבן תחת כפרה 5ו יש דהאמכד
 דזביני וזבין ת5ו' כסו דהוי קרבן ע5 5כוף יכו5יםוע"כ
 הוי 5עשות סחוייב 'שהוא דבר דכ5 ר"י 11עירץזביני
 קרבן. 5הביא סחוייב הוא הרי והכא מכדכסו

 אילימא(. ד"ה ע"א ס"ח)ב"ב
 קדבן ע5 5כוף שיכו5ים קרא דבעינן כ4אננבותשצ(

 דאי ומקני נמר אונסי' דאגב היא דסבראאע"ג
 א5א סתדצה דאינו כיון וסקני דנסר אע"נ הו"א קדא5או
 קם"ל הוא רשעים דזבח הסזבח 5גבי הוא פסו5 כפי'ע"י

 צדיך דע"כ יקריב ד"ה ע"א ו' )ובד"ה נתרצהשהקרבן
 5דצונו(. שכתוב 5פי כופין דאין דעתין דס5קא משוםקרא

 יקדיב(. ד"ה ע"א ס"ח)ב"ב
 בוודאי פינה וסי קרמון סי 1אור"ת כ84ננבותשצא(

 וטיט ועפד צו55ין המים שאין ו5פי הןנהרווע
 מים בין חציצה דהוי חטאת 5כר פסו5ין בהןסעודב
 כ5י. א5 חיים מים וכתיבלכ5ים

 פסולין(. ד"ה ע"ב ה')סנהדדין
 סטדיפות יותד 5גבוה סגונה סום בע5 קרבבותשצב(

 נא הקדיבהו לנביה- סוסין בע5י נבידכתיב
 שאינו יש טדיפות אב5 דניכד טעסא והיינו הידצך5פחתך
 טדיפה, 5הוציא הבקד סן סצדיכין אנו וע"כניכד

 תמים(. ד"ה ע"א 1')ע"ז
 כאשום חיישינן ו5א מעכו"ם 5וקחין אנו כ84ננבותשצנ(

 שאם ליכא מנהנא אפי5ו קדבן ד5עניןדביעה
 שוף. לדבד אין 5קדבן בהסה מהם מליקח 5יסנע נוהניןהי'

 ודמינהו(. ד"ה ע"ב כ"ב)ע"ז
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 הוא מנהגא 5מכור 'טלא שנהנו רמקום בבדת כ4שצר(
 אפילו קרבן ולענין ליכא איסורא האראיכא

 בהמה מהם מליקח לימנע נוהגין היו שאם ליכאמנהנא
 מקום ש5 בהמות יתערבו שלא רא"א סוף 5רבר אין5קרבן
 ומתן משא ע"י 5מכור שנהגו בהמות עם 5מכור שלאשנהגו
 הנו5רים דמבהמדת רמי. מחצה ע5 כמחצה קבועוכ5

 ר5ענין 5הו מסתבר 11'ןקך ריי אין ישרא5 ש5מביתו
 אי שמוכרין בטקום אף ולאסור 5החמיר 5נו ישקרבן
 כרבנן 5ה רמוקי פרת ולר' 5רבינא רריעבר טעמא5או
 כ55. 5רביעה חיי'טינןר5א

 כ"נ ורמינהו, ר"ה ע"ב כ"ב)ע"ז
 רבינא(. ר"הע"א

 5קרבן 5יקח שרי היכי יוחנן לרבי וא"ת כ44ובנדרצשצה(
 רבעוה רי5מא ניחוש שנים ש5ש מבתפחותה

 רר"י י"ל נרבעו. וו5רה והיא מעוברת כשהיא5אמה
 אמו. ירך 5או עובר ראמרלטעם"

 ר"י(. ר"ה ע"ב כ"ר)ע"ז
 רוקא 5שמן ש5א בנזבח רפסול פטח ל44נ1נררצ,שצו(

 5שם שוחטו ואפי5ו בזמנו ש5א אבלבזמנו
 כרררשינן ש5מים הוי מ"ם עקירה בעי לם"ר ואפי5ועו5ה
 ש5כוים לי' רשחיט כל ש5מים 5זבח קרבנו הצאן מןואם

 פסח 5שם שחיטה בתח5ת ראמר כיון ורצימה5יהוי.

 די"ל פסח. 5שם 5ומר 5ו יש שחיטה סוף ער שעה כ5וכי
 צריך אין אפ"ה פסו5 וסתכרא פסח 5שם את"5אפי5ו
 כ5 שעושה יאמר השחיטה שבתח5ת א5א שעה כ55רבר

 פסח. 5שםהשחיטה
 הא(. ור"ה הפסח ר"ה ע"א ב')זבחים

 כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים רכ5 כץ118נדרצשצז(
 עבורה וכו' חו'ו חובה לשם 5בע5ים עלו ש5אא5א

 קורש דשינדי וזריקה. והולכה קב5ה וה"ה נקטקמייתא

 אבל ש5מים 5שם עו5ה כגון עבורות ארבע בהנךשייך

 מהבל או שוחט כגון בזריקה א5א 'טייך 5א בעליםשינוי

 דערך שמעון. 5שם רמו 5זרוק ע"ם ראובן קרבן מו5יךאו
 בין קורש שינוי בין מ'טמע רמתניתין 5שמן רש5אי"5

 רמוקי 5שמה שלא קמצה רר"ש ברייתא כסו בע5יםשינוי

 כףטום בהקטרה שייך 5א בעלים רשינדי בע5ים.בשינוי

 הרם. נזרק כבר הקטרהרבשעת
 כ5(. ר"ה ע"א ב')זבחים

 איכא החטא ע5 בא דאשם חטאת קרנננדת.שצח(
 חטאת כגון חטא ע5 באין ראין ואיטםחטאת

 מצורע. ואשםיו5רת
 החטאת(. ר"ה ע"א ג')זבחים

 ואינו עומרים הן 5שמן בסתם זבחים כץ4נ1נדרצ'טצמ(
 ששחמ רננקטן 5'טמן 'ט5א שיכוין ערפסו5

 שהן וסובר קריטים שהוא 5הבין רעת לו ראין מסתמאגרע

 שיורע אומר אפי5ו קטן דהאי ופסו5 מתעסק והו"5חולין

 )חו5ין 5ן סיבעיא מתכוין אני ו5שמן סרשים שהםאני
 מעשיהן אין אם מהני 5א רי5מא או כוונה כוונתן איי"ב(

מוכיחין.
 זבחים(. ר"ה ע"ב ב')זבחים

 הוא הרי הועטיר היחיר 5שם שחט ראם כץ4בעתת(
 רבעינן סיפס5 5א עכו"ם 5שם ואפי5ובע5יו

 )ברו"ך(. כמותו כפרה מחויב דירי' דומיאמכירו
 וישנן(. ר"ה ע"א ר')זבחים

 הקשה מיתה לאחר בע5ים 'טינוי אין כ84נ1נררצתא(
 כן כמו ראורייתא 5או שיעבורא רלם"ררבינו

 5שם ע5ו ר5א נ"מ רמאי סיתה 5אחר קורש שינויאין
 ר5אחר ןעןי"ל אחר 5הביא יורשין סיחייבי 5א האחובה
 בע5ים. ראיכא כיון בעלים בשינוי איסורא ליכאסיתה

 וישנן(. ר"ה ע"א ר')זבחים
 מיפסי5 ר5א וזקן חו5ה לשם שחט ראם כעשבנדרצתב(

 טפי חשוב כזית 5אכו5 יכו5 שאינו מפניא5א
 כשר. הי' 5אכו5 יכו5 הי' ראם כיון אחר רבר מחמתפסולו
 רתליא משום בגופו פמו5ו חשבינן בעלים רשינוידי"ל
 הזריקה. ע5 בע5ים ושם בזריקה כפרה ועיקרבזריקה

 מח'טבה(. ר"ה ע"ב ר')זבחים
 הבע5ים מתו אם ראורייתא 'טיעבורא ים"ר יבנדת כ4תג(

 אחר 5הביא זקוקין היורשין היו נפס5והקרבן
 שניהם הפריש אם ראורייתא 5או שיעבורא לם"רואפילו

 י"ל השני את 5הקריב חייבין הראשון נפס5 אםלאחריות
 בר ו5או 5מת כפרה ראין גמור ריצוי מרצין איןרם"ם
 מחיים. הקרבן שנתחייב הוא הבאהחיוב

 הנ"ה(. ר"ה ע"א ה')זבחים
 יביאו ומתה חטאתה שהביאה האשה נ1נדרצ כ4תר(

 יורשין יביאו 5א ומתה עו5תה עו5תהיורשין
 חטאתה 5הביא יכו5ה חי' היתה אם אב5 משמעחמאתה
 בתו"כ כדטמע וכן עו5ה 5שם עו5תה 5ה וע5תה עו5תהאחר

 שכ5 אב בנין זה אמרינן נשחט תמיר רבפ'ורצימה
 5עו5ת העוף חטאת אפי5ו העוף 5עו5ת קורמותחטאות
 חיים הר"ר דרצירץ רפסו5. קאמר ריעבר ואפי5ובהמה
 בע5כטו 5הכשיר ממצורע וגמרינן בריעבר כיטר בע5כחשרה"ה
 בחמאת מיני' גמרינן 5א אבל לחטאת עו5ה הקריםאם

 )ברו"ך(. כמותם קרבנות אם כיואשם
 עו5תה(. ר"ה ע"א ה')זבחים

 נ"ט( )פמחים ראמרינן אע"ג כפרה ל4שננבדת,תה(
 מכפר מצי 5א בשר כהנים אכלי ר5א כמהכ5

 כפרה עיקר מ"ם אב5 בהם כופר א'טר אותם ואכ5ורכתיב
 ברם. א5אאינה

 וה5א(. ר"ה ע"א ו')זבחים
 מימר יורש יוחנן ר5רבי משמע . תמדרה לךינ1נדת,תו(

 ובריש משנה כסתם ה5כה 5י' אית רר"יומשום
 יורש. 5איתויי ממירין הכ5 אומר וערכיןתמורה

 אחר(. ר"ה ע"א ו')זבחים
 מעכבי ר5א אע"נ הראש מתנות חיסור כץ4יבנןרצתז(

 קמי כיפר 5א שעשה שקרבן 5עי5 שאמרכמו
 מרצן מעכבי. ר5א אע"ג עשה ש5א סמיכה בשבי5שכרא
 ע5 5יתן צריך הפחות 5כל ולכן קרבן קרי נמישמן

 )ברוך(. בקרשים מותר שיהא קורםהבהונות
 5א(. ר"ה ע"ב ו')זבחים

 עו5ה שמחויב מי ע5 ששחטה ומטאת כ1144נדיצ,תח(
 הפרישה ראי עריין הפריש ש5א וכגוןכשירה

 עלי הרי ראמר איינ כ5ום. מחויב שאינו מי כע5הו"5
 שעבר. עשה כ5 ע5 יכפר רכשיפרישנהעו5ה

 חטאת(. ר"ה ע"א ז')זבחים
 כתיב ציבור ש5 רבר הע5ם רבפר וי"5 לך114בותתט(

 שפסו5 בת"כ כרני' ורריש היא הקה5חמאת
 ו5מנוה לעכב פנימי וגם ציבור אשכחן א"כ 5שמוש5א
 הנך(. ר"ה ע"ב ח' )זבחים כדט5כרם.י5פינן
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 חנינת פסח שלכר בקונטרם פי' פסח כ44ב~נות,תי(
 המסולין רכל פסח שלמי רווראי ךנרא1קי"ר

 שלמי הפסח למותר קרי )ח'( ובר"ח הפסח מותרחיינו
 קביעא זימנא פסח ופריך תאחר לבל פסח רחשיבפמח
 חגינת היינו לאו כרחך ועל מסח שלמי פסח מאי ומשני5י'
 ושלמים(. ר"ה ע"א ט' )זבחיםי"ר.
 בירים רחייה נקיבה רמפריש י"ל נדתין כ84ב:נדרצתיא(

 דב:פ' נירחין רבע"ח התם מורה רב1אפיל1
 ראשון ראשון מים לתור ררם אמרינן )ע"ח(חתערובות

 דך2א"ך מצות אצל ריחוי ראין כן אינו כיסוי ולעניןבטל
 5קרב 'טלא תמורה שרוחה ברמים ריחוי יש ממרשחיים
 אלימא 5א לרמים אלא קרושה ראין כיון אמרינן51א

 בה. כיוצא לעשותה מקרושתה לרחותה התמורהלהתפים
 ריחוי יש ול"ג מעיקרו ריחוי גרים חיים הר"ר הי'דמי1קן
 ספרים. כמה יש וכןברמים

 1'2"מ(. ר"ה ע"א י"ב)זבחים
 ברמים ריחוי יש טפר'ט ור"ח נדחי1 ל4אב:נררצתיב(

 הרמים מן יקריב שלא רחויים ררמי'כלומר
 יש התם כן פיריט נמי ור"ש להפריש ברעתו שהי'קרבנו
 פסח מהן מביאין שאין רחויין הרמים אפילו ברמיםריחוי
 מביא אלא כן אינו כמי1קר הפרשה. בשעת כן רעתושהי'
 ריחוי יש ברמים ריחוי יש מפרש ור"ת פסח הרמיםמן

 וצ"ע. הגוף קרושת ולא רמים קרושת רק בו שאיןבדבר
 וש"מ(. ר"ה ע"א י"ב)זבחים

 ואמרי רבנן פליגי לא כאן עד נדחין כ184ננדרצתיג(
 הקרש בשעת כלל 5תקן בירו ראין משוםשנרחה

 כגון קצת לתקן שבירו היכא אבל לפסחו נקבהשהיא
 נכסיה מפקר בעי ראי קן שהפריש עשיר מקרשמממא
 זצוק"5( הקרוש רבינו פירש )כ"ז ריחוי הוי רלאמורה
 ע"ז. ליוקשה

 וש"מ(. ר"ה ע"א י"ב)זבחים
 רשאני ריחוי הוי רלא זטן מחוסר נדחין ב:נדרצ כ4תיר(

 דאמרינן ר1קא ממילא. ונראה רחוזר זמןמחוסר
 אירחי ונרחו הואיל ירצו לא מומם עבר אם הריחוייםרכל
 ע"י אלא עובר ראינו מום ראיכא וי"ל טמילא רבאאף

רפואה.
 1'ט"מ(. ר"ה ע"ב י"ב)זבחים

 ררבר כן לומר לנו יש רמסברא פינדל כ184ננדירצ,תמו(
 מביא בה המעכב ורבר פיגול מירי מוציאהפוסל

 הזבחים. בכ5 נוהג שכן ביטלמים כמו פינוללירי
 אלא(. ר"ה ע"ב י"ג)זבחים

 )סנהררין אמרינן הקרבן עבודת 1נבורצ, כ4תמז(
 למיחל אבל גמירי למיתה ראש רפרועיכ"ב(

 היינו רמחלל התם למ"ר ואפילו גמירי לא הקרשים()לחלל
 דצ"ע זרות. ממעם רמח5לו יין לשתויי ראיתקשכה2ום
 בקבלה במיתה ראינו זר וגם במיתה שאינו ריושב ק"1הלא

 רבכרתה ראש פרועי כי2"כ ומחל5ו תמה עבורה שאינולפי
 )ברוך(.רמחללו

 אתיא(. ר"ה ע"ב מ"1)זבחים
 חיים הר"ר תירץ רעמכשאת שעיך 1אנרין, כ4תיז(

 מתוך אלא בפירוש כהטה לו אמר לאראנינות
 בפי' אמר רמה אה הובא 5א הן אבל אהרן שלתשובתו
 אישתריף. שפיר הובא ראם בהריאכהטמע

 והיכן(. ר"ה ע"ב מ"ז)זבחים

 לי' תיפוק חילל עבר 'טאם ידם מבול קרבנדת,תיח(
 ממא. שהוא מכלל ומהר השמש ובא יום מבול גבימרכתיב
 ומהר למיררש איכא יום טבול רגבי חיים הר"ררךעיך,ו

 הכי. למיררש ל"ש ומהרה אבל יוסאמהר
 מבול(. ר"ה ע"א י"ז)זבחים

 מכללו הותר רפינול ר"ת ואומר פיגדל כך4ב:נדת,תיט(
 ואין למקומו חוץ מחשבת שם שייך רלאבבמה

 בכך רהכשירו כיון מכללו הותר בי' קרינן לא רבבמהלוסר
 דעדי"ל בכך. הכשירו קרי זה אין בפנים ראסוררכיון
 כהטוח בהן ומנחת כהנים במנחת מכל5ו הווזררנותר
 משום עליהן חייבין אין מתירים לו שאין רבר וכלוקומץ
 רליכא. נראה נמי פסולא ואפילופיגול

 הא(. ר"ה ע"ב כ"נ)זבחים
 בשמאל שפיר פסול קרבנות בשאר זריקה כ~אבגנררצתכ(

 באו לא ועופות התורה רזאת בהיקישאריליף
 רההוא למימר מצינו אור"ת דערך התורה. רזאתבהיקי'טא

 כר"ש ס"ל מחמאת ימין רמפיק התורה רוזאתתנא
 יכךן לסילף כוווזי' ס"ל לא ר"ש אבל אצבע בעיארכהונה
 ילפינן לא רזריקה משום מחמאת קרבנות בשארבזריקה
מהזאה.

 והרי(. ר"ה ע"ב כ"ר)זבחים
 משום לחייב מועלת זריקה פיעל קרבנדת,תנא(

 לפנים והי' זריקה רלפני האי כי יוצא עלפיגול
 לכ"ע. ביוצא נפסל מ"מ אבל זריקהבשעת

 רילמא(. ר"ה ע"א כ"1)זבחים
 היינו כהטולש רמקום וי"מ פיגול קרב:נדת.תכב(

 פרם משולש במקום המחשבה שיעמוררבעינן
 פיגול(. הוי )אז ארוכה בסכין ושוחט בעזרה חו'ו5עומר
 לזרוק שיחשוב היינו מיטולש רמקום מפרש יו"טדדקא"ר
 5זרוק מחשב כגון פסולין ואימורים ובשר 'טרםבמקום
 בירוש5ים לזרוק מחשב אבל לירושלים חוץ קליםקרשים

 בירושלים אפילו קרשים וקרטי בבשר פסול שום ראיןלא
 'טם. פסולים שלשתן הקרבן רבזהכיון

 למקום(. ר"ה ע"א כ"ט)זבחים
 בקרשי ואפילו בטמאים נשירה שחיטה כ4אב:נדוע,תכג(

 בבשר נוגעים ממאים יהיו 'טלא ובלברקרשים
 ואע"ג בבשר ינעו שמא שוחטין אין רלכתחלה בגמ'מפרש
 נקים ולא מכשרת הקורש חיבת מכשיר אינו קרשיםררם
 ומירכר. זהיר מיזהר רממא לפנים ירו יכניםשמא

 ראע"ג שוחם במוקרשין והאיר אפרים הר"רדהקשה
 ארוכה שיהא יתכן איך ארוכה בסכין בגמ' להרמוקי
 ארוכה נשים רעזרוז ייטראל עזרת ער הבית מהרכ"כ
 החכררו לא נשים בעזרת רנממא רהיכא רי"ל אמה.קל"ה
 לצאת.עליו

 ובממאים(. ר"ה ע"ב 5"א)זבחים
 ע"י העוף רנתפגל היכא ומיהו פינךל כ4אב:נךרצ,תנר(

 עליו חייב ראכלי אינשי ראיכא כיון אחררבר
 שתאכלהו ומחשב ארם לאכילת דראוי 1נבשידיכרת.
 לא וביטריפתן( פרים )באכילת האי אבל פיגול רהאיהאש
 מזבח. אכילת ולא רם אכילת 5א בי'שייך
 בעופווז כשירים שבעין ברוקין 1קעךף כךיב:נךיעתכה(

 שאר 14"נ אבר. מחוסרי שאינן מומין שארה"ה
 אבר רמחוסר הקונמרם כפי' ולא מררבנן פסלימומין
 לה רריש רבהריא לפחתך נא הקריבהו כוטום פסולבעוף
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 עוף. כ5 ו5א העוף כץ מרכתיב )כ"ר(בקירוי2ין
 א5א(. ר"ה ע"ב 5"ה)זבחים

 5ו מפ5 וזבח עיקר פסח ימיהו פסה כ4שבנבות,תכו(
 פומר פסח אב5 הפסח את פומר זבח איןה5כך

 פירש ש5מה רבינו בשם שמוא5 ררבנינו פירש"י.הזכח
 שוים דמתנותיהם ום"5 )קכ"א( פסחים דערבי האיבע"א
 רזבח משום פסח פמר לא רזבח והא בזריקה פסחואף
 5ו.טפ5

 תרי(. ד"ה ע"א 5"ז)זבחים
 התמורה 5הקריב יכו5 אם יצ"ע פסה כ4מבננות,תכז(

 הוא 5ררוש יש רשכהש שחימה קודם פסח5שם
 5שם אב5 פסח 5שם קריבה תסורתו ואין פסח 5שםקרב

 פסח. 5שם הוא כשקרבה קרבהש5מים
 שמעתי(. ד"ה ע"ב 5"ז)זבחים

 נקימ הש"ם רבכו5י יתמוה יש ירהכ"מ כ4אבנרתתכח(
 ב5שון הע5ם ופר רבים ב5שון עכו"םשעירי

 5כ5 שעיר )ה'( בהוריות 5י' ראית מאן והא דמ"שיחיר
 ושבמ. שבמ 5כל מר נמי 5י' אית ושבמשבמ

 והא(. ד"ה ע"ב מ"א)זבחים
 ראע"ג כה2מע שמעתא בכולי פינול כן8בבות,תנמ(

 ררציבוה הוה. מיהא פסו5 טתיר בחצי מפג5יןדאין
 רי"ל נמור. כשר הוי ד5רבנן משמע )ס"א(דבפסחים

 במנחות כדאיתא 5מיגזר ראיכא מי2ום הכא דפם5ידהא
 שייך 5א התם אב5 קומה אמו קומיו גזרי דרבנן)י"ד(
 סימנין. שני אמו סימן5מיגזד

 ממאי(. ד"ה ע"ב מ"א)זבחים
 מפי 5ש5מים דמי דבכור משמע בכור קרבנדת,ת5(

 כן. אינו ובע5מא קרשיםכה2אר
 כיוצא(. ד"ה ע"א מ"ד)זבחים

 כה2ום ב5ינה דם 5פסו5 קרא יאיצמריך כץ8בננותת5א(
 ע5יו חייבין דאין היכי כי מיפס5 ר5אדהו"א

 שקודם החמה בשקיעת הרם ךנס!כטל ונותר פינו5כה2ום
 ומדאורייתא. מי5ין ארבע הכוכביםצאת

 מניין(. ד"ה ענ"א נ"ו)זבחים
 מדכתיב החמה בשקיעת נפס5 דרם בגמ' כ4שבנרתת5ב(

 יתירא דקרא הפירוש זבחו את הקריבוביום
 והוא החמה שקיעוע מתח5ת הרם 5מיפס5 אתידביום
 וידעינן קרא צריך 5א לי5ה רהוא שקיעה ד5סוף יוםעדיין
 צותו. רביוםמקרא

 מנין(. ד"ה ע"א נ"ו)זבחים
 5כתח5ה שוחמ מדאורייתא "דשים קדשי כ84בנריןת5נ(

 ש5א בצפון שחימתן מדו-כנן רק המזבחבראש
 ג55ים.תרביץ

 ר"ה ע"א נ"ח)זבחים
 קדשי(_

 אף תנינן מומין נבי )מ"א( בבכורות כ4שבנבותת5ד(
 היום כו5כם חיים רבה במדבר דאמר והאהזקן

 במדבר הארון את לשאת הנשיאים שהתנדבומפרום
 היתה. שעה הוראת 5נבוה שהקריבן ש5מה עדשחיו

 ער(. ד"ה ע"א נ"מ)זבחים
 המזבח העמידו שכבר כיון פירש"י 5מי כ4שבנבותת5ה(

 תח5ה והלא שדשים קדשי אוכ5יןבמקומו
 קהת בני ואח"כ הכה2כן ומעמירין גרשון בנינוסעין

 תח5ה המזבח והעמידו הסדר שינו ואם המזבחומעכררין
 אמרינן הא הכה2כן העמרת קודם קדשים שחמוהאיך

 פסו5ין. ההיכ5 פתיחת קודם ששחמו ש5מים ס"ב()יוכמש
 מועד אוה5 פתח ושחמו בהו כתיב דוקא ש5מיםןי"ל
 קרשים ובשאר כה52מים קרבנות שאר י5םינן דהאךק"ל
 פסו5ין.נמי

 קודם(. ד"ה ע"א ס"א)זבחים
 צפון בעי 5א רמנחה אמת מיהו כננהה כץ8בנןת5ו(

 ךדןקבויצה ררומית מערבית בקרן הגשהא5א
 דכ55א י"5 בוידי נמי חומא מנחת אפי5ו צפון מעונהאינה

 בונהת דוחק. וזה דמנחה רומיא הוי קדשיםבקרשי
 ומנחת העומר במנחת מיירי א5א שבת דוחה אינהחוטא
 מנחת אב5 צפון בעי לא ודאי והן בציבור שהםתמיר
 חליפתה שבאה בהמה 5חמאת דאיתקש צפון בעיחומא

בעשירות.
 מה(. ד"ה ע"ב ס"ג)זבחים

 העוף חמאת מה גרים חיים ר' יהרב הטאת קרבןת5ז(
 יסור א5 ימצה ברם והנשאר דכועיב יסודמעונה

 ושאר ךאז'רצ היסוד. כנגד הגשה מעונה מנחה אףהמזבח
 ובכ5 חומא במנחת ה' 5פני דכתיב ךי"ל מנ"5.מנחות
 בנגד ה' 5פני דהאי היכי בי ה' 5פני כתיב נמיהמנחות
 מעונה חמאת מה גרים ור"ת היסור כנגר נמי האיהיסוד
 בר"ש. ר5א והיינו כן מעונה מנחה אףיכרן

 מה(. ד"ה ע"ב ס"ג)זבחים
 בקונטדם פירש צפון מעינה הטאת כ4שבנבות,ת5ח(

 העוף חמאת 5א שהרי היא משובשת זורגירסא
 צפון. מעונה מנחה ו5א בצפין עוף בן ו5א צפוןמעונה
 מנחה אף 5שמה ש5א פסולה חמאת מה בעיניןנראה
 דחמאת י5פינן בת"כ הרי י"5 בויהו 5שמה. ש5אפסו5ה
 ממנחת י5פינן ו5א הפסוק מן 5שמה ש5א פסו5ההעוף
 אחרינא. מקרא פסו5 רמפיקחומא

 מה(. ד"ה ע"ב ס"ג)זבחים
 העוף בחמאת 5י' מנא יי"ש הטאת כ84בנןוע5מ(

 רחמאת רי"ל כהן. ש5 בעצמו שתהא כהןדבעינן

 5א דחמאת נראה ככדטפמ. מהיקישא מעו5ה י5פאנמי

 כו5ו. דמובעי
 דמו(. וד"ה אף ד"ה ע"א ס"ה)זבחים

 רמ5יקה דאמר )5"ו( בקירושין מליקה כ4אבנות,תמ(
 ובהקמרה 5הקמרה דאיתקש בנשים כשירהאינה

 בע5מא מי5תא דג5וי י"5 אהרן בנות ו5א אהרן בניכתיב
 כהנת. ו5א כהןהוא

 אף(. ר"ה ע"א ס"ה)זבחים
 בהבד5ה זו סוגיא כ5 לפרש ינראה הטאעע כ84בנןתמא(

 פ5יגי 5א כ"ע הזאה קורם אב5 הזאהש5אחר
 ד5קמן א5יקום בן י"ש ר81ךקא יבדי5. 5א דא"קדפסו5ה
 השנים ב5 5הבדיל דיכו5 בר"ש 5ר"א סברא הך 5י'אית

 כ55 בהבד5ה פסו5 איסור 5י' ו5ית הזאה קורםואפי5ו
 והסוניות 5הבדי5 צריך אין דקרא יבדי5 5א מפ'רהא
 ור"א(. ד"ה ע"ב ס"ה )זבחים כוותי'.ר5א
 א5א שני 5א אי יא"ת העוף עולת כ84בו,תמב(

 שחימה היתר 5מ"ד בהן מוע5ין אמאיבמיצוי
 רכן מעי5ה. מידי ויצאה שחימה היתר 5ו הי' וזהשנינו
 חטאת במעשה ואפי5ו בו5ן במעשה 5מע5ה שעשאהחמאת
 5ה הי' הרי אכהשי בה דמועלין סיפא וקתני חמאת5שם
 מליקה, והיתר הכוקדו4קת

 ואלא(. ד"ה ע"ב ס"ו)זבחים



קצח נחמראוצר קו"ףמעיטת התומפותקובץ

 כחמאת אחי סימן %ק העוף חמאת קרבן,תמג(
 וגם ראשון בסימן עולה פסול זה איןלמעלה

 שלא ביון בחמאת להיות נמשכה לא דהשתא היזהלא
 העוף. עולת ממעשה ראשון בסימן נפסל לא ונםהיזה

 רשני(. ר"ה ע"ב ס"ו)זבחים
 בירר יהא זה רכלל חיים ה"ר ומפרש קרבנותתמר(

 אלא אחר קרבן ליעשות נמשך הקרבן איןדלעולם
 פסולין 'טהיו לפי אותו שמכהטיכין מעמים שניכוחמת
 סעמים שני צריכין עולה גבי הילכך בשני וכשיריםבראשון
 סימנין. בשני הבשירה וגם לכומהרפסולה

 חמאת(. ד"ה ע"א ס"ז)זבחים
 ועולה לרחל חטאת לכהן שתיהן יכשנתנן קרבנותתמה(

 לכוטה לאה עולת להקריב טעה והכהןללאה
 רחל חמאת שהוא סבור שהי' חמאת לשם חמאתכמעשה
 רנמי2כה כדטום חייבת שהיא מחמאת לאה תפמראיך

 כאן ויש עשאה רחל לשם הרי חמאת ונעשיתעולתה
 בעלים.שינוי

 בתרי(. ר"ה ע"ב ס"ז)זבחים
 )מרכתיב אבר לכוחוסר קרא ל"ל וא"ת קרבנותתמו(

 אסור נח לבני אפילו הא העוף( בל ולא העוףמן
 שלה. איברים ראשי שחיין בהמה הבא לקכוןכרדרשינן
 קרא מוקמינן הוה בישראל קרא רכתיב לאו ראיךי"ל

 נ"ם( )סנהררין כראמרינן נח לבני ולא לישראל נחרבני
 לישראל בסיני נשנית ולא נח לבני שנמרה כוצוהכל

 נח. לבני ולאנאמרה
 ושניסמית(. ר"ה ע"ב מ"ח)זבחים

 סמיבה מצות לקיים ראפשר כיון סמיכה קרבנות,תמז(
 שתיקנו ראע"פ ךי"ל סמיכה. בלא לעשווע לואין

 מ"ם לפמור ברי סמיכה בלא מספק קרבן שיביאחכמים
 הפסח מותר בגון וראי סמיכה מחויב שהוא אחרקרבן
 לפמור כרי סמיכה בלא להביאו חכמים לו התירולא
 קרבנות לאותן אחרת תקנה להם יאין ךדקיכא עצמו.את
 ממה סמיבה בלא להקריב ומוב ססיכה בלא שיקרבואלא

 ימותו.שנאמר
 והא(. ר"ה ע"ב ע"ר)זבחים

 מפי חמיר במקומו דשלא פסול וי"ל כ~שבננךועתמח(
 בררום שחמן ככוו והוי לשכוו רשלאמפסול

 נמי דהיינו ב'( )מעילה יהורה לרבי דיררו קדשיםבקדשי
 הזבחים בכל שכשר לפי קיל לשכוו שלא א"נ למקומוחוץ
 ופסח. חמאתלבר

 וחוץ(. ר"ה ע"א פ"ר)זבחים
 אוסר ארם ראין ק'2ה ונעבר מוקצה כן8ב:נךועתסם(

 קלים בקרשים ראיירי ןי"ל שלו. שאינודבר
 הוא. בעלים ממון ראמר רריה"גואליבא

 ומוציא(. ר"ה ע"ב פ"ר)זבחים
 תרומת כמו לילה שעבודת כוטמע נאן כ~מנננךיןתנ(

 הכהן על מוטלות היו המערכה וסירורהדשן
 בכהן הויא לא רתה"ר )ק"ו( ביומא פירש ורי2:"4שגרול.
 ויו"ד טבילות ה' בהרי תה"ד מבילת חשיב מרלאגדול

 ביוהכ"פ. עושה שהי'קירושין
 משום(. ד"ה ע"ב פ"ו)ובחים

 להקרמת רא'טונה עולה דהעויה וי"ל כן8בננךתתנא(
 להקרמת קודמין( )רתמידין רהכא וקדאהקמרה

 ךה"ס איירי ררס ~עיטייה אלה את דתעשוקזחימה

 תעשו הדם עבודת כבר שעשיתם הבוקר עולוע מלברקרא
 עולת רמלבד קרא מקמי דכתיב הקמרה אבל אלהאת

 בהקטרה רקמי' קראי דכולהו התמיר קורם תהי'הבוקר
 לתמוה ךיש ניחוח. ריח אשה בי' כתיב רהאכךטתעי
 מרבתיב למוספין קורמין רתמירין לן נפקא לאאמאי
 שבתב לכוומף בבוקר בו שנאמר רבר ויוקרם בבוקרבתמיר

 בשש מוספין נמי ואמרינן יום 'טל בעיצומו רמשמע ביוםבו
 בוקר. אינוואז

 בל(. ר"ה ע"א פ"ם)זבחים
 העולה יקריש להקרישה חיים ה"ר ומפ' קו8בנךוןתנב(

 קורמת חמאוע להקריב אבל החמאתקורם
 קורם העוף דחמאת וקא לפירושו. קשה )כ"א(ומערכין
 רחטאת ך1קמ"14 מיניה. נמרינן ולא הוא חירושלעולה
 קדשים. דקרש אשם והה"רקורמת

 וע"ב למקראה ר"ה ע"א צ')זבחים
 וחכ"א(. ור"ה תקרוםר"ה

 לעולת קורמת דשבת מוסף רעולת ביון כך4ב:נךועתנג(
 לחטאת נמי קורמת רתרירה משום רר"חמוסף

 החמאת. עם רמוסף עולה הכתובשהשוה
 תריר(. ד"ה ע"ב צ')זבחים

 וחטאת אכוש של רשלמים פי' בקונמרם קרב:נךוןהנר(
 רזלזול קורמין אכוש של '2לכוים יום שלואשם

 חנם ךעל מתקלקלת. הבשר שצורת כ"ב להשהותםהוא
 היתר להם אין אמש של רשלמים מעמא היינו אלארחק

 הבוקר ער יום של וא'2ם וחמאת הלילה ער אלאאכילה
 ולילה. ליוםרנאכלין

 שלמים(. ד"ה ע"ב צ')זבחים
 ר"ש דשרי רמשמע לתמוה וי'ט אךנן כעאב:נךיע,תנה(

 ראנינות משום מת לו י2מת אחר ולזרוקליטחוט
 מהכא אכילה ורל ראורייתא יום אנינות והלא ררבנןלילה
 ראסור ואשם עולה בחמאת אסור ביום הקרבהמ"מ
 לא פסח רעיקד כיון קמרש ךנך4ודק אונן. בשהואלהביא
 בזמן לאנינות בי' חיייטינן לא הלכך לאכילה אלאבא

 מ"ם מעכבי לא ראכילה ואע"נ אבילה בזמן אלאהקרבה
 גרע. לאכילה ראוי הי' לאאם

 אמר(. ר"ה ע"ב צ"ם)זבחים
 במנחח אנינות היתר כ"טה ששמע אינן ל~שבנית,תנו(

 בחמאת כן כמו סבור והי' שעה קרשישהוא
 בין מועה כה2ה 'טיהא סברא ראין רורות קר'טי שהואר"ח
 דכמו משה סבור דהי' ןנ"ל רורות. לקר'2י שעהטר'טי
 ובין ביום הרין הוא לילה אנינות רורות בקד'2ישהותר
 טועה. הי' ולילהיום

 ורמינהו(. ד"ה ע"א ק"א)זבחים
 פסול רנולר היבא דלכ"ע הכא משמע קרבעתתנז(

 על מרצה הרם אין זריקה וקורם הפשםקורם
 קורם לי מה בירם הפסול ראיכא כיון קשה ךמידזךהעור

 שנטצא כמו רהוי כוידי ךי"ל זריקה לאחר לי ומהזריקה
 ולא הואיל הכהנים סגן חנינא לרבי מעיים בבניטריפה

 מרצה לר"א זריקה וקורם לרבי הפשם קורם פסולוהוכר

 ומודה(. ר"ה ע"ב ק"ג )זבחים העור.על

 כזית רכשניתותרו לפרש ויש פיגול כךאבנות,תנח(
 היא מעלייתא רזריקה אשמעינן ואימוריןמעולה

 בי'. קרינא מתיריו דקרבו וממא גותר פיגול כו2וםלאיחוני
 כאן(. ד"ה ע"ב ק"ט)זבחיס



 נהמראוצר קי"ףטעיטת התומפותקובץ8%

 סיסן כין ו5זרוק הדם 5קב5 הכהן יכ51 בנבות ע4תנם(
5סיטק.

 קוטץ(. ד"ה ע"א ק"י)זבחים
 דלכ"ע בקונסרם פי' בקידושין נסכים קרבנות,תם(

 הזקיקו מי יודע ואין במדבר ציבור בקרבןקרבו
 לא היחידים 244:ל וכו' בספרי דקתני כמטום ושמא5כך

 וישיבה ירושה לאחר הארץ סביאת אלא בנסכיםנתחייבו
 במדבר. 5יחיד נסכים קרכו סכרור"ע

 5דברי(. ד"ה ע"א קי"א)זבחים
 כיון ודאי א5א המתה חטאת כ244:נך1ע,תסא(

 שראוי חבירתה ש5 דמה זריקת קודםדנשחסה
 המתה. חסאת הויא 5א5התכפר

 א5א(. ד"ה ע"א קי"ב)זבחים
 הבדוק ממקום חוץ ששרפה חסאת פרת כעא2:טוןתסב(

 לא"י מבו5 דירד כוטום בדיקה דבעי קסברלה
 שחיסה דבעי טומאה במקום 5שורפה אסורדמדאורייתא

 להדדי. דאיתקוש פרים כשריפת סהור במקוםושריפה
 חוץ(. ד"ה ע"א קי"נ)זבחים

 ילפינן קרבן 5שום ראוי שאינו דדבר כ284:נך1עתסג(
 דבר אב5 קרבן לשום ו-אוי שאין זמןממחוסר

 ראוי אינו מקדישו שהוא זה ו5קרבן אחר 5קרכןשראוי
 והביאו שנה בן 5אשם דמי ו5א הגוף קדושת 5י' נחתא5א
 5הקדישן אסור זמן ךטוחוסר בגופן זמן דמחוסר שתיםבן

 איסורא דעבר אלא קדושין זמנם תוך הקדישן אםאב5
 5א. 5כן קודם הא אין השמיני מיום אמרדרחמנא

 היתר(. ד"ה ע"ב קי"ד)זבחים
 5שמן ש5א מחשבה פם5ה עבודות בד' כ4אב:נךועתסד(

 אב5 5מקומו וחוץ 5זמנו דחוץ פיגו5ומחשבת
 כהונה. דבעי אע"ג פום5ת מחשבה אין והגשהכתנופה
 בע5ים דשינוי דוכתי בכל 5הש"ם 5י' פשיסאיזטמא
 ש5א(. וד"ה כ5 ד"ה ע"א ב' )מנחות קודש.כשינוי
 דכעי 5מ"ד ש5מים דקרב הפסח מותר טשמח כ284נןתסה(

 5עוקרו. נזכר שיהי' כדי ניתוק 5יבעיעקירה
 באשם. כמו כפרה 5פני אטו בי' נזרינן 5א אמאיועךך
 51א מחצות הפסח ערב רק זמנו שאין פסח דשאניךי"ל
 השנה. ימווע כשאר כ5ל בי' למיגזרשייך

 אשם(. ד"ה ע"א ד')מנחות
 ה5כתא גמירי והכי מתה חטאת קרבנות,תסו(

 ומשום עולה קדב באשם מתה שכחסאתדכ5
 הש"ס נקס כפרה 5פני אסו גזירה רעייה רבנןדתקון
 עקירה ב5א לעו5ה דכשר 5מימר אתי וקרא רועהבאשם

 בלא יהי' עקירה 5אחד 5היות שבסופו מהדבהווייתן
 כדגמירי. עולה דהיינועקירה

 אשם(. ד"ה ע"א ד')מנחות
 להקריב ישרא5 בני את צותו ביום דכתיב כ284ננך1עתסז(

 אינו דמה"ת מפרשים יש החמה בשקיעועונפסל
 ופס5והו הרחקה עבוד רבנן א5א הכוכבים צאת עדנפס5

 דרך 5ענין כרת בטקום דבריהם והעמידו שקיעהמתח5ת
 לכא. למהר זריזין שיהו כדירחוקה

 נפס5(. ד"ה ע"ב כ')מנחות
 נרועה 5שמה ש5א זריקה ריב"א ותי' כ284ננךוןהסח

 ועושהו הקרבן עוקר לשמה זא~טלא דםטשפך
 דמי(. כזרוק ליזרק העומר כ5 מהני )ולא אחרקרבן

 עד(. ד"ה ע"א מ"ז)מנחות

 היכא אב5 5שנויי שרינן 5א שחיסה קודם כ84ב:נך1ןתסס(
 זבחא לתקוני כדי 5שנויי שרינן נשחסהדכבר

 עמוד אמרינן נשחס וכבר קרבן תקנת דאיכאר1קיכיא
 בקרבן. שיזכה בשבי5וחטא

 מ"ח מהו. ד"ה ע"ב מ"ז)מנחות
 חסא(. ד"הע"א

 דכתיב שחר ש5 בתכרד דודאי נראה 5כך כ284ננךוןתע(
 ש5 בתמיד אבל דדם עשיות דסעכבי הואתעשו

 איירי. בהקסרה קרא דכולי הקסרה א5א מעכבא 5אערב
 באכי5ה כשר אבדו כי מעכב 5א איברים דהקסרתןאע"ב

 5זרוק. אסור מדרכנן 44"נ 5הקסרה איחזי כיה"מ
 ת"5(. ד"ה ע"א מ"ס)מנחות

 5חמי אב5 מנחה איקרי הלחם שתי טןנומה ל1:284תעא(
 מנחה. איקדי ד5א אביי פסיקתודה

 כ5(. ד"ה ע"ב נ"ב)טנחות
 ובפסחים מצה א5א חמץ תאפה ד5א מנחה כ284:ןתעב(

 כדטמע כלבו 5פני ונווען ישרף שיאור תניא)מג.(
 דאסור הוא בע5מא דמדרבנן ןי"ל אסור באכילהאב5

 יש ךשטם44 היא. מעלייתא מצה ש"מ 5כ5בו 5י'ומדשרי
 נבייהו חסץ חשיב נוקשה דחמץ ובמנחות בתודה ייתורשום
 רבי א5א 5כתח5ה נוקשה בחמיו מחמיצין אין 5כ"עאיינ
 הוא. גמור דחמץ קסבר גמליא5 בןחנינא

 א5א(. וד"ה אי ד"ה ע"א נ"נ)מנחות
 סעונה העוף חסאת מה גרים חיים וה"ר קרבנותתעג(

 5אפוקי היסוד כנגד הגשה מעונה מנחה אףיסוד
 ה' 5פני דכתיב י5פינן מנחות ךש24ר מזרחית דרומיתקרן

 היכא כי ה' 5פני כתיב נמי המנחווע ובכ5 חוטאבמנחת
 ו5א היסוד כנגד נמי האי היסוד כנגד ה' 5פנידהאי
 בע5כ!א. כוי5תא ג5וי א5א הוא ממשגז"ש

 ה"מ(. ד"ה ע"א ס"א)מנחות
 הבע5ים ידי תחת ידו מניח כהן ב:יטךרי2ט כ284:ןתעד(

 ממש הבע5ים יד תחת קאטר דוקא לאוומניף
 הכהן יד ובין הכ5י בין חציצה הבע5ים יד 5ה הויאדא"כ
 כולכוטה בשו5יו והכהן הכלי באוגני אוחזין הבע5יםא5א

 איכפת 5א הכהן דתנופת )צג.( 5קמן פירשך2נכךנטרם
 וקשה היא בבע5ים תנופה דעיקר חציצה בה יש אם5ן

 קצוע כהטכוע ך2ניו8ךלשלמי כתיבין תרווייהו הא האדמנ"5
 מכוט. ידיו תחתדהוי

 כהן(. ד"ה ע"ב ס"א)מנחות
 מקומות שבכמה מיושד זה ו5שון וענךפה כ4אבננךון,תעה(

 סעון אין עו"ג שקרבן 5הבין יש זובשמועה
 וגירסא קשה ךקטנרנ בקונסרס. הגי' כך כ55תנופה
 ש5כר )עג:( 5קמן דאמר ד5מאן קצת 5יישב ישראשונה
 כ55 בתנופה כוכבים עובד שייך 5א עו5ות כוכביםהעובד
 בייטראל. אפי5ו תנופה בעי 5אדעולה

 בישרא5(. ד"ה ע"ב ס"א)כ!נחות
 רוחווע לעצור כדי ימביא מ51יד תנועה קרננבית,תעו(

 אלא כן עושין תנופות בכ5 5א שמא וכו'רעות
 5ו5ב. וכן דעצרת ה5חם שתי ש5 בתנופהדוקא

 כדי(. ד"ה ע"א ס"ב)מנחות
 אמר )תו5דות( רבה בבראשית ועט~יך כ244נןתעז(

 שאוכלים נבוהים כך כ5 דהיו תמיד ש5דכבשים
 הכבשים רג5י הגמלים על אותן סרכיניו וכשהיו ארזיםע"ג
 שנובהן(. ד"ה ע"א פ"ז )מנחות לארץ,ננררין



קצט נחמראשר ל44מערכת התומפותקובץ

 5עיל ראכץ-ינן רהא הקרבנות עבדרר2 ל4שב:נרר2,תעח(
 משימינן 5א שרת בכ5י שנתקרשו ראחר)ח.(

 ברכר סי5י היינו סי5תא רמיגניא משום חו5 בכ5ילהו
 5מזבח,הקרב

 אי(. ר"ה ע"ב פ"ח)מנחות
 רנסכים 5נסכים רמי 5א ייחם י"י ל184ננריעתעט(

 5מזבח רקרבי כדטום הקרבן כגוף מפיחשיבי
 5מזבח. בו ראין כהטום הקרבן כגוף חשיב 5א לחםאב5
 5חוש אין הוא רזיבחא רגופא אע"ג נמי בשילהחרוע
 מצות בהן סקיים הי' 5א אפי5ו גופייהו נזיר רש5מיבכך
 העבורות ונעשו הואי5 בכך פסו5ין 5"ח בשילהזרוע

כמצותן.
 שאם(. ר"ה ע"ב פ"ם)מנחות

 וכן קרניו בין כשמומר ירו משים בפר מ4שב:%וןתפ(
 1נשעת הראש. ע5 ירו כש14ננןוע 44171רבעז
 המנחות. כ5 כ5י מעונין ונלי5הקמיצה

 ר5"ב-ר5"ג(. אות תום' פסקי)מנחות
 כיןן במרבר ישרא5 אכ5ו האיך )ש5סים( לששבנדתתפא(

 5הם צוה כאי5ו הוי בכשר אחר בעניןשנאפרו
 ש5מים. ע"י 5אכולהסקום

 אב5(. ר"ה ע"ב ב')חו5ין
 שבת ררחו קרבנות מכל יוב י5יף 5א קרבנותתפב(

 ונסצא מריפה קרבן יסצא יטסא חיישינןולא
 רחמנא אסר נמי רסמפק 5סימר ראיכא שבתשמילל

 ה5כו ר5א נפש שבפיקוח כמו קרבן סצות שבתרלרחי
 הרוב. אחרבו

 אבל(. ר"ה ע"א י"א)חולין
 א5ו מן ואפי5ו עכו"ם סן סקב5ים יאין קר1ננותתפג(

 ועשה. בלאו עוברים מוסין בבע5י ואפי5ותמיכהם רל4י מקב5ים. אין ג"כ העכו"ם אתשמצריקים
 אבל(. ר"ה ע"ב י"ג)חו5ין

 נ"ל 5קרבן בעוף רפסו5 אבר( )מחוסר קר1ננדתתפר(
 שפירש כסו )ולא העוף כ5 ו5א העוף סןסרכתיב

 5פחתך(. נא הקריבהו כרטוםבקונמרם
 תסות(. ר"ה ע"א כ"ג)חו5ין

 ז"ל 5רש"י 5קרבן פסו5 פקןעה 1נן כ4שינינרר2,תפה(
 רככר כה12ם רהפסו5 ונראה רופן יוצאסשום

 הוא.שחמהו
 נפקא(. ר"ה ע"א ע"ר)חו5ין

 הנרחת עיר בבהמות צ"ע הנרחת( )עיר כ4ש1ננדרןתפו(
 כיון כשר קרבן הוא אם והקריבה והקרישהעבר

 בעכו"ם שהח5יפן 2כפרים רמי(. )וכשרוף קייסאר5שריפה
 ראין ראסורין פשימא הנעברים צפרים אב5 5כפרהכשרות
 5כפרה.ראויין

 5צפרים(. ור"ה 5סעומי ר"ה ק"ס)חו5ין
 ראם כמף בשוה נפרה אינה ראי' עריר2 כש18ננרר2,תפז(

 וכסף נסכא רמייתי זימנין כסף שוה סביאהי'
 5עולת 5ו ימכרו ו5א כסף מעות שתי ישוה ש5אסינים
 כסף. ממבעות סביא הי' כאי5ו מוגה באותה מובהראייה

 והראון(. ר"ה ע"א נ"א)בכורות
 5סיתה ואז5א ברעייה תקנה 5ו שאין כץ8בננותתפח(

 בקרשים קישים אבל ססיכה ב5איקריבוהו
 סמיכה. ב5א 5הקריב התירוהו 5א ברעייה תקנה 5הםיש

 יום שבכ5 בתסיר בסדבר קרבנותיהן ישרא5 שש5חוומדץ

 והא(. ר"ה ע"א ס"א)בכורותקאסר.
 בשותפות קרבן שהביאו חם'טה )ממיכה( כש18ננררןתפם(

 כ51ן. ע5 סומך א' ואין עליו 5מסוך צריכיןכ51ן
 כ5(. ר"ה ע"א ב')ערכין

 מיתת 5אחר קריבה אין דאשם חטאת כץשבנדת,תצ(
 קריבה. עו5תו 144נלבע5ים

 מזין(. ר"ה ע"א ז')ערכין
 שאם נימוך היינו הקרבן את מעכב שיי יננרר2י כ4תצא(

 ניכוך. אין שירהאין
 השיר(. ר"ה ע"א י"א)ערכין

 עו5ה שמוא5 ראמר רהא 5ר"י ונראה יננרר2 כ4תצב(
 ר5א סשום הפרשה בשעת רעת צריכיןוש5סים

 בשעת אב5 ריריה ר5א במי5תיה 5התכפר 5אינש לי'ניחא
 כיון 5רעתו צריך אין מםיכה רמשום צריך אינוכפרה
 שהס ואשם חמאת 44ב:ל חמאו. ע5 5כפר באיםראינן
 ובשעת סמיכה בשעת 5התוורות וצריכים חמא ע5באים
 בעו5ה ראפי5ו 5י' סבירא דעןלא רעת. בעינןכפרף

 בשעת רעתו בעינן הלכך סמיכה כהבות 5קיים רוצה1'52סים
כפרה.

 כ?אי(. ר"ה ע"ב כ"א)ערכין
 העכו"ם אין רתיסא רמהו )מסיכה( לששבנרתתצג(

 ע5יהן סומכין הכהנים וסיהן קרבנן ע5מוסכים
 ססיכה עכו"ם כקרבן יטאין 5ומר קרבנו איצמריךוסשו"ה
כ5ל.

 קרכנו(. ר"ה ע"א ב')תסורה
 יש ראם נתנא5 רבינו ואומר כפרה כש4בנדת,תצר(

 ואח"כ שהפריש רהיכא כ"ש א"כ 5מתיםכפרה
 ראם )1'( בהוריות מי2סע דכן 5הקריכ רראוי בע5י'סתו
 אם וכ"ש בשבי5ם להקריב הבנים ע5 5סתים כפרהיש

 5הקריבן. הכנים רעל סת ואח"כהפריש
 והא(. ר"ה ע"ב ט"1)תסורה

 היינו בכ5ע שנתו בן כבש )חמאת( קרבנותתצה(
 בת חטאת רוכתא בכ5 אסרינן רסה"תסררבנן

 במ5ע יביאה שנתה בכוף כשסביאה רבי אסר ןעוךרנקא.
 יביא. ברנקא אפי5ו וה5אה כדטסיניאבל

 סכ55(. ר"ה ע"ב י')כריתות
 נסורים חו5ין שטעה וראי שם כטעריע כש14ננןר2.תצו(

 מי5תא איג5אי וכי הוראי ע5 הפרישו שהריהוי
 ע5 א5א הפרישו 5א ת5וי אשם 114נל הוי חו5יןשמעה
 ישרף. שטעה וע5וי אשם ו5כך וסקרישו ב5בו גסרהספק

 ע"ב(. כ"ר)כריתות
 ב' ריין כזית. וחלב בשר ע51ה שיעור כץ14נברר2תצז(

 1נ7צר פטור. תורה בי2ר בחדץ המעלה15גין.
 לאחר ו5א זריקה לפני לא סעי5ה בו אין ק5יםקרשים
זריקה.

 כ"נ(. אות תום' פמקי)כריתות
 ש5 רבר הע5ם פר הם הנ'2רפים פרים כץ14נבדתתצח(

 ושעירים יוה"כ ופר סשוח כהן ופרציבור
 ע"א. ו'2עיר יוה"כ שעיר הםהנשרפים

 פרים(. ר"ה ע"א ח')סעי5ה
 אלא עליהם הזבח לשחום לחם איקרי 5א כש18ננריעתצם(

 פני'.כשקרסו
 לשחום(. ר"ה ע"א ח')מעי5ה

 של הרור אותו מתו אם אף לציבור ציבור קרנננותתק(
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 דור כי הבא 5ציבור שייך מ"ם ציבורעו5ת
 בא. ודורהו5ך

 קרבנות(. ד"ה ע"ב ט')מעי5ה
 שרת בכ5י דמן קב51 גם קדשים קדשי לצ28:נךי1תקא(

 ביד. דסו קב51 ב1צךךע אשמבצפון.
 א'-ב'(. פ"ת)מעי5ה

 הוי דבר העלם ךכ8ך ע"ז ש5 ושעיר פר לץ28ננור1תקב(
 ושבס. שבם5כ5

 ס'(. פ"ת)מעי5ה
 ממיכה 5יכא דבאשם פיר'ט"י .כ1נ1ימה כעש2:נךר1,תקנ(

 קרבנות כ5 צב.( )מנחות דתנן ב"ה עייןולא
 אשם וא5ו ופמח ומעשר מבכור חוץ סמיכה סעוניןהיחיד
 נפיק.5א

 ומםיכה(. ד"ה ע"ב ע')נדה
 עשרה ימים. ארבעה כהטקה תמיד לש8בבותתקר(

 ומע"ש הקדשות חרמים ערכים פודיםנזברים
 עזרה מפתחות מאה 14מרמלין הקדש מ5אכות1כ5

בידם.

 אבוקות 5אור התמיד מבקרין תחלה קרב:נותתקה(
 חכחטה וסדשן הפנימי מזבח ומדשןומפייסין

 נרות שתי עוד ומדשן דמו וזורק התמיד ושוחמנרות
 עשר שנים וןיך בתמיד זוכה המהן קסויתומקמיד
 אחד. בפייס הי' ךד,מל עמו נכהטכין אצ5ושעטרו

 נ"א(. פ"ת)תמיד
 בכהן יכרן ורג5 ראשו איברים הלכות לץשננניר1תקו(

 וא5יה מזנב 5מע5ה י,עךקץ ב' ידים ננ'אחד
 וחזה 5ב הכבד בו ומחובר 2בךאר ג' שמא5 ורנל בותלויה

 ז' מו5ת עזטרון 1' כץאביים ה' הצ5עות דפנותר*
 לשחיסה כהנים נני ס' לנמך יין 15ג ש5שה ח'חביתין
 הרי פירש הייג וסנורה פניסי 5דישון שניםוזריסה
 כהנים. י"נכאן

 כ"ב(. פ"ת)תסיד
 ארבע מדד ובכ5 מדדים אדבעה בצפון לץ8נננךר1תעז(

 בדרום הכבש ראש נתנו שניה ובסבעתמבעות
 קרנות 5ד' הדם ונותן במובב עלה ךננחטאתמזבח
 וזרק. בקרקע ועסד 5ימינו ג"כ פנה ךננעוךה ליסינוופנה

 כ"ה(. פ"ת)וזמיד
 צד ש5 הראש שחיסת ע5 כיסה הפדר לש8ננ2ורזתקח(

 מוסף משיש צואר. שחיסת ע5 ולאמעלה
 במערבו מופפין 1'ט5 בכב'ט במזרח תמיר איברינותנין

 יםים ךוטאר 5מסה המזבח כרכוב תחת חךדןטך81ראש
 יחד ורגלים ידים שחיסה בשעת ךמךף במערבותמיד
 המינין. חוק כיאף

 כ"ו-כ"ז-כ"ח(. פ"ת)תמיד
 לוים כהנים כהטמרות וארבעה עשדים לץשננניר1תקס(

 הקרבן. ע5 עומדיםישרא5ים
 5"ח(. פ"ת)תמיד

 תמיד איברי נותנין מוסף כשיש )תכרד( לאשנננךר1תקי(
 תחת רזאך"וק במערבו מוספין ושל בכבשבמזרח

 במערבו. תמיד ימ-ם י,טאך 5מסה. הסזבחכרכוב
)תסיד(.

 ר1ךקךה ימים ארבעה משקה )תמיד( לץ4נננךיזתקיא(
 וסדשן וספייסין אבוקות 5אור התסידסנקיין

 וזורק התסיד ושוחס נרות חכהטה ומדשן הפנימימזבח
 הזוכה הכהן קסורת ומקסיר נרות שתי עוד ומרשןדמו

 והכ5 עסו נכהטכין אצ5ו שעמדו עשר שנים 1היךבתמיד
 אחד. בפייםהי'

)תם5ר(.
 5וים כהנים משמרות וארבעה עשרים כעש2:נךר1תקיב(

 הקרבן. ע5 עומדיםישרא5ים
)תמיד(.

 2:לש1מרז ראשונה פעם מדיחין הקיביים כץא2ננךתתקיג(
 בפרש הרבה שם5וכ5כין 5פי בצנעאמדיחין

 5הדיחה שו5חנות בסיעוס עוד פעמים ג' מדיחיןךאח"מ
 פעם אותה מדיחין וח5קה רחבה שהיא ודזכךםיפה
 מדיחין' בביתאחת

 כ"ג(. פ"ת)מדות
 שתי 5הביא צריך חובה להביא המחויב לשא2:נור1תקיד(

 תור אחד יביא 51א יונה בני שני אותורים
 ךאמ ע51ה יביא שמביא מין מאיזה יונה בןואחד
 חטאת. העו5ההקדים

 ו'-ס'(. פ"ת)קינין
 צריך חובה 5הביא המחוייב )חובה( לץשב:נךר1תקסו(

 יביא ו5א יונה בני שני או תורים שתי5הביא
 יונה. בן ואחד תוראחד

)קינין(.
 ואין ובגוף בראש אוחז העוף ךקטאת קרבננךר1,תקסז(

 דדומית מערבית בקרן והזאתה באצבע דםמתן
 דמה מיצה יאם במזבח מקום בכ5 כשרהמךיקתה

 בד' באצבע נותן בהמה וקטאצז פמ5ה 5א5מע5ה
 מזדחית דרומית בקרן 5מע5ה נעשית דןעךף עךךר1קרנות
 5מסה בהמה עיךר1 בה אין הזאה אב5 ומליקהמיצוי
 צפונית סזרחית קרן ע5 אחת ארבע שהן המתנות'טתי
 5כאן אחת במזרחית וזורק דרומית מערבית קרן ע5ואחת
 פמו5. שינה ך14ב2 5כאןואחת

 א'-ב'(. פ"ת)קינין
 שני מביאין וקדשיו מקדש מממא אךהלךך שמע מצורע יוךדת וזבה זב כץשבננותתקיז(
 קן ע5י הרי י,אומר לחסאת ואחת 5עו5ה אחתפרידין
 יביא אחת פרידה עלי יטאי 5עו5ה פרידין שנימביא
 5עו5ה. כבש יביא כבש עךי והרי עו5ה אחתפרידה
 5נדבה. נדד בין חי5וק אין קרשים מיניךששא תאחר ב5 5ענין עו5ה מידי יוצא אין 5עו5ה הראויכך

 נ'(. פ"ת)קינין
 הימנה בנים 5ו יש אם כתו וטתה חתנו הי' קרך2:תקיח(

 קרוב. זההרי
 ער(. ד"ה ע"א י"ח)ערכין

 ראשונות בנ' אומרים שאנו ךמ!יךם2יב2 לץשךב:ץתקיס(
 רבנ' יהודה רב דאמר אף אחרונות בנ'וכן

 פירש צרכיו אדם ישאל א5 ואחדונותראשונות
 שוא5ין ציבור צרכי אב5 ליחיד דוקא האי ורבינור"ח
 אחדונות ברכות עיקר שהרי קאמר יחיד דדוקאותדע
 הם. ציבורצרכי

 א5(. ד"ה ע"א ל"ד)ברכות
 מיד היתה נמי קרח דבליעת בקונסרם פי' לץשוקתקכ(

 דקתני עולם מסדר שהביא כמו המרנ5יםאחר
 מראמרי נמי כהטמע ימן קרח ב5יעת היתה סרג5יםאחד
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 הא חרבא קמליוז מיננא הא ומתרגם אבדנו כו5נו גוענוהן
 ששלשה במותנא מתו מיננא הא ארעא בליעתמיננא
 וקמלית אהדדי 5הו מדמרכרי רצופין היו הל5ומעשים
 מרנלים. מעשה היינוחרבא

 הא(. ד"ה ע"א קי"מ)ב"ב
 קרחה בן יהושע ור' רע"ק היינו פ"ה דזזדן כץשיזתקכא(

 מי רקשה עקיבא. רבי של בנו יהושע ר'הוא
 )שהרי גנאי ב5שון שטזכירו בשמו רע"ק להזכיר לי'סני

 קראו עזאי ובן קרח עלה לאלישע שקראו הנעריםנענשו
 ירננינו צוה(. ד"ה ע"א קי"ב פסחים בדיחותא, דרךכן

 בירוש5מי דאמר עזרי' בן אלעזר רבי קרחה פירשנסים
 אדם. שם מפרש ךך"רצ בראשם( קרחה )מלשון קרחשהי'

 חוץ(. ד"ה ע"א נ"ח)בכורות
 הלך שמא לבדוק צריך הגוף לצד 5מע5ה גם כש8יתקכב(

 לא ולממה מעטרה אפי5ו 4ו"נ קרי. מפתשם

 אבל הכנסת בית משום או ניצוצות משום להשתיןשדי

 לא יךננבן תקצ'ו( באנשים )כי לא עצסו לבדוקכרי
 הודו לסוף 4ו"נ ממזרות. לעז משום במשתין א5אשרו

 כאלו ומשתין באמה חאוחז כל אליעזר ר' לדבריחכמים
 לעולם. מבולמביא

 אוחז(. וד"ה כל ד"ה ע"א י"ג)נדה
 לא בכריסו קוץ לו ישב לר"מ לו דאמרו קריתקכג(

 אסור אם נבקעת כריסו והלא 5הן אמרימלנו
 קוץ 5ו ישב אם כגון נבקעת שכריסו פעמים 5ינעלעו5ם

 שחת. לבאר ירד ואל כריסו תבקע כ~מב להןאמר
 אלסא(. ד"ה ע"ב י"ג)נדה

 אפי' דמהדר ששת ךב דטקרךה, קריאתתקכד(
 אפי' דאהדר והא וגרים התורה( קריאת)בשעת

 גרסתו. שיכויןכדי
 דב(. ר"ה ע"א ח')ברכות

 אפילו 5ספר אסור ס"ת שנפתח כיון לעאוק"רצתקכה(
 אפי' מהדר בנחת אבל רם בקו5 הלכהבדבר

 אז אחריני עשרה שם יש באם לח5ק רוצה ןדן"גוגרים.
 שתורתו ששת רב שדק אומר ודו14למ1סי ללכווד.יכו5

 ו5גרום. אפי' להדד יכולאומנתו
 רב(. ד"ה ע"א ח')ברכות

 השמים מפטירין בשבת שחל אב ר"ח קרדן"רצתקכז(
 איתא דבמגי5ה )אף בפסיקתא הוא כן כיכסאי

 ויחל קורין אנו ובתענית וכו'( ומועדיכם חדשיכםדמפמירין
 כום' על מומכין ואנו וברכות בקללות שקודין שם דתנן)אף

 אבל(. ד"ה ע"ב מ' )פסחיםסופדים(.

 חוה"ם של ראשון יום בחרהמ"ם קרדן"רצתקכח(

 בתורה הקוראים הארבעה שכל 5הנהיגראוי
 שלישי וחוזר השלישי וביום ושני השני ביום דאשוןקורא
 קורין בזה וכיוצא השלישי ביום ורביעי השני ביוםוקודא

 ויום. יום בכלבספיקות
 אתקין(. ד"ה ע"א נ"ה)סוכה

 ומסיים בתורה מתחיל המשנה דלפי לץאןן"רצתקכט(
 דעבדינן בתורה 5הש5ים נוהגים שאנו ומהבנביא

 יוסיכר'
 ומשובח זריז בתורה המשלים בגמדא כדאמרינן -

 עושין. וותיקין היווכן
 מתחי5(. ד"ה ע"א ל"ב)ר"ה

 פסוקים כדטלשה פחות בפר'טה כדטיירין אי לששןן"רצתק5(
 ס'(, אווז תום' פסקי )תענית פליגי.ובהתחלה

 זכור מפ' לבד מדרבנן אלא מה"ת אינה קרדן"רצתקלא(
 בלשון ד"ה ע"א י"נ )ובברכות דאורייתאדהוי

 התורה(. קריאת תיקן עזראדהא
 כל(. ד"ה ע"ב י"ז)מני5ה

 טשולם רבינו שפירש למה קשיא מנאן קרדן"רצתק5ב(
 מסוקים דשמונה )5:( ובמנחות )מו.(בב"ב

 בפ' עמו ש"צ יקרא שלא פ" אותן קורא יחידשבתורה
 בימיהם שהרי וקשיא התורה את כשחותמין כהטהויע5
 אלא התקינו לא נמי ועכשיו עמהם קורא ש"צ הי'לא
 נמו נראה לכנך קקרות. יודע שאינו מי 5בייששלא

 שנים יהיו ולא לבדו אותן קודא יחיד במנחותשפירש"י
 לפי מויעל שמתחילין פסוקים ח' באותן וקוראיןמפסיקין
 הפרשה. תח5תשהוא

 תנא(. ד"ה ע"ב כ"א)מגילה
 5א התקנה עיקר במנחה ושבת וה' ב' קרה"תתקלג(

 וא"א וכוזובים נביאים תורה כנגד אלאהיתה
 נם הי' הלא הסף שומרי כנגד הי' התקנה רעיקרלומר
 ההלכות ומתר'1 שיושב בירושקמי ואיתא אחדסרים

 ארבעה. לתקן צריכים והי' עיקרן ע5ומעמידן
 כננד(, ד"ה ע"ב כ"א)מנילה

 בתענית ויחל בם' קורין שאנו ש5נו מנהג קדן"רצתקלד(
 מפרשה פסוקים שני לסוף מתחילוהראשון

 שמתחיל דפסח בחוה"ם בי"מ המפכרר וכןשלמעלה
 אף הפרשה מראש מסוקים שני לסוף שהואמוהקרבתם
 נזידה פסוקים מנ' פחות בפרשה מתחילין דאיןדקיי"ל
 לא לפניו שקרא שאותו 5ומר יטעו שלא הנכנסיןמשום
 שהרי הפרשיות אלו דשאני וי"ל פסוקים ב' אלאקרא

 לכוטעי. וליכא לעולם הןידועות
 אין(. ר"ה ע"א כ"ב)כונילה

 שבתות בכ5 נוהגין שאנו מפמיר קרה"ת,תקלה(
 שקדאו מה וקודא חוזר שהמפטידהשנה

 הי' התנאים ובימי אח"כ כלל קורא ואיןהראשונים
 אין למה וקשה הראשונים קראו ש5א מה קוראהמפטיר

 בין החכמים שבימי קפי ונראה כן לעשות נוהגיןאנו
 המפטיד הי' ולכך והמפטיר המפמיר קודם שקראואותם
 בין קדיש לומר ותקנו הש"ם שנסדר אחר אב5מסיים
 סמנין שאינו להודיע והמפמיר ראשונה שקראואותם

השבעה.
 כיון(. ד"ה ע"א כ"ג)מגי5ה

 אב5 לסנין דע51ה ד"ת פסק מפטיך לע8ך["רצ,תקלו(
 הוי לא המפטיד שחדית וביוה"כ טובים ובימיםבשבתות

 לעע1ות אנו יכולין עליהם 5הומיף שמותר דכיון המניןמן
 דכ"ע. אליבאמנהנים

 חד(. ד"ה ע"א כ"ג)מגי5ה
 ולקדוא ס"ת ב' מוציאין אין דבשבת הא לץ%8'רצתק5ז(

 שאין לפי ביו"ם כמו השבת וביוםבשני'
 ןעןך מנ'. בפחות קורין ואין פסוקים ב' א5אבפרשה
 כ5 יהו וא"כ יום של מענינו שבת בכ5 5הפםירדצדיך
 בס"ת קורין אין שלעו5ם לפי רערך אחד. סעניןהפטרות

 שבת וקרבנות לכפרה שבאין באותן אלא בקרבנותשני
 5כפרה. באיןאינן

 ביון(. ד"ה ע"א כ"נ)מגילה
 בני את הנהיג א5יהו הר"ר מפמיר כץא%ית,תקלח(

 חן תורות סקרי שני כשסוציאין שאפי5וקידו
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 והמפטיר הכ5 ראשונים שיקראו זה כגהנ נוהנשלשה
 רבינו הנהיג וכן הראשונים שקראו סמה וקוראחוזר

 מנהנ את ושינו צרפת בכל עכשיו נוהנין וכןכד2ולם
 ור"ת. ורבותיורשעי

 כיון(. ר"ה ע"א כ"נ)סגי5ה
 רמתיר יהורה כר' 5ן קיימא מפטיך '"ון, כ~אןתקלם(

 במרכבה.להפמיר
 אין(. ר"ה ע"א כ"ה)מנילה

 קורין שאין הני בכ5 וכן יוהכ"פ במנחת ל~אומ"רצתקם(
 וחנוכה וסעמרות העניות כנון שלשהאלא

 מוער בענין וקורין היום בענין מלקרות ספסיקיןופורים
 מן מפסיקין בשבת אפיתו שחל )וביוהכ"פ המאורעכמגין
 עריות(. פרשת וקורין שבת באותו שחלהסרר

 לכל(. ר"ה ע"א כ"מ)מגילה
 קואיתקמא(

 כדשגיחין אין בחול 5היות שח5 מבת ר"ח ו"ון
 עיקר. ר"ח רק עיקר 5היוועבחנוכה

 וה5כתא(. ר"ה ע"ב כ"מ)מגי5ה
 בסוערות שני ס"ת מעמירין שאנו לך14מ"רצתקמב(

 בתלמור סמך מצינו 5א היום בקרבנותוקורין
 הקב"ה שאמר 5רבר סמך וקצת י'2נו עמרם רב בסרראך

 שקוראין זמן כ5 קרבנות סרר להם תקנתי כברלאברהם
 1מוחל קרבן 5פני מקריבין כאי5ו עליהן אני מעלהבהן
 עונותיהן. כ5 עלאני

 ושאר(. ר"ה ע"ב ל')מגילה
 להפמיר שנהגו מקומות יש לעש1ק"רצ,בטפםיךתקמנ(

 ושיבוש כה2ה מות אחרי ויהי ועורה()שמחת
 שרב די"א שלמה ויעמור רמפמירין כש"ם שהריהוא
 אינן אבל כך2ה סות אחרי ויהי 5ומר תיקן גאוןהאי
 שקלים ד1נט8' הש"ם. סרר שינה אמאי הסבראיורעין

 רהפמורה כה12ם 5חורש באחר ובראשון ביהוירעמפמררין
 שבוע. באותו יהי' ארר שר"ח ומזכרת בשק5יםמרברת

 מפמיר(. ור"ה למחר ר"ה ע"א ל"א)מגילה
 הפסיקתא עפ"י נוהגין אנו מפמיר ל~אי'"יעיתקמד(

 שב ת"ב ובתר ת"ב קורם רפורענות ג'לומר
 קורם סוערה עני' ןמקדימין רתיובתא ותרתירנחמתא

 יותר. וכה2ובחות הו5כות להיות הנחמות רררך עקרהרני
 גר5י' בצום דזאוטשך נצבים באתם אשיש שושןלעדלבט
 יוה"כ בין שבת דמשיש יוהכ"פ שלפני בשבתדעטו1נה
 רכתיב כה2ום יוהכ"פ ש5פני בשבת ררשו הוי אזלסוכות
 בין יזטך1נה תשובה בימי והיינו בהכצצאו ה' ררשובי'

 במים רמשתעי ומלקוש מורה בה רכתיב לסוכוועביפור
 החובל רב כרברי ו5א ר"ת פירש וכן לסוכות שייךושפיר
 בין אשיש ושוש כפור קורם שובה לומר וסבלבלההופר
 לשביעית נחסות השש בין להמסיק ראין לסוכותכיפור
 באחריתו. ושובה בראשיתו אשיש שוש ר"ת כרבריאלא

 ראש(. ר"ה ע"ב ל"א)מגילה
 בשבת חזון מפמירין אנו אין טופטיך לש18ן"רציתקמה(

 אבי5ות ראין רקיי"5 משום אב ר"ח בוי2חל
 הר"ר פי' וכן בתוכה 5היות ת"ב י2חל בי2בוע אלאחל

 עמטעג מפטירין אנו ולכך נטפיץאליעזר
 ראש(. ר"ה ע"ב ל"א)מנילה

 מחלקים למה ר"נ של בביה"מ שאלו לץ18מ"רצתקמו(
 שבתדת ב' כשיש לשנים וילך נצביםפרשת

 ומסעי סמות מחלקין ואין יוה"כ בלא לסוכות ר"הבין

 שבת 5קרות רוצים שאנו 5פי המעם ונ"ל יותרשארוכות
 כ5ל בק55ות סרברת תהא ש5א בפרשה ר"ה קורםאחת
 במדבר קורין אנו זה וממעם 5ר"ה הק5לות להסמיךשלא
 שבבחוקותי הקל5ות 5הסמיך ש5א כרי עצרוע קורםסיני

 ק5לות(. ר"ה ע"ב ל"א)מגילה5עצרת.
 שיסרר ער בתורה 5קרות רשאי ארם אין לך14מ"רצתקמז(

 חקרה ויספרה ראה אז שנאמר פעמים ג'הפרשה
 התורה. רנתינת רומיא הבימה על 5סמוך ואסורוהכינה

 קללות(. ר"ה ע"ב 5"א)מגילה
 שהוא לפי ג51ל שבנולן גר51 גלילה קרומ"ון,תקמח(

 הוא כראי שבכולן גרו5 שהוא לפי ןגבםכבורו.
 ר"י. כראמר כו5ם כנגר שכר5ימו5

 גרול(. ר"ה ע"א 5"ב)מנילה
 הם"ת סביב ממפחת נשקושר 3לילה קרומ"ון.תקמס(

 יהי' שאם הכתב כלמי מבפנים הקשריהא
 להתיר הכתב ע5 להופכו צריך יהי' הם"ת כשיפועחמאחריו
 כבור. ררך זה ואיןהקשר

 גוללו(. ר"ה ע"א 5"ב)מגילה
 שיברך קורם 1ס1תמ1 גול5ו הוא לנתחלה קרה"תתקנ(

 בו כתובות שהברכות ההמון יאמרו ש5אכרי
 צריך וראי הקריאה אחר אב5 לחוש אין בריעבראב5

 שיברך. קורםלגול5ו
 גוללו(. ר"ה ע"א ל"ב)מגילה

 לקרות גרול 5ישרא5 אין 1י1"מ בשבת קרהייתתקנא(
 וחמישי ובשני 5יה רכייף לא אם כהן5פני

מותר.
 ק'(. אות תום' פסקי)מגילה

 כשב או שור בשבועות קורין שאין מה לך14מ"יעתקנב(
 עומר. פרשת עם בפסח אמרוהו שכבר5פי

 היום בקרבנות ויוהכ"פ ור"ה במוערים שטריומ1ק
 בשבת באחר שחל ר"1מ סמך. קצת ויש קבלה עפ"יהן

 שקראו. למה 'שייך לא כי אף ביהונתןמפטירין
 ק"ח-ק"י(. אות תום' פמקי)מגי5ה

 אפילו 5ספר אסור ס"ת שנפתח ניון קרומ"רצתקנג(
 ששת רב ע"א ח' בברכות ומ"ם הלכהברברי

 שאני אפי' רמהרר למימר מצינו וגרים אפי' מהררהוי
 או מקריאה פמור והי' עינים מאור רהוה כה2ום נמיאי

 אסור האירנא אבל אוסנתו רתורתו וכיוצא ר"שרוקא
 רמי15עא אורחי' הוה רלא אפי' מהרר הוה ום"מ5ספר
 הציבור. בפני הלכה ברברלעסוק

 כיון(. ר"ה ע"א ל"ט)סומה
 ואפילו לספר אסור ס"ת שנפתח כיון קרזמ"וןתקנר(

 ששת רב ראסר )ח.( מברכות מקשינן הלכהברבר
 ברירן ואנן ברירהו אינהו אמר וגרים אפי' מהררהוה
 מקריאה פמור והוה עינים טאור רהוה ט12ם שאניר"ש
 על לאוסרן רשאי אתה אי שבכתב רברים רהוהכה2ום
 יכול הי' שמיעה בשעת אמילו מקריאה רפסור וכיוןפה

 ואינהו שבע"פ רברים בדירן אנן היינו הלכה ברברלעסוק
 שבכתב. רבריםברירהו

 כיון(. רעה ע"א ל"מ)סוטה
 בבית אין ראם כתבו יהורה רבינו בשם '"רצ ל~שיתקנה(

 ועל שבעה במקום קורא אחר כהנים רקהכנסת
 ולאחרי'. למני' יברך פרשהבל

 כי(. ר"ה ע"ב נ"מ)גימין
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 לדירהו הנ"מ אור"ת לא ובחמישי רבשני לץ8ה"רצתקנו(
 אבל שכיחא ולא במלאבתן טרירי הוודבחול

 ביו"ם. כמו ובחמישי בשני רבים שכיחילדירן
 אבל(. ד"ה ע"ב נ"ם)נימין

 יקרא לא עירו בני כ!כל גדול אפילו לעאון"יעתקנז(
 לפניו קורא לו בפוף הכהן י4וכ1 בהן.לפני

 ואפילו ר"ה )נ"ם( בפנים )עיין וי"ם בשבתותאפילו
 העיר(. בני פ' מנילהובמס'

 רכ"א(. אות תום' פסקי)גימין
 במדרש ראמר משום וחמישי ב' שתקנו לצאין"רצתקנח(

 לקבל בחמישי עלה ע"ה רבינו משהתנחומא
 שהי' ולפי הכ!קום לו ונתרצה בשני וירר האחרונותלוחות
 ריכ:ך וחמישי בשני קבעו וירירה עלי' באותה רצוןעת
 וחמישי. בשני להתענות נמינהגו

 כדי(. ר"ה ע"א פ"ב)ב"ק
 בכל שנים לקרוא עתה שנוהנים מה לך4ין"רצתקנם(

 שאינו כוי יתבייש שלא כדי ר"ת אומרהתורה
 מקרין שיהו שתיקנו בביכורים כמו בעצמו לקרותיורע
 במנילה רכ2"מ מה"ם( )ג"כ לקרות שיורע מי אתנם
 קלי )דתרי רם בקול שוין שניהם היינו שנים יקראולא
 כ!ישתכ!עי(.לא

 שסונה(. ר"ה ע"א מ"ו)ב"ב
 לסכ!וך שלא בתורה כשקורין נראה לשאה"רצתקם(

 אמרינן נמי ובירושלכ!י עמירה בעירבתורה
 נוהנין כך באימה שניתנה רכשם משום לסכעךראסור
 באימה.אותה

 עמירה(. ר"ה ע"ב י"ם)זבחים
 אדם כה2ה( )מוימת שבתורה פסוקים ח' קרדן"ר1תקסא(

 שלא לכועומי מפרש הי' מי2ולם ה"ר קוראןאחר
 הי' לא החכמים רבימי לי"ת רקשה עמו ש"ציקרא
 שפירש כמו איא בתורה לקורא ש"צ שיסייערגילות

 ח' אותם זה אחר זה יקראו שלא לאפוקיבקונטרם
 שנוהגין רנוה ג' וזה ה' ?ה או ד' וזה ד' זה כנוןפסוקים
 כה אוע לבייש שלא כרי בתורה לקורא ש"צ שמסייעעכשיו
 לקרות. יורעשאינו

 שמנה(. ד"ה ע"א ל')מנחות
 שקוראין שלשה לענין בקונמרם פי' קרון"רצתקסב(

 ואמצעי פמוקים מעשרה פוחתין דאיןבתורה
 נראה משובח( אמצעי )היינו משובח ארבעהשקורא
 באכדצע רנרול בררך הכוהלכים שלשה לנבי מיתני'רהך
 פסוקים. ר' שיקרא מוב דברים לשאר דכה2ובח דכיוןמשום

 שאמצעי(. ד"ה ע"ב צ"ח)מנחות
 לא רתו שהכרד רכהן כתוב הזהיר בספר קרדן"יזתקסנ(

 והוא וקרשתו דכתיב ראשון יקרא ולא בפיוישא
 שהמיר רכהן )בועשובותיו( פירש ר781ם"י לקדושתי'אחלי'
 שירות שאין בזה"ז כש"כ לרוכן כשר בתשובה וחזררתו
 - תחלה. בתורה ולקרות לדוכן כשר דוראי מקדשואין

 לא(. ד"ה ע"א ק"ם)כ!נחות

 קורא והוא בתורה קורא החזן עכשיו קרדן"רצתקסד(
 לא שבתודה אחרונים פסוקים ח' פלוני.עמור

 בהם.יפסיק
 מ"ה-ם"ח(ף אות תום' פמשי)מגחות

 עיקר הכנסת בית של בערבית שנ1ע כשאי14ר1תקסה(
 אומר יום סבעור כ"כ קורין אנו האיךואעת

 היום שקרש כה2עה דנמרא תנאי כהני לן רמביראר"י
 מ"ש סעורת דהיינו להסב נכנסים שב"א כה2עהרגבמ
 תפלה. זמן הוי שעה ומאותה יום מבעור היתהוהיא

 מאיסתי(. ד"ה ע"א ב')ברכות
 ביהכ"נ של דק"ש כדטמע הראיווע אותן סכל ק"שתקסו(

 קורין היו לכוה בירושלמי דקאמר והא עיקרהיא
 תפלתם קורם ק"ש לקרות רגילין שהיו אור"ת וכו'בבהכ"נ

 מי נראה רכמכ;4~1 תחלה. אשרי לוכ!ר רגילין שאנוכמו
 לקרות צריך אינו ונם לברך שאין כ!מתו על ק"שיצקורא
 ראשונה. פרשהאלא

 מאיסתי(. ד"ה ע"א ב')ברכות
 לאחד והוא עיקר הממה על ק"ש פירש"י ק"שתקסז(

 למה וא"כ בירושלכה איתא והכי הכוכביםצאת
 מתוך בתפלה לעכ!ור כרי בביהכ"נ ק"ש מתפלליןאנו
 עיקר ביהב"נ של ק"ש דאדרבה פירש רך"רצ תורה.דברי
 דקיי"ל וי"ל יום מבעוד כ"כ קורין אנו האיךי14"רצ
 הכ!נחה פלנ עד כ!נחה תפלת דזכ!ן כו.( )לקכ!ן יהורהכרבי
 זסן בשיכלה ומיר רביע פחות שעות עשר אחדדהיינו
 רזכם ברבנן קיי"ל אם ןזוס!יין ערבית זמן מתחילהמנחה
 אהררי דסתרן קולי תרי הוי לא הערב עד המנחהתטלת

 ומאותה היום שקדש משעה ראמרי תנאי כהני לןדסבירא
 תפלה. זמן הוישעה

 מאיסתי(. ד"ה ע"א ב')ברכווע
 לילה של קר"ש זמן שהניע שכה2עה כהטמע ק"שתקסח(

 ויתפלל ק"ש שיקרא ער סעורה לאכול לושאין
ערבית.

 וקורא(. ד"ה ע"ב ר')ברכות
 חבירו את כה2יראה אומרים אחרים זמנה קר"לטתקסם(

 ואינו ברניל תפתר בירושלכ!י ויכירנו אסותר'
 לקיצין. דאתי אכסניא כהריןדניל

 אחרים(. ר"ה ע"ב מ')ברכות
 סהעוסק יותר בעונתה ק"ש הקורא גיול ל~א"לםתקע(

 אחרת פעם בתורה מהעוסק יותר היינובועורה
 ק"ש בשעתשלא

 1144י
 לא ק"ש בשעת בתורה העוסק

 בנון )י"א( בשבת כדאמרינן פוסק בתפלה ואפילומיירי
 לתפלה. בין לק"ש בין מפסיקיןאנו

 נרול(. ר"ה ע"ב י')ברכות
 הנץ לאחר ק"ש זמן דעיקר משמע )זכונה( קר"שתקעא(

 קורם קורין שהיו כוותיקין הוי לא והאהחמה
 לפי לציבור הוקבע זמן דאותו רי"י להנ'!. סכ!וךלהנץ
 אדם בני רוב כי כלתיקין ולכ!הר להקדים יכולין היושלא
 שעה. אותה לכוין יכוליםאינם

 לק"ש(. ד"ה ע"ב מ')ברכות
 פירש"י ללבן ועכלת בין כמ2יכיר )זמנה( לע8"7םתקעב(

 שם עלה שלא מקומות ויש תכלת הצבועצמד
 צמר לראות יבולין נמי בלילה ועוד רק~~ה שפירהצבע
 חומין שני ונם תכלת בו קבוע שהי' כדרכו צבועשאינו
 לבן. של וחוליא תכלת של חוליא בו ועושיןלבן

 אלא(. ד"ה ע"ב מ')ברבות
 שועקנו פרשיות נ' ראותן בירושלמי איתא לש8"שתקענ(

 הרברות. עשרת שבהן לפיבקרעש
 בקשו(. ראה ע"ב י"ב)ברכות

 פסוקיס ששני כ!אדך בכל עד 3וונה צריך לעש"לםתקער(
 רוענן וביראתו באהבתו ה' ביחוד נודבריםאלו
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 צריכה כאן עד אחד ה' אלקינו ה' ישראל שמעובנן
 הלכתא והכי כר"מ הלכה רבא אמר ר"מ דברי הלבכוונת
 בתראה. דהוא כרבארקיי"ל

 אמר(. ד"ה וע"ב עד ד"ה ע"א י"נ)ברכות
 פטוקים ששני מארך בכל ער כוונה עיקי "ש כ4תקעה(

 וה5כה וביראתו באהבתו ה' ביחור מרבריםא5ו
 אף ןע"מ ה5ב כוונת צריך אחד ה' עד שרקכר"מ
 5עמוד המובחר מן מצוה מ"מ כדרכו דקורא כב"הרהלכה
 בפסוק 5עמוד מצוה בדרך דמהלך ה5כה וכן מהלךכשהוא
ראשון.

 עד וד"ה על ד"ה ע"א י"נ)ברכות
 ע5(. ור"ה אמר ד"הוע"ב

 5שון. בכ5 לומר דיכ51 פסקינן ל4א"עםתקעו(
 ב5שון(. ד"ה ע"א י"נ)ברכות

 אמר ש5א דאע"פ מעכבות אינן )ברכות( קר"2טתקעז(
 )ירוש5מי( יצא 5אחרי' ושתים 5פני'שתים

 הבדכות אב5 מעכבות אינן הברכות סדר רק בציבוראבל
 )יג.( כרלעי5מעכבווע

 הי'(. ד"ה ע"א י"נ)ברכות
 קדיש לענות מותר ק"ש באמצע וןפסק לאש"ש,תקעח(

 ךמשדאלסם"צ אכור, י"ח באמצע אב5וקדושה
 ובסוף מודים יאמר 5א אב5 הוא נם ישחה 5מודיםמניע
 רך"ון הברכה. בשביל ככורע דנראה ישחה 5אהברכה
 עם וקדושה קדיש 5ענות כדי פ5א בעושה 5המתין רני5הי'

הציבור.
 שוא5(. ד"ה ע"ב י"ג)ברכות

 ראמר יהודה כר' ה5כה יהודה ור' י"מ קר"שתקעט(
 נראה א"כ הכבוד מפני משיב באמצעאפילו

 כבוד 5ך דאין ק"ש באמצע וקדושה קדיש 5ענותשמותר
 שהי' רני5 הי' רך"ר2 אסור י"ח באמצע אב5 מזהגדו5

 הציבור. עם וקדושה קדיש 5ענות כדי פלא בעושהממתין
 שוא5(, ד"ה ע"ב י"ג)ברכות

 5או מפרש בירוש5מי בעמידה 5בבר ע5 לן8"עטתקפ(
 עומד מה5ר הי' דאם אלא עומד יושב הי'דאי

 מן מצוה מ"ט כדרכו קורא אדם כ5 אמרי רב"האע"נ
 ואינו כ"כ מיושב שאינו 5פי מה5ך כשהוא 5עמודהמובחר
 וכן ה5כה וכן עומד הי' כאשר מה5ך כשהוא 5כווןיכו5
 מ5כות עו5 ע5יו 5קב5 דאסור 5ך( )פ' בתנחומאאיו~א
 מה5ך. כשהואשמים

 ע5(. ד"ה ע"ב י"נ)ברכות
 זמן לעבור יכול באם מים ותפלה, לץ8"עשתשפא(

 אמיא. יהדר 5א תפלה ומן אוק"ש
 אמאן(. ד"ה ע"א מ"ו)ברכות

 בין ריוח עוד 5יתן מוסיף א5פם רב ל4א"2טתקפב(
 וחרף .כמו נראה יהי' דלא אף וחרההרבקים-
 מ"ם בין ריוח שיתן את ךעשיתמ את חכרתםוכן

 5התיז צריר ךכנן התיבה שבתחלת לא5"ף תיבהשבסוף
 5נו ואין שכר 5שון תשכרו ישתמע ש5א תזכרו ש5זיי"ן

 עמל"פ.לעשות
 בין(. ד"ה ע"ב מ"ו)ברכות

 מהיכן יורע שאינו ממעם 5ראש חוור מעה לש8"שתקפג(
 תיבה שדלג טעה מהיכן יודע הי' אם אב5מעה

 וכן ואי5ך פסוק מאותו אלא 5חזור צריך אינו פסוקאע
 הקורא(. ד"ה ע" מ"ז )ברכות ומנילה.בהל5

 5א מברך ואינו -ב5בו מהרהר קרי( )בע5 לץ8"שתקפר(
 והיינו בהרהור אפילו פי' 5אחרי' 51א5פני'

 ראורייתא דק"ש משום מברכות בק"ש טפי דשרינאמעמא
 היכא היינו דרבנן ק"ש למ"ד ראפילו דרבנן.וברכות
 הרהור 5י' רשרית כיון ןפךכינן מצרים. יציאתרהזכיר
 גם 15 תתיר ק"ש ירי 5צאת 5ענין כריבוד שהואאע"פ
 והי' דיבור שם דהי' בסיני כדאשכחן ומתרצינןדיבור
 כעונה. שומע שותקין שהיו ואע"פ 5טב51צריכים

 כדאשכחן(. יוציא, בע5, ד"ה ע"ב כ')ברכות
 אמת אמר 5א ספק ויציב( )אמת דתפלה לן8"שתקפה(

 שהוא לומר צריך ע"כ הא ותימה חוזדויציב
 מאמת וספק מק"ש 15 ברור הי' שאם מק"ש נםמסופק
 הואי5 וא"כ בק"ש יצי"מ שהזכיר כיון מה"ת יהי' 5אויציב

 מ5כות תרתי בה ראית 5ק"ש יחזור משניהםומסופק
 דטוב ראדך"י חדא. א5א 5יכא ויציב ואמת ויצי"משמים
 אמת דכשיאמר ק"ש מלומר ויציב אמת שיאמריותר
 אסת כבר קרא דאם הכ5 'טתקן 5ת5ות יש שמאויציב
 תפ5ה כדרך התפ55 דממתמא כבר ק"ש קרא גםויציב
 תימא נמי וכי שתיהן ידי ויצא ויציב אמת ואח"כק"ש
 אמת אמר ו5א ק"ש אמר שמא מ"מ ,טתיהן אמרדלא
 נמצא ויציב אמת כשיאמר ועתה 5היות יכו5 שזהויציב

 הכל.שהש5ים
 ספק(. ד"ה ע"א כ"א)ברכות

 הר"ר אמר עוד ויציב( )אמת ותפלה קוש"שתקפו(
 מאמת א5א מסופק שאינו שפיר דמיירי'טמעון

 ויציב אמת הוי ואפ"ה ק"ש שקרא הוא ברור אב5ויציב
 עם ויציב אמת אמר לא ספק שר"ל )וחוזר(דאורייהא

 אמת ו5א ציצית מ' לא אמר 5א אי שמסופק ציציתפ'
 דיצי"מ כר5תא רכרלדן יצי"מ. כ55 הזכיר לא וא"כויציב
 כהטום הוי ויציב אמת דטעם לפי ויציב אמת 5י'קרי

 ויציב. אמת בכ55 ציצית פרשת הוי וה5כךיצי"מ
 ספק(. ד"ה ע"א כ"א)ברבות

 בממה ישן הי' דגרסינן יוסף ה"ר 1אומר לן8"שתקפז(
 אא"כ ויקרא פניו יחזיר 5א בצדו ישנהואשתו

 5בינה. בינו מפסקת ט5יתהיתה
 והתניא(, ד"ה ע"א כ"ר)ברכות

 וה5א במטה שישן בעת 5קרות אפשר האיך לשא"שתקפח(
 5חוץ ראשו שיוציא רי"ל עצמו. ערותרואה

 בבגדו 5חצוץ יכו5 הערוה את רואה 5בו והריר4ש"ון
 5בו.כננד

 שנים(. ד"ה ע"א כ"ד)ברכות
 צואה אפי5ו ק"ש לקרות דאסור ר"ח פסק קר"שתקפמ(

 תאמרנה. עצמותי כל ום"5 בשרו ע5 בגדותחת
 פמק(. ד"ה ע"ב כ"ד)ברכות

 5א בצדו ישנה ואשתו במטה ישן הי' לשש"שתקצ(
 בינו מפסקת מ5ית היתה אא"כ ויקדא פניויחזיר

5בינה.
 והתניא(. ר"ה ע"א כ"ר)ברכות

 דלעיל מתניתא הא כי הלכתא לית פירש"י ל4א"שתקצא(
 בהם בשאין אפי5ו וחזירים כלבים צואתראסרה

 דבינו ר14ךמך ענין. בכל אסור ארם בצואת אב5עורות
 שיש שלהם ב5ול כשהן דוקא תרננולים רצזאתיהודא
 חוששין אין בבית ההו5כים בתרנגו5ים אבל נדו5 מרחוןשם

 ירעינן ו5א 5חוש יש ב5בד דבארוכרם י'טובירושלמי



רב נהטראוצר קו"ףטעינת התוספותקובץ

 מסרחת(. וצואתם שעורים התרנגולים טאכי5ין )רהי'5פרש
 5יוז(. ר"ה ע"א כ"ה)ברכות

 הערוה את נוגע עקבו וה5כתא דתפלה קר"שתקצב(
 ביריו. ינע שמא עקבו נוגע רגזרינן וטעכאשאסור

 וה5כתא(. ר"ה ע"ב כ"ה)ברכות
 יוחאי בן שמעון רבי וע"כ תפ5ה נ"כ נקרא לשא"עטתקצנ(

 5תפלה מפסיקין ואין 5ק"ש רמפסיקיןוחביריו
 צלויי עירן מטי הוה כי רשב"י גבי )5ג:( 5קמן ראמרוהא
 מפסיקין ןאבו ק"ש היינו מצ5י ההוא ומצלי ומכסי5ביש
 משמוע אזנו מסיר ירסי' 5רבי ר"ז רא"5 והא 5תפ5הנם

 אומנתו שתורתו במי רק היא תועבה תפ5תו גםתורה
 עור עבר 5א )היינו עוברת שעה היתה 5א ערייןאד
 ק"ש.הזמן

 כגון(. ור"ה כגון ר"ה ע"א י"א)שבת
 שכמו בין מפסיקין היו לא יריחו אנשי קר"עשתקצר(

 שישמע 5שם ראומר רמשמע )הוי'( 5שםישרא5
 ויענם.ישרא5

 5א(. ר"ה ע"א נ"1)פסחים
 החמה הנץ אחר הוי ק"ש רזמן פירש ור,ית קר"שתקצה(

 קורם ברין 'ט5א סמהרין היו 1ה11תיקיןוכר"ש

 5תפלה גאו5ה לסמור כרי התפ5ה חובת בשביל החמההנץ
 תיקנום תמירין בנגר רתפ5ות ד4שע"3 שמש עםשוזהא
 תפ5ה זמן מ"מ השחר בעמור הנץ קורם הי'והתמיר
 ולהכי הנץ בשעת היא התפ5ה חביבות ועיקר הניובשעת
 התפ5ה. חביבות בשבי5 ברין ש5א ק"שקורין

 אמר(. ר"ה ע"ב 5"ז)יומא

 ג' ער רזמנה מורו נמי רוותיקין ר"י ואומר לך4"עשתקצו(
 הנץ עם 5קרותה ממהרין שהיו אע"פשעות

 הניו אחר אותה קורין שאנו סומכין אנו דע"זהחמה

 זמנה ונמ'טך כאחרים מתחי5 ק"ש זמן הרין רב2ןהחמה
 )מצות מקרימין שוותיקין א5א יהושע כרבי שעווז ג'ער

 אחר ביום תפ5ה שיהא כדי הניו קורם 5קרותהוכמטכימין

 אחר שהיא שכו,2 עם ייראוך ע"ב( )תה5ים כדכתיבהנץ

 השכהט,זריחת
 אמר(. ר"ה ע"ב 5"ז)יומא

 גוטרין רוותיקין פירש חננא5 והרבינו ל2א"עשתקצז(
 קורין גומרין ומפרש מיר החמה הניז עםאותה

 רהיינו שמים מלבות קב5ת היינו שכהט עם ייראוךומפרש
 משמע 5תפלה גאו5ה שיסמור כרי י5ישנא דקעיהק"ש

 אמר(. ר"ה ע"ב 5"ז )יומא תפ5ה, בעיקרראיירי

 שאתה לשון רבכ5 כחכמים רה5כה נראה קר"שתקצח(

 רהקורא דגבם כרבים ה5כה ורבים ריחירשומע

 יצא. לאזנו השמיע ו5א שמעאת
 הקורא(. ר"ה ע"א י"ז)מגילה

 שממתין ויציב באמת כשעומר ר"י סומך לשא"עטתקצט(
 יהא ואמן וברכו קרושה הציבור עם שיאמרעד

 רבא.שמי'
 נקוט(. ר"ה ע"ב י"ח)0גי5ה

 צריך אין בסירוגין ק"ש קרא ראם ה5כה כן כ~איישתר(
 יוחנן ור' באיסורי כרב רהלבה לראשלחזור

 בוותי'.קאי
 נקום(. ר"ה ע"ב י"ח)מגי5ה

 פירש דך"ון עשרה צריר שמע פריטת קר"ש,תרא(
 כתב ור"ת בששה אפילו די"4* סגיבשבעה

 פירשו רעש"י דועלבוידי בש5שה ראפילו דנ"לבחמשה
 לעשות רוצה הי' 5א דך"ון אחר בשביל ראפילוכהטטו
 5עצמו.אפי5ו

 ואין(, ר"ה ע"ב ב"נ)מגי5ה
 נומדין אפ"ה מקצתן ויצאו בעשרה התחילואם אבי טעשרה פחות שמע על פורסין א'י "עש כ4תרב(
 )ירושלכוי(. ה5כה ובן יבלו ה' ועוזבי אוטר היוצאיםוע5

 אין(. ר"ה ע"ב ב"נ)כונילה
 טתרין הוי רע"ק פ"ט( )ברכות בירושלכר קר"עשתרג(

 שמע רקר"ש עונתא אתת הרשע טרנופםקמי
 מבעם או אתה חרש או סבא מבא א"ל וחך קרישרי

 וביון 1כ1' רשיעא רההיא רוחי' תיפח א"ל אתביסורין
 איפלינ ולא רקר"ש ענתי' ואתיא נפשי' בכל לי'רמטי
 וגחיך, קרי אנא בך בניןעלי'

 נרול(. ר"ח ע"א 5"א)סוטה
 רבנן ובין רבי רבין משמע רהכא תימה קר"עשתרר(

 בברבות כהטמע ןכן ראורייתא רקר"ש 5הואיוז
 ק"ש קורין בעה"ב עם מלאבה שעשו הפוע5ים)טז.(

 שתים 5אחרי' ומברבין ואוב5ים ולאחרי' 5פני'ומברכין
 ירושלים בונה בולל שני' כתיקונה ראשונה ברבהכיצר

 רטררבנן כהטום והממרב הטוב מברך ו5א הארץבברבת
 ראורייתא לקרות רחייב רק"ש מכ55 תקנוה רביבנההוא

 לוטר דדן1מק ררבנן ק"ש רגמ' סתמא )כא.(ןבנברכדת
 אםטבתא הוי רמראורייתא מינייהו רכהטמע הנירב5

בע5מא.
 ורבי(. ר"ה ע"ב ל"ב)סוטה

 ראה וזברתם אותו וראיתם רבנן רררשי לךש"עשתרה(
 זו ואיזו בה הת5וי' אחרת מצוה וזבור זומצוה

 ררבנן. רקר"ש בע5מא אסמכתאקר"'ט
 ואיזו(. ר"ה ע"ב מ"ג)מנחות

 היו רלא שמע את כורכין יריחו אנשי לצא"שתרו(
 כאוטר נראה יהי' שלא לשם ישרא5 ביןמפסיקין

 היו שלא אמרינן דבנירועשלמי השם את שישטע5ישרא5
 היו שלא שאוטר מי דיעט 5תיבה תיבה ביןמפסיקין
 5ברוך. אחר ביןמפסיקין

 ובורבין(. ר"ה ע"א ע"א)מנחות
 יהורת רבינו כתב ומכאן המטה על לשש"2טתרז(

 על לברך שאין בתוספתא מר5יקין במהבפרק
 לשמירה שהוא )כיון שטע 5קרווז אקב"ו מטתו ש5פניק"ש
 לצורך שהם משום מברכין שאין אחרונים למיםורמי
 מרומית(. מלח כה2וםארם

 סים(. ר"ה ע"א ק"ה)חולין
 קר"ש יקרא לא פרקרן יוסף ר' ראמר לשא"2טתרח(

 לגטרי צרו על אבל אפרקר קצת כשהואהיינו
 ק"ש(. ר"ה ע"א י"ב )נרהשרי.
 מן פחותה אוטנות לך אין ראר"א כ4חקעדי2תרט(

 היינו ובו' מאניותיהם ויררו שנאמרהקרקע
 קאטר בעצמו ר"א דך2אי בקרקע אומבוזו שעיקרבארם
 לבנות קרקע היינו ארם אינו קרקע לו שאין ארם כללעיל
 זרע בראר"פ מזונותיו לצורך וגם בו שירור ביתעליו
 תזבין.ולא

 שאין(. ר"ה ע"א מ"נ)יבמות
 אטר אונאה אין אוסך י"5 בירושלכר כ4אקעדיעתרי(

 אונאה: לו יש מופ5נ רבר הי' אם יוחנןרבי



 נחמראוצר רי"שקעיכת התוספותקרבץא

 הקרקעות אונאה להם 'סאין דברים אלוומתניתין
 אונאה הגיע שלא פור"ח מופלג שאינו בדבר לי'פתר
 רמיהן בכרי הוי לר"י מקח רבטול מכלל החפץ רמיכרי

 להן אין אונאה אמדה הדא נז.( )ב"ם ר"ת מפרשןכמ"ג
 טשתות ביתר רמטלטלין רומיא לאו להן ייט מקחביטול
 שוה אפילו פחות אבל בסנה מאתים שוה כגון בחציאלא

 הי' אם בירושלמי ר"י רקאטר דהא קיים המקחפרוטה
 מקח. ביטול רהה"ד דוקא לאו אונאה לו יש מופלגדבר

 אלכגה(. ד"ה ע"א צ"ח)כוזובות
 מקח ביטול ואפי' לקרקעות אונאה אין קרקעדר2תריא(

 ןךגגינך בריני. נחמן כרב רקיי"ל להםאין
 זצוק"ל חננאל הרבינו וכן ראיות הרבה מביא מפאםיצחק
 אמרינן בכתובות דהועמ כחכמים רהלכתא פסקור"נ
 א"כ פרטא בן ר"א לפניו ואמר חכמים כרברי עשהררבי
 אנו ד4שין המעשה את רבי והחזיר יפה ב"ר כחסה

 הלכה ששסקים האמוראים על אלא התנאים עלסומכין
 רמקח חכטים כרברי הלכה ר"נ ב"ח אר"ה אמרינןוהתם
 רבוואתא. כולי פסקו והכיקיים

 רי"ד(. תוס' ע"ב ס"ב)קירזשי;
 ולכטפו4ים קרון בעל הוא רישי"ן בשני לץ4ךתריב(

 שקררין לפי קרר נקט רלהכי י"ל קדרדנרסי
 קרונווע. להם להיותרגילין

 את(. ר"ה ע"ב ע"ה)ב"ם
 לענין ררוקא ריב"א אומר מנעלים קשירתתרינ(

 משום טפי שמאל של רחשיבא הואקשירה
 בסנעלים טעמא ולהאי בקשירה הוא תפיליןדחשיבות

 תחלה. ימין של לנעול יש קשירה בהםשאין
 וסי"ם(. ר"ה ע"א ס"א)שבת

 שוה כשהמשכון הקונטרס לפי' דמנלא קר2אתדיר(
 ובשבועות שכר 'טומר לכ"ע הוי זוזישיעור

 רברשוי י"ל דכ~יזקן כ"ע מורו דבשוי כפ"ה כהטמע)מג;(
 הוי מצוה רכדטום יוכף ררב מטעטי' ולא ש"ש לכ"עהוי
 אבר פירש כאלו רחשיב דשמואל מטעמא אלאש"ש

 בשעת זוזי שיעור שוי לא וכי מעותיך אבדוהכדשכון
 בעלמא. דברים לזכרון אלא לי' נקיט לאהלואה

 נימא(. ר"ה ע"א פ"ב)ב"מ
 דאוזפי מאן האי שמואל ראמר דמגלא קיעאתרטו(

 אבר רמנלא קתא לי' ואנח לחנרי' ווזיאלפי
 לשמואל פריך )מנ:( זב'2בזעות זוזי לפי אבד רסגלאקתא
 לא אומר והלה 'טוה הי' 1'טקל עליו הלויתיך מלעטדתנן

 הא לימא ואמאי תייב '2וה הי' דינרים שלשה אלאכי

 כל שיאבד סברא דאין עיקר לר"ת נראה דכןקבלתי
 ברפריש איירי בוראי יטמואל וע"כ פרייט בדלאמעותיו
 ואע"ג ריטמוא5 לי' לית אליעור זר' מעותיו כלשיאבר
 מעות איבד רלא וכיון היא ראממכתא יועיל לאדפריש
 הפסיד לא הם'טכון '2כננר מה נמ הכמ2כון עלהיתידים
 להסכרך שאמר היכא אלא אסמכתא כרקרי רלא סברור"ע
 סחל המלוה הכא אבל וכו' אוביר אם כגון דביו עלחבירו
 המשכזן. יפסד אם תובוכל

 לא(. ד"ה ע"א פ"ב)ב"מ

 ברפריש כיטסואל הלכתא ומ"מ דמגלא קיעאתרטו(
 דאין פירש דך"י( זוזי אלפי אבד דמגלא קתאדאבד
 לית דכ"ע הכא רקאמר נו2ום וטעמא כ'טמואלהלכה
 דקיי"ל האמת דלפי דעדך ראי' זו ואין דשמואללהו

 רע"ק וקאי בריטמואל פליגי כ'ט"ח( אבירה )רשומרכרבה
 פלינ ררב ואע"נ כרשמואל קיי"ל וא"כ כרשמואלומתני'
 מח:( )לעיל כשמואל וסבר בערבון אררב פליג רר"ידעדך בריני כשמואל והלכתא איתמר דינא לענין רשם:אלעלי'

 וסבר בריני קיי"ל נחמן וכרב כר"י הלכה ור"י רבוקיי"ל
כשמואל.

 לא(. ר"ה ע"א פ"ב)ב"ם
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 רי"שמערכת
א(

 ר14ובי
 מעשה ער בלהה מעשה על ברבים הורה לא
 סמך ויש שיורה לראובן גרם יזקדדזקריהורה

 הורית את ומתרגמינן אחיך יורוך אתה יהורה המקראמן
 אחיך יודוך כך בוש ולא הורית פירוש אחיך יורוךבך

 והודה. ראובן בא להורות שהתחלתשבשביל
 מי(. ר"ה ע"ב י"א)מכות

 מוסף של מקראור2 קהזביר צריר ראין פרשב"ם ר"זקב(
 א"ר חיננא רב כראטר דר"ח ולא ריו"טלא

 אינו שוב לאמר כתוב ובתורתך שאמר כיון לה.(3ר"ה
 צריך התחיל ואם ושופרות זכרונות מלכיות נביצריך
 במלכיות רוקא חיננא ררב רההיא מפרש וןא"ר2לסיים
 אבל לעולם להזכיר צריך רמוסף אבל ושופרותזכרונות
 מלבד שאמר במה רנפטר כלל להוכיר צריך איןרר"ח
 לכפר שעירים שני במחזורו דהניזק ומנחתה החורשעולת
 דיש לחלק נראה אין ןלך"י כהלבתם תמיריםושני

 רלא חרשיכם ובראשי לומר מניחין שאין קרמוניםנאונים
 יום ריאמרו ר"ה של ראשון וי"ט במוערות לזלזוליליתי
 מועדות לסימני ואתו ה'טנה כל של בר"ח כמו עיקרשני
 לר"י. נראה דאין שנימיום

 זכרון(. ד"ה ע"א מ')עירובין
 מתבסה שהחרש חנ הוא איז;;1 חרש בערך ובערוך ר"זקנ(

 ובראשי אומר שאין פי' ר"ח זה אומר הויבו
 זולתה. ולא בתפלה לאחרשיכם

 זכרון(. ר"ה ע"א מ')עירובין
 חנגזר דין מזכירים היו בר"ה בשמים ושמא :4"זקד(

 על בפסח רנרון בכדטנה דאמרינן )לעניןבפסח
 שתי בר"ה ששמע אחד רחמיר )יח:( ובברכותהתבואה
 שכל הפרנור מאחורי ששטעו זו את זו י2מכפריןרוחות
 ראמר יהורה כרבי נמי 4יי נרון( רבר"ה חזינן וכו'הזורע
 התבואה. על בפסח רין דגזלש בר"ה נירוניםהכל

 בפסח(. ד"ה ע"א ט"ז)ר"ה
 לאלתר ונחתמין דנכתבין גמןרימ צדיקימ ר"וןה(

 שזכיוועיו למי קדי נמורים רצריקים כה2מעלחיים
 דמ!עכ~ים מרובים שעונותיו למי גמורים ורשעיםמרובים
 רכתיב לחיים גמורים ורשעים למיתה נחתמיןהצדיקים
 גבי הכא דקרי זה ןכל להאבירו פניו אל לשונאיווכהטלם
 הבא, העולם לחיי כלומר חיים צריקים ונבי מיתהרשעים

 ונחתמין(. ד"ה ע"ב ט"ז)ד"ה
 וכו' הדין ליום הם כתות נ' אומרים ב"ש תניא ר"זק1(

 אחר נדונו שכגר דאע"פ המתים.כשיחיו



רנ נהמראוצר רי"שמ,ינת התוטפותלובץ

 אם אחר דין יהי' הנפש מפני בגיהנם או בג"עכיתתן
 ומתוך בגיהנם דינם קבלו שכבר ןיש עוה"ב לחיייזכהו
 יזכו. שכהשכך

 ליום(. ר"ה ע"ב מ"ז)ר"ה
 שטתוך במופה מתעשרת בתחלתה שרשה שנה ר"ה,ז(

 עליהם ומרחמים נ'טבר לבם ר'טיםשישראל
מה"ת.

 שרשה(. ד"ה ע"ב מ"ז)ר"ה
 זכרון מעשיך תחלת היום זה האירנא רמצלין ר"יץח(

 אלא עולם של ברייתו משום לאו ראשוןליום
 או להתקיים בו נידון שהעולם רין מעשה תחלתכדטום
 לר"ה. רהוקש רייבל ביוהכ"פ נמי שייך וזהלאו

 כמאן(. ד"ה ע"א כ"ז)ר"ה
 לו ודי ר"ח של להזכיר צריך אין רר"ה במוסף ר"המ(

 שבזה ומנחתה החודש עו5ת מ5בד שאמרבמה
 השעיר גם להזכיר וכדי העולות ר"ח מוספי כ5נכלל
 תמידים ושני לכפר שעירים וי2ני יאמר חמאתשהוא

כהלכתן.
 אילימא(. ד"ה ע"א ל"ה)ר"ה

 ושופרות זכרונות דמלכיות דאפסוקי פירש ור"ת ר"יץי(
 דלא פליגי דהתחיל והיכא חננאל( )רבקאי

 לפטור יכול אבל 5י' כראית ולמר ליה כראית למרימחות
 מקראות 14ב:ל לאמר כתוב בתורתך ע"י לנמריעצמו
 הקרבנות. במקום שהם 5עולם להזכיר צריך מוסףשל

 אילימא(. ד"ה ע"א 5"ה)ר"ח
 כהן רגילין שאין מתוך רר"ה ברכות ר~פלה ר"ין,יא(

 וממעה ארוכות בהן י'ט וגם קולםמשמיעין
 חובתן, ידי הרבים מוציא ש"צ לפיכך חבירו אתאחר

 ע"ב(. אות תום' פסקי)ר"ה
 תקיעה בין להפסיק אסור שופר ר~קיעת ר"יו.יג(

לתרועה.
 אין(. ר"ה ע"א י')ערכין

 וכרובים ישוררו והחיות לדליג אין ויוהכייפ ר"היד(
 מה מפני שואלים השרת רמ5אכי משוםיפארו

 שירה. אומרים שמה"ש משמע שירה אומרים ישראלאין
 אמיו(. ר"ה ע"ב י')ערכין

 כשמגיעים ששוחים העולם נהגו ויוכייפ 'ר"המו(
 שמה 5שחות אסור ברכות בסוף רק כילפסוקים

 זוקפין. ברכה בסוף וע"כ לשחות תקנורלא
 ומוצאו(. ר"ה ע"א ל"א)ברכות

 הזכיר ולא מעה אם יהודה רבינו כתב הודש ראשמז(
 יתפלל דלמה ב5ילה עור יתפלל לא במנחהר"ח

 לבד יום מבעוד המנחה תפלת כל התפלל כבר הריעוד
 ויתפלל יחזור אם כלום מרויח אין א"כ הזכיר שלאר"ח

 כבר וי"ח ר"ח תפלת עור יזכיר לא הרי ר"חבמוצאי
 היכא ראפילו כן כה2מע לא אלפם ברב י3!ידקךהתפלל
 הי' כך אחרת פעם להתפלל מצריך כלום מרויחדאין
 האלפסי. לשון מתוך מאלוו"ר משה לה"רנראה

 מעה(. ר"ה ע"ב כ"ו)ברכות

 ר"ח להזכיר שכת אם עומדים אין פ' בירושלמי ר"וקיז(

 לאו ואם לראש חוזר רגליו עקר אםבתפלה

 תפלה, לשומעחו!ר
 הא(. ד"ה ע"ב כ"ם)ברכות

 לומר דברגיל ראמרי כאיכא פסק אלפס יב ר"חיח(

 )אם 5ראי2 חוזר אינו רגליו עקר ולאתחנונים
 עקר לא כי נם רגיל אינו ךאמ בעבורה( ר"ח הזכירלא

 תחנונים לומר רגיל כי גם עקר יאם לראש חוזררנליו
 לראש. חוזר נצור אלהיכמו

 איכא(. ד"ה ע"ב כ"ם)ברכות
 אותו מחזירין אין ראשונה ב5ילה רוקא י"מ ר"וקים(

 לפי ערבית( בתפ5ת ר"ח של הזכיר 5א)אם
 אותו מחזירין שני' בלילה אבל בלילה החורש מקד,2יןשאין
 לחלק. נראה ולא שלפניו מיום מקורששכבר

 לפי(. ר"ה ע"ב ל')ברכות
 להזכיר רא"צ מורה ריב"ל דאפילו ר"י אומר ר"וקכ(

 כלל ליכא בר"ח רנביא כיון בנביא ר"חשל
 להזכיר. שלא נוהנין אנווכן

 ולית(. ר"ה ע"ב כ"ר)שבת
 ר"ח של הזכיר ולא ערבית בתפלת שכח דאם ר"וקכא(

 מקרשין שאין לפי ל:( )ברכות אותו מחזיריןאין
 משום ומתפלל חוזר אינו כלא"ה הלא בלילה החורשאת

 ערבית רתפלת אע"נ בה"נ ופירש רשות ערביתדתפלת
 צריכינן וע"כ רמי שפיר חובה עלי' רשוי' כיוןרשות
 בלי5ה. החורש את מקרשין דאיןלמעמא

 והאמר(. ד"ה ע"כ פ"ז)יומא
 רר"ח אהלל מברכינן רלא מדקרקין ייט י,לל ד4"וק,כב(

 ראין ערבה כמו בעלמא מנהג אלאשאינן
 מ5ס1ל אלא אינו רערבה ראי' דאין אומר ור"תמברכין
 למיקבע חשיכא לא מנהגא אלא היא תקנתא דלאווכיון
 וכמו בתורה מקורא גרע לא ההלל קריאת אבל כרכה5ה

 מנהג אלא ואינו גלות של מובים ימים אשנירמברכין
בעלכהש.

 כאן(. ד"ה ע"ב מ"ד)סוכה
 5נשים מוב יום המקום שהוסיף לומר ורגילין ר"וקכג(

 להם כשאמר העגל מעשה על נתרצו שלאב'טכר
 ויתפרקו 1ג1' נשיכם באזני אשר הזהב נזמי פרקואהרן
 ליתן. הנשים רצו שלא הביאו לא רניטיהם אבל 1ג1' העםכ5

 משום(. ד"ה ע"א כ"ג)ר"ה
 של הזכיר 51א שמעה דיחיד בה"ג פסק מכאן ר"וקכר(

 מתחלה ציבור שליח של בתפלתו 5ב1 יכווןר"ח
 דהש"צ בכאן )ראמרינן בקי 'טהוא אע"פ ויוצא מוףוער

 רשכ"נ פסקינן רהא מכאן ראי' ן14ין הבקי( את גםמוציא
 במ5אכה ראניסי שב'טדות עם אלא מוציא אינואומר
 אם ואפילו 5א דעיר אבל תפלתן להסריר יכוליןואינן

 התפלל כשלא אבל כשטעה רוקא בש"צ דיוצאאמרינן
 לא,כלל

 כך(. ר"ה ע"ב 5"ד)ר"ה
 היא. רמנהגא דר"ח ה5ל על מברבין אין הלל ר"וק,כה(

 מ"כ(. אות תוס' פסקי)תענית
 אסורות נשים אבל לאנשים מלאכה בעיטיית מותר ר"וקכו(

 הקב"ה ונתן בענל נזמיהן פרקו שלא לפיכמלאכה
 חדשים ראשי כה2מרות שיהיו בעוה"ז נשים שלשכרן
 אסור מוסף קרבן שיש ר"ח גם )וע"כ האנשים מןיותר

 לנשים(. מ5אכהבעשיית
 ושאין(. ד"ה ע"ב כ"ב)כשי5ה

 ונם יו"ט קרוי אינו שכן מ5אכה בעשיית שרי ר"חכז(
 בר"ה קאמר וכי מנהנ משום רק נאסראינו

 מיירי ר"ה ש5 דרעח ימים בב' לעם מ5אכה בימולכהוום
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 כראיתא מלאבה 5עשות ש5א דנוהגות נשים משוםא"נ
 ר"ח(. ד"ה ע"א י"ח )חניגהבפרר"א.

 ש5 שיעורין אומרים דוסא ור' דרבנן הגז ראשיתבח(
 ה55ו. שיעורין להו 1נא ירעינן 5א ופרםסנה

 ומנה(. ד"ה ע"א ק"נ)ב"ב
 רת5מיר משום מחו5 בבורו כבורו ע5 שמח5 רבנכט(

 כבורו על היטב 5מחו5 ויכול רי5י' תורתוחכם
 שמו ע5 נקראת בתח5ה יט.( )ע"ז כראמרינן היארש5ו
 בתורת אם כי '2נאמר שמו על נקראת ו5בסוף הקב"הש5
 ו5י5ה. יומם יהגה ובועורתו חפצוה'

 ינאי(. ד"ה ע"א י"ט)סנהררין
 בהגבהה קנאה והרביצה רביטהנביה ופירש"י ךבנוצה5(

 אסר קנאה ו5א דרבוצה אע"נ א5א ש5וונעשית
 לה קנה לא נמי הגביה דכי נראךל ר44ין במעשה5ה

 ש5ו שאינו רבר אוסר ארם אין אם ש5ו שתחשב5ענין
 יכו5ים אינם שניהם הבעלים נתייאשו ו5א נז5דהא

 קנוי' ואינו שלו חשיב לא בהכי וראי א5א וכו'5הקדיש
 באונמין. 5התחייב א5א5ו

 רבוצה(. ד"ה ע"א מ')חולין
 חבירו( )ש5 הבהמה דקיתה אף נקם יבותא רבנוצה5א(

 מעשה בה עשה ו5א עכו"ם 5פני מעצמהרבוצה
 נמי 44י אסרה אחד סימן בה שחמ אם מ"ם כ"כנדו5
 אע"פ מתכוין עכו"ם 5שם מסתמא הוא עכו"ם ד5פניביון
 בבר. רבוצה ואפי5ו סומר ישרא5 שהוא ובגון פירשש5א

 5פני(. ור"ה רבוצה ד"ה ע"א מ')חו5ין

 אות תחת והאמוראים התנאים יבואובכאן
 לפי ג"כ הקדושים שמותיהם לפיר",ם

 בית"אאלפ"א

 ר' 5י' רש5ח שמעתתא הני ככ5 ק11"5 אבא ר'5ב(
 קכ"ח(. )בב"ב המא בר יומף 5רבאבא

 מועמים(. ד"ה ע"ב ס"ז)יבמות
 בא הי' ואיך אמי רב ש5 ת5מירו הי' ה5א אבא ר'5נ(

 )אי אמי רבי רבו את ו5א אסי רב את5שאו5
 אבא(. ד'נרמינן

 אתא(. ר"ה ע"ב ב"ר)ב"ם

 1רבנ1רצינד אמי ר' ש5 ת5מירו שהי' פ2מע אבא ר'5ד(
 אבא. ר' היינושבא"י

 הוה(. ד"ה ע"א 5"ד)ב"ב

 5א וע"כ הוה יוחנן רר' ת5מיריה אבדע רבני5ה(
 אבהו. א"ר יוחנן רביגרסינן

 ה"ג(. ר"ה ע"א ק')פמחים

 ש5א משום 5ח1 5מטה גדול קימר בי אבהר רבני5ו(
 היו ברורו שנם משום אלא 5מע5ה חשובהי'

 כמותו. מעשהאנשי
 ו5ממה(. ר"ה ע"א י"ד)חגיגה

 אברהם ש5 בחיקו יושב היום אהבה בר אדא רב5ז(
 15מר ןנךאה סת י"א בקונטרם פירשאבינו

 ארא דב דזדן מי5ה 5ברית שנכנם אברהם ש5 בחיקויושב

 רורות ער רבי משמת הרבה ימים שהאריך אהבהבר
 רשני פירש ר"י 44ך יצחק בד נחמן רב בימיאחרונים

 הוו. אהבה בר אדארב
 היום( ר"ה ע"ב ע"ב)קידושין

 )ר"ת( 5חור אושעיא ורבי 5חוד אוע(עיא רבנ5ח(
 אחרונים באמוראים שהי' אושעיא רבומצינו

 אושעיא. רבי נרסינן ל'( )ביצהוהתם
 אמר(, ר"ה ע"א ס"ח)עירובין

 במח5וקת אביו חכאש רבי קורם מזבירו אדשעיא ר'5ט(
 ננ.( )עירובין כראמר מדאי יותר גרו5 שהי'5פי

 נמי ר44מך אושעיא ר' זה היכ5 כפתח אחרונים ש5לבן
 5עמור חביריו יכ5ו ש5א ברורו בר"ם ברורו אושעיאד'
 רעתו. סוףע5

 והחוט(. ד"ה ע"א נ"ט)ב"ב
 שפיד )וע"כ פפא רב אחר היו ורבינא אחא רבמ(

 כוגוברא ורבינא אחא רב פ5וגתת ע5מקשה
רר"פ(.

 הניחא(. ר"ה ע"א פ"א)ב"מ
 והי' שא5תות שעשה נאון אחאי רב יש אחאי רבמא(

 אמורא. שהוא אחאי רב וי'2 אמוראים כ5בסוף
 פשימ(. ר"ה ע"ב ב')כתובות

 רב רהוא ר"ש אומר הי' בר מתור אחאי רבנמב(
 מבוראי מרבנן שהי' השא5תות שעשהאחאי

 בכתובות ומידקד הוראה רהוסיף אשי ורב רבינארבתר
 בתרי' רמיירי אשי רב אשכח)ב'(

 פריך(. ר"ה ע"ב ק"ב)זבחים
 אחאי רב דהוא שמוא5 רבינו אומר אחאי רבנמנ(

 רבתר מבוראי מברנן שהי' השא5תותשעשה
 בסוף דבריו אח"ב וכתבו הוראה דהוסיף אשי ורברבינא
הש"ם.

 פריך(. ד"ה ע"ב ק"ב)זבחים
 וכ5 אמורא שהוא אור"ת ע"ב ב')ובכתובות

 ר' בה מגרף במו 5שונו תופם הי'אמורא
 ב"ק יוחנן ר' בה תהי ג:( )סנהרריןאבהו

 במ.( )ברכות אביי ע5ה 5ייטקיב:(
 ר"ת. ב"ש. מת5מידי הוא שמותי אליעזר רבנימר(

 דרבי(. ד"ה ע"ב ק"5)ש:ת
 ר"ת ופירש שברכוהו פירש"י הוא שמותי ר"אמה(

 מת5מידי דהוה היינו הוא רשמותיורשב"ם
שמאי.

 שמותי(. ד"ה ע"ב ז')נדה
 מסובין שהיו במדרש מצינו יהחטע ורבי רבימו(

 מביבם. האש ו5יהטהבסעודת
 כל(. ר"ה ע"א כ"ח)סוכה

 הירוש5מי בשם שובו ד"ה ע"א מ"ו)ובחגיגה
 אש ירדה בד"ת ינתעסקו ישבו ור"יר"א

 אותן(. והקיפהמה"ש
 5הקרים הגמרא ררך ראין 5ר"ת קשה אליעזר רבנימז(

 נראה לכך רבו שהי' ר"א 5רברי ר"ערברי
 השתא וניחא אומר ור"ע ר"א דברי דגרסינן5ר"ת
 ת5מירו. שהי' ר"ע 5דברי קודמין ר"אשרברי

 רבי(. ד"ה ר"ה ע"ב י"ח)קידושין
 אריסטוב5ם אחי הורקנום בן אליעזר רבימח(

 ברש"י(.)ר"ז
 קפ"ז(. אות תוס' פסקי)מנחות

 בגשם הק5יר ר"א שיסר ומה הקליך אליעזך ר'מט(
 העו5ם נבדא בתשרי ראמר כר"א עצרתרשמיני

 א5קים רברי וא5ו רא5ו אור"ת יהושע כר' יסר פסחובש5
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 ככואן(. ר"ה ע"א כ"ז)ר"החיים.
 ראשון מיום קרוביו רק יסר 5א הקליר אליעזר ר'נ(

 יום ש5 בקרושתא פיומי י~קליך שיסרדמה
 ש5 ב' ביום הפיומ זה לאומרו אחריו רד~נדץ3ןראשון
 וכו'(. צרקו )הפיומפסח

 י"א(. מי' ה5קמ בשיב5י הובאה ר"ת)תשובת
 מה ע5 א5חנן 5הר"ר קשה הקליך אליעזך ך'נא(

 ב' ביום אומרים שאנו בקרושתא הק5ירשיסר
 ביום גם פיומ שיסר )כהטמע וכו' אותו צרקו פסחש5
 מפני(. ר"ה ע"א כ"ה )מגילה יו"מ(. ש5שני
 שמעון ב"ר ר"א ה" הוא הקליך אליעזך ך2:ינב(

 קרא תנא רוכ5 אבקת מכ5 בפסיקתא ע5י'רקרי
 שמעו5ם הראייה עפ"י מקישים ר2נימיך 1פ11טןקריבץ
 שבכמה ררכו הי' דכן ראשון מיום קרובץ רק יסר5א

 שימת לאחוז כרי ש5נו הש"ם שיטת מניח הי'מקומות
 הירוש5מי. עפ"י רבריו ויסר ירוש5מיהש"ם

 ורג5י(. ר"ה ע"א י"ג)חגיגה
 א5יעזר ר' הוא כי ר"ת נתב הקליר אליעזר ך'נג(

 ר' רבי בן א5יעזר ר' ושהוא מו"ך בתום'הק5יר
 א5עזר(. ר' רשמו נמצא )וא"כ יוחאי בןשמעון

 כ5 בפ' תום' בשם י"ז רף יוחסין)הספר
 מקומו(. מצאתי ו5א חו5יןהבשר

 ימר פרה פרשת ש5 בפלוק הקליר אליעזר ר'נר(
 ראסר כ5 )5ענין טחו5 הרם מן הק5יר אליעזרר'

 הירוש5מי. עפ"י עשה והכ5 וכו' כוותי'( 5ן שרא רחמנא5ן
 נרה(. ר"ה ע"ב ק"מ)חולין

 אמורא. שהוא פרת בן ר"א הוא אלעזר ר'נה(
 כמה(. ר"ה ע"א ס"ה)נזיר

 היו 5אי ר5ר"א משמע )ה:( בברכות אלעזך ר2:ינו(
 5ו הי' או 5ו נו5ר כן שאחרי די"ל בנים5ו

 5נחמו. כרי כך ר"י לי' ואמר מקצתם ומתו הרבהבנים
 ואמר(. ר"ה ע"א ח')נרה

 הבית חורבן אחר הי' עזךי' בן אלעזך ר2:ינז(
 מיר תקנות עושה הי' זכאי בן ר"י רהאמובא

 5א ור"א ר"א ואח"כ גמ5יא5 רבן ואח"כ הבית חורבן5אחר
 ונשיאותו נשיא כשהי' שנה עשרה שמונה בן אם כיהי'

 חורבן.5אחר
 ת5ימר(. ר"ה ע"א כ"ג)ביצה

 מאיר 5רבי מובא קרים עזריח בן אלעזך רבינח(
 בן ר"א גרם עקיבא ררבי בברייתאולקמן

 פ5וגתיה. בר רהואעזריה
 רבי(. ר"ה ע"א פ"ו)יכמות

 א5עזר ר' שמזכיר מצינו עזריה בן אלעזר רבינט(
 בן רוסא רר' מעשה )גבי מז.( )יבמותברישא

 ר' מי ואחריו א5ך אני יהושע ר' 5הם ראמרהרכינם
 אף עקיבא ר' קורם עקיבא( ר' מי ואחריו עזריה בןא5עזר
 ער העו5ם ממוף הו5ך ששמך הוא אתה 5רע"קשאמר
 יותר מיוחמת מכדטפחה הי' שר"א מעמא היינוסופו

 כך נשיאותו בשבי5 רגם 5עזרא עיטירי הי' שר"אמרע"ק
 אביש5ום בן מחנן יותר מיוחמת ממשפחה הי' המצריחנן
 ברישא. אותו חשיבוע"כ

 רחשיב(. ר"ה ע"א ק"ה)כתובות
 )שבת דאמרינן מהא ר"ת יהקשה עזריה בן ר"אמ(

 ראב"ע מעשר הוה עינ5י א5פי תרימרנר:(

 מצות 5כ55 כשכא הוה חורבן 5אחר ור"א שתא כ5מעררו
 ר"ג תחת וכרנוהו נשיא כשמינוהו הי' שנה י"ח בןרהא

 אשתקר מרקאמר 5ר"א שודם שנים נשיא הי' ר"נו5כה"פ
 וכו'. צעריהבר"ה

 מקרשין(. אין ר"ה ע"א י"ג)ע"ז
 בקירושין כרמוכח תנא הוא שמוע בן אלעזר ר'מא(

)עח:(.
 פשיטא(. ר"ה ע"ב י"ר)יבמות

 אע"נ אמי רבי את שא5ה 5שאו5 שה5ך אמי ר2:ימב(
 נמ:( )גימין ברישא אמי רבי חשיב רוכתירככ5

 אעעג רישרא5 רארעא חשיבי כהני אסי ורבי אמירבי
 הי'. שחבירו 5פי 5שאו5 5פניו שבא תימה אין ממנושנרול

 אתא(. ר"ה ע"ב כ"ר)ב"מ
 אמי ר' מזכיר רבכ"ם אסי מר' גרו5 ה" אמי ר'סג(

 אמי שר' ו5פי הי' חבירו ןמ"מ אסי ר'קורם
 נ"ר )גימין רבי אמי ר' את אסי ר' קורהו ממנו גרו5הי'
 עצה 5ימו5 5פניו אמי ר' כא הי' שחבירו דלכשיע"כ(
ממנו.

 הוה(. ר"ה ע"א 5"ר)ב"ב
 נור בן אימי יהורה בן איסי נקרא הי' אמי ר2:סר(

 אסיתא מה55א5 בן איסי גמ5יא5 בן איסיארי'
 איש יומף הבב5י יוסף רוקבא בי' ש5יט ר5ארנחשא
 יב. ש5 ת5מייי אמי ר2:הוצ5

 ק"ו הוא,פסחים ר"ה ע"ב)יומא
 שבקי'(. ר"הע"ב

 אמי ורבי אמי ררבי אסי רב היינו 5או אמי ר2:ימה(
 5י כייפו מיכף רישרא5 רארעא חשיביכהני

 הי'. הונא מרכ קמן אסי ורב הונא5רב
 אמר(. ר"ה ע"א י"מ)חולין

 וה5כתא הש"ם את סירר בתראה שהוא אשי ר'סו(
 אשי כרב רה5כה )ועור אחא ר' 5גכיכוותי'

 ר"ה ע"א מ"ז בב"ם ובמנין בחכמה וגרו5 בתראהרהוא
ארצי(.

 בתמפורת(. ר"ה ע"ב מ')שבת
 ריום ררבא קמי' רקאימנא 5יגרם א"א אשי ך2:סז(

 אשי. רב נולר רבאשמת
 רמיה(. ר"ה ע"ב ק"ב)עירוכין

 אימא וכשאחותו המשמחה אבי הי' 3מליאל ך2:ןסח(
 מבית מקוב5ני כך אמרה רר"א( )רביתהוש5ום

 קאמרה. ארור ו5או ר"ג ע5 כוונתה הי' אבאאבי
 חוץ(. ר"ה ע"ב נ"ט)ב"ם

 הוא ן2:נד רבי ש5 זקינו הוא רהנא 3מליאל ר2:ןסמ(
 ש5 אביד רשבייג אחי גמליאל בן חנינארבי

 רורו הי' ררחב"נ )ח:( בנרה כושמע דמן הקרושרבינו
 מובא. מיניה קשיש רר"א התם קאמר כהט"ה רביש5

 של זקינו שהוא ריבנה ר"נ ש5 אביו ה" הזקןרשביי3
רבי.

 אב5(. ר"ה ע"א ל"ב)ע"ו
 ר"נ א5א ראנ מתם 5הזכיר רגי5ות אין 3מליאל ר2:ןע(

 ש5 חבירו ריבנה ר"ג שזהו 5היות ויכו5הזקן
 יהושע. ורבי א5יעזררבי

 בשפחתו(. ר"ה ע"ב ו')נרה
 והיינו שסעתתי' אמר הוה ררב משמי' הדנא ר2:עא(

 )שהי' )פירשעי( כרב היינו מ"5 כרבי'שבקי'
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 'טבקי'(. ר"ה ע"ב ק"ו)פסחים רב(. 'טלתלסידו

 רב רהכא בעובדא קאמר בירויטלמי דץדנ14 ר21עב(
 הירושלסי 'טל הענין ולפי נלותא רישהונא

 יהא שלא כרי הונא דרב לארוניה חנא ר' רזקפי'כדטמע
 הונא דרב ר"ח בפירוש איתא דדץכ:י הצריקים אצליושב
 נלוהא.ריש

 ורבי(. ד"ה ע"א כ"ה)מו"ק
 ירמי' רר' קמי' דיתיב הונא ררב אור"ת דץינא ר21עג(

 היט"ם בכל סתם שמזכיר הונא רב זהראין
 קמי' יתיב הוה ו5א ירמי' מר' הרבה גרול הי'דאותו
 חבירו ירמי' ור' יצחק( ורב )לר"ה דררקי להו רקרידעדך
 יהורה רב של תלכוירו זייא ור' מסנו וקמן זירא ר'ש5

 הונא, 5רב לו צריך הי' יהודה רב 'טל רבו 'טהי'ו'טמואל
 יתיב(. ר"ה ע"ב י"א)גימין

 הוו. הונא רב תרי דץדנ4ו ר21ער(
 בעא(. ר"ה ע"א י"ג)חולין

 תלמירו 'טהי' חר הוו המנונא רב תרי המנדנא ר21עה(
 של תלמירו שהי' אחר הי' ועור חסרא רבשל

 מראית ברי המנונא לרב רב 5י' ראסר )נד:( כרלעילרב
 לך. אוטיבלר

 כתובות ר"ה, ר"ה ע"א ס"ג)עירובין
 יתיב(. ר"ה ע"בנ'

 רמוכחא רב בי אמרי הונא רא"ר היכא דץמנדנא רננעו(
 הונא רב תימא לא הוא הונא רב רלאוכדלתא

 דץמנרנא רננ הונא רב הוא סתמא אב5 המנונא רבאלא
 ררב חבר תלסיר חמרא ורב הוה חסדא ררב חברתלמיר
 'טתי' המנונא רב ראשכחן הוו המנונא רב ד1[ריהונא
 )קו.( בב"ק כראמר רב 'טלתלמיר

 ע"ב(. פ"ג)יבמות

 בקונמ' פי' קרנונא המנונא לי' דאמרו המנדנא רב2עז(
 פירש דך"וק ו[ורה בעל ולא אתה קרנותיו'טב

 כאן ואין חם( )רנ נונא חם היינו המנונא אומראתה
 לפרקי' אתו רלא רנזוניא )סבי קר שהוא רג נונא קראלא

 אותם(. לנרות 'טילך המנונא רב את ר"ח ושלח חסראדרב
 המנונא(. ר"ה ע"א כ"ה)קירושין

 רהוה כראמרינן יהורה רב שק תלמירו זיךא ר'עח(
 לאר'ן למיסק רבעי משום יהורה מרבמשתמימ

ייטרא5.
 יתיב(. ר"ה ע"ב י"א)גיטין

 מלכות. הרוגי מעיטרה הי' המתורגמן חדצפית רנניעמ(
 רבי(. ר"ה ע"א ל"ו)בבורות

 בשליטים לומד 'טהי' מה כל אבא בר דץייא ר21פ(
 ביום רבי' יוחנן ר' 5פני הכל חוזר הי'יום

 ואחר.'סל'טים
 כל(. ד"ה ע"ב ל"ח)ברכות

 בבבל למר תח5ה רר"ח פירש רשב"ם חייא רנניפא(
 וערי"ל רבי לפני ולמד עלה זקנתוולעת

 קנח:( )ב"ב כראמר רבי לפני חבר תלכרר הי'בזקנותו

 רע"ק. ש5 חבר תלמיד עזאיבן
 כמשי(. ד"ה ע"ב י"ר)נרה

 שהיו לתלמיריו אומר הי' בא"י שהי' דץנינא ך21פב(
 שהיו לתלמיריו אומר מבבל שהי' ורבמבב5

 5עסוק יבולין הי' ש5א 5התרחק הי' 'טררכן לפימא"י

 הא(. ד"ה ע"ב מ' )שבת בביתם.ב"כ

 עקיבא רבי בפני מרכבה מעשה הרצה חנינא ר21יפנ(
רבו.

 והתניא(. ר"ה ע"ב י"ר)חניגה
 ר14"רן דיבנה ר"נ של בנו שהי' פירש"י חנינא ר21יפר(
 גורלו שעלה הסתת איש פנחס נבי אמור( )פ' בתו"בוהא

 סתת וכי נסליאל רבן בן חנינא רבי אמר ב"נלהיוו[
 חתן לו הי' האיך דיבנה ג ר- בן ואי הי' חתנינו וה5אהי'
 מכדט חתנינו דלאו רי"ל החורבן אחר הי' והלאכ"נ

 אבותיו. חתן אלאקאמר
 והא(. ר"ה ע"ב ח')נרה

 מעשים בעל שהי' למעלה דומא בן חנינא רנניפה(
 רורו. בני מכליותר

 רבי(. ר"ה ע"א י"ר)חניגה
 רבר, י"ח קורם נשנית הכהנימ מגן חנינא ר21יפו(

 ע"ב(. מ"ו)פסחים
 תלמיר המנונא ורב הונא ררב חבר תלמיר חמדא 21 ופז(

 )סב.( בעירובין כדמוכח חסרא ררבחבר
 אמרי(. ר"ה ע"ב פ"ג)יבמות

 בנים לו נתקיימו שלא בקונמרם פי' דזסדא רננפח(
 מר כראשכחן לו היו בנים רהרבה נראהואין

 וכן חסרא רב בר חנן רב ר"ח בני קשישא ומרינוקא
 ר"ח. בני פנחם ורב מרירב

 לרירי(. ר"ה ע"א קמ"א)ב"ב
 הי' )רחבא רחבא של מובהק רבו הי' ידעדה רנניפמ(

 לא"י(. שעלה מצינו ולאבמומבריתא
 אמר(, ר"ה ע"ב י"א)ביצה

 ד21ן הוה עקיבא ררבי בתראי מתלמידי יהדדה רנניצ(
 חבר תלמיר הי' רהוא מיני' קשיש הי'עזאי

 רבי(. ר"ה ע"א מ"מ )יבמותלרע"ק.
 זירא רך' שמואל של תלמירו הי' יהדדה רננצא(

 נדטתמימ רהוה כראמרינן יהורה רב שלתלמירו
 ישראל. לאר'ו למיסק רבעי כךטום יהורהמרב

 יתיב(. ר"ה ע"ב י"א)גימין
 ומסיק מתון יהורה רר' לכשירצה חכם ידץרדדו ר'צב(

 ומקשה. חריף ור"מ )יר.( בהוריות אמרינןוכה"נ
 חכם(. ר"ה ע"א ס"ז)נימין

 )ההוא לי' וקרי בפומבריתא ראש הי' ידץדדדץ ר21צג(
 פירש ור"ש ננאי ררך 'טויסקל בר יהורהגברא(

 הלוי(. רבינו ב'טם זה פי' )וברש"י צלי אוכלגרנר;
 הזקן(. ר"י תום' ע"א ע')קידושין

 ער"ש רצ"ך סימנים לתת רניל הי' יהדדה רנניצד(
 קורין ביכורים דמנניאין יה"ז. זר"רבאח"ב

 בחומיט. הכתובבסרר
 רל"ד(. אות תום' פסקי)מנחות

 ע"י המרברים ראש הי' אילעי בר ידודה רביצה(
 על ראש קיסר מינהו דשמא לג:( )שבתקיסר

 ד14כ~שך4 רבי( בית של נשיאה דבי )מוריינא נשיאבית
 קיים הי' ר"י קודם רנפמר ר"מ ראפילו ביכךושהי'
 בירושלמי כרמוכח רבי בר שמעון ררבי בהלולאעריין
 מחללין ואמר ממפחין שהיו ושמע פתחא קמי רעבררביצה
 הי'. רב בימי ואף ה,טבתאת

 מוריינא(. ר"ה ע"א ק"ד)מנחות
 הי' ראחר היו שנים שמא בתירא בן ידישדה ר21יצו(

 הי' ועור )ג:( בפסחים כרמובח הביתבזמן
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 להוליר. יכול הי' שלא בתירא בן ר"י של מאביוטכשפות בי~י ור"י רר"א )סנחררין( בירוש5טי ראמרינןאחר
 ר"י(. ר"ה ע"ב ס"ה)מנחות

 ההוא ושמואל רב ביסי שהי' נשיאה יהדדה ר2ניצו
 רהכא והאי הנשיא יחורח רבי בן ר"ג שלבנו

 ושסואל. לרב כיי" רחוה יוחנן רבי שלתלפירו
 שלח(. ד"ה ע"א כ')ר"ח

 רבי אינו אמי מר' רבעא גשיאה יזקדדדן ר12יצח(
 בנו בן אותו כי מי'טחא ר'טרא נשיאחיחורח

 של בנו בן ןשמא הי' אחריו אלא הי' הקרוש רבינושל
 רמו"ק הנשיא ר"י והוא הוה ה.טמן על רגזר יחורהר'

)י2:(.
 בעא(, ר"ה ע"ב ל"ג)ע"ז

 רשב"ם פי' בנו יהושע את רע"ק צוה יהדשע רביצט(
 נראה ד4וין הי' קרח רר"ע קרחה בן ר"ירהוא

 קי"ב )פסחים ננאי דרך קרחה בן אותו קורא הנמ'שיתי'
 היו יהושע יתרי מפרש הא"ה יהושע(. ר"הע"א

 ארם. שםוקרחה
 חוץ(. ר"ה ע"א נ"ח)בכורות

 יוחנן רבי לפני מרכבה מעיטה הרצה יהדשע רבניק(
 רבו. זכאיבן

 והתניא(. ר"ה ע"ב י"ר)חגיגה
 בקונמרם כרפי' לוי הי' חנניא בן ידןרשע ר12יקא(

 כח.( )ברנות כראמר הי' עני יהדשעדר'
 אתה. 'טפחמי ניכר ביתךמבות5י

 נתון(. ר"ה ע"א כ"ז)קידושין
 רר' קאמר ובב"ר בירושלמי לדי 12ן יזקו~טע ר'קב(

 סילי ראמרי רררקי מאותן ה11 יהושע ור'אליעזר
 בית אלף כ11תייה1 איתמר 5א נון בן יהושע בימיראפילו
 שלנו. ה'ט"ם על וחולק וכו' בינהא5ף

 א"ל(. ר"ה ע"א ק"ר)שבת

 שהי' אביו 'טם בך ראש פתר 2נן ידןו~טע ר'קנ(
 ר' וכו' מת מומאת כל ר"מ 5פני ודןיושב
 יהושע ור' ממל בן יהושע לר' אמר חנני' בןיהישע

 שהי' ר"א הזכיר הכדטנה שמירר ןך2ני 5ר"א. ממלבן
 בן יהושע ור' הרא'טון 'טהוא חנני' בן יהושע ור'אחרון
 להזכירו. חש לא האמצעי שהואממל

 ש"מ(. ור"ה רתניא ר"ה ע"ב נ"1)נזיר

 מסתמא כר"י חשוב רלארם רפירש"י ידומנן ר12יקד(
 דהא ותימה אהבה ש5 יסורין אלא היולא

 אהבה ש5 יסורין ה11 לא כלל בנים הוי ר5א רהיבאמסיק

 בנות כהטום ואי בנים 5הם היו ש5א צריקים במהוהרי

 וכו' גרמא רין יפרש רגראה בנות 5י' ה11 נמיר"י
 אהבה. של יכורין רהוו ש"מ בכך אחרים לנחם רגי5כודהוה

 והאמר(. ר"ה ע"ב ה')ברכות
 תנא רלאו אברייתא לפלוגי אתי 5א יוחנן ר2ניקה(

 תנא ארב רמשני )ח.( בכתובות ברמוכחהוא
 יוחנן. לרבי הכי לשנויי בעי ולא ופ5יגהוא

 רבי(. ר"ה ע"ב ז')יבמות
 בכמה רב על פליג ומ"מ הי' אמורא ידחנן' ריקו(

 רב מחזיק הי' ש5א הוא תנא ררב אףדובתי
 תנא. שהי' יוחנן ר' נמי איבא ומידעכתנא

 רב(. ר"ה ע"א ח')כתובות
 רבי אלא האמורא יוחנן ר' היינו 5או ידומנן ר'תז(

 נורי, בןיוחנן
 הוא(. ר"ה ע"א ס"ה)נזיר

 ספיקות כמה יוחנן 5ר' כהנא רב בשפשמ ירומנן ר'קח(
 חזקי' נפמר בבר )קיז:( בב"ק כראמרששא5

 א5א כהנא מרב ספיקותיו שוא5 הי' 5א קיים הי'דאי5ו
 ויושב חזקי' מניח הי' 5א כהנא יב ןגם רבו שהי'טחזקי'
 ישיבה בעל הי' לא בעצמו ידומגן דר' יוחנן ובילפני
 קיים. שחזקי'בעור

 רבי(. ר"ה ע"ב פ"ר)גימין
 בנות פלקן כי אמר מבילה אשערי ריתיב יןומגן יי12יקמ(

 ר5הוו היבי כי בי לפנעו מצוה ממבילתישראל
 ראמרינן והא כוותי אורייתא נמירי כוותי 'טפירי בנילהו

 רסלקת בעירן באיתתא דפגע מאן האי קיא.()פסחים
 בה כשפוגע היינו זנונים רוח 5י' אחזת מצוהממבילת

 התם א"1 פגיעה זו אין בקבע שם יושב שהי' ר"יאבל
 הנהר. סן ערומה בעורה כשעולהשפוגע

 יתיב(. ר"ה ע"א פ"ר)ב"ם
 ירושלים משפירי אשתיירי אנא דאמר ידחנן רביקי(

 מכהטפחתם. אשתיירי והפי' הי' חורבןאחר
 בדבר ארם בני משאר מ'טונה שהי' ר"י שהזכירדלפי
 ביופי. משונה 'טהי' ג"כ הזכיראחר

 אמר(. ד"ה ע"א פ"ר)ב"מ
 יהוצדק בן ר"ש של תלמירו הי' ידחנן רביקיא(

 בן לר"ש ר"ל לי' קרי ע"א כ"1ובסנהררין
 רבו בבוד על יוחנן רבי מוחה הי' ולא בקר רועהיהוצדק
 ר"ת ואומר רבו בכבור למחות ארם מחויב הלאהיתכן

 ה11. יוחנן רבירתרי
 אמר(. ד"ה ע"ב י')נרה

 חזור יהושע לר' שאמר גדדגדא ב:ן ידומנן ר'קיב(
 המשוערין מן ואני המש~ררים מן שאתהבר

 אמרינן )נו:( ובסובה לוים 'טניהם שהיו משמע יא:()ערבין
 הפנים מ5חם שכרן נומלין היו שבמקרש רלתותמגיפי
 מקומות בג' ןי"ל לבהנים אלא מותר אינו הפניםולחם
 ואותן בתמיד כראמרינן בביהם"ק 'טומרים הכהניםהיו

 הפנים. סלחם שכרן נומלין היו ר5תותמגיפי
 נתון(. ד"ה ע"ב י"א)ב"מ

 ר"ג קורם נשיא שהי' זכאי בן ידומנן ר2ניקיג(
 )ר"ה ברתנן חורבן לאחר עד נשיאותוכדטכה

 זכאי. בן ר"י התקין ביהמ"ק כו,טחרבכמ:(
 מקרשין(. אין ר"ה ע"א י"נ)ע"ז

 והא כהן הי' ר5א שטמע זכאי 12ן יוומגן ר12יקיר(
 5תלמיריו ריב"ז שאמר פרה נבי בספרירתניא

 אלא קאמר עצמו דהוא לאו שכחתי ירי ושרתו שעשומה
 הוראתו. עפ"יכלומר

 שהכהנים(. ד"ה ע"ב ב"א)מנחות
 דחסדא בגרבי שותפי ה11 ירסי דרבני ידנה ר12יקטו(

 יונד דרבי ברי' מני רבי אסר יונה רבי רסךכד
 א"ל הוא רירי' יונה רבי בי' רכתיב נרבי כל יוסי5רבי

 ירו'טלמי ב'טם )ר"ח רירי וה'טתא דירי' הוהאשתקר
 פ"ב(.רמע"ש

 איכיר(. ר"ה ע"ב קם"1)יבמות
 נשרף מיד עליו שפייח עיף כי עיייאי ב1 יונת1קמז(

 תורה שנתנה בסיני בנתינתם שמחים'טהרברים
 כל(. ר"ה ע"א כ"ח )סוכהבאש.



 נחטדאוצר רי"שטעיכת התוםפותקובע410

 כפוף הי' קיים יוסי ר' הי' אילו ראר"פ ידטי ר'קיז(

 רהא נשיאותו סחמת שלמה רבינו פי' רבילפני

 לי' ראמר יר:( )נרה כדמוכח מרבי נרול הי' יומיר'
 אומד רבי כרברי ביסנא בר חמא לר' יופי בר' ישמעאלר'

 אמר לי אכער רבי כרכרי לי' אמר אבא כרכרי אולך
 הרב רברי שמניח הוא נרול רארם עליו שאומרים זהולי'

 הי' מתחלה רוראי מפרש דך"יצ התלמיר רבריושומע

 ברקאמד רבי נתחכם אח"ב אבל ר"י של תלמירורבי

 שמעתתי'. ומחררן נבי' רבנן שכיחי מתיבתא ריש רביהתם
 אילו(. ר"ה ע"א נ"א)שבת

 חכדטה ונטעתי נעלתי בעילות ה' דאמר ידגמי ר'קיח(
 חלפתא, ר' ר"א, ישמעאל, )ר' בישראלארזים

 יוסי רר' למימרא ומקשינן מנחם( ור' אבמילםרבי
 בעילות( חמש רק בעל שלא )היינו עונה מצות קייםלא

 מצות בהן לקיים רצה 1;א היו ריבמות בירושלמיוכדטני

 ראשתה. ביאה רהיינו יבום מצות לקיים כרי רק אלאעונה
 אימא(. ד"ה ע"ב ק'"ח)שבת

 נזרתם על נמשי' ריהב בירושלמי מפרש ידטי ר'קיט(
 וןדטסותא השם יחוד על רמו נשפךפירוש

 המילה. על נפשו שנתןפ"א
 שפעו(. ר"ה ע"ב כ"ה)מו"ק

 רשמעתין חנינא ב"ר רר"י מפרש י"ת יוסי רבניקכ(
 שמוזכר שבש"ם אותו ואינו הי' תנא כרחךעל

 הי' וריב"ח רינר"ח משום רשב"ל אמר שהריבאמורא
 ואמר סמכי' רר"י ל:( )סנהררין ראמר יוחנן ררביתלטיד

 אלא משמו רשב"ל אמר ואיך ששמעת מה אמורלי'

 ה11. תריןוראי
 ה"ג(. ר"ה ע"א כ"ם)נזיר

 דקשה רבי של רבו הי' רר"י משמע יוסי רביקכא(
 הוה ר"י ראילו זא"ז מחכבים כמה )כר.(רנסנהררין

 ד44דך"יצ זקן הורה כבר ואמר רבי לפני ויושבכפוף
 נתחכם ובזקנותו יותר גרול ר"י הי' רבי שלרבבחרותו

 קמי' רבנן ושכיחי הואיל הכא נמי כראמר יותררבי
 שמעתתי'.מחרדין

 האיר(. ר"ה ע"ב י"ר)נרה
 מרע"ק זקן רהי' הכא משמע הנלילי יוטי י~ביקככ(

 ר"א קורם לי' מזכיר כריש )פנ.( בנימיןונם

 יוסי ר' 15 הי' חבר רתלמיר ינראה ור"ע עזריהבן
 בניטין שמזכירו ואע"ג הי' בשנים ממנו ורך לר"עהנלילי
 ר"ע הפסח באגרת מזכיר כן רכמו קשיא לא ר"עמקמי

 רבו. שהי' ר"םקורם
 אמר(. ר"ה ע"א מ"ה)ע"ז

 תרגום. עניני כטה שיש בתרגום בקי הי' יומף רבקכנ(
 כרמתרנם(. ר"ה ע"ב נ')כ"ק

 רברים לתרנם הי' רגיל נהור סגי שהי' יומף רבקכר(
 צ"נ(. אות תום' פסקי)ע"זשבכתב.

 כראמר רב של רבו הי' אבדימי בר יצחק רבנקכה(
 אחוי כחל לרב ראתנייה תנא איכא ק:(חולין

 שמת יביום בימיו הי' קא רבנא אברימי. בר לר"ילי'

 בר אר"י )עב:( ובשבת עב:( )קירושין רבא נולררבי

 נרסינן וע"כ המרחץ לבית רבי אחר נכנסתי פ"אאבדיםי
 רב רתרי דפכ"ל אברימי בר רר"י כדטמי' שאמר רבהכא
 )ר"ת(. רבא בימי וחר רב בימי חד היו אכרימי בריצחק

 האסר(. ר"ה ע"א נ')יכמות

 של חבירו שהי' משמע אבדימי בר יצחק רבניקכו(
 אחר ועדך רבא של רבו הי' והוא חסרארב

 ראפר מ:( )שבת כראשכחן רבי ביסי הי' יצחק()רבי
 וכו' רבי אחר נכנסתי אחת פעם אבריפי בר יצחקרב

 ראתנייה תנא איכא פז.( )ב"ב ראמר רב של רבו הי'והוא
 נרים דך"ש אברימי בר יצחק לרב אחוייה מדותלרב

 דך"רצ במרות רב לו ששנה כלומר לם"ר בלא רבראתנייה
 הי'. רב של ררבו ראי'מייתי

 ר"ח(. ר"ה ע"א צ"נ)מנחות
 היו רשנים ר"ת אומר אבדימי בר יצחק רבקכז(

 הי' שזה להיות ויכול הקרוש רבינו בימיאחר
 )ב"ב הכא ןמיוקו רבא של רבו הי' ואחר רב שלרבו
 בר יצחק רב רע"כ רשב"א אומר מי( ר"ה ע"אפ"ז

 רב. של תלמירו הואאברימי
 איכא(. ר"ה ע"א ק"י)חולין

 נראים רקאמר הונא רב של תלמירו ירמי' ויבנקכח(
 ירמי' ררב ןאע"ג מו.( )קירושין תלמיררברי

 לי' רקאמר בז:( )ברכווז הי' ררב חבר תלמיר אבאבר
 ברוב גרסינן בנבנרכדרצ מר. לי' קאמר ולא ברלתמי

 מ"1 )ובקירושין ירמי' יבי דבנקידדשין ירמי' רבספרים
 ה11(. ירמי' רב רתרי ונראה בתום' ממיק נראין ר"הע"א

 שבקי'(. ר"ה ע"ב ק"1)פסחים
 יהושע ר' שפראו הי' חורבן לאחר ישמעאל רביקכט(

 ישמעאל יבי דאפילו הי' ותינוק נח.()גימין
 ררשב"ג כ"כ קרם לא מלכות הרוגי מעשרה שהי'אחד
 נשיאותן נהנו ושטעון וגמליאל הלל דאמרינן עמונהרג
 קרמו חשמונאי בית דמלכות שנה מאה הביתבפני
 ושלש מאה ההית בפני פסק חשמונאי בית רמלכותמובא
 הוררום. שעמרקורם

 ארור(. ר"ה ע"ב ס"ר)מנחות
 ר"י רפירש 1למאי אלישע בן ישמעאל רביקל(

 הי' שנהרג ראותו שפיר אתי היו ריב"ארתרי
 יוסי רבי בן ישמעאל רבי שראוהו ב"א ר"י אותו שלזקנו

 'קי"ט זבחים )ובתום' רע"ק אחר הרבה שחיהואפשר
 פלונתא בר הי' אלישע בן ישמעאל רבי זו ר"הע"א

 אמר(. ר"ה ע"א ק"ר)יבמותררע"ק(.
 ראיתי אני יאמר יוסי ר' בן ישמעאל רביקלא(

 בספרים כתוב כך אלישע בן ישמעאל רביאת
 שנהרנ ב"א ר"י את בר"י ר"י שראה יתכן איך לר"יוקשה
 רבי לפני ויושב כפוף ישמעאל ור' עקיבא רביקורם
 הספרים למחוק אין דמיומד רבי נולר רע"ק שמתויום

 לפני ויושב כפוף הי בר"י שר"י בכך מה כי כךבשביל
 ויושב כפוף הי' קיים הי' אילו אביו יוסי ר' גם כירבי
 רבי.לפני

 אמר(. ר"ה ע"א ק"ר)יבמות
 רבי בימי בתראה רהוה יומי ב"ר ישמעאל ר'קלב(

 רר"ע פלונתיה בר אלישע בן ישמעאל ר'והכא
 רשב"י. שלרבו

 זו(. ר"ה ע"א קי"ט)זבחים
 בפריון סוררא רשקיל והא כהן הי' לא כד~בא רבנקלנ(

 כהנא רב כראמרינן לוקח הי' אשתו בשבי5הבן
 אמר(. ר"ה ע"ב מ"ט )פסחים אשתו. בשביל אכילהוה
 אשכחי' כהנא רב סליק כי יאמרינן כהנא רבנקלד(

 אפילו נרול הי' והוא נט.( )זבחים כרקילר"ש
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 מניח שה" נ5ל נראה יאין חזקי' ש5 אביו חייאמרי
 כהנא 5רב צריך הי' יוחנן שר' יוהנן ר' 5פני ו5ומרר"ש

 פעמים רשני י"ל 14לא לי' רהוו ספיקי כלראנכט-י'
 ישראל. 5ארץ כהנא רבע5ה

 רבי(. ר"ה ע"ב פ"ר)נימין
 ובפסחים כהן הי' כהנא ררב כד2מע הכא מהגא ר11קלה(

 5או אי רקאמר כהן הי' ר5א משמע)מם.(
 א"1 הוו כהנא רב רתרי ךי"ל נ5אי לא כהנתארנסיבי
 אשתו. בשבי5 ר5קחי"ל

 רב(. ר"ה ע"א ח')קירושין
 שפירש הקונמרם לפי' סייעתא יש מכאן מהגא ר11קלו(

 כהנא רב עלה חייא רב רבימי )פר:(בנימין
 שהי' חייא רבי של בנו כמו מבבל ע5ה כהנא שרבמבבל
 ןןקי' כהנא לרב ספיקות הרבה שאל יוחנן ורבימבב5
 חזקי' שכיב שכבר רמשמע הקונמרס למירושמקשים
 הי' יוהנן רבי של רבו רחזקי' מבבל כהנא רבכשעלה
 ורשב"ל בישיבה ויושב זקן יוחנן רבי הי' כהנא רבוכשעלה
 ע5ה. פעמים כמה יש1ןא לפניולומר

 כי(. ר"ה ע"ב כ"נ)מנחות
 רב ביסי שהי' אחרון כהנא רב והוא מהגא ר11ק5ז(

אשי.
 אמר(. ר"ה ע"א ק"ב)מנחות

 )כדטה שמו מוב ר"מ מדקאמר מקשים 1ןאיך ר11קלח
 ובהוריות ר"מ היינו 5או ראחרים מכ55רבינו(

 שואה רבי וא1ןך אחרים. לר"מ ראסקוה אמר)ינ:(
 קבעום אבויה בן מאלישע שקיבל שמועות צרפתבקונמרם

 שמועות שאר אבל אחר שמו שהי' מפני אחריםלשם
 רלאחר גראה אלא 1ןסרזברא דל14 בשמו.קבעום

 טהו5. כשהוא נו5ר ואמר בו הזר אחריםראסקוהו
 אחרים(. ר"ה ע"א י"ב)מומה

 וססיק מתון יהורה ור' ומקשה הייף 1ואיר ר'קלם(
 )יר.( בהוריות אמרינןוכה"ג

 חכם(. ר"ה ע"א ס"ז)גימין
 רלא קרושים של בנן לי' קרו סימאי בר 1ובחם ר'קמ(

 ניחא קא כי 'כה:( ובמו"ק רזוזי בצורתאאסתכל
 אביו שנם באביו קרושתו תולה וכו' מנחם רר'נפשי'
 קרוש.הי'

 רלא(. ר"ה ע"א ק"ר)פסחים
 הכא כרמשמע הי' רבא בימי רחל בר 1ורי רבקמא(

 מרי 5רב אכשריה רב נרס לא )מה:(וביבמות
 מצינו יעיך גיורא. איסר ש5 בנו והי' רבא אלא רחלבר
 ררב אבוה רבה קנר:( )שבת כדאמרינן רבה ש5 בנואחר
 רחל. ברמרי

 רב(. ר"ה ע"ב ע"נ)ב"ם
 ואחר נר הי' אחר הוו תרי רחל בר 1ורי ר11קמב(

 גמור. ישראלהי'
 רב(. ר"ה ע"א קמ"ם)ב"ב

 ולא הי' רבא ש5 רתלמירו נראה 1ושרשיא ר11קמנ(
 רבה.של

 לר"ש(. ד"ה ע"ב נ')מנחות
 נחטן רב היינו ר5או משמע יצחק בר נחמז רבקמי(

 לא:( )ניםין יצחק בר נחמן ררב כפ"ה ודלאסתם
 חתנו הוי מתם נחמן רב רהא נלותא ריש של חתנוהי'
 יעקב. בר נחמן רב והוא הי' ועשיר ג..וזא ריששל

 ששת. ררב חבירו הי' ב"י רר"נ מוכח111יררזטל1ני
 ב"י. ר"נ בפירוש מזכיר אינו בש"ם מקום בשוםדגם

 יתיב(. ר"ה ע"ב מ"נ)עייובין
 של חברו יעקב בר נחמן רב הוא מתם נחמן רבקמה(

 טובא ברוכתי מיכח 111יררזטלכןי ששת.רב
 שלנו בש"ס יגם ששת. רב של חבירו הוא יעקב ברדר"נ
 כשמזכיר א5א יעקב בר נחמן רב מקום בשום מזכיראינו
 חסרא. רב בר ר"נ או יצחק בר ר"נ אחר ר"נאצלו

 אנא(. ר"ה ע"ב ל"א)נימין
 שורא 5עשות יכול הי' קבוע ריין שהי' בחמן רבנקמו(

 א"ל וע"כ קבוע ריין הי' לא ששת ורבררייני
 ריינא. לאו ומר ריינא אנא צר:( )כתובות ששת לרבר"נ

 שורא(. ר"ה ע"א ע"ר3קירושיז
 יעקב. בר ר"ן הוא נמרא שבכל סתם נחמן ר'קסז(

 בר ר"ן רסתם משמע )ל"נ( קייושין1111ום'
 5א;( )גימין הקונמרס פי' מתוך שסשמע כמו ילאאבא
 ןך' נשיאה. רבי חתנא יצחק בר ר"ן הוא סתםרר"ן
 ע"ב 5"א )ובניטין ררבא תלמירי' הוה יצחק ברנוק1ןן
 הי'(. עשיר יצחק בר רר"ן אנאר"ה

 שלח(. ר"ה ע"ב ס"ו)ב"ב
 וב'ום רבא מקמי ונפמר הי' רבא של יבו גחמן ר21קמח(

 אשי. רב נולר רבאשמת
 אמר(. ר"ה ע"א ק"ב)סנחות

 הי' מובהק רבו סחורה שרב סשמע סחורה רבנקממ(
 רברים הרבה שאנש- מצינו מקומות בכמהשהרי

משמו.
 אמר(. ר"ה ע"א י"ם)ע"ז

 יטהי' קרחה קרוי רר"ע מפרש יש עקיבא רביקנ(
 עזאי בן שקראו רמה לר"ת נרזאיק ד4פיןקרח.

 שעה כל כן וקרותו לנו אין בעלמא בבדיחותא קרח5רע"ק
 ב'( )מלכים קרה עלה קרה עקה שנאמר הוא ננותרלשון
 אחרינא אינש אלא ה" רע"ק רוא לר"ת נראהלכך
 של בנו יהושע רבי קורם הרבה ונולר קרחה ששמוהי'

רע"ק.
 ורבי(. ר"ה ע"א ק"נ)שבת

 רבי לפני מרכבה מעשה הרצה עקיבא רנ2יקנא(
 רבו.יהושע

 והתניא(. ר"ה ע"ב י"ר)חנינה
 ולות והלכו למעות הוצרכו ותלמיייו עקיבא ר11יקנב(

 והי' שאמר מי את ערב ובקשה ממרוניתאאצ5
 הלכה בא ולא רע"ק חלה הוסן וכשהניע הנדול ויםהעולם
 והוא -עברך רע"ק חלה היום רבש"ע אמרה הים שפתע5

 בת נשתמית יום באותו הקב"ה עשה מה לי ערבהעמירך
 וצפה לים והטילה וזהב כסף מליאה קופסא ונמלהקיסר
 נרול טטון בה ומצאה אותו ונמלה פקום לאותוובאת
 נרולות. מתנות 5ו ונתנה ננזיו בבית והכניסתווכו'

 ומן(. ר"ה ע"א נ')נדרים
 לפני סורנוסרופוס מקפח רע"ק שהי' עקיבא ר11יקננ(

 לו אמרה זועף 5ביתו הלך פ"א בקראיקיסר
 תן זמה שונא אלו של א5קיהם לו אמרה אותישמצער פלוני מפני לה אמר היום זועפים פניך מה מפניאשתו
 א"ע וקשסה והלכה עבירה ברבר אותו ואכשיל רשות5י

 וכו' ובכה ושהק רקק אותה כשראה רע"ק לפניובאת
 בכה ופסו5ה סרוחה מטיפה ובאת כותית שהיארקק
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 ברוה"ק שראה 5פי ושחק בארעא דב5י שופרא האיעל
 תשובה שעשתה )אחרי 5ו ולהני2א להתניירשעתידה
ונתניירה(.

 אשתו(. ד"ה ע"ב נ')נדרים
 רבו את קרא ששסוא5 כתוב ראיתי עקיבא 41ב:יקנד(

 כרע"ק בדורו נדול חכם שהי' מפני עקיבארבי
בדורו.

 רי"ד(. תום' ע"ב מ"ד)קידו'2ין
 כר' מתני' 5אוקמי סהדרי דוכתא נכ5 עקיבא ר'קנה(

 אי דפדיך ע"א( פ"ב )ב"ם כראשכחןעקיבא
 כר"ע. דלא מתני' לה קמההכי

 לעו5ם(. ד"ה ע"ב ק"נ)ב"ק
 5או )5ב"ש( בזה אני מו,-ה דאמר עקיבא 81ביקנו(

 )סו.( דביבמות ב"ש מת5מידי דליהויכדטום
 צרת תבא מתי אני תמי' דקאמר כב"ה סבר הבתבצרת
 כב"ה. והיינו ואשיאנה לידיהבת

 מודה(. ד"ה ע"ב 5"ז)ב"מ
 עסק שנה מ' הברכה( )פ' בספרי תניא עקיבא ר'קנז(

 וכל 5ימד שנה ומ' למד שנה ומ'בפרקמסיא
 שחזר עד בנו יהושע ר' נולד שלא ךכטברא שנה. ק"כימיו
 שנה. כ"ד אחר רב מבירע"ק

 ומסו(. ד"ה ע"א קי"נ)ב"ב
 והא 5ת"ח מעולם שונא הי' לא עקיבא רב:יקנח(

 ת"ח לי יתן מי אמרתי ע"ה כשהייועידאמר
 ע"ה. ע5 שמתנאין סבור שהי' כדטום כחמורואנשכנו
 של זקינו הוא אלעזר ר' ש5 אביו הגד51 ט!רטא ר'קנס(

 אלעזר רבי ש5 בנו פרטא והיינו זהפרטא
 פרטא.בן

 פרסא(. ד"ה ע"א ק')כתובות
 5א ומ"מ לו כפופים היו הכהנים .טאר פרידא רב:יקם(

 יקרא דלא רעךך כהן. 5פני 5ברך רוצההי'
 אב5 כנופיא דאיכא וי"ס בשבתות דוקא היינו כהןלפני
 לקרות רצה 5א פרידא ור' כהן בפני שפיר קורא וה'בב'
 אברהמ"ז דקאי פירש ורש"י וה'. בב' אפי5ו כהןבפני
 רוצה הי' 5א ואפ"ה ש5ום דרכי כה2ום 5הם נתקןדלא
 ימים(. האריך )וע"כ כהן בפני לברך פרידארבי

 כי(. ד"ה ע"א כ"ח)טגילה
 לאכול יוחנן ר' רצה 5א ומ..מ הוה כהן צדוק רב:יקסא(

 סומאה לקב5 והוכשרו לחין )שהן זיתיםאצ5ו
 ב"ש מת5מידי צדוק שר' לט!י הארץ( עם למנעוחשש
 ר' הקפיד לא שמא יוחנן רבי חושש הי' ולכךהוה
 צריך אין אומרים דב"ש משום בסהרה לשומרםצדוק
 לי'(. ניחא דלא דעתא )5נלוילנקוב
 ודבי מא"י שהיו 5ת5מידיו אמר מבב5 הי' רב:קסב(

 מבבל. שהיו 5ת5מידיו אמר מא"י שהי'חנינא
 הא(. ד"ה ע"ב ס')שבת

 היו. חברים ולוי ועןמואי רב:קטג(
 רבה(. ד"ה ע"א ק"ג)פסחים

 לישראל. ישיבה וראש בדודו הי' גדול רב:קסד(
 והאמר(. ד"ה ע"א ס')ביצה

 לא רב כשטזכיר פעמים דכמה מפרשים יש רב:קסה(
 )כמו תורה ובעלי רבנים כ5ומר אלא מכה2רב

 לבבל(. רב אתאמכי
 מכי(. ד"ה ע"א 1')גיסין

 על רב ונקרא אבא הי' ש'טמו בערור פירש רב:קסו(
 חנשיא יחורה לרבי רבי דקרי כמו חשיבותושם

 אבא( )בשם בשמו קורהו חי' רב של חבירו שהי'ושמואל
 גופי' יוחנן רך' בבוד(. לשון הוא דאבא מפרש)ובקונמרם

 הוח בריאים מטהטפחת אבא פ"ד( )חולין אבא קורהוהי'
 יוחנן. מר' חרבח חשוב הי' שרבאע"פ

 אצטריך(. ד"ה ע"א ל"ח)חולין
 שטואל דלגבי וה"ה כר"י הלכה יו1קנן רך' רב:קסז(

 יוחנן. כר'הלכה
 ורבי(. ד"ה ע"ב ק"ד)ב"ק

 רב יחלוק לא ומסתמא קדמונים שהיו ךלרי רב:קסח(
 עליהם.נחמן

 ופירי(. ד"ה ע"ב מ"1)ב"ם
 ושמואל. רב הם שבבל רבותינו רב:,קסט(

 ה"נ(. ד"ה ע"ב צ"ז)ב"מ
 ורבינו בעזרו יהי' המקום אמרו דקגדול רב:ינך רב:,קע(

 רב. היינו דהכאהנדו5
 יש(. ד"ה ע"ב מ"מ)נדה

 כדמשמע סחורה רב ש5 מובהק תלמידו הי' רב:יקעא(
 )ל"ג( בב"מ דאמר ך1מא דוכתין. ובכמההכא

 אחת כד2נה באותה עיני שהאיר סחורה רב כנון רבאאמר
 התם. גרםרבה

 רבא(. ד"ה ע"א ק"ו)יבמות
 אלא רבי' מרבה ראי' להביא יכול דהי' רב:אקעב(

 קמאי. מאמוראי ראי' לאיתויי 5י'דניחא
 אמר(. ד"ה ע"ב קס"1)יבמות

 לא יהודה רי דאף מעו5ם הונא ר' ראה 5א ר2נאקעג(
 יהודה ר' שמת )יום בקידושין כדאמרראהו

 הרנא רך' הונא( ר' נפסר כבר יהודה ר' וכשמת רבנולד
 קנ"ה )וב"ב יהודה ר' של רבו כה2מוא5 אפי5ו הי'גד51
 רבה( כמו לא"י עלה לא דרבא איתמר ד"הע"א

 דב(. ד"ה ע"ב י"נ)בכורות
 ומצינו אביי ש5 רבו שהי' רבה היינו רישך רב:הקעד(

 יוחנן. רבי לפני תורה ל5מוד לא"י רבהשה5ך
 שם. תורה 5למוד 'טהלך מצינו לא עצמו אבייאבל

 קרקפנא(. ד"ה ע"ב כ"ב)עירובין
 אביי. אחר הי' ורב:א אביי של רבו הי' רב:הקעה(

 עבד(. ד"ה ע"ב כ"ס)יבמות
 הי' לא רבא אבל כהן והי' בא עלי מדבית רב:הקעו(

 נמי דבנמ"ח אע"נ שנין ארבעין חיה רב:הכהן.
 בית מנזירות שינצל בנמ"ח כ"כ עסיק ד5א ד"י אמרעסיק
 שאר שנם בידו הי' כה2יח של מחב5ו שינצל כדי אבלעלי

 רבא(. ד"ה ע"א ק"ה )יבמות לו. עומוותזכיות
 בשמעתין )נב:( בעירובין כה2מע יוסף רב 5נבי רב:הקעז(

 במה יותר הה5כה מתיישבת בדרךדהחזיק
 ךב:סדר שם. רש"י כפי' יוסף דב לנבי כרבהשהלכה
 בר כדבה הלכה יוסף ודב דרבה פוסק ואמוראיםתנאים
 סתמא דבדים דבשאר שוין רבותינו וכ5 ומחצה עניןכדטדה
 יוסף. כדב הוכחה 5יכא אי כרבההלכה

 והוי(. ד"ה ע"א כ"ט)ב"מ
 )נ"1( ךב:ב:"ק כרבה הלכתא נמרא נכולי רב:הקעח(

 ר"י אומר אבידה בשומר יוסף ורב רבהדפ5יני
 יוסף. כדב שפופקין כמו ולא חנם שוטד דהוי כרבהדהלכה

 והלכתא(. ד"ה ע"ב קי"ד)ב"ב



יי נחמראטר רי"טסעיטת תתוספותקובץ
 מדות 5עשות רגיל והי' יוסף רב של חבידו רבנהקעט(

 דבה התם דנרם הרם בכלי מרות הפשכטו
 בגימין מדות עושה שהי' רבא גם מצינו ינטיךד)ר"י(.
 ש5ש י"ז( )חו5ין נסי רבא ואמר בגיטין מדות ש5ש)עט.(
 י"ח )בר"ה רבה שם גם גורסין דיש אך בסכיןמרות
 ורב רבה דהא חסדא רב של חבירו דרבה רבה ד"הע"א
 ה11(. גמודים צדיקים תרווייהוחסדא

 איתמר(. ד"ה ע"א קנ"ה)ב"ב
 קאתי. ע5י מדבית רבה דאמרינן כהן הי' רב:הקם(

 ק5"ג( )חו5ין כרמוכח כהן הי' 5א רבאאבל
 מתנות. 5י זכי 5שמעי' רבאדא"ל

 רבה(. ד"ה ע"א כ"ז)חולין
 ע"א י"ח )ובר"ה הי' רב אחר רבות שנים רב:ך2קפא(

 חמרים וגמילות תורה הי' רבה דאצ5 רבהד"ה
 ארבעין חיה רבה וע"כ בגמ"ח מיני' טמי עסק אביימ"מ
 שנין(. ותרתין תשעין ואביישנין

 אמר(. ד"ה ע"א ז')ערכין
 חבירו ור"נ נחמן רב ש5 רבו הי' אבוה בר רב:הקפב(

 אמר רב"א למיגרם א"א )וע"כ ששת רבשל
ר"ש(.

 והאמר(. ד"ה ע"א ל"ב)גימין
 רבי. בימי רהי' 15טר םברא אין הונא בר רב:דןקפג(

 נקימנא(. ד"ה ע"א ה')סנהדרין
 ר' בימי הי' הש"ם יבנ51י הנה ביוב רב:הקמד(

 ןי"במ בר. בר קאמר להכי חנה של בנו ובןיוחנן
 יתכן. ולא חנה בר אביודשם

 רכה(. ד"ה ע"א ה')סנהררין
 הי' יהודה שרבי רחבא )כמו מובהק לרבו קרי רבניקפה(

 רבי(. 5י' קרי מובהקרבו
 אמר(. ד"ה ע"ב י"ג)פסחים

 כפוף הי' יוסי ב"ר ישמעאל שרבי בכך מה רב:יקפו(
 הי' אילו אביו יוסי רבי גם כי דבי 5מניויושב

 רבי. 5פני ויושב כפוף הי'קיים
 אמד(. ד"ה ע"א ק"ד)יבמות

 נראה לכך וקשה רב בקונטרם פי' רבינו רב:י.טפז(
 רבי. היינודרבינו

 א"ר(. ר"ה ע"א נ"1)כועובות

 כשנו5ד במדרש אמרינן הקדוש רבינו רב:י,קפח(

 ש5ח מ5והו ואמו ואביו 5מו5 שלא נזרורבי
 באנטונינום אמו והחליפתו 5פני' ואמו 5רבי והביאוקיסר

 ופטרום ער5 ומצאוהו קיסר 5פני שהביאתו עדוהניקתו
 א5א זה את שמלו ראיתי אני הגמו, אותו ואמר5ש5ום
 ןאבמרינן הגזירה. ובמלו עת בכל נסים 5הם עושההקב"ה
 ונתגייד תורה אנמונינום 5מד ש5בסוף בידוש5מינמי
 עצמו.ומ5

 אמר(. ד"ה ע"ב י')סנהדרין

 לא שרבי דאסרינן ואע"נ הקרוש רבינו רבי,קפם(
 )והאיך קמנה באצבע אפי5ו העולם מןנהנה

 אוכ5י מ"מ וכו'( חזרת לא מש5חנו פמקו ש5אאמדינ,
 שהיו שולחנם סעודת מיבים רהיו רבים היושו5חנו
 מעיים. בני ולהרחיב המאכ5 ו5הפך 5חתךצדיכים

 ש5א(. וד"ה צנון ד"ה ע"א י"א)ע"ז
 שכעע בן א5עזד מרבי הרבה שלמד הכא משמע רבניקצ(

 אצ5 כשה5כתי דבי אמר )פד.( דביבמותוקשה

 ולא בוקיא בית של כתרננולין ת5מידיו ע5י חברוראב"ש
 סעשה רזטט!א במ'טנתינו אחד דבר א5א 55מוד ליהניחו
 אח"ב. הי'זה

 עד(. ד"ה ע"א י"ח)מנחות
 דע"כ קיח:( )שבת דאסר הקדוש רבינו רבי,קצא(

 היינו מאבנטו 5מטה ידו הניח שלא קדושנקדא
 והי' מותר( נשוי הי' אם )דאר"נ נשוי שהיהדבותא
 עצמו. ע5מחמיר

 אם(. ד"ה ע"א י"ג)נדה
 דבי 5פני שבא קודם הוה רבה גברא לקיש רישקצב(

יוחנן.
 ר"ל(. ד"ה ע"ב ס"ה)עירובין

 א5יעזר רבי עם אפילו משתעי הוה ד5א לקיש רישקצג(
 דכהטתעי דמאן )כהטום דישרא5 דארעא מראדהי'

 הי' 5א שר"ל פירוש סהדי( ב5א עיסקא לי' יהבו ר"5עם
 לדבד מתחי5 הי' אליעזר כשרבי אב5 עמו לדברמתחיל
 ה.( )זבחים כדאשכחן לו כדטיב הי' ר"לעם

 דבי(. ד"ה ע"ב מ')יומא
 כשבא גדו5 ד"ל שהי' משמע כאן לקיש רישקצד(

 שהי' )פד.( בב"מ ר"ת 'טפי' כמו יוחנן רבי5פני
 יוחנן. רבי של רבו אושעיא רבי לפני תודהלומד

 אתא(. ד"ה ע"א נ"ז)יבמות
 שחזר קודם 155דאי נפשי' דזנין רקיש רישקצה(

 כך. כ5 בעצמו מז5זל הי' 5א דמסתמאלטומב
 ר"ל(. ד"ה ע"א מ"ז)נימין

 שפרק א5א הרבה ידע מתח5ה אור"ת לקיש רי~טקצו(
 ואח"כ בלממיות ועסק ע"ה ונע'טה תורהעו5

 יוחנן. רבי אצ5למד
 אי(. ד"ה ע"א פ"ד)ב"מ

 דבי ש5 אחותו את דנמב לקמן מוכח לקיש רי~טקצז(
 וקא ר"י( )ש5 אחתי' אתא רקאמר לאשהיוחנן

 בו חזר זה בשבי5 יאמרו 5שמא ח'ט ו5א קמי'בכיא
 5אשה. אחותו 15 יתן יוחנן שרבי כדי לסמים()'טהי'

 אי(. ד"ה ע"א פ"ד)ב"ם
 עןבמן~~יקצח(

 את דבר בפני הלכה טורה עלי לו דאמר
 גדו5 ע5י מ"מ 5פניו עדיין למד שלאואע"פ

 לפניו. ל5מוד ובא הי'הדור
 מורה(. ד"ה ע"ב ל"א)בדכות

 5פי הי' עצמו ע5 דמחמיד ד"ת אומר שמואלקצם(
 )קמנ.( לקמן המוניא מוכח וכן חשוב אדםשהי'

 ע"ב י"א )ובגיטין אנא חשוב דאדם 5או אי אביידאמר
 לו צריך והי' יהודה רב ש5 רבו הי' שמוא5 יתיבד"ה
 הונא(.לדב

 ושמוא5(. ד"ה ע"ב י"ם)שבת
 אדם 'טבא שמע וכאשר מוסחה רופא הי' שמדאלד(

 הנהד נק גדול אדם אותו ושישתה בספינהגדול
 מהמת עכודים היו .טהטים לפי במעיו יחוש כךומתוך
 חכם הוא אם תראה יקרנא א"ל ע"כ מב5בלם שהי'הדוח

 רמואה. 5ו ואעשה 5ביתי אביאנו 5בבדוודאוי
 ד"ח(. ד"ה ע"א ק"ח)שבת

 ר"ת ורגי5 קא:( )יבמות יהודה בר שמואל רב:דא(
 יהודה רב ש5 בנו היינו שמוא5 דב דאותו5ומד

 אנא נד ואנא דקאכם- )כב:( בסידושי, דאמרהינדואה
 חדא(. ד"ה ע"ב מ"ם )נדה נהגייר. עצמו רהואכהטמע
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 הנשיא ר"ש להו דאיבעיא הנשיא שמעון רביוב(
 ש5א לפי קאסר דנשיא סשסיה או הואנשיא

 והי' סדבריו התנא חימר שסא קבעי נשיא עהי'טצינו
 אוסר. הנשיא ר"ש אסר לשנותלו

 או(. ד"ה ע"א ט"1)גיטין
 ש5 ת5סידו הי' )ישב"א( אלעזר בן שמעון רב:ירנ(

 עסו שחולק מה לחוש אין ס"ם עקיבארבי
 שנים נבי )ז.( 5קמן סצינו זה דכעין קודםוהוזכר
 אבי1. רשב"נ עם רבי דפלינ בשמראיוקים

 אין(. ד"ה ע"ב ד')ב"ם
 ר"ם ש5 דתלםידו סשסע אלעזר בן שמעון רבירד(

 סקוסות בשאר מעוסו הרבה דברים שאסרהי'
 סאיר דקאפך חבירו '2הי' כה2סע )עט:( דבשבתותיסה
 הספרים. בכ5 יש סופר טעות רזממא ר"ם קאסרו5א
 ניחא. הוו רשב"א דתרי אסרינן הוהךאי

 רשב"א(. ד"ה ע"ב ל"א)מנחות
 שזה ואפשר הי' תנא ידיצדק בן 7טמעון רננירה(

 יוחנן א"ר בש"ם מקוסות בכסה הנזכרהוא
 בורר זה דפרק הוא זה ואין יהוצרק בן ר"שכמ18ם

 דברי(. ד"ה ע"ב י"א)סוכה
 אביו ושם שסו שהוזכר יוחאי בן 7טמעון רננירו(

 ולא שסו שהוזכר ישמעאל רבי ת5מידיסשר
 סשכוה של הפי' והיינו רשב"י )של כדבריו לוסר אביושם
 האריך שרשב"י ידוע הי' ךזה וכפירש"י(. לנברינברי
 נמשכו ישסעא5 רבי ות5מידי ישסעא5 רבי אחרימים
 כ5 הוא רסילתא ואורחא רבם פמירת אחר לפניול5סור
 יחיד שהוא בין רבים 'טהם בין לביתו חבירו אחרהנסשך
 אצ5ו. נמעשך שהוא סי כדברי 5וסר 5ויש

 כהשכוה(. ד"ה ע"א נ"מ)יוכאש
 שסו שנזכר לפי נברי קיי יוחאי בן שמעון רבירז(

 נברא. קרי יחידי שהוא ישסעאל ורבי אביוושם
 וסיסניך(. ד"ה ע"ב נ"נ)זבחים

 עזאי בן זומא, בן שמעון עזאי, בן 7טמעוןיח(
 5כלל באו ולא היו ובחורים ת5םידים זוסאובן

 בן סשסת כדתנן כמותם ההם בימים היו ולאסמיבה
 השקרנים. בטלועזאי

 הזקן(. ר"י תום' ע"ב ס"מ)קידושין
 רב ס5יק כי קיים עדיין הי' ברבי 7טמעון רב:ירט(

 סר' אפילו נדול הי' והוא נמ.( )זבחיםכהנא
 כדאסרינן תהלים ספר אנסרי' דהא חזקי' ש5 אביוחייא

 )לנ.(בקידושין
 אסר(. ד"ה ע"ב פ"ד)ניטין

 הס5כה ציון של בימי' הי' 7טמח בן 7טנשעוןרי(
 ר"ש ביסי מעשה ראסר כנ.( )תעניתכדסוכח

 מע"ש יורדים נשסים שהיו המלכה ציון ושל שטחבן
 דאסר(. ד"ה ע"ב מ"ז)שבת וכו'.לע"ש
 נשיא דהי' דתני מאן שטה ננן 7טמעךן ר'ריא(

 )הירושלסי( וסייתי לי' ססייע דאשקלוןעובדא
 )מד:( ובסנהדרין סכשפניות נשים פ' שתלה עובדאכולא
 אב(. ד"ה ע"ב ט"ז)חניגה בנימוקו. דש"יהביאו
 השם ליטול רוצה הי' לא דרבינא אור"ת רננינאריב(

 דאכ5 )לענין מרבנן צורבא עצסו ו5עשותבנכייתא(.
 רבינא(. ד"ה ע"ב ס"ז)ב"ם

 כסכחול ואף בהסות להרביע סותר בחול רנניעהרינ(
בשפופרת.

 ס"ח(. אות תום' פסקי)סו'ק
 אצבעיים ע5 אצבעיים הוא תורה ש5 רנניעיתריד(

 עב(. )ק"ט בפסחיםכדאסרינן
 גפן(. ד"ה ע"א ד')עייובין

 מ5וה ס"מ 5ר"י מותר ברבית אחד צד רב:יוערטו(
 גבי אב5 כ5ל סכר צד ד5יכא אסור בסאהסאה

 ואסר שדה או בית לו )כד2כן סכר אחד צד איכאכהסכן
 הל5ו(. בדמים לי א5א תמכרם לא למוכרם לכשתרצה5י'

 רבי(. ד"ה ע"ב כ"ז)סני5ה
 והתנה בדמים הפרה ושם פרה שוכר אם רנניתרמז(

 או תכחש אם א5ו דמים לולהחזיר
 בב"ם כדסוכח רבית משום כן לעשות דאסור אור"יתאנם
 סותר. ךב:2ט44לד1)סד:(

 אבל(. ד"ה ע"ב ס"1)יבמות
 5ו יפרע נהר שטפה שאם שרה לוה ארם אם רנניתריז(

 בוסר או פגין מעונות נמנים עשרה או וחצישדה
 בקרקע. רבית הוי לאו גוונא האי כי שסאבי"א

 אתיא(. ד"ה ע"א ס"1)כתובות
 ע"י השטר סיפס5 לא רבית בו שכתב שטר רנניתריח(

 שיש שטר על עצמם שחתמו פסו5יםשהעדות
 נפשות. סחסת אנוסין שהיו עדים שיש י"ל רביתבו

 את גובה רבית בו שיש דשטר כרבנן דה5כה ר"יךאךמר
 הרבית. לא אב5הקרן

 וחכמים(. ר"ה ע"ב ל')ב"ק
 בלא אפילו בריבית דהלואה עבירה יש רנניתרימ(

 5י' עבד כתיבה דמשעת דאמרינן אע"גשמר
 איסורא. איכא נסי שטר בלאשומא

 שמר(. ד"ה ע"ב ל')ב"ק
 שום לס5וה יעשה שלא ללוה ליזהר 15 שיש רנניתרכ(

 מובא ואוושא דפרהסיא סילי דוקא י"להנאה
 כליו לו 5השאיל אבל בעבדו ולתקוף בחצירו 5דורכגון
 היכא דכל י"5 שניא ךעךך סותר. סשאילו דבלא"הכיון

 חצר כהטאילין שהי' זה את זה אוהבים הי' הלואהדקודם
 הלואה. לאחר אף קהשאיל מותר צריכין הי' אם לזהזה

 דלא חצר כגון בלא"ה כו,2אי5ו שהי' דבר אפילוךמיהך
 שאם אע"נ חייב חבירו מדעת שלא נכנם אם לאנראקייסא
 שכר. לו לתת חייב הי' 5א לו הלוהלא

 ה5והו(. ד"ה ע"א צ"ז)ב"ק
 ואסר שכר לסחצית לחבירו נותן אדם אם רב:יתרכא(

 וזהב כמף של כהשכונות על אלא תלוום שלאע"ם
 דבר בכל לחייב ברשותך יהא תשנה ואם בקרקעותשמרם

 רבית. זה שאין לך פחתו פחתוואם
 הנותן(. ד"ה ע"א ק"ב)ב"ק

 מעות לקבל יכול והוקרו פירות על סעות נתן רב:יתרכב(
 ינאי. ר' שרי לא בהלואה אבל זביני דהואכיון

 התם(. ד"ה ע"א ק"נ)ב"ק
 מעות בדינר לי תן לשולחני אוסר אם רב:יתרכנ(

 ואני בשוק( אותו התובעין הפועלים)ואפרנם
 לו נותן הלא קמנה( )מעה ומריסית דינר יפה לךאעלה

 נותן אינו דהכא ךי"ל גמור רבית והוי יותרטריסית
 לסקח ררסי אחר מין אלא שלקח עצסו סטבע,אותו
 בסאה דסאה בני שיבא עד בסאה מאה שמותר וכסווממכר
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 במאתים מאה אפי5ו וטטכר טקח דרך ח"נ ררבנןרבית
 בני, שיבא ער באומךמותר

 נעשה(. ר"ה ע"א ס"ו)ב"ם
 שיחזיר לארם זוזי ש' נתן אם בהקדהם רננירצרכר(

 מראורייתא ראפילו אסור ועשרים טאה5הקרש
 ישוי 1דזא עצטו, טלוה טקבל כאלו רחשוב ראסורנראה
 עצמו שהגזבר חיינו ועשרים במאה אכנים ראוזיףנסמוך
 הקרש של שהס טילתא רסוכחא הם אבנים וגםנותנן

 השער יצא ונם הטלתות על שנתן וממכר מקח ררראבי
 5הקרש.. שרי 5קוכעתשל

 לפפק(, ר"ח ע"ב נ"ז)ב"מ
 כפחות או מהו בקרקע שכרם ירמי' ר' רבעי ר2ניתרכה(

 בקרקע רבית שייך ואי מו.( )כתובות מהומש"פ
 ראמר דד141 פמור. וראי אלא בעי מאי כהט"פ בפחותאו

 והתורה היא גמורה רבית חומה ערי בתי גבי )5א.(כערכין
 בקרקע קרקע אב5 הקרקע ע5 מעות ה5וה התםהתירה
 אם(. ר"ה ע"א מ"א )ב"מ מה"ת. רשריאפשר
 5ישרא5 מעותיו )מלוה בנכרי מעותיו תו5ה ר2:ירצרכו(

 ממנו פורע הקב"ה הם( נכרי ש5 ואומרברבית
 ל5וה שאין כיון אסור נכרי של אמת יהא אפי5ווה5א
 חבירו 5י' שאמר כגון ראיירי י"י כ5ום. הנכריעם

 נגון או ע5י שיסמוך 5ו ואסור הנכרי מן סעותהלויני
 משל 5ו ה5וה והוא לנכרי 5יתנם משננותיו 5ושנתן
 כרבריו. שעשה ואומרעצמו

 שתו5ה(. ר"וק ע"ב ס"א)ב"מ
 יומת מות י"ח( )יחזקאל רכתיב אמר ררבא ר2:ירצרכז(

 תימה רמים 5'2ופכי רבית מ5וי הוקשו בורמיו
 באוב ה5א רמים רשפיכת עבירה בו רמיו כהטמעהיכי

 רמיהם כתיב לשפ"ר שייכי רלא עבירות וכמהוירעוני
 )אחרי בתרי' וכתיב במפרים יש )1:( ן2:ועטדרהבם.
 רהוקשו א"ש 5פי"ז רם שומך פריץ בן והוליר בו(רמיו

בהריא.
 מות(. ר"ה ע"ב ס"א)ב"מ

 אע"פ רבית ש5 מעות אביהם להם רהניח ר2:ירצרכח(
 בשעשה ורק 5החזירן חייבין אינןשיורעים

 5החזיר שצריכים ררבא משמי' פנחם ר' אמרתשובה
 למ"ר ראפילו גבי' בעי מאי תשובה עשה איופרכינן
 5החזיר 5ו הוה מ"מ בריינין יוצאה קצוצה רביתראין
 לחוש 5הם אין בניו גם חשש רלא וכיון ובושת לעזכה2ום
 שמת. ער להחזיר הספיק שלא ומתרצינןלכבורו

 אי(. ר"ה ע"א מ"ב)ב"מ
 אינה נמי קצוצה ררביונ אמר יוחנן רר' 1ט2:ירצרכמ(

 אע"פ רבית מלוי רתנין ומקשינן ברייניןיוצאה
 רמחזירין משני 5א אמאי הוא תנאי וכה2ני מחזיריןשגבו
 ו5רירי' רר"י א5יבא קאמר רהכא וי"י שמים ירילצאת
 אינו שטים ירי לצאת אף בריינין יוצאה אינהראמר
 בריינין יוצאה אם נחלקו רהכא דרצנ14י 5החזיר.צריך
 שמים. מיראת להחזיר 5ו שיש ריב"ן כפירוש ורלאמה"ת

 תנאי(. רעה ע"א מ"ב)ב"מ
 עובר אינו רערב )עה:( לקמן ראמרינן הא ר2:ירצרל(

 5א כשהערב היינו בלבר תשימון לא כה2וםאלא

 הלוה סן רבית קבל כשהערב אבל ה5וה מן רביתקבל
 לת"ק. תקח אל משום גם חייב ונך למלוה-גתנו

 לא(. ר"ה ע"א ס"ב)ב"ס

 וכן הכור כסף רינר בכ"ה חימין לו מנר אם רביתרלא(
 שאין אע"פ רינר ב5' חמין עמרו ואת"כהשער

 היתר הוי חימין רמקח חימין לקנות הטוכר יכו5 חימיןלו
 המוכר מן יין מבקש ה5וקח אם ורק מעות 5ו שנתןכיון
 טקח ררך שהי' הראשון פימוק מכח שבא אע"פאמור
 לו יש נמי ני ןאי'ת )רש"י(. ה5ואה ררך ו5אוממכר
 אימורא הוה חסים אפילו הלא רינר 5' שוה ליתן אמוריין

 ואמור, חמים 5ו אין ברישא ראף לאשמעינן רנקיטדי"ך הראשון. בפמק חמים 5ו הי' שלא כיון רינרין בל'ליקח
 5קח(. ר"ה ע"ב מ"ב)ב"מ

 כשער באסנה מעות רנותן רמובר ינאי רי ר2:ירצרלב(
 יוקרו אפילו פירות לקכל בשוק שיוצא עכשיוש5

 יין כגו'ן רמיהן לי מה הן 5י מה רהפ" ר"ש ופי'חטין
 רבבעק לר"ת נראה דאין אמור. מעות אב5 לו ישאם

 ג"כ. זוזי למשק5 שרי ינאי רלר' מ,טמע)קג.(
 ראמר(. ר"ה ע"א מ"ג)ב"מ

 שרהו ועשה מנה בחבירו נושה שהי' הרי ר2:ירצר5ג(
 הרי פ5וני ער מכאן לו נותן אינו דאםמכר

 מ"מ וא"ת לרבנן אמור פירות אוכ5 ה5וקח אם שלךהשרה
 מנכה 5פרות כשיבא הלא זה הוא רבית ראיזהררבנן
 כן עושה הוא אם וראי די"י שאכל. פירות תח5הלו
 קורם הכל תחלה 5פרוע מצריכו אם א5א רבית הוי5א

 תהא הכ5 אז לו 5פרוע יוכ5 5א ואם כלום 5ושינכה
 רבית. הוי אז בירומשוקעת

 רבית(. ר"ה ע"א מ"ג)ב"מ
 )רבית יהורה לר' רמותר ברכית אחר צר ר2:ירצר5ר(

 ואע"נ סכר( ע"י אלא הלואה ע"ישאינח
 אחר צר הוי הפמק שבשעת כי רבית הוי הפרעוןרבשעת

 מותר יהא נמי במאה מאה א"נ דא"ת שרי. היתרשל
 שרי נמי רבה5ואה יקורו 5א רשמא הוא אחר רצר55ות
 ביר שיש רבר א5א ברבית אחר צד חשיב ר5אןי"ך וכו' בית 5ו סשכן נבי )ם:( 5קמן כראמר אחר צרר"י
 רמי ו5א רבית יהא שלא אחר צר 5עשות לוה אוסלוה
 יוקרו. אם רבית יהא כרחך וע5 בשער שת5וי בסאהלמאה

 צר(. ר"ה ע"א מ"ג)ב"מ
 אחר רבצר רבא מורה רמראורייתא י"5 ר2:ירצרלה(

 רליכא לרבא נראה מדרבנן אבל פליגיברבית
 מוקי לכך מררבנן אפילו הכא שרי יהורה ור' רשרימאן
 5החזיר. ע"מ ברבית ראיירירבא

 רבית(. ר"ה ע"א מ"נ)ב"מ
 ואמר חבירו פצאו עזיו את 5חלוב רההו5ך ר2:ירצרלו(

 רנילות ראין מותר לד מכור חולבות שעזי סהלו
 שמקב5 מותר 5כך יומים או יום המתנת בשבי5לזלז5
 אפי5ו להשתכר כמו 5הפמיר יכול וכך ושכר הפסרע5יו
 פרריסא אבל נמר אנר הוי לא שנתן הרמים מן יותרימצא
 יו שנה פירות כל פחותים ברמיו הכרם מן יין5קנות
 לשנות שרגיל מובא לגבי' אוזיל רקא רב אסר וכךבכך
 הבציר זמן ער מעות הקרמת ומשום בוסר שהואבעור
 או קרח כרר יש רזמנין אע"ג נטר אגר והוי נבי'אוזיל
 הוא. שכיח לא הכ5 ומפמירנשמים

 מה(, ר"ה ע"א מ"ר 'מ)ב
 רמורא סכה2כנתא מ"ש פרריסא ראמר לרב ר2:ירצרלז(

 הכי רכתבי לכ"ע רשריא )סז:( לקמןרכה2מע
 רשרי כסף בלא רא ארעא תיפוק אילין שניאבכהטלם
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 רי"ל אחת לשנה כ"ש נבי' אוזילי שנים לכמהאפילו
 במעות מעכשיו הקרקע שקונה רמורא סעוכנתאדשאני
 אינו פרדימא אב5 הלוה יפרנה לא אי לפירותי'ושטר
 קרקע ל1 קנוי רמורא רכד2כנתא ןערך רבר בשוםזוכה
 אבל שירצה תשמיש וכל פירי בה לכדטטח אפילו רברלכל

 לא ירב דעוי"ל בלבר. יין אלא מוכר אינובפרדימא
 מכור הינין וכך כך לי' כשאמר רוקא אלא פררימאאסר
 מורה שיגרל מה מעט הן רב הן לו מכר אם אבל5ך
 דשרי.רב

 מה(. ר"ה ע"א מ"ר)ב"ם
 אחביתא זוזי ארבעה הילך לחברי' אמר ר1נירצרלח(

 יקרא אי ברשותך )תחמיץ( תקפה אםרחמרא

 לשכר קרוב רחשיב אמור כשמשך אפילו ברשותי זוליאי
 אע"ג ראמור עימקא גבי )ע.( לקמן כראמר להפמרורתוק
 המעות כל יהיו בעימקא הפסד יבא שאם להתנותשיכול
 כיון וראי אלא פקרון כולם יהיו ריוח יבא ואםהלואה

 להחשיבם בתנאי אפי' מהני לא הסקבל על ההפמרראתריות
 מתני לא ראי להתנות וצריך משך כשלא מיירי 4ו"נפקרון.
 לי' רניהא ראיכא הפמר כ"כ בו ראין שפרע מיאיכא

 מבחמרא. בחלאטפי
 אי(. ר"ה ע"א מ"ר)ב"ם

 הלוה מותר מ"ם מעות לחבירו מלוה אם ר1נירצרלט(
 הוה רבלא"ה גיון מומו או כליו לולהשאיל

 הלוה עושה הי' שלא ברבר אלא אמור ואינו לוטשאיל
 אמור שאין שלום רהקרמת רומיא הלואה בלאלמלוה
 לכן. כוקורם רגיל הי' שלא באותואלא

 אבל(. ר"ה ע"ב מ"ר)ב"ם
 או הבית על דכשמלוה אחר טעמ לתת ויש ר21יוןרם(

 השרה באילו רהוי בנכייתא טפי שרי השרהעל
 )לא.( בערכין ר1מיזמד השנים אותן כל מכר בתורתבירו

 כפי' כהטמע התירה והתורה היא גמורה רביתרקאפר
 לי' מרחשיב ספק ושום תיוהא 'טייך לא רבביתהקונטרם
 היא גמורה רבית רה"פ צ"ל י"ת דלפוי' גמורהרבית

 להעמיר רצו לא בהדיא התירה שהתורה 51פימררבנן
 דבריהם. חכמיםשם

 ולא(. ר"ה ע"ב מ"ר)ב"ם

 נחמן כרב נמי רהלכתא אור"ת טרשא רבית,רמא(
 מרמי' ביותר בהמתנה מחורה )למכורבטרשא

 אלא בפהות לך הרי סעכשיו אם לו יפרש שלאובלבר

 )מח:( לקמן מדקאמר פלוני( ליום וכך בכך סתמימכור
 פפא ררב טרשא )היינו רפפונאי כטרשא הלכתאלית

 בתשרי הזול בזמן לו וסוכר הי' תמרים שכררעושה

 הוי רבהנך מכלל נימן( ער לו וממתין נימן שלכשעי
 טרשא )ראמר חמא כרב הלכתא הכא ינקט רדןאהלבתא.

 הזול במקום מוכר הי' פרקמטיא מוכר שרי וראידירי
 מעלין והן להם וממתין היוקר במקום נמכר שהואכשער
 בהליכה ררך אחריות עליו מקבל והוא היוקר למקוםאותו
 רר"פ לאפוקי אלא לא'2מעינן אתא לא ברש"י( עיי"שובו'
 ולפי שרי וראי רירי טרשא רר"פ במילתי' נרמינןולא

 בשער גאון האי רב פמק וכן אמור ודר"פ שרי רר"נהאמת
 טרשא אחר באופן פי' אך רר"נ כטרשא רהלכתאפ"ב
 והלכתא(. ר"ה ע"ב מ"ה )ב"םדר"נ.
 רמי קצוצה כרבית הכא לפרש ררוצה י"ת ר1ניתרמב(

 מיטום כלומר אלא יוצאים קצוצה רגית מטעםלא

 קצוצה רבית כמו ויוצאים מחילה ל"ה בטעותרמחילה
 בטעות כוחילה לתלות לו רסה נראה ד14ין ברייניםריוצאה
 קצוצה.ברבית

 פירי(. ר"ה ע"א מ"ז)ב"מ
 על בהלוהו )היינו בנכייתא ראכל רבינא ר1נירצרמנ(

 עמו פסק ולא פירות אוכל ומלוה מתמשרהו
 אפילו מרבנן דצורבא אמרינן רלעיל תימהבנכייתא(
 אחא רב )בפלונתת רשרי מאן ואפילו יאכל לאבנכייתא
 מרבנן. לצורבא הפחות לכל ראמור בנכייתא מורהורבינא(
 ולעשות השם ליטול רוצה הי' לא ייבינאואור"ת

 ר"ת של במפרו מוגה נמצא דעדד4 מרבנן. צורבאעצמו
 ורבינא(. ר"א )בפלוגתת רבינא במקוםרפרם

 רבינא(. ר"ה ע"ב מ"ז)ב"מ
 לעשות באגרא הנותן שוטה וכי יקשה ר1ניתרמר(

 המקבל( )של ברעתו ולתלות למקבלכזה
 באגר פלגא רוצה אני להנותן המקבל יאמר הפמררכשיראה
 רוצה אנו יאמר ריוח יראה ואם הפמר תילתי תריועליך
 שמקבל התנה כאלו והוי ריוח שלי'טי ושני הממרפלגא
 רשמא די"ל בהפמר תילתי ושני באגר תילתא עליוהנותן
 עיליש רב יברר זמן אותו שתוך להם קבוע אחרזמן

 שירצה. מהם איזה)הסקבל(
 אי(. ר"ה ע"ב מ"ח)ב"ם

 )השם מותר בשכרך שליש מותר רב יאמר רביתרמה(
 שיביא מה לו ואמר ובהפמר בשכר למחצהעגל

 השאר וכל ביטכרך טול עכשיו של רמיו שליש עליותר
 ימצא לא רשמא הוא ברבית אחר צר הלא בשוה(נחלוק
 רהכא די"ל אסור. ברבית אחר רצר מ"ל ורב שלישמותר
 שליש. מותר שיהא טובא רשכיחי משום רבנןאקילו

 אמר(. ר"ה ע"א מ"ט)ב"מ
 לשכור )שמותר כדטם הייזר ללמוי יאין ר1ניתרמו(

 אינה השכירות רבמרא זוזי לאוגוריהמרא(
 ה'טכירות נותן אלא להוציאה רשות לו שיש הלואהבעבור
 בעינה השוכר יחזיר אם מלאכה ע"י שתפחת הפחתעבור
 השכירם הוצאה ולצורך מלוה הי' חמא ררב זוזיאבל
 פחת. שום קבלת בשביל ולאלו

 מרא(. ר"ה ע"ב מ"ט)ב"ם
 בלשון ביומא בפשיטא זוזי השכיר חמא יב ר1ניתרמז(

 לטמיון מעותיו יררו הלואה בלשון ולאשכירות
 מתמוטטין נכמיהם ברבית שהמלוין עא.( )לקמןכראמרינן

 כלי את להשכיר אני רשאי הלא ממרא מ"ש מברהוא
 שניכר ועור פחתי' וירוע בעינא הררא מרא היאולא
 לא זו סלאכה מחמת יתקלקל אם נפגם שהואפגמו
 ושכרן עליו אחריותן ולפיכך מוציאן שהרי בעיניהוהררי
 לפירושו דקשה )פ"ה(. שכירות בלשון שאמר אע"פרבית
 זהב של וכום קטלא לחבירו להשכיר אמור הי'רא"כ
 בתומפתא תניא רבהריא ועור פחתייהו יריע דלאוטבעת
 בהן להתראות שולחני אצל מעותיו ארם כדטכיר)פ"ר(

 פחתי'. ויריע גרם לא דריבנ"ן בהן.ולהתלמד
 מרא(. ר"ה ע"ב מ"ט)ב"מ

 רמעות רשמואל כד2מי' לומר ענן רב ייצה ר1ניתרמח(
 ר"נ ותמה ברבית להלותן מותר יתומיםשל

 דלאו ראכלי יתמי איסורא להו מפינא נינהו ריתמימשום
 הקברות( לבית אביהן )אחר שבקייהו בתר ליז5ירירהו
 אלא תשיך בלא רקעבר לוה כדטום לי' תיפוק למיפרךה"ם
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 תשיך לא כה12ם יוה מחייב ריא קסבי א"נ פריךדעדיפא
 טזהר. הסלוה כשגםא5א

 סעות(. ד"ה ע"א ע')כ"מ
 5יתן שמותר 5עי5 שפי' ריב"ן לפי' קשה רביתרסט(

 להפסר ורחוק לשכר קרוב שכר למחציתעימקא
 כאן צריך הי' למה רא"כ וזולא יוקרא נותן דמקבלביון
 זולא. אלא יקבל לא דנחשא חוסבאלקבל

 דקא(. ד"ה ע"א ע')ב"מ
 5אירך שרי עבו"ם דרבית כיון וא"ת )מעכו"ם( רבייתרן(

 במתים כרבית שהלוה אותו חיה לא למה5ישנא
 )ירו'טלמי( בתרגום כראמר רורא בבקעת יחזקאל'טהחי'
 מוזהרין היו נח בני דשמא ךי"ל פרעה. שלת כד והוה'טל
 לא נח רבני ךעךי"ך הגז5. על שהוזהרו כמו הרביתעל

 הי' לא בתחה"מ קם רלא גברא וההוא הרבית ע5הוזהרו
 המתים. לכל תחה"מ 'טעת הי' 'טלאעונש

 תשיך(. ד"ה ע'ע"ב)ב"מ
 לנברים להלות עתה שנהגו ומה )מעבו"ם( רבניתרנא(

 אחר הלך מופרים רבשל משום אור"תברבית
 עלינו שיש לפי להתיר יש קכוא ללישנא ך4יסמילךהמיקל
 שרינן שאנו ךעךך תיינו. כרי הוי והכל 1'טרים סלךמס
 נישא לא אם רבר בשום להשתכר לנו וא"א האומותבין

 ממעיטיו ילמור שמא רבית לאסור אין הלבך עמהםוניתן
 ומתן. משא מ'טאריותר

 תשיך(. ד"ה ע"ב ע')ב"מ
 קרא בדאמר בחנם לו לה5ות אסור )מעכו"ם( רבניתרנב(

 להם להלות הכתוב שאמר ךעךך תחנם.לא
 מקרא מעכו"ם רבית )לאסור לי' דדריש ךדקאברבית
 יקבצנו, רלים לחונן ותרבית בנשר הונו מרבהדש5מה,
 אפשר גזירה משום אלא אסור דלא אע"נ כ"ח(כמטלי
 הוא ורבנן דאורייתא ברבית דיבר שלמה א"נ נזררשלמה

 רירי'. אקרא מילתייהוראמסוכי
 ת'טיר(. ד"ה ע"ב ע')ב"מ

 מ"ש וא"ת מהב5ין הנברי מן ברזל צאן רבניתרנג(
 קמא ללישנא בבבורה רחייבת ארנונאמבהמת

 וה"נ בזוזי לס5וקי' ישראל רמצי היבא 1.( )פסחיםדרבא

 ולמה לולרות ולא לבהמה 5א תפים 5א זוזי לי' יהיבאי
 ישראל 'טל הבהמה עיקר דהתם מי"ל רבית. יהי'לא

 דמתחלה הכא אבל לארנונא דמ,2ועברת אלאמתהלה
 לא ראי זה כח לנכרי 5ו 'טיש זמן כל נכרי שלהבהמה
 ומקרי הנברי מר'2ות יצאת לא לבהמה תפים זוזייהיב
 לנמרי. נמתלק דלא באמצע נכרייר

 אין(. ד"ה ע"ב ע')ב"מ
 המקבל על הנבמים אחריות )בל ברז5 צאן רב:יוערנד(

 לו נותן 'טאין זמן וכל במעות ע5יו אותםושם
 זו רבית הוי לא 51פירושו )פ"ה( השבר חולקיםמעותיו
 ונראה מהפמר. ורחוק לשכר קרוב שהוא מדרבנןאלא
 ראורייתא ברבית איירי רהכא רמתני' ר"ת שפירשכמו

 עליו וקבל השבח רמי מסק וגם הצאן על דמיםשפסק
 5א בין שבה שם יהי' בין קצוב דבר שנה בכל5תת

 בירוש5כי כדטמע ךמס~ך"יע קצוצה רבית והיינויהי'
 עשויות הרי וא"ל צאן ק' לו הי' ברזל צאן איזהודקאמר

 עליו ששם בהדיא כד2מע ובו' זהב של דינרים בק'לך
 והשבח.-קרן

 אין(. ד"ה ע"ב ע')ב"מ

 ברבית מישראל מעות שלוה נכרי )סעכו"ם( רבניתרנה(
 לו ואמר אחר ישראל מצאו לו 5החוירםוביקש

 ואם מותר 5ו מע5ה 'טאתה בדרך לך אעלה ואני 5יתנם
 לחובורא סיפא בש5כמש ופרכינן אמור ישראל אצלהעמירו
 ישראל אצל כשהעמידו גמור רבית הוי 5א אמאיתימה
 ש5יחו שני ישרא5 נעשה שהרי הרבית הנברי מקב5אפי5ו
 שיוב5 דאפי5ו ןי"ך נברי. ש5 מידו חובו 5קבל ראשוןש5

 זוכה הנברי מן קב5תו אין הכא במציאה לחבירולזכות
 5זבות בא א5א מפקירן אינו שהנכרי חבירולי'?ראל
 הי' שא"כ 5זבות בח לו אין הלוה זה ידי על למלוהמעותיו
 ישרא5 ש5 במעותיו לזכות נברי של 'טליחו המקבלישראל
 חומרא. רק הוא וע"כ לנכרי '?ליחותואין

 בש5מא(. ד"ה ע"ב ע"א)ב"מ
 אפוטרופוס נברי שמנהו ישרא5 בירושלכר רב:יתרנו(

 שמנהו ונברי ברבית ממנו ללות מותר סנטראו
 שהוא כל הבלל זה אסור מנטר או אפוטרופוסישראל

 מותר. הנכרי באחריות אסור ישראלבאחריות
 כגון(. ד"ה ע"ב ע"א)ב.'ם

 הלוה ישרא5 שיש5ח גמור רהיתר ר"ת כתב רנניתרנז(
 יקב5 והמלוה עבדו ע"י או נכרי ע"ימשבנותיו

 אך לישראל או לנברי הטעות ויתן נכרי מידכהטכונות
 יהא ו5א הנכרי בשבי5 לך סלוה אני המ5והשיאמר
 ךבמורש8 הכה2בונות. ע5 ב"א הלוה ע5 כלל המלוהסומך

 אזיל 5וה בתר רהמלוה הנכרי בשבי5 ערב להיות5ישראל
 5הנכרי. השתא כמוזיף הוי לפרוע הערב יצטררך4סבט

 בנון(. ד"ה ע"ב ע"א)ב"מ
 נובה ואינו אותו קונסין רבית בו שיש שטר רבניתרנח(

 ו5א מכה2עבדי לא הרבית את ולא הקרן אתלא
 כריב"ם. רלא חרימבני

 שטר(. ד"ה ע"א ע"ב)ב"ב
 פסו5ים העדים אין דאמאי ותימה עדימ רב:ירע,רנם(

 שאין אע"פ תשימון לא 5או על שעובריםכיון
 נבי5ות אוב5 אעבריין רהוה מידי לפמול להם ישמרויחים
 דאיירי ךי"ך דפסול. באביי בז.( )סנהדרין רקיי"ללהכעים
 שאין ביון דרבנן באימור מיפמ5 ולא דרבנן ברביתהכא

 נפס5ים. היו דאורייתא שבעבירה אע"פ בלוממרויחים
 לא רשמא 5הכשיר יש דאורייתא ברבית אפילואיינ

 ו5כך בערים ולא להו מ'טמע במלוה לאינ'טיתשימון
בשרים.

 שטר(. ד"ה ע"א ע"ב)ב"מ
 נמי )5:( ובב"ק רבית בו שי'ט עומר רבנית,רס(

 דספסיד שבחן כדטום נופן רקנסו 5ההואמדמינן
 5דחות שיש אע"פ המלוה בגוף דקנים ה"נ הממוןגוף

 עיקר דכאן מכאן יותר המטון בגוף נעשית עבירהדהתם
 )על בל5 קנמו לא רוראי רבנן ךכ1יהך בשטר.עבירה
 אפי5ו קרן בשטר קרבנן רגבי לבאורה וכדטמעהקרן(

 דקנים. כה2ום אלא פלינ 5א נמי ור"ממכה2עבדי
 שטר(. ד"ה עאא ע"ב)ב"מ

 קונסין דר"מ דא5יבא רבית בו שיש שמר ר1ניון,רמא(
 הרבית את ולא הקרן את 5א נובה ואינואותו

 עאפ נבי חרי מבני אב5 מכהטעברי נובה דאינופריב"ם
 דאינם חמם עדי דאינם פסו5ים אינם רעדים השטראותו

 ךל~טון 5השהותו. שאסוד די"ל בדבר. בלוםמרויחים
 דאפילו נראה ךעךר כלל. בי' נובה דאינו כהטמעפמולין
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 ר"מ. קנים אפ"ה מורה שחייב או אחרים עדיםיש

 קנים. ע"פ במלוה ראפילו מ:טמע נמייבנתוספתא
 שטר(. ר"ה ע"א ע"ב)ב"מ

 אני )וברש"י שבשוק '2מר ע5 5וין דאין ר1נירצרסב(
 שאם ע"מ ה5ואה בררך מעות 5וין איןשמעתי

 כשער מירות 5ך אתן פלוני זמן ער מעות 5ך אשלם5א
 פי' ןלמ1י ר5וין ומסקנא אסור( ה5ואה דדרך עכשיוש5

 ומסקינן שבשוק שער סמך ע5 בסאה סאה 5וין ראיןבה"ג
 זבין רמצי 5קוה מעות 5ו ביש רמיירי 5ומר צריךרלוין
 סאה 5ו יש )עה.( יצחק כרר' כועט לו יש אובשוקא
 פירות ע5 5וין אין דנרסי ר14ירצ כורים כמה ע5י'5וה

שבשוק.
 אין(. ר"ה ע"ב ע"ב)ב"ם

 מצאו 5מקום ממקום חבי5ה המו5יך רת"ר ר1נירצרסנ(
 כדרך 5ך אע5ה ואני 5י תנה 5ו ואמרחבירו

 היוקר( 5מקום הזו5 ממקום )שהי' מקום באותו 5ךשמע5ין
 שנתן וכנון מותר הררך אחריות מוכר ע5יו קיב5אם
 ר4ינם ה5ואה בשכר 5ו מירח יהא ש5א כרי עמלו שכר5ו

 עמ5ה. שכר כשנתן אפילו אסור ה5וקח ע5האחריות
 ברשות(. ד"ה ע"א ע"ג 'ם)ב

 ברמים הכרם מן יין שקונין דבפרדיסא 1ח1נירצרסר(
 סמדד או בוסר שהם אחר ו5וקחיןפחותים

 מעות הקרמת רמשום אסר רב 5ביכור הגיע 5א ערייןאב5
 בתורי רב ומורה נטר אגר והוי נבי' קמוזי5 הבציר5זמן
 רנ5י ומתק5ק5ין בעג5ה בשוורים כרמים שבוצריןמקום

 )פירש"י(. רב והפסדן שבקרקע שרשים בק5חיהשוורים
 עדרו ו5רות קטנים ענ5ים שמוכר ופי' בתוורי גריםןר"רז
 שרני5ות רשרי בהו רב 1מודה זאת בשנה 5ו יו5דואשר
 פרדם. ש5 מתיוהא יותר הק5קו5 והוי שמפי5ותהרבה

 בתורי(. ד"ה ע"א ע"נ)ב"מ
 ממקום ומביאים בתבואה הכד2תכרים החמרין ר1נירצרסה(

 מעות 5יקח 5הם מותר היוקר 5מקוםהזו5
 5זמן 5הם 5יתן ע"מ היוקר במקום ע.2ירים בתיםמבע5י
 אמר ר"פ מ"ט רבית ו5"ה הזו5 מקום כשער פירותפ5וני
 מעות שע"י בקונטרם פי' תרעא 5הו דמוז5י 5הוניחא
 אחרות סחורות 5הם ומקיפין סוחרים ניכריםשבידם
 שבע"ב תרעא 5הו רמג5ו דפיר'2 ר"ח כפי'ןנראה
 שהו5כים בעוד שפעמים היוקר שערי 5הם מנליםהמלוים
 מוריעין ובע"ב כאן מתייקרין וחוזרים הזו5 5מקוםהחמרים

 5מכוד. 5הם ומסייעין5הם
 ניחא(. ר"ה ע"א ע"נ)ב"מ

 משום ברבית 5זה זה ללות שמותרים ת"ח ר1נירצרסו(
 אהררי ריהבי הוא ומתנה אסורה דרביתדידעי

 ורוקא ב5א"ה 5ו נותן שהי' ב5בו שיודע מועט רברורוקא
 מתנה(. ר"ה ע"א ע"ה )ב"מת"ח.
 שאין ראפי5ו יצחק כר' קיי"5 דהשתא ונראה ר1נירצרסז(

 דברייתא כורין כמה היםנ1 5וה סאה א5א5ו
 יכו5 אין רביחר פירש 1ך'11"ן 5י'. מסייע חייארר'

 ימידןן שרי. דוקא זה אחר ובזה 5ו שיש כמו א5א5ה5ות
 בזה קני ויאמר ביחד 5ו יתן דאפי5ו ריב"ן מורהבהא
 הדבה 5וקח א5א 5דקרק דא"צ נדאה רנ~ידל שרי. זהאחד
 יכו5 5ח( ברבר )היינו טיפה ראותה יצחק 5ר' אחתבבת
 וטיפה. טיפה כ5 כנגד5היות

 ו5ית(. ר"ה ע"א ע"ה)ב"מ

 זה ע5 זה המקפירים חבורה בני דוקא ר1נירצרסח(
 שרי מקמירים שאין אב5 רבית משום ה55אסר

 בני דסתם כד12ם אדם בני בסתם איירי רבמתני'ואע"נ
 יותר ושוה שנתייקר מה על מח5י ו5א מקפירים הםארם
 רמח5י במקפירין אמי5ו שרו ורבנן ה5ואה שכר מ'טוםא5א
 5פרש ן14ין רבית בתורת ש5א ונותנין מועם רברע5

 רמי. מקפידין כאין ארם בנירסתם
 וכרבד0. ר"ה ע"א ע"ה)ב"מ

 ב5ערם 5וה הי' 5א המ5וה אם ועדים ערב ר1נירצרסם(
 עוברים אינם ב5א"ה אב5 עור א5פני נםעוברים

 תשימון. 5א עלרק
 ערב(. ר"ה ע"ב ע"ה)ב"מ

 5י' פסיקא תשימון לא ע5 ועדים( )ערב רבניתרע(
 ש5א באופן עוברים עור 5פני ע5 אב5רעוברים

 כגון עברי ד5א זימנין אב5 וערים ערב ב5א מלוההי'
 5נזיר יין כום רמושיט היכי כי ב5א"ה 5ו מ5והשהי'
 הי' ש5א רנהרא עברי בתרי רקאי היכא א5א עבר5א

 זה. הי' 5א אםשותה
 ערב(. ר"ה ע"ב ע"ה)ב"מ

 ש5א בחצירו 5דור אסור 5חבירו המ15ה רביתרעא(
 מרעתו אבי 5אגרא. קייסא 5א אפי5ומרעתו

 דברים א5א 5מ5וה ה5וה הנאה טובת 5עשות איסוראין
 והיינו אב5. ר"ה ע"ב פ"ד )ב"מ ה5ואה ב5א עשהש5א

 אוושא 5ו שיש דבר הראשון 5תי' אכן מתום' שני5תירוץ
 מעכשיו(. ה5ואה ב5א אפי5ו אסור בביתו 5רור כנוןוקו5

 ר"ט(. אות תום' פסקי)ב"מ
 ואע"פ רבית מהם 5יקח מותר מימך ר1נירצ,דעב(

 ומשום תשיך 5א משום רבית 5הם 5יתןשאסור
 תשיך 5א בי' דקרינא היכא כ5 5מימר 1ה1"5 עור5פני
 5החיותו מצווה אתה דאין כיון מ"מ תשוך 1:5 בי'קרי
 אחיך וחי בי' קרינא ר5א רבית ב5א 5ה5ותו מצווהאינך
עמך.

 אני(. ד"ה ע"ב כ"1)ע"ז
 אנא 5חברי' 5מימד דאסור ודאי משיטא דהא ןא1נירצרעג(

 זוזי. ארבע 5פ5ניא והב זוזי 5ךמוזיפנא
 מארבע(. ד"ה ע"א צ')מנחות

 וקב5 השבח רמי ופסק הצאן ע5 רמים פסק ר1נירצרעד(
 שבח שם יהא בין ושנה שנה בכ5 5תתע5יו

 )ר"ת(. קצוצה רבית היינו היא נמורה רבית יהי' 5אביו
 אין(. ר"ה ע"ב ט"ז)בכודות

 שיש בשטר דקנים כר"מ ר5א רבי פוסק ר1נירצרעה(
 את ו5א הקרן את 5א נובה דאין רביתבו

 וע"כ בקנסא( ו5א בגזירותיו רוקא כר"מ )דה5כההרבית
 הקרן.נובה

 דבי(. ד"ה ע"א כ"ח)בכודות
 5א השרה רשמא 5בית שדה בין 5ח5ק יש ר1נירצרעו(

 נכייתא ב5א נמי 5י' אכי5 כי וע"כ פירותיעשה
 ממנו יהנה ש5א א"א בית אבל היא גמורה רבית5או

 ספיקא איכא נמי רבבית זה חי5וק 5ר"ת נדאהואין רבית. הוי השכירות מן 5ו מנכה כי 1כמ12"הבדירתו
 5בית. שדה. בין חי5וק אין ודאי א5א ישדף או יפו5שמא

 והתניא(. ד"ה ע"א 5"א)ערכין
 יותר אף או תורה כש5 5רבריהם חיזוק עשו ר1ננןרעז(

 אב5 קנם או איסור רהוא היכא רק תודהטש5



יי נחמראוצר רי"שטערנת התומפותקו5ץ
 בעלמא סמונא אלא קנם ולא איסוד לא שאינוכתובה

 כלל. חיזוק עשולא
 הא(. ד"ה ע"ב נ"ו)כתובות

 חיזוק רבנן עכרי לא שכיחי דלא בדבר ר12נןרעח(
 עשו ררבנן דהוא אף דשכיחא הבעל)ירושת

 שלא להתנות יכול ,טכיחא דלא הפירות לענין אבלחיזוק
 פירות(. לויהי'

 וקסבר(. ר"ה ע"ב פ"ג)כתובות
 במילייהו דמשני רבנן עבידי מילי תלת בהני ר12גןרעמ(

 סדורה פלוני מסכת בידך יש שואלין אםבמסכת
 היא ענוה ומדת לאו יאמר לו היא שסדורה אףבנירסא
 לכודתי. לא ולוכור לשנות מותר יודע אם לנסותושבא

 ושאלוהו לביהמ"ד בא ולא הי' קרי בעל אםך12פךריא
 אירע אונם שאר או הי' שחולה ויאמר ישנה בא לאלכוה
 כן לו יאמר לא זו ממה על שכבת שאלוהו 14"נלו.
 בין שאלוהו אם ך12אד,טפיזא ויתגנה. קרי בה יראהפן
 לא יאמר בספ"י קבלוהו אם מהוגנים שאינם אדםבני

 גדול בקול רעהו מברך מז.( )ערכין דאמרינןכדפרש"י
 בני בין 4י2נך לו. תחשב קללה בערב השכםבבוקר
 לא בעה"ב שטרח מה כל אומר טוב אורח מהוגניםאדם
 בשבילי. אלאמרח

 באושפיזא(. בפוריא במסכת ד"ה ע"ב כ"נ)ב"מ
 אלא חיזוק חכמים עשו דלא למימר מצינו ועוד ר12נןרפ(

 דאיכא ירושה כנון התורה מן שורש לו שישבדבר
 בדאורייתא כוותי' דליכא ברבר אבל דאורייתאירושה
 עשו לא שכיח דלא בדבר א"ג חיזוק. רבנן עבידלא

חיזוק.
 וכדרב(, ד"ה ע"א מ"ם)ב"ב

 ואימלולא. חוכא דרבנן מילי ליהוו דלא הקפירו ר12גןרפא(
 שני(. ד"ה ע"א ל"ד)חולין

 )בם"ע( יצחק כשנשאה שנים ג' בת היתה ר12קהרפב(
 י"ר בת שהיתה הוכיח כוישפ'ר"א חסידוהר"ש

 כשמתה צ"ם בן הי' ויעקב ל"ד בת היתה יעקבוכשנולר
רבקה.

 וכן(. ד"ה ע"ב ס"א)יבמות
 הדבורים רגלי דודאי לר"ת לנ"נ רבורים רגלירפנ(

 העצמות דהא מותרים נינהו בעלמא רעצמותכיון
 איברים מ"ז( פ"א )אהלות ראמרינן ררן4ימהורים.

 בשר דאיכא וכנון מומאה לענין היינו שיעור להםאין
 דמי. שפיר אכילה ולענין מהורין הכי לאו האעלויה

 ההוא(. ד"ה ע"א ס"מ)ע.'ז
 הי' שלא י"ל לרגל עלה שלא בתירה בן י"י רבליםרפד(

 ברנליו להלך יכול שאינו הי' זקן 14ך קרקעלו
 מראייה(. כמו מפסח)ופמור

 מאליה(. ד"ה ע"ב נ')פסחים
 לראות שבא כדרך יראה ייאה ואאייה רגליבם,רפה(

 עיניו בשתי לראותך הקב"ה שבא כררךפירש"י
 ךלא סומא(. )לאפוקי עיניך בשתי לראותו בא אתהאף
 הוא שבכ"מ שכינה נבי ביאה שייך לא רהא לר"תיתנן
 להתראות בא שארם עיניו בשתי לראות מה ר"ח נריםע"כ

 לראות בא הארם אף מקום של עיניו בשתי המקוםלפני
 יראה(. ר"ה ע"א ב' )חנינה עיניו. בשתיהמקום
 רש"י פי' בראייה חייבין הכל ראייה רגלים.יעו(

 תני דהא אלחנן ה"ר והקשה זכורך כלבמצות

 רבקרבן כה8מע כסף שתי הראייה אומרים ב"שבסמוך
 ובעזרה בקרבן מיירי דמתני' לר"ת נראה ע"ממיירי.
 תרי דמשמע חרא נקט בעזרה פנים בראיית רנקםורש"י

 פטירי בעזרה פנים בראיית ראף אתא דכולהוולפמורא
 בקרבן, פנים בראיית וכש"כ וכו'( ונשים)חש"ו

 הכל(. ר"ה ע"א ב')חנינה
 נקרא לרכוב יכול שאינו כל קמן ראייה רגלים,רפז(

 ומדרבנן לחינוך הניע לי' הוה והלאה ומשםקמן
 פירש ךרש"י נדבה. קרבנותיו להביא וצריך דמחויבהוא

 לראיית רק קרבן בראיית לראייה קאי לא קמןדאיזהו
 בעזרה.פנים

 איזהו(. ד"ה ע"א ב')חנינה
 ברנליו לעלות ינול שאינו מי ראייה רבלים,רפח(

 הראייה מן פמור לעזרה מירושליםפירש"י
 כועירו לעלות יכול אינו אם נמי וה"ה נקמורבותא
 דפמור.לירושלים

 ומי(. ר"ה ע"ב ב')חגיגה
 תנחום ר' אמר אחת באזנו חרש ראייה רגלים,רפם(

 בירושלמי באזניהם שנאמר הראייה מןדפטור
 בון בן אר"י מהו אחת באזנו חרי בעי יוחנן ר'אמר

 אמרי רבנן כתנות תעשה אהרן ולבני ורבנן רר"יפלונתא
 אחר כתונת אפילו אמר יוסי רבי אחר לכל כתנותשתי
 לכל אזנים שתי באזניהם אמרי רבנן נמי הכי אחרלכל
 אחר. לכל אחת אוזן אפילו אומר ור"יאחד

 חרש(. ר"ה ע"א נ')חנינה
 הנליל כון לרנל עולין ויאיך עיון צריך אבל רגליםרצ(

 כותים של )רצועה רצועה לי' דאפכקיכיון
 נמכאש היא( ביהודה וירושלים ליהודה גליל ביןמפסקת
 )נד.( בנזיר כדאמר וז' ג' הזאהובעי

 שרצועה(. ר"ה ע"א כ"ה)חניגה
 הדרשה לשמוע ונשים אנשים קבוצות שיש רגליםרצא(

 ךי"א ולעבירה(. )לייחור זה על זה עיןונותנין
 מוכות. ולאחר פסח לאחר להתענות נהנולנר

 סקבא(. ד"ה ע"א פ"א)קירו'טין
 חורין בן וחציו עבד שחציו מי ראייה רגלים,רצב(

 כב"ש להורות ב"ה רחזרו רכיון בראייהחייב
 ובירינו הואיל חורין( בן אותו ועושין רבו את)דכופין
 קרינן ולא עליו לרבו רשות שאין דמי ככהטוחררלשחררו

 פ"ב( )נימין לי' דמיבעיא והא לזה. אחר ארוןבי'
 רנבי לחלק יש בי' קרינא ארון שחרור נמ דמעוכברכיון
 לרנל סלעלות לעכבו יכול שאינו אדונו אינו לרנלעולה
 את רכתיב פסור גמור עבד אבל מלאכתו לעשותכדי
 לה'. הוא אלא ארון לו שאין פי ה' האדוןפני

 בכהטנה(. ור"ה מי ר"ה ע"ב ב')ערכין
 ראיתא הדא אמרינן בירושלמי ראייה רגלים,רצנ(

 חייבין מף אפילו עזרה פני בראיית אבלבקרבן
 בעל15א. אסמכתא אלא ך4~ינד( והמף. הנשים הקהלרכתיב

 הכל(. ר"ה ע"ב ב')ערכין
 פורה מפון רלענין ואור"י ךחזקה רךבא רך12,רצד(

 )אע"נ זימני בנ' ראיתחזק עד חזקה הוי רלאדבי
 ךגוידע חזקה( זימני בתרי הוי איסוד רלעניןרס"ל
 נשים ארוב סמכינן לא איסורא לענין רהשתאתימה
 היו ולא אנשים לשני שנימת אשה )ועעכ לבניםדחזיין
 בנים( לו שיש לכר אלא לשלישי תינשא לא בניםלה



 נהמואוצר רי"שמערנת התוסמותקובץ4%

 ממון ולענין זימני כתרי ראתחזק ע"י רובא ראיתרעכדטום
 אע"ג השני( מן כתובה 5ה )וי'ט רובא אהאיסמכינן
 בתר ראז5ינן איפכא אמרינן ובעלמא זימני בתריראיתרע
 אז5ינן. לא ממון ולענין איסורא לעניןרובא

 נשאת(. ר"ה ע"א ס"ה)יבמות
 ר5"ח מורו כ"ע קמן ראיתיה רברובא ואור"י ררב:רצה(

 ראזיל )צג:( רבב"ב צ"ע ןמ'ומךלסיעומא
 ל"ח אלמא ממון להוציא רזריעה רובא בתר יוסירבי

 לח5ק. ויש אימורא לענין וכיט"כ ממונא 5מיעוםר"י
 אין(. ר"ה ע"ב ס"ז)יבמות

 בר5א היינו רובא בתר רבגן אז5י וכי וא"ת רדב:רצו(
 אז5ינן 5א במע'טה רתלוי אבל במעשהתלוי

 )ררוב בסעיטה תלוי חשוב אין 14"נ ובו'. רובאבתר
 'טארם בא הוא ממילא אלא ויולרות( מתעברותנשים
 לאשתו.נזקק

 ר"מ(. ר"ה ע"א קי"ם)יבמות
 אינו בארם יום ל' יטשהה כל ראריטב"ג והא רדב:רצז(

 כץ נפל אפילו הוי ספיקא 'טהה יא האנפ5
 ררוב אע"ג כוותי' התם וקיי"ל קלו.( )שבת וכו'הגנ
 ו5א ההם אסר בבהמה ימים ח' תוך וכן נפליםאינם
 בערוה להקל יכא 'טלא סשום ומר~ם רובא. בתראז5ינן
 ש5א חליצה כלא לשוק 5התירה הרוב על לסמוך רצוולא

 ן?כך וקלקו5. יעז לירי ויבא ומת שפיהק העולםיאמרו
 בערוה. 5הקל ינא שלא פמור אבילות 5עניןנם

 מחוורתא(. ר"ה ע"א קי"ם)יבמות
 תינוק גבי פו.( ובחולין )פ.( רבקירויטין וא"ת רדב2רצח(

 רובא 5י' ואיתרע וכו' העיסה בצרשנמצא
 וסחמרינן ופלגא פלגא רהוי קאמר והכא לעיסהוממהרין
 רעת בו שאין רבר הוי רתינוק רזי'במ רב'נךדאעמר
 איתרע ולהכי ברה"י ואפילו מהור ספיקו והוילישאל
 רובא.5י'

 סמור(. ר"ה ע"ב קי"ם)יבמות
 )לר"ס מיעוט בהרי הזקה כעי לא רוראי רוב:רצט(

 תהא שלא בעינן מ"מ אבל למיעומא(רחייש
 רמיעומא טיעומא המיעום הוי ראז 5רוב ממייעתאהחזקה
 5י' ראסר 5ר:( )ע"ז אונייקי בית גבינת גבידשב"ע
 העיר אותה יט5 לעכו"ם נ'טחמים ענ5ים ררוב משוםר"מ
 חיי'ט רר"מ נמי מיעום אפי5ו רוב אריא מאיופריר
 נשחמים אין עגלים ררוב כיון קושיא ומאילכרעום
 רובא. לי' איתרע א"כ היתר בחזקת רחלבוחזקה

 סיפא(. ר"ה ע"ב קי"ם)יבסות
 פתוח פתח )גבי תיאמר נמי בם"ם א"כ דא"ת רדב:,ש(

 ו5א רמי ר5יתי' כמאן אונם רספקמצאתי(
 לאוקמה שייך לא ובהא תחתיו ספק מפק חר אלאנשאר
 נמור רוב אינו רברצון רובא רהאי ד84יך'זי היתר.בחזקת
 ראשכחן יטרי ס"ם במקום והלכך מררבנן הויא5א
 רל"ה פ.( )קירושין העיסה בצר שנמצא תינוק נביכה"ג
 ראין התם יוחנן ר' קאמר ולהכי מררבנן א5ארובא
 התרוטה. את ע5יושורפין

 ואבע"א(. ר"ה ע"א מ')כתובות
 היא כשהחזקה א5א יחזקה מיעוס סמוך 5"א ושדב:שא(

 כשהחזקה אב5 אחר מענין והסיעוט אחרמענין
 מחסת החזקה 'טנתבמלה כיון אחר מענין הםוהמיעומ
 פתוח פתח )גבי יוץ"נ מאליו. במ5 נמי המיעוםהרוב

 שייך ו5א אונס מיעום מכח בא כ'טרות רחזקתמצאתי(
 לי' ואיתרע כשרות 5חזקת אונם סיעום רססוך5ומר
 ע5יו(. 5אוסרה נאמן )וע"כ ררצוןרוב

 תוס'(. ג5יון בשם אספ"ז ע"א מ')כתובות
 אחר בממון הולכין אין ראסר 5שמוא5 ואפי5ו רןב:שב(

 נגחן ונמצא 5חבירו שור במוכר היינוהרוב
 אב5 הלוקח לו נתנם ומרעתו לירו המעות באושבהיתר

 רובא. בתר ראז5ינן מורי )באבירה(הכא
 להחזיר(. ר"ה ע"ב מ"ו)כתובות

 רובא 5י' ואיתרע 5חזקה מיעומא סמור בגמרא רדב:'טנ(
 רביבמות וקשה ר5יתיה כמאן רוב והויפירוש

 וקאמר וכו' 5מרה"י בעלה 'טה5ך האשה גבי אמרינן)קים.(
 ופ5גא פלגא והו"5 וכו' 5חזקה מיעומא ססוך ראמרינןר"מ
 חשוב רוב זה שאין ןי"ל הכא 5מימר לן אית כןוכמו
 התב ו5פיבך וחזקה מיעומא 5י' מרעי 5כך גרוע רובא5א
 תנשא. חיטובררוב

 סמוך(. ר"ה ע"א פ')קירושין
 )צב.( בב"ב ראמר רב ראפי5ו ואוריית רדב:,שר(

 הכא הרוב אחר בממון הו5כין )מו.(ולקמן
 תוציא 5א מסייעך שרוב אע"פ 5ומר המוחזק שיכו5מורה
 אב5 המיעום מן שאני בנפשאי 5י רקים ממוןממני
 מן שאתה בנפשך 5י קים מוכר אמר סצי 5א נגחןבנמצא
 אתה 5מובר ה5וקח יאמר ראררבה 5נכסתא רזבניהמ.עום
 5רריא. רזבני הרוב מן שאני בנפשאי 5י רקיםהטעתני

 המניח(. ר"ה ע"א כ"ז)ב"ק
 את סכחיש הלשון עיקר אין ראם מפריט וי"ת רדב:שה(

 רבנן מורו נגחן ונמצא שור מוכר כגוןהרמים
 מסייעין הרמים היו אם זה 5פי א"כ רמים בתרראז5ינן
 מידקא שהתנה כמו רק 5ו יתן 5א 5כרא אולחבית
 דך2שיב:"כם ראי' אין אחר להיות קרובים רהרמיםהיכא
 רמכחישין היינו ראי' הרסים אין ראמרינן רהאפירש
 אמרינן חזקה כנגר רובא יש אם אב5 חזקה אורובא
 בתים ולגבי 5רובא או 5חזקה 5סייע מוריעיםהרסים

 ארם בני שררך 5פי מוריעין הרמ-ם 'טייך איןוקרקעות
 ביוקר.5קנות

 א'(. כל5 אשר"י הגהות ע"א נ"ז)ב"ק
 5יתי הרוב אחר בממון הו5כין אין מ"ם תימה רדנ2'טו(

 ריינים גבי רהתם ןי"? נפ'טות. מריניבק"ו
 למימר דליכא שאינו כמי רירהו סיעום רחיטוב'2אני
 אב5 מיני' מפקי ב"ר רהא מרי' בחזקת ממונא אוקיהתם
 בתר אז5ינן 5א וחזקה מיעום ראיבא ממון 'טארגבי

 קמ"5(. ר"ה ע"ב כ"ז )ב"קרובא.
 אחר הו5כין אין בממון ראמר 5יטמוא5 אפי5ו ררנ2שז(

 בב"ב כרמוכח מורה חזקה רליכא היכאהרוב
 לתקן ראפשר היכא כ5 א5מא הנמצא ניפול גבי)כג:(
 מתקנינן. הכרזה ע"י 5בע5ים ממוןלה'2יב

 חויו(. ר"ה ע"ב כ"נ ב"ב והא, ר"ה ע"א כ"נ)ב"מ
 אפי' ראמרי רריטב"א 5רבנן )כר.( בב"מ וא"ת רדב:שח(

 שיש ברבר להכריז חייב כותים שרובהבעיר
 חזקה ר5יכא כיון רובא בתר אז5ינן 5א ואמאי סימןבו

 מצות 5קיים כרי היא חכמים רתקנת די"לרממונא.
 ש5 הוא אם הכרזה ע"י להתברר ריכול כיון אבירההשבת
ישרא5.

 חוץ(. ד"ה ע"ב כ"נ)ב"ב



ייא נחמראוצר רי"שמעיכת התוספותקובץ
 קמ"ל מאי וא"ת הרוב אחר ה5ר וקרוב רדבישט(

 וכו'. חנויות ט' טו.( )כתובות היאמתניתא
 רערך באמצע בנמצא הו"א ממתני' ראי ?ר"'ןנראה
 בקורבא ראפילו לאשמעינן אתי חנינא דיבי לריייבראה
 רובא. בתר אז5ינןרמוכח

 רוב(. ר"ה ע"ב כ"ג)ב"ב
 ראין להו ראית עז:( )לעי5 5רבנן דאפי5ו רר1נשי(

 ררובא צמד לצמר רקרו ררובא רוקא התם ראיההרמים
 5הכחיש ראי' הרמים אין ולהכי למוכר ממייעיןוחזקה
 ררובא צריכא 5א )כז.( בב"ק א"ש דנ2הכי וחזקה.רוב
 אחר בממון הולכין רב קם"5 וכו' חביתא לחביתאקרי
 אחר בממון הו5כין ראין התם מורה רב ראפילוהרוב
 המוחזק, הכר 5בע5 מסייעין ררכרם כיוןהרוב

 הטכר(. ר"ה ע"א צ"ב)ב"ב
 מרוב עריף נישאות בתו5ות נשים ררוב רר21שיא(

 מילתא בנ5וי וסגי קו5 5ה יש בתו5ההנישאת
 בתולות נשים ררוב כ"ח בכתובות )כראמרינןבעלכוא
 הוא(. בע5מא מילתא נלויינשאות

 וזו(. ר"ה ע"ב צ"ב)ב"ב
 ואמאי הרדב אחר בממדן ד;רלכין ז~ין רדנ2,שיב(

 משמע )סט.( ר5קמן נפשות מדיני בק"ו נילףלא
 רשכ"ל נפשות. בריני רובא בתר אזלינן רוכתארבכל
 לא ה5כך רובא הנך כי חשיב 5א זבני 5רריאררובא
 ממונות. בריני רובא אהךסמכינן

 ריני(. ר"ה ע"ב נ')סנהררי;
 את מררכי ר' הרב בן יצחק ר' הרב שאל רד21שינ(

 שהשריפה בסקי5ה ירונו ר"ש קאמך אמאיר"ת
 כראיתא נפשות בריני להחמיר רובא בתר ני!5חמורה
 אוח! לחייב רובא בתר אז5ינן ר5א ןרעירץ )יא.(בחו5ין

 כ5ל. הרג שלא וכ5 מכ5 זכאישהוא
 לאותן דכמי דל~~

 הוה. ש5ם אי הוה טריפה אי ירעינן ר5א א5א וראישהרגו
 הנסקלין(. ר"ה ע"ב פ')סנהררין

 חשבינן לא אמאי נמי רובא איכא כי תימה רר2,21יר(
 וחזקה רובא ראיכא כיון רמיעוטא מיעוטאלי'

 שאינן בהמות רובא אונייקי( בית גבינת )גבי5היתר
 בחזקת נעמירם עצמם עגלים ואותם לעכו"םנשחטות

 קורם 5עכו"ם שאינם היתר בחזקת הקיבות שהיוהיתר
 לי' איתרע שחיטה רלאחר הכא רשאני די"לשחיטה.
 במפק שחיטה 5אחר 5פנינו העומדות קיבות רהנךחזקה

 קיימי.עכו"ם
 אי(. ר"ה ע"ב 5"ר)ע"ז

 רארם )ע"ט( בסנהררין ראמר הא רך2בוק רד21,'סטו(
 שנגמר אחרים עם שנתערב דינו נגמר שלארוצה

 שקר שהוא רבר נעביר 5א רובא רכה2ום פטורין כולןרינן

 ננמר ש5א לפי כל5 מיתה בר שאינו אחר יש רוראיוראי

 מחצה על כמחצה קבוע וכ5 קבוע רהו"ל רעדי"לרינו.
 להקל. נפשותרספק

 אפילו(. ר"ה ע"ב ע')זבהים

 הנסקלים ר"ש רקאמר מר"ת שא5 ר"י הרב רר21שטז(
 ניז5 חמורה שהשריפה בסקילה ירונובנשרפים

 בתר אז5ינן ר5א ותיר'! נפשות בריני להחמיר רובאבמר

 והיינו אחרת במיתה בלא"ה שנהרנ כיון להחכרררובא
 רובא. בתר אזלינן לא למיתה מיתהכין

 אפילו(. ר"ה ע"ב ע')זבחים

 בתר כש"כ חזקה בתר זיל שלמרנו כיון וא"ת רדב2שיז(
 ר5ראב"י ד'"ל עריף. רובא וחזקה ררובארובא

 רבינו דמפרש 'ךלגואי מקרא. חזקה לי' קים ר5אבעי
 אלא מסברא י5מינן 5א מחזקה עריף ררובא רהאחיים
 הכא, א"ש ארומה מפרהילפינן

 מנא(. ד"ה ע"א י"א)חולין
 ררחו קרבנות מכ5 ילפינן 5א אמאי מקשין רןן2שיח(

 שח5ל ונמצא טריפה קרבן ימצא שכמש ו5"חשבת
 רחמנא אמר נמי רמספק למימר ראיכא ןנ"לשבת.
 אמרינן נפש שבפיקוח כמו קרבן מצות שבתר5רחי

 הרוב. אחר בו ה5כו ר5א טו:()כתובות
 אב5(. ד"ה ע"א י"א)חו5ין

 בתר ראז5ינן גופי' מרוצח רני5ף מקשינן רךב2שיט(
 שהרג וטריפה טריפה הוא הרוצח דדילמארובא

 ךעדך בע5מא. מזה נילף לא ךלטגוא פכער. הנפשאת
 שא"א ערות רהוי כה2ום פטיר שהרג דמריפה רמעמאנייל
 5ערים רקט5ינן ממאי אלא 5הוכיח אין וא"כ 5הזימהיכול
 מצינו ןכן הוה. טריפה בי' ראמהירו הך רילכואול"ח
 הקרוש. מנחם רבינובשם

 וכי(. ר"ה ע"ב י"א)חולין
 ילפינן רהכא מררכי ברבי יצחק רבינו הקשה יידנ2שכ(

 אף רובא בתר ראזלינן זוממין ועריםמרוצח
 )עט:( ובסנהררין )סט.( בסנהררין מוכח וכן נפשותבריני
 ררוב אע"ג הק5ה במקילה ירונו בנשרמין נסק5יןאמרינן
 נהרנ הוא רממ"נ רכיון ר"רן ןרעירץ נינהו.נשרפים
 דעדןא רובא. בתר אזלינן לא נהרנ הוא מיתה באיזו5ענין
 רמי. מחצה על וכמחצה קבוע רהויי"ל

 ליחוש(. ר"ה ע"ב י"א)חו5ין
 רוב אי לרבנן להו רמספקא וי"5 ~טוקיטה רד21,שכא(

 אי וקטן( שוטה חרש )של מקולקליןמעשיהן
 מעשיהן ררוב לי' פשיטא מאיר ולרבי מעשיהןמתוקניןרוב

 מ"מ מקולקלין מעשיהם ררוב ואע"ג ד4ש"וןמקו5קלין.
 ואטאי נבלה משום 5קי אמאי 5מיעוטא רחייש כיוןר"ם
 מקו5ק5ין לרוב חזקה רסמך ןי"ל אחריהן. 5שחוטמותר
 ר"מ. חייש ולא רמיעוטא מיעוטא רמתוקנין מיעוטאוהו"ל

 מאי(. ר"ה ע"א פ"ו)חולין
 5י' ואיתרע 5חזקה מיעוטא סמוך בגמרא ואדנ2שכב(

 ופ5גא. פ5נא רהו"ל כך2מע )קיט.( וביכמותרובא
 תינוק עשו דלרבנן פ.( )קירו.טין יוחנן קא"ר אמאיד14"רן
 רמטו א"ש בלא"ה לרבנן והא ליי2א5 רעת בו שישכמו
 וי"ס עריף. רובא וחזקה ורובא לכ!יעוטא חיישירלא
 כאילו רנראה וכ!'2ום נמור רוב ל"ה מטפחים תינוקותררוב
 קאמר ולהכי 5ישאל רעת בו שיש כמו עשאוהו רובהוא
 נמור רוב הוי ואי וקרשים תרומה עליו שורפין ראיןר"י
 שורפין. איןאמאי

 סמוך(. ר"ה ע"ב פ"ו)חולין
 רתלוי רובא חשיב לא ראדם רתשמיש וי"ל רד21שכג(

 רבהמה לפעמים רבהמה תשמייט כמוכמע'שה
 כמכחול 5הכנים מותר צא.( )ב"ם כראמרינן להרביעצריך

בשפופרת.
 רבינא(. ר"ה ע"א כ')בכורות

 )ב"ק הרוב אחר בממונא ראזיל לרב ואפילו רך21שכר(
 שאני בנפשאי 5י קים ראמר כה2ום היינומו.(

 לממון תובעין לו שאין ממון בין 5ח5ס ייט איינ הרוב.מן



 נחמראוצר רי"שמעיטת התוטפותקיבץש

 ור"י(. ד"ה ע"א כ')בכורות תובעין. לושיש
 במיעוטא אבל למיעוטא דחייש לר"מ אפילו רד12שכה(

 להם שאין במים רכנן ר"כ! חייש לא שכיחדלא
 אמרינן ולא מותרת אשתו דדיעבד קכ"א( )יבמותסוף
 שם שהחמידו וטה א"א לחזקת דנמלטים מיעוטסמוך

 דא"א. חוסדא משום הואלכתחלה
 חלב(. ד"ה ע"ב כ')בכורות

 שבעה תוך שנשחטה בהמה וקשה שר(יפוה רן2:,שכו(
 ולדות רוב בתר ניזיל ולא בדיעבד אסורקמה

 הוא ההוה ודבר דשכיח מיעוט דהוי רי"ל נפלים.שאינם
 חכמים. החמידוולכן

 דקים(. ד"ה ע"ב מ"ד)נדה
 אפילו דקמ"ל הרוב אחר הולכין רכ~ארב רן2:שכז(

 )בתשע הכא הרוב אחר וץיך דמוכחאבקודבה
 איסור בחזקת בחייה רבהמה הרוב כנגד חזקה איכאחניות(
 הרוב אחר הלך קאמר נמי צפרדעים ט' רנ12יעומדת.
 טהרה. חזקת דאיכא אע"נ טמאים שדצים דובואם

 אחד(. וד"ה הלך ד"ה ע"א י"ח)נדה
 שבא כשמודה היינו הבעל אחר הלך 12עייררצ רך12שכח(

 )ואמדי' תמיד אצלה דניל והי' הרבה ביאותעלי'
 אם אבל וארוסתו( בארום רק מכדט בבעלה לא אפילוזאת
 מיתכשר. לא אחת פעם רק עלי'בא

 ההוא(. ד"ה ע"ב י"נ)כתובות
 בקלא אלא איירי לא הבעל אחר בעייות ררבשכט(

 תצא דלא כה.( )יבמות כדב דפסקינןדפסק
 סם:( )יבמות אמר דרב ואע"ג הבעל אחר בעילותדדוב
 שאין ארום דוקא ממזר הולד חמיו בבית ארוסתו עלהבא
 אי אבל שתוקי הולד לעולם רישמואי אצלה.מצוי
 נאמנת. נבעלתי לכשר ואמרה קמןאיתא

 רוב(. ד"ה ע"א כ"ז)סוטה
 אפרים רבינו לפי' בהנאה אסור אינו ונרבע ררבנעשל(

 משמע רדןכ:א הנסקל משור לי' גמרינןדלא
 דאפקרי' דמשמע זכה בו המחזיק כל מדקאמר בהנאהדאסור
 בדמי בו זכה דהפי' יייש2: ריש בהנאה. שאסורכהשום
 אפקדי' דלא מיתה מאחר יותר בחייו ששוה במההשור
 הנבלה. כ!דמי לא אבל ב"ד מיתת לו שיעשהדק

 בהנאה. אסור דנרבע בהדיא איכאר12רצרמפתא
 דאמרו(. ד"ה ע"א כ"ד)כדיתות

 לא מעולם אשה נשא, שלא פנוי אדם הוא רררקשלא(

 מפני בהמה ירעה רי~י תינוקות. מלמדיהי
 אשה. שנשא אחר מאיש יותר תאוה לושיש

 ולא(. ד"ה ע"א פ"ב)קידו'טין
 הדוחות מכל נוחה כדרכה באה כשהיא מזרחית רידץשלב(

 העולם כל מסערת היא לפורענות כשבאהאבל
 דוח(. ד"ה ע"א כ"ה )ב"בכולו.
 הטמד. את מונעת מזרחית דרוח ד"ש פי' ררר(שלנ(

 ע"מ מים. 'טמביאה משטע )כה:(ריעיי
 שהארץ קשה ובבל יפה שבא"י אלא מים דמביאהנראה

 לפי עצבין הכל מערב כלפי רכן מים. מליאהמלוחלחת
 מדאי. יותר מיםשמביא

 לא(. ד"ה ע"א קמ"ז )ב"ב.
 הד' של ואחד אחד כל עם מנשבת צפרנירן רידץשלד(

 לבדה. מנשבת לילה ובחצותרוחות
 דוח(. ד"ה ע"ב ג')ברכות

 אלא לנחבלים וטוב היא נוחה צפונית רור(שלה(
 יפה. והעת הענניםשמפזר

 דלא(. ד"ה ע"א ע"ב)יבמות
 ד'( )יונה לספר בא לא ר(רישירצ כעאיבפ ו~ור(שלו(

 שאר שהשתיקה להעיד אלא סערתה נבורתבכח
 שהוא היא אמת ךמ"מ העולם. ונתחמם הדוחותכל
 וקשה עזה לעולם הקב"ה שולחה דלפעמים כאשוד חזקרוח

 ברוח מ"ח ובתהלים הלילה כל עזה קדים ברוח)בשמות
 תדשיש(. אניות תשברקדים

 אי(. ד"ה ע"ב ל"א)ניטין
 קדאה קשה שהיתה לפי מזרחית ררה ררר(ךון.שלז(

 שדיא. ששמה ולא נשיב שדיא ואמדשדיא
 אסתנא בערך בערוך כדאמד שדיא שמה דרומיתרררה
 שותא מזדחית ררר( יטמות להן יש דוחות לד' לשונווזהו
 דרומית ררה אסתנא צפונית ררדץ אוריא מערביתררה
שדיא.

 שדיא(. ד"ה ע"ב ל"א)ניטין
 ואע"ג בתרומה לאכול אסורין נכויים ררכ2:ישלח(

 מטמא אינו מרגיש גופו כל שאין זרעדשכבת
 כולם נמלימ י,רכ12י אדעתיה. ולאו הרגיש דילמאהכא

 )פב.( ר2:קיררשין הרהור. ומשום בדוכבים מיידידשעים
 ברוכבים מיידי לא ליסטין רובן חמרים כשרים רובםגמלים
 ברנל. הולכים והם הגמלים על סחורה בנותניןאלא

 ובמתן. במשא רמאות עושיןודץמרין
 רוכבי(. ד"ה ע"א י"ד)נדה

 מרכבה במעשה ונסצא חייבא רשע נקרא ררמישלט(
 רומי על ננזר תדדיון בן חנינא דרבי במעשהכי

 אינם מ"מ גשדים תקנו נמי דרומי ~שע"ג גדולחורבן
 פדס. כמו נשרים בתקון כ"כחשובים

 הרבה(. וד"ה רומי ד"ה ע"ב ב')ע"ז
 החולה( )שיתדפא גרם הרופא מזל לוסר אין ררפאשם(

 בחכמתו אלא הרופא במזל תלוי הדברדאין
 קמיע(. איתמחי אמרינן)וע"כ

 איתמחי(. ד"ה ע"ב ס"א)שבת
 לרפאות אסור לא אמאי אלחנן ה"ד הקשה ררפאשמא(

 ומניקה מילדת נבי )כו.( בע"ז כמוהעכו"ם
 דשמא ר4שרך"י כוכבים. לעבודת שמגדלו לפי בשכראפילו
 שבקי יודע הי' העכו"ם א'נ מותר. בדפואה להתחכםכדי

 כאן שייך לא שמא אן איבה. משום ושרי זאתברפואה
 ומניקה. במילדת כמו לעבו"ם בןמנדל

 רב(. ד"ה ע"א ע')ניטין
 ולהתחכם עכו"ם לרפאות מותר בשכר רלטפאשמב(

 בחנם. נם דנעתד להיות יכולברפואות
 לאפוקי(. ד"ה ע"ב כ"1)ע"ז

 שם מזכיר אם מין מרופא להתדפאות אסור ררפאשמג(
 הבא אומך אם רנבם לכך. מועלת שהע"אע"א

 סתם הבא אומד אם אבל אסור. ג"כ מע"אסממנין
 מע"א. אף להביאמותר

 שאני(. ד"ה ע"ב כ"ז)ע"ז
 וע"ז מותד לרבים מומחה הוא אם עכו"ם רלטשאשדמ(

 הקזה דלגבי הנכרים מן דם להקיז סומכיןאנו
 כל(. ד"ה ע"ב כ"ז )ע"ז הם. מומחים המקיזיםכל

 )איוב וכו' דוצח יקום לאור אדא ידישינן ררצהשמה(
 כנהודא מילתא לך פשימא אי דרקכ"ד(
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 אומר בנפשו 5הצי5ו וניתן הוא רוצח קאתיראנפשות
 אב דמתם מיירי הבן ע5 באב קרא דהאי וריב"אר"י

 טמונו 5הצי5 ננדו יעמוד אם יהרננו ו5א הבן ע5מרחם
 ש5הורנו בברור כשיודע אלא בנפשו 5הצי5ו ניתן 5או5כך
 שיש 5ך ברור אם ע"ב( )מנהדרין דתניא ךהדץיאבא.
 האב. ע5 בבן מוקי תהרגהו א5 עמך ש5ום5ו

 אי(. ד"ה ע"ב ב')פמחים
 רציחה דחייא ד5א מנ"5 וא"ת רציחוץ רךצוק,שמו(

 דכתיב כהסום 5או אי רחיא שבת אפי5ו האיו"מ
 5מימר דאיכא ךי"ל כתיב. 5א וביו"ם מושבותיכםבכ5
 מפני נדחית ואין העבודה מפני שנרחית יוכיחשבת

 יו"מ. והה"דהרציחה
 ומה(. ד"ה ע"א 5"ו)מנהדרין

 והא פמור אמאי גומם שעשאו אותו תימה רךצוקשמז(
 דהו5כין )ממ:( 5עי5 ואסרינן 5מיתה גוסמיןרוב

 תורה ע5יו שהקי5ה כיון וי"ל הרוב. אחר נפשותבריני
 כ5 הורגין אין 5מיתה שאמרוחו ואע"פ אותושחובשין

 אע"נ וחי 5מיתה דאומדין נמי וזימנין חי שהואזמן
 ךועדע פטור. והרגו אחר שבא כיון ה5כך מייתיררובא
 את 5חייב כחי רנחשב שמים בירי גומם אשכחןדהא

 בגומם 5תמוה אין הלכך 5מיתה גוממין ררוב אע"גההורגו
 גומם. שעשאו מי 5פמור כחי נחשב אם אדםבירי

 בגומם(. ד"ה ע"א ע"ח)מנהדרין
 5הורגו רוצח אחר 5חזר צריך הרם גוא5 רךצוקשמח(

 )ובהנהות ארם שאר אותו 5הרונ רשאי איןאב5
 ונתני(. ד"ה ע"ב מ' שנ"ץתום'

 כ'(. אות תוס' פסקי)סכות
 ררוצח נסק5 אינו המוק5 ומה ר"ת מפרש רךצוקשממ(

 באבן. חבירו את הרג אפי5ו במייף5עו5ם
 המפנ5(. ד"ה ע"א מ"ו)מנחות

 עובר אב5 חייב ההורגו אחר יום בן ומיהא ך4ךצחשנ(
 הכהסבר ע5 ישבה או נהרגה אפי5ו היינו5א

 חיה ראמו היכא דרוקא אפשר רמיוץך ראשו. שיצאעד
 בחיות קצת שת5וי ראשו שיצא עד ההורנו מיחייב5א
 רמי. בקופמא רכמונח משום חייב רמתה היכא אב5אמו

 אמאי אמו מתה אפי5ו בבמן 5הרגו דמותר את"5ך44"1ן
 5קרוע רה"ר ררר מכין שמביאין השבת את ע5יומח55ין
 את ע5יו מח55ין נפש פיקוח כהסום רם"ם ךי"להאם.
 בגוסם. כמו 5הרנו רמותר אע"גהשבת

 איהו(. ר"ה ע"א מ"נ)נדה
 5א חי' ראמו היכא רדוקא אפשר ומיהו רךצחשנא(

 קצת שת5וי ראשו שיצא עד ההורגומיחייב

 בקופמא רכמונח משום חייב רמתה היכא אב5 אמובחיות

 איהה. ד"ה ע"ב מ"ד )נדהרמי.
 מפק אפי5ו 5הצי5ו אמור הנפש את ההךרג רךצוקשנב(

 הגפש. את הרג שזה קו5 שיצאע"י
 אטמהינכו(. ר"ה ע"א מ"א)נדה

 של בנו עג5ון ש5 בנו דבת כ"ג( )מוטה דאמר רךיץשנג(
 של בנו רבת 5ומר יש היתה מואב מלךב5ק

 בנו בן כמו היתה רנוזרעו כ5ומר א5א רוקא 5אוענ5ון
 יג.( )חגיגם הרשע נמרודש5

 אשר(. ראה ע"ב מ"ח)יבמות

 אמרינן הא יהושע ונמבה ראיגיירה הזלנה רדץ12שנד(
 שלא וצ"ל חתנות 5ה1 5ית בניירותןדאפי5ו

 ש5א ךי"מ עממין. משאר א5א עמטין כהסבעההיתה
 אינו וזה 5ארץ שנכנמו ער תתחתן ר5א 5או ע5הוזהרו
 כמו משה בימי 5התנייר באו דנתינים במררשראמרינן
 בקה5. לבא הותרו 5א ואעפ"כ יהושעבימי

 ראיגיירה(. ד"ה ע"ב י"ד)מני5ה
 האב. ע5 מהבן הבן ע5 יותר מרחם האב רוק22נךר1שנה(

 אי(. ד"ה ע"ב ב')פסחים
 פרקי פדיון ר5ענין סבר דרשב"נ אור"י רוקמנרר1שנו(

 יממע שלא שנשבה( העבר את )היינו ספי5י'
 עלי' מרחמי מזונות ד5ענין סברי ון4וכ1ן העכו"םבין
 5חם מעמ 5ו יתן אחד כ5 ךגם ברעב ימות ש5אספי
 ימצא שנים ך2נשאר ביחר. הרבה צריך בפדיוןאב5

 בצורת. מבשני יותרמרחסים
 שמע(. ד"ה וע"ב כי ד"ה ע"א י"ב)גימין

 5א ומיעומ ריבוי רם"5 5מאן אף ומיעומ ריבוישנז(
 5יתא גם ממעמינן וכאן א' רבד א5אממעמ

 רשוא ומסיעומא הן שקו5ין א5ו רתרווייהו צ"ל והןב5או
 אידך.ידעינן

 מיעמ(. ד"ה ע"א כ"ו)שבועות
 שאדם הוא כך הריומ מש5 מקרא מב בוצינא ריךוקשנח(

 שהוא ממה מהרה בה שיהנה יותר הקישותאוהב
 )היינו יותר טובה שהיא אע"פ ו5המתינה ד5עתאוהב
 נרו5 ריוח ע5 מלהמתין אתו- ע5 מועמ ריוח אוהביותר

 בוצינא(. ד"ה ע"ב נ"ו ומוכה ע"ב פ"ג)כתובות
 שתות עד הא משתות יותר ישתכר 5א רידךוקשנמ(

כהסתכר.
 א5(. ר"ה ע"ב מ')ב"מ

 אע"פ מעט א5א נרו5 מריוח מניח ארם אין ריךוקשם(
 יותר. בטורח גרו5 הריוח 5ושבא

 ונותן(. ד"ה ע"א מ"ח)ב"מ
 היכא אב5 סשתות יותר 5הרויח ראמור ריךוקשמא(

 כהסתות. יותר 5השתבר יכו5 מירחאדאיכא
 )ריב"ם( יותר 5הרויח אסור מרח אפי5ו בביציםאבל

 השוק מן 5וקח אינו אם רברים רבשאר נראהו5רשב"א
 ובביצים יותר 5השתכר מותר שבביתו רברים מוכררק
 שבביתו. טתרננו5ת אפי5ו יותר 5השתכר יכו5אינו

 חד(. ר"ה ע"א צ"א)ב"ב
 הוא. מי5תא רריחא כרב ר"ת פומק ריוקאשמב(

 5חם 5אפות דמותר נראה ש5נוך2נר1נורים
 שתי כעין הוי היסב ומכומה הואי5 פשמיר"א אותועם

 5רבי נראה אין 5הרחיק שיש פ5רוני"ש ך14כטילךקדירות.
 מתפשם. וההב5 בתנור מרובה אויר שיש אמורשיהא

 בריעבר. א5א ריחא שרי 5א 5יי אףךלפירש"י
 מאי(. ור"ה אסדה ר"ה ע"ב ע"ו)פמחים

 תיהא בת גבי כמו מי5תא 5או יייחא אף ריחאשסג(
 רעיקרייהו הדם ורר שאני רשרי סו:()ע"ז

 מצותו שנעשית 5אחר ראף קמורת כמו ךהךי קיימי5ריחא
 5א ך14ס!ילו איכא מיהא אימורא בו מוע5ין שאיןנהי
 בעבורת ךזט22א 5אמור. יש שמא 5דיחא עיקרייהוהוי

 אע"נ תיהא בת אבל 5קי נמי 55קות אפי5וכוכבים
 נכנס היין חוזק אררבה כי הנאה רכעין מיירי נסךדביין

 ר"ת(. הנאתו, כררך ש5א )והויבחוטכר'
 א5א(. ר"ה ע"ב יאב)ע"1



 נהטראוצר שי"ןמ,י,ת התוספותקךבץ424

 ונמצא הפסח ימי בשבעת הנדצות אפו אם רירזא'טסר(
 ובתנור אסורות כולן מהן באחת וחמ.וחמה

 טי5תא לאו ריהא שלנו דתנורים דאע"ג לאסור ייטנסי
 בעלמא משהו מ"מ ליכא רמעם נהי רגרו5ים()כמטום
 פיטום. רלאו תנור במעשה ואפילואיכא

 רבא(. ר"ה ע"ב ס"ו)ע"ז
 וחשבינן היא סי5תא ריחא אסור אמר אביי רירזא'טסה(

 נהנה. רחשבינן לוסר אין אבי כ'2ותהלי'
 נכנם שהריח לפי כשותה לי' חשיב רלא ררבארפטעמא
 פי' ךךלט"י ושרי. התקון על רבה והקלקול ומזיקובפניו
 כרבא וה5כה כוותי' סבר ררבא כדטום רשרי כלוירה5כה
 ברב הלכה רוראי נראה לכן נ;144ה ך?4י אביי.לגבי
 בת גבי הכא נמי כרכא והלכה היא טי5תא רריחארהתם
 לפי לו מזיק שהריח משום היא מילתא לאו רריחאתיהא
 הוי עצמו האיסור מן ומריח כשנהנה אבל בגופושנכנס
 עצמו. היין מן שותה כאלו5גמרי

 רבא(. ר"ה ע"ב ס"1)ע"ז
 רהוי אע"ג בקונמרם פי' רכיל תלך יא רכילות'טסו(

 נראה ואין עליו לוקין מעשה בו שאיןלאו
 עלמא. לכולי מררות מכות היינו ר5וקה ומפר'טלר"ת

 ר"י(. ר"ה ע"ב מ"ה)כתובות
 ראיכא אפילו אשירה בעצי להתרפא ראסור רפואה'2סז(

 להרפא יכול '"אין כגון רמ'ירי לר"י גראהסכנה
 אחר רבר שום או שרים ע"י כגון בזה אלא עציםכדטאר
 רמא בן רנבני כוכבים. עבורת בתר למימעי ראתימשום
 הניחו ו5א לרפאותו אטגושי ובא נחש שנשכו כז:()ע"ז
 בירושלמי מפרש כה2כה ראפיקורסות משום ישמעאלרבי
 ע"י אבל בכ'"פים לו ללחו'2 רוצה שהי' שרצים( ח')פ'

 שרי.תחבושת
 חו'ו(. ר"ה ע"א כ"ה)פסהים

 להגן אבל תורה ברברי להתרפאות ראסור רפך14!קשסח(
שרי.

 נפתח(. ר"ה ע"א קי"א)פסהים
 מימי סכנה לגבי ענינים נשתנו ושמא ו רפר4ע'טסט(

 בזמן טובות י2אינן שבש"ם הרפואות כמוה'ט"ם
הזה.

 כ11רא(. ר"ה ע"א י"א)מו"ק

 א5א אסרו לא )רופאים( במינים ראף י"ל רפך4והשע(
 שהעבורת ואמר עכו"ם יטם בה 'טמזכירכרפואה

 ךכנן אסור. לאכדטוכי אתי וראי ובהא לכך מועלתעכו"ם
 עבודת ש5 מכרם קח מין אינו אפי5ו הרופא אמראמ

 מעצי הוץ מתרפאין בכ5 )כה.( בנפסחים אסור.כוכבים
 או מים ,טאותם לו שאומר כנון דמיירי אור"יאשירה
 שממעהו שר ע"י כגון אחרים ו5א מועילין עציםאותמ

 למררם. כרי להטעות 'טרים ביר כח יש לפעמיםכי
 שאני(. ד"ה ע"ב כ"ז)ע"ז

 וברד )קרש ישרא5 בה ררין דברקם טשמע רקםשעא(
 וחגר רקם דתרי ךי"ל והגר(, רקםמתרנכהנן

 דאברהם רמסתמא בא"י הי' אברהם גבי דכתיב ואותות11
 רמתני' וחנר ורסם א"י של ובמערבה בא"י ררין היוויצהק
 במזרח.הי'

 ואשק5ון(. ור"ה אף ר"ה ע"א ב')נימין
 עבו"ם ביד הרשאה 5ש5וח ר"ת רגי5 הי' רשאהשעכ(

 וקנינא 5כתוב ש5א ויזהר בח5יפין מקנהוהי'

 לעכו"ם. וקני' 'ט5יחות ראיןמיני'
 ואשה(. ד"ה ע"א ג')קירו'טין

 רשיא רמתרגמינן נושה כסו חייב פירוש רשאי'טענ(
 שכרטון בר יעקב רבי הרב אומר ולפי"ז)פיר'ט"י(

 לעמור רשאין אומנות בעלי אין 5"נ( )קירושין ראיתאהא
 ר"ל ורשאין ממלאכתן בעסוקין אפילו מיירי ת"חבפני

 אומרין(. ר"ה ע"ב כ"ח )ערכיןחייבין,
 עוונות רובם רהיינו 5עיל ראמר רשעימ רשע,'טער(

 דכתיב אע"ג לגיהנם 5אלתר ונחתמיםנכתבים
 נרונים אלא תקנה להם יהא שלא עולם לרראוןבקרא
 שלשה נח:( )ב"מ ראטר והא ועולים חורש עשר'טנים
 )חגיגה ר"ל ראמר והא לאלהר היינו עולים ואינםיוררים
 הא בהן שולט גיהנם של אור אין ישראל פושעיכז.(
 בהו. ומסיק אברהם רנחית )ימ.( בעירוביןאמר

 כי(. ר"ה ע"א יתז)ר"ה
 אב5 לחייו עמו יורר לחבירו רשע רהקורא רשע'טעה(

 רהכרת במררו ועומר בעבירה נכשל רוראיארם
 רשע. לקרותו מותר בו ענתהפניו

 מותר(. ר"ה ע"ב ז')תענית
 שאין רשע ארם להחזיק אין אחר עון ב'טביל ר2טעשעו(

 גמור. רשע שהי' כרואנ רק ביטמולקרות
 ב'(. אות תום' פסקי)סומה

 בתשו' לחייו עמו יורר לחבירו קורא ארם ר2טע'טעז(
 ש5יש לשרוף רשאי גאון ר"צ בשםהגאונים

 זה, לו מנין גרול ותימהתבואתו
 ארם(. ר"ה ע"א)ב"מ

 רוצה עינמו מחלב יצא המע"ה רור ראמר רשעשעח(
 שומן מרוב רעה לתרבות הרשע שיצאלומר

 ובולט העין שיוצא לומר רוצה רקרא פשטי' אבל'טבעין
 שבתוכו. שומן מרובלחוע

 יצא(. ר"ה ע"ב ל"ח)ברכות
 כה2ום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעהשעמ(

 מיתה ראיתא כגון 5ז.( )כתובות רשעיותשתי
 בשני להררי ררמיין ראסירן מילין תרתי אבלומלקות
 רכל מרשעתו ממעטי ולא הוא רשעה חר תר11ייה1מלקיות

 הוא. רשעה חר כלקותשם
 חייב(. ד"ה ע"ב ב')מו"ק

4

 שיייןמערכת
ששן
 מפני שאו5 ממנו ויצא קיש זכה עייכ המלך שאולא(

 נרות שמרליק ומי לרבים נרות הרליקשאביו
 שכינה. פני להקביל זוכה אפי5ים במבואותלרבים

 ג'(. אות מו"ק תום')פסקי
 יישר אמרינן דלישראל נירושלמי שלום 2טאילתב(

 שלום ו5ישראל יישר אמר רלעכו"ם 5מ"דואיבא
 בפילת א5א לעכו"ם אסרינן רלא הכא שלנו כש"סודלא עליך שלום לומך אסור 5עבו"ם רלכ"ע כ"טמעעליכם
ש15ם.

 איטרתא(. ר"ה ע"א ס"ב)ניטין
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 אב5 ויסהר 5חכם ישא5 לא וסימא 5חכם שא5 שאלהג(
 אב5 מותר חכם פ5וני שאלתי כבר 5ו אומראם

 5אמור חבירו רשאי שהתיר חכם וגם יתיר ש5א יזהרהחכם
 אופן. בכ5 5ישא5 סותר בביה"מ שניהםוכשהם

 הנשא5(. ר"ה ע"א ו')ע"ז
 ע"א ז' בע"א ראמרינן הא חכם שאלת שאלה,ר(

 השוא5 אב5 אחכם א5א אשוא5 הוי 5ארקפירא י"י ויסהר 5חכם ישא5 לא וטימא 5חכםהנשא5
 ופעטים ברבר ירקרקו כך רמתוך שירצה מה כ5ישא5

 ממך ראגמרי' והיכא 5אורה. הרבר ויצא מועהשהראשון
 אמר. כבר רחכם אע"ג 5התיררשאי

 אגמרי'(. ר"ה ע"ב כ')נרה
 כרת מפק שירחה דטוב 15מי יש תעשה ואל שבא(

 כהוגן ש5א רובם שיעשו ממה תעשה וא5בשב
 פסח. עשו רובם כברכי

 הני(. ר"ה ע"א פ"ם)פסחים
 רבשבוי' בעו5ה בחזקת הויא 5א מדאורייתא שבוייו(

 5כהן תנשא שלא גזירה רמ'2ום קנם 5ה אין מ"מהקי5ו
 רברי'. 5כ5 כבעו5העשאוה

 וא5ו(. ר"ה ע"ב 5"ו)כתובות
 5ה עשה טה וכי רוסא רא"ר בתרומה אוכ5ת שבוי'ז(

 5כהונה פמלה ררי' בין לה שמיעך מפני זהערבי
 בזימה ששמופין ערביים ראפי5ו נקמ 5רבותאבתמי'

 5מיחש. 5יכא אפ"ה )ממ:( בקירושיןכראמרינן
 וני(. ר"ה ע"א פ"א)גיטין

 שהרי נהירא 5א רזונה לאו איסור א5א ד5יכא שבויהח(
 הוא אם מיתה איסור ראיכא פעמים נמיהשבוי'

 במזבח עבורה ויעבור חל5 שהוא ממנה בן 5ו וישכהן
 מיתה. חיוב יש ובזהבשבת

 אם(. ר"ה ע"ב י"ב)קירושין
 הוא שבועה 5שון בני את אקפח שאמר י"מ שבועהמ(

 אמת רבר זה אין אם בני את אקפחכלומר
 אם פרעה חי במקרא מצינו זה וכעין מקופחת זושה5כה
 מזה. תצאו ש5א כ5ומר מזהתצאו

 אקפח(. ר"ה ע"ב מ"ז)שבת
 זה שמכחישין במירי רק 5א ונוטלין נשבעין שבועהי(

 אפי5ו רק והפוע5ים פנקסו ע5 חנוני כגון זהאת
 ע5 הוציא כמה ישבע שהבע5 )כגון הכחשה שוםב5יכא
 הכחשה(. שום יש ר5א אשתונכמי

 ישבע(. ר"ה ע"א פ')כתובות
 ררבנן. שבועה אפי5ו מגלג5ין )ג5גו5(יא(שבועה

 רבי(. ר"ה ע"ב פ"ו)כתובות
 וכן ומו5 השבע 5ומר יכול אינו ראורייתא שבועהיב(

 והפמר השבע 5בעלה 5ומר יכולה האשהאין
 השבע 5סימר מצי ררבנן בשבועה אב5 הכתובה()מלש5ם
 לררבנן דאורייתא שבועה בין נ"מ )ו5פירש"יומו5

 נקס(. לא ובררבנן חפצא מנקסדבדאורייתא
 מייתי(. ר"ה ע"א פ"ח)כתובות

 מנכרי שבועה לקבל שמותר לפרש י"ת דגי5 שבועהיג(
 בנר 5אוקמא איכא שאומר שמוא5 5רבינוואפי5ו

 בשם. שנשבע ע"א 5עבור ש5א ע5יו שקיב5תושב
 שנמצאת(. ר"ה ע"א צ"ר)כתובות

 פמור קיים ולא המצוה 5קיים רנשבע הא שבועה'י(
 5הנית כמו ממנה ליפסר שא"א במצוהדוקא

 חיי5 נפשי' פסר בעי ראי האי אב5 5ו5ב וליסו5תפי5ין
 האומר(. ר"ה ע"א ח' )נררים ע5וי'.שבועה
 אז5ינן הכי משום מנררים מפי חמויה שבועהכץ(

לחומרא.
 שבועה(. ר"ה ע"א מ"ז)נררים

 נזקקין פי' בשבועה שא5ה יש רם"5 יב"ה שבועהמז(
 שם הזכיר ש5א כזו בשבועה איע 5ו.5התיר

שמים.
 וב"ה(. ר"ה ע"א כ"ח)נררים

 בשבועה חפץ נקימת יהצריך ונדרים שבועותיז(
 נפשו שאומר שבועה רממונא. וררראררבנן

 החפץ שאוסר היינו ונדר מצוה. רבר ע5 ח5 אין חפץעל
 יש ני עונש יש ממון גבי שגגה שבועותע5י'.
 ומעונש. ממלקות פמור אך בממוןלרקרק

 נ"ג-נ"ה(. אות תוס' פסקי)נררים
 5שון בכ5 דנאמרה העדות שבועת שבועה,יח(

 קול קו5 ני5ף הו"א קרא האי 5או אי 5פרשנראה
 שוסעת שהיא 5שון בכל רכדטמע ושמעה כתיב להכימסשה
 5פירש"י אבל הא5ה. בשבועת והשביעה כתיבמר5א
 ב5שה"ק שהיו עיבל והר גריזים הר רשבועת רומיארהו"א
 חו5. בלשון שהיא מומה משבועת נילףאררבה

 שבועת(. רעה ע"א 5"ג)מוסה
 5א )אם מררבנן אמור הבאי שבועת דוקא שבועהימ(

 כדטום רהחמירו וכרומה( באויר פורח גסלראיתי
 כר:(. )נררים מותרים הבאי נררי אב5 ינקה 5א בהרכתיב

 ונוררת(. ר"ה ע"א 5"ה)גימין
 חפצא באנקומי רהויא משום חמירא בב"ר שבועהכ(

 הויא ררבנן שבועה ן814ידך טפי עונשואיכא
 פח.( כתובות בקונסרם שפי' כמו )לא חפצאבאנקומי
 בערוך שמפרש כמו לררבנן ראורייתא בין 5ח5ק ישאלא
 ובשבועות נרות בכבוי הויא ראורייתא רשבועה הסת()ערך
 5ררבנן. ראורייתא בין חי5וק מפרש)מא.(

 5א(. ר"ה ע"א 5"ה)ניסין
 מרובה. שבועה שעונש מ5השביעה רנמנעו שבועהכא(

 במקום חרם 5קבל תקנו הזה בזמןןדץשועא
 כך. כל גרו5 העונש יהא 'ט5אשבועה

 רמוריא(. ר"ה ע"א 5"ה)גיסין
 מאי אמת על רנשבעה אף האשה שנעניטה שבדעהכב(

 הארם כו.( )שבועות אמרינן הא איענשמעמא
 מקרבן רפמור למימד דליטא וכו'. 5אנום פרםבשבועה

 עונש ראפי5ו )כה:( בנררים גם כרמשמע איכא עונשאב5
 עונש ראיכא המצוה את 5בס5 לנשבע רמי )ו5אליכא

 יותר 5הזהר 5ה הוה פקרון גבי רהכא וי"ל שוא(.שבועת
 5אסוקי 5ה והוה בפקרון( הי' )והמעיטה היסב5שמרו
 שבועה. 5ירי שתבאארעתא

 לא(. ר"ה ע"א ל"ה)ניטין
 מפיקות כל על שלא רבי ואומר )נלגול( שבדעהכג(

 אינו לחבירו יטבועה ארם נתחייב 'טאםמגלגלין
 רבר שום 5י גנבת שלא 5י הייטבע לו ולומר 5גלג5יכו5

 נעשה כגון קצת 5חוש לנו שיש במפק רוקא א5אמעו5ם
 רסגלגלים. מח:( )שבועות אמרינן רכה"ג ארים או שותף5ו

 נאמרה(. ר"ה ע"א כ"ח)קירושין
 וכו' הימת שבועת רבנן רתקון והשתא שבועתכר(

 מעשתבע ראינהו כתב זצוק"ל מפאם יצחקורבינו
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 כעין בנזירה כד2תבע ומלוה מלוה ומיפטרי היסתבשבועה
 המלוה את 5השביע צורך דמה ב"ל מעינו התורה.שבועת
 השליח לו שנשבע ומפני הלוה של דעתו להפים לאו איכלל
 הוא כך השליח שנשבע שבועה באותה והלכך פרעוכי

 לא המלוה זה אף היסת בשבועת זה מה המלוהנשבע
 היסת. שבועת אלאכה2תבע

 רי"ר(. תום' ע"ב מ"ג)קידושין
 מתור הוי חשוד כל מדאורייתא מתוך שמעהכה(

 התובע מדדבנן רק כהטלם לישבע יכולשאין
 אמרינן דלא ערי"ל בריה. לכל חיי שבקת לא כה2וםנשבע
 לישבע. לו מניחים אין ב"ד דרק כיוןמתוך

 שכננדו(. ד"ה ע"א ה')ב"מ
 היכא אפילו היסת שבועת מחייב די"נ י"ל שבועהכו(

 הוא שלי בידך שהוא החפץ זה ואמרשתובעו
 שמשביעין נאון האי רב פי' רכ:ן אישתמומי. שייךדלא

 אישתמוטי. בהו שייך דלא אע"נ אקרקעות היסתשבועת
 אלא(. ד"ה ע"א ו')ב"מ

 בדבד אלא שבועה מנלנלין אין גלגרל שגנןעה,כז(
הדומה.

 שבועה(. ד"ה ע"א ו')ב"ם
 מייתי הוא פקח אי פח.( )נתובות דאמד שבועהכח(

 חומר יש אלמא דאורייתא שבועה לידילי'
 דולקות בנרות רדבנן מבשבועה יותד ראורייתאבשבועה
 הנאונים. בתשובת כדמפדש נפוחותונורות

 דינא(. ד"ה ע"א י"ד)ב"ם
 ומול השבע לחבירו אמד דאם ד"ת מוכיח שבועהבט(

 ולא אשבע ולומד בו 5חזוד יכול שנשבעקודם
 שבע"כ כה2מע ננבת עבדי נבי )קכח.( רגנגנ"באשלם
 נשבע איני אמד אם דאמר )לם.( ןגנשגנרשתישבע.
 שאינו לפי אותו שפומרין כפידש"י לא מיד אותופוטדין
 שיתבייש כדי מב"ד אותו מסלקין י"ל אלא בו לחזוריכול
 אחת בתשובה ר"ת מי' שוב נויהו אשבע. ולומרלחזוד
 שכנגדו זה ישבע אם ישלם עליו שקבל רכיון בע"כדישבע
 דאמדחי' כה2ום לחזור יכול ולא דין נמר לאחד כמוהוי

לב"ד.
 וחזד(. ד"ה ע"ב ל"ד)ב"ם

 דבנן דמנעו חננאל דבינו כפי' לר"ת נראה שבועהל(
 וננאי לבטלה שבועה כמו דנראה היכאשבועה

 יוציא שהמלוה אח"כ מתברר שהדבד היכא לישבעהוא
 שהלוה כמו ולא אומר שהמלוה כמו ששוה )ויתבררהפסדון
 השבועה רמינן כי אבל הלוה( את ישביעו והאיךאומר
 למצאה. יוכל שלא שידע עד ישבע לא המלוהעל

 שמא(. ד"ה ע"ב ל"ד)ב"ם
 ונומלין הנשבעין חשיב לא )מד:( בשבועות שבועהלא(

 וחובל נזלן כנון לישבע יכולין שאין אותםאלא
 ויצא ונתקוממו בביתו ש5ם שנכנם כיון הדבריםדניכרים
 בעה"ב לישבע יכול אינו בחנוני רכ:ן חבלו. שהואחבול
 שאין שכיר ןכן 5פועלים. חנוני נתן אם יודעשאינו
 היכא אבל בפועליו. מרוד שהוא לפי לישבע יכולבעה"ב
 חשיב לא וכו' נזירה חכמים דצו שלא רק לישבעדיכול
 שמא(. ד"ה ע"ב ל"ד )ב"םשם.
 וטול' השבע לחבירו אסי דאם ד"ת מוכיח שגנןעדןלב(

 אשלם. ולא אשבע ולומר לחזוד יכול שנשבעקודם
 וחזר(. ד"ה עאב 5"ד)ב"ם

 הלכתא ידענא לא ובנ' דבנסכא לר"ת ונראה שבועה5נ(
 והתכ כה2לם לישבע יכול שאינו דמתוך אבאכר'

 דל"א כר"נ הלכה חשודין וכששניהן נחמן ר' אפילומודה
 התם מודה נמי אבא וד' כה2לם לישבע יכול שאינומתוך

 שבועה מחוייבין היו שניהם דהתם משום וטעמאריחלוקו
 חצי. אחד כל מפסידין שניהם ולכך לישבע יכוליןואין

 בשבועה אבל דאורייתא שבועה המחוייב בחשודךדרקא
 שאינו מתור ל"א כתובתה ופונמת שמרו פונם כנוןרדבנן
 כה2איל"ם. ל"א דרבנן דבשבועה מפסידין לישבעיכול

 ה"נ(. ד"ה ע"ב צ"ז)ב"מ
 רב יודע איני אומר והלה בידר לי מנה שבועהלד(

 פי' )קיח.( בב"ק פמור אמרי יוחנן ורבינחמן
 אבל היסת שבועת שנתקנה קודם היינו פמורבקונטרם

 דאל"כ יורע שאינו לישבע חייב היסת שבועת שנתקנהאחד
 מכלום. פטור ויהי' יודע איני יאמר נתבעכל

 רב(. ד"ה ע"ב צ"ז)ב"מ
 שבועה מגלגלין דאין לר"י ונראה )נלגול( שבועהלה(

 שמוענת דמומה דומיא ודאי מוען כשנתבעאלא
 הוי דלא מנלגלין אין שמא מוען כשהנתבע אבלודאי
 מענת תובע כשמוען מגלגלין דאין רערי"ל דסומה.רומיא
 אריסין מענת כנון קצת דדומה בדבד אלאשמא

 מנ"ל ודאי מענת על ראיית מח:( )שבועותואפוטרופסין
 דגלנול כיון אמת דומה שאינו רבר על אפילושמנלנלין
 ממון מעיקרא בקידושין דילפינן וי"ל לן. נפקאמסוטה
 מסומה.בק"ו

 ביום(. ד"ה ע"א צ"ז)ב"מ
 את משביע המפקיד שומרים שבועת שבועה,לו(

 נאנסה. אם יודע אינו שהוא מספקהנפקד
 השוכר(. ד"ה ע"ב צ"ז)ב"מ

 שכדדכה שמתה אותה על לישבע דצריך ניון שבועהלז(
 בנלגו* עלה נמי שבועה אידך רבנן אוקמהמתה

 פדות. ב' מעל יותר אחת פרה על שבועות ב' לעשותרטוב
 משכחת(. ד"ה ע"א צ"ח)ב"ם

 כאן שנו קבועות תקנות שמואל אמר דאו"נ שבועהלח(
 ושדיוה דבעה"ב לשבועה רבנן ועקרוה היא דבעה"בשבועה
 כה2ום קביעות להו וקרי דשכיר חייו כדי משוםאשכיד
 נשבע שיהא לכשנגדו וקבעוה ממקומה לשבועהדעקדו
 הני אכל דקאי משום רבים לשון קבועות רנקמונומל.

 אלא כולם מעם לפדש הוצרכה לא והנם' ונומליןרנשבעין
 תקנות(. ד"ה ע"ב קי"ב )ב"מ דשכיר.טעמא
 על נשבעין דאין דנהי גאון האי דב דקדק שבועה5ט(

 נשבעים. מררבנן אבל מדאודייתאהקרקעות
 מינו(. ד"ה ע"א 5"ג)ב"ב

 דמעין היכא אלא היסת שבועת נשבעין אין שבועהט(
 )כגון נשבעין אין ברי מוען כשאינו אבלבדי

 אינה זו שקדקע בדי טענת למעון יכולים אינםהיתוכים
 כהשביהם(. בידולקוחה

 מינו(. ד"ה ע"א ל"ג)ב"ב
 דאודייתא שבועה מחייב דלא ד"ת פי' שבועהמא(

 במקצת הודאה דאיכא היכא אלא בנאנסואפילו
 הודאה(. שום בלא אפילו בנאנסו יש דרבנן שבועה)ודק

 הויג ר"ה ע"א ל"ד)ב"ב
 נזי5ו על אשם אדם יתחייב האיך וא"ת שבועהמב(

 שוטה חרש טענת על נשבעין אין הא קטן()של



ייר נחמראוצר שי"ןמעיטת התוספותקובץ

 נתינת ואין איש יתן כי מב.( )שבועות כרדרשינןוקטן
 ע"פ אבל והודאה כמירה במענת דה"ם ןי"ל כלום.קטן
 ונשבי. בקופץ א"נ נשבעים. אחרעד

 קמן(. ד"ה ע"ב מ"ח)מנהדרין
 באומר הפירוש אין דקרא דאיסר לאביי שבועהמנ(

 כזה זה שאומר סתפים שהוא פירושו רקאיסד
 בהככר נאמר ןלרבנא כלום. אינו אימר לשון באומראב5

 ןבנ~מר קרבן. וחייב שבועה חוי אוכל שלא איסרובאומר
 נדר. חוי לכח"פ זה ככר עליאיסר

 אימר(. ד"ה ע"א כ')שבועות
 בירושלמי דתני לריצב"א וקשה כולל שנועה.טד(

 פמח בלילי מצה ואכל מצה אוכל שלאשבועה
 המצוה. לבמל שבועה חיילא כולל דבאימור אלמאחייב

 שהזכיר כהטום שבועה חיי!א לא דוקא רהכאךר~ירץ
 פסח מדכר דלא התם אבל לאוכלה עלי' ונשבענבילה
 תעשה ואל שב דודאי מפרש דך"י שבועה. עלי'חיי5א
 אכל ולא שאוכל שבועה דקאסר חיילא לא הכאכראיידי

 ועשה בקום דהוי ואכל לאכול שלא בנשבע התםאבל

 חיילא.ודאי
 אלא(. ד"ה ע"א כ"ד)שכועות

 עלי יאמרו באומר כנון נרר בלשון שאמו שנועהמה(
 אי וכו' ראיתי לא אם בשבועה שבעולםמירות

 איסור הוי לעולם דשבועה 14ך חפצא אימור הויבכח"נ
 המצוה. לבמל השבועה חלה בכה"נ אי מובא רנ"מנבדא

 הוי דלעולם משום חל לא ר"י בשם אלחנןדלרבינן
 אינה חפצא בלשון דשבועה ר"ת דעת אולם נברא.אימור
 הרשות. לדבר אפילו כללחלה

 מה(. ד"ה ע"א כ"ה)שבועות

 דנשבעין מקרא ידעינן ממי5א דלקישמא שבועהמו(
 ל"כ דק"ם דידעינן דאחרי פמור מצוהלקיים

 דחידוש כיון חידושו אלא בו לך אין אמרינן שובבקרא
 לכללא הדרינן בקרא דל"כ מה לכן קרבן מייתי רלאהוא

 מייתי. לאדלאו
 לקיים(. ד"ה ע"א כ"ז)שבועות

 חייב אינו אוכלנה שלא שבועה רבא דאסר שבועהמז(
 פמור כזית בשייר דדוקא כולה את שיאכלעד

 ככר שיאכל אדם לך דאין חייב מכזית פחות בשייראבל

 ממנו. נושרין פרודין יהי' שלאשלם
 אם(. ד"ה ע"ב כ"ז)שבועות

 יאכל אם זו אוכל שלא שבועה רבא אמד שבועהמח(
 רש"י שימת פמור בשוננ הראשונה ואכ5זו

 דא"צ ום"ל חולק וך"ין האיסור באבילת שגגהדבעינן

 השבועה על שעובר בשעה רק האיסור אכילת בשעתשישנוג

 חייב בשוגנ והתנאי במזיד האיסור דבאוכל מ"לולכן
 כיון אכל דבהיתר האימור באכילת ל"ה השבועהדעבירת
 תעשה. ואל בשב והוא התנאי לאכול שלאדבידו

 אמר(. ד"ה ע"א כ"ח)שבועות

 אוכל אם זו אוכל שלא שבועה רבא אמר שבועהממ(

 לה כהטכחת פמור בשונג הראשונה ואכלזו

 לאכלו שמתאוה התנאי שיאכל שבדעתו כגון לאכלובאסור

 דוחק. וכ"ז עליו מסתכן או לאכ5ו בנשבעאו
 אמד(. ד"ה ע" כ"מ)שבועות

 במילה 'אליעזר את אברהם שהשביע ואע"ג שבדעה3(
 בתמילין. לכתחלה דת"ח בממוך אמרינןהא

 לגבייהו. כם"ת הוי יותר נצמוו לא דעדיין ביוןא"נ
 האי(. ד"ה ע"ב ל"ח)שבועות

 מפי מושבע כשהוא העדות דבשבועת תימה שבועהנא(
 ליבעי הדיינין דשבועת דומיא דהויאחרים

 חפצא. אנקומיבהו
 לאתפושי(. ד"ה ע"ב ל"ח)שבועות

 מחבירו דהמוציא להשביע אין מספיקא שבועהנב(
 )ר"ת(. הראי'עליו

 ומאן(. ד"ה ע"א מ"א)שבועות
 לישבע יכול שאינו מתור מ"ד דאי מתיוך שבועה,ננ(

 לוה דיתמי כי יחלוקו מיתומין ביתומין לומר ראוימשלם
 החצי. יפסיד שכ"א וראוי שפרע לישבעא"י

 מתוך(. ד"ה ע"א מ"ז)שבועות
 נדאה ואין אמיד ולא עשיר את התובע עני שבועהנד(

 אלא השבועה לנלנל אין לו שחייבלדיינים
 ש5א תחלה החרימו חבירד ףזמשביעבאמתלא.
 בחנם.להשביעו

 מ"ב(. אות תום' פסקי)שבועות
 מתיר ןך"יע ר"ש אוסר הכותים מן לקבל שבועהנה(

 בזמן ר"ת פירש עךד8 כוירם. כמציל שהואמפני
 אלהות בהם תופמין ואין שלהם בקדשים נשבעין כולןהזה

 לעושה דעתם כי עכו"ם זה אין שמים שם שמזכיריןואע"פ
 כאן אין אחר ודבר ש"ש שכהטתף ואע"פ וארץשמים

 כך. על הוזהרו לא נח דבני עורלפני
 שמא(. ד"ה ע"ב ב')בכורות

 בהלכות. בקי שהי' נראה מלכא שטרנו(
 שבור(. ד"ה ע"א קי"ט)ב"מ

 מקומות בכמה רש"י מפרש לכתפים המגיע שבחנז(
 ענבים כנון לכתפים דמגיע שמואל רבינווכן

 דבר היינו לכתפים המניע מפרש ךןשיזת ליבצר.הראוייין
 מורח. ע"ישבא

 שבח(. ד"ה ע"ב מ"ב)ב"ב
 הנאה באיסורי רוקא אלא שייר לא במת עצים שבחנח(

 יש ומכאן הפת בתוך דעצים הנאה שבחהיינו
 ואי הוא אסה"נ דלאו ביו"מ נוי שאפאו חמה פתלהתיר
 חימין בעודם נם הלא היום החימין נילושו ונם מחנושמא
 אך זה ממעם מתירין יש בשבת וגם לכום ראוייןהיו

 עד הקציר נכדטך שפעםים אומרין שיש מורי שמעבר"ה
ר"ה.

 אמר(. ד"ה ע"ב ס"ו)ע"ז
 נורמים שהם העצים היינו בפת עצים שבחנמ(

 שהמיקו תנור )לענין ננדו כשהאבוקה הפתאפיית

 אע"פ בפת עצים שבח אין סברי ורבנן ער5ה(בקלימי
 מחמת אלא העצים מן באה אינה ד'טלהבת כנגדושהאבוקה
 בעין. האיסור דאין גחלת כמו היא וא"כ הנשרףמשהו

 הנאה באימורי אלא בפת עצים שבח 'טייך דלאךאךןשיזי
דוקא.

 חדש(. ד"ה ע"ב כ"ו)פסחים

 הח5שים היו שנכפלו השבמים שאלו בנמ' שבטיםס(
 ככע היו נבורים שהנכפלים איפכא ישובב"ר

 שנכפל.יהודה
 אלו(. ד"ה ע"א צ"ב)ב"ק

 לכ"ע כחטמע דבשמעתתא לר"י קשיא שביעיתמא(
 ובסס' באכילה אסורין ביטביעית הגריליןרירקות



 נחטראוצר שי"ןמעינת התוםפותקיבץש

 זה דינר הילך לפועל האומר דתנן דשרי כמ2מע'2ביעית
 ךיעירץ לה. מייתי )מב.( ובע"ז היום ירק ב' ליולקט
 שביעית דין בהן שיש ומה מיירי שביעית ערב דבשלר"י
 דבירק בשביעית שנלקט לפי דינים ושאר מחורהלענין
 לקיטה. בתראזלי

 כל(. ד"ה ע"ב נ"א)פטחים
 בע"א שמעתתא נטי פי' נימים ורבינו שבניעיתמב(

 למוצאי שיצאו שביעית של במפיחים דהכאופי'
 ומבר בהן כיוצא שיעשו כדי ער מררבנן דאמוריןשביעית
 אותם רכשיראו שביעית במוצאי אסורים מפיחיםר"ש

 שאין כרוב מפיחי אבל בשביעית שלקטום ימברוגדולים
 מפיחים יטאר אטו בהן גזרו לא ה'טרה בירק בהןכיוצא

 דדרכם בשביעית שלקטן יסברו 5א גדולים אותםדכשיראו
 מועט. בזמן הרבה5יגדל

 כל(. ד"ה ע"ב נ"א)פסחים
 שיהיו לביעור ארצות ג' אמרו דלמה ~טבניעיועסנ(

 שבה האחרון שיכלה עד ואחת אחת בכלאוכלין
 ארצות והשלש שבארצותי' האחרונה שתכלה עדפ"ה
 י4סין הן. ש11ת ונליל( הירן ועבר )יהורה אחתשבכל
 שבהר פירות היינו שבה דאחרון י"ל ילכנך לר"י.נראה
 שיכלה עד שבעמקים רכשירות שבהר. אחרון שיכלהעד

 שבשפלה. אחרון שיכלה עד בשפלה וכן שבעמקיםאחרון
 מדאורייתא. דהוי משמעדבירהטלמי

 ער(. ד"ה ע"ב נ"ב)פסחים
 מתבערין לחו"ל מא"י שיצאו פירות דת"ר שביעיתמד(

 חי' למרמם אותן שנותנין פ"ה מקוםבכל
 5עניים ביעור אחר מותרין דהא נראה ולאובהמה.
 ובתומפתא ח'( משנה פ"ט )שביעית התם כרתנן5ב"ע
 מחלק הביעור שעת והגיע שביעית פירות לו שיש מיקתני
 פתח על ומניח ומוציא וליודעיו ולקרוביו לשכיניומהן
 יטול ליטול שצריך מי ישרא5 בית דחינו ואומרביתו
 ןאור"י שיבלו. עד ואוכל והולך ביתו לתוך ומבניםוחוזר
 היינו הביעור אחר לאכול לאסור בכ"מ דכד2מעהא

 ומוציאו מפקירו אם אבל שלו בחזקת בביתובשכמ2הה
 מותר חי' והן אדם הן שירצה מי כל שיאכלמרשותו
 הביעור. אחר ולאבלולהבנימו

 מתבערין(. ד"ה ע"ב נ"ב)פמחים
 מוציאין אין מ"ה( )ם"1 רתנן ריב"א הקשה ~טבניעיתסה(

 לחו"5 הארץ מן שביעית ופירות שריפהשמן
 ןועיךץ לחו"5. כאש"י דחמרא גרבא מפרא רב אפיקוהאיך
 מחורה דיש למחורה אפיק ספרא ורב לאכילה מיירידהתם

 הוציאו. בשוגג 14"נשכעתרת.
 רב(. ד"ה ע"ב נ"ב)פמחים

 האתרוג דמי 5י' וליתיב בגמ' אתרוג שבניע'ת,מו(
 דאמור כמ12ם דאי ללוקחו רשאי אין מ"טבהדיא

 אלא סחורה חשוב לא שביעית בפירות סחורה5עשות
 ירקות 5וקח יהא לא מ"ג( )פ"ז שביעית דמם' ההיאכי

 ובו' ידו על מוכר ובנו לוקט הוא אבל ביטוק ומוכרשדה
 יבנירךזטלבני ליקטם. לא דהוא כיון מחורה חשיכדלא

 הבלעה דעעי ידיהן ע5 טובר ואחד מלקטין האחיןאמרינן
 אתרא בההיא מוכר יהא 5א רק חבירו 1ש5 של1מוכר
 ולמבור 5הרויח כדי מחבירו הקונה י14ס1עשך שעה.בל

 סחודה. נכר היינוביוקד
 1ליתיב(, ד"ה ע"א 5"ט)סובה

 פירות רפי 5ע"ה מוסרין שאין בגם' שניעיתמז(
 5אכלה אמרה דהתורה הקונמרם פי'שביעית

 בשביעית להתבער חייבין שביעית פירות שכל לסחורהולא
 שביעית לאחר להצניע מחורתו בהן יעשה ולא ורסיהןהן

 טובא אימורי דאיבא מעמא היינו אלא ןקשה.ולהעשיר
 שביעית בפירות שיש ולאיסורים לדינים ממפרי14ין וכו'. טמאה בהמה בהן לקנות לאמור נזהר ע"השאין
 שביעית. קדושת בהן לנהונשצריך

 שאין(, ד"ה ע"א ל"ט)מוכה
 אמורין הכה12מר מן דפירות ואור"ת שבניעיתמח(

 מן תבצור לא נזירך ענבי ואת בת"ככדדרשינן
 דנזירך הכה2ומר מן בוצר אתה ואי בוצר אתההמופקר
 בשם בקונטרם פירש יכן ארם. בני מהן דנזרמשמע
 בשוק פירות מוכר שהי' נכרי גבי קכב.( )יבמותרבותיו
וכו'.

 בד"א(. ד"ה ע"ב ל"5)מוכה
 מפרש אלא שביעית בי' אית נמי ירק שביעיתמט(

 ששית בת אתרוג כגון רביכורים פ"בבירושלמי
 ולא חנטה דבתר כאילן לבעלים היא הרי לשביעיתהנכנמת
 בתר באתרוג אזלינן לא ואמאי ך44"רן לקיטה. בתרבירק
 משום ןי"ל כירק. מים כל על דנדל כיון דבר לכללקיטה
 ואמורים שברביעית פעמים ערלה גבי )י.( בר"הדדרשינן
 בתר בירק דאזלינן דהא לפרש ונראה ערלה.כך2ום
 נידולם נגמר אבל בששית גידולם נגמר בשלא היינולקיטה
 נידולם דנגמר כיון הנלילי לר"י בין לרע"ק בין שריבששית
 מי על גדלי לא 1ת1 שעברה שנה מי על גדיליםנמצאו
 הבאה.שנה

 ולשביעית(. ד"ה ע"ב ל"ט)מוכה
 דאמרינן מאתרוג קשה ומיהו אתרוג שביעית,ע(

 ט"ו קודם פירותי' שחנטו באתרוג )יד:(בר"ה
 דממפקא משום ומשמע בשבט באחד ונלקט שבטראידך
 לקיטה בתר אי כר"א חנטה בתר באתרוג אזלינן אילי'

 פרי דנגמר אע"ג לקיטה בתר דאמר דמאן אלמאכר"ג
 שבט עד נלקט ולא שעברה שנה של בשבט חנטדהרי
 לעמוד שדרבו לפי פירות כמ2אר חלוק אתרוג ישבם4שאחר.
 בכל גדל באילן שטתקיים זמן וכל שנים וג' ב'באילן
 שעברה שנה ש5 בשבט שחנט אע"פ 14"נ ושנה.שנה
 אחר. שבט ער גידולו נגמר דאיןזיכגין

 ולשביעית, ד"ה ע"ב 5"ט)מובה
 ולשביעית(. ד"ה ע"ב י"דר"ה

 ד5אב5ה בע5מא עשה אלא אינו ומתן כו2א שבניעיועעא(
 ואת ממלט5יו מובר שלמוף והעונש למחורהו5א

 כררה. כננד מירה עצמו ואתביתו
 אבקה(. ד"ה ע"ב מ')סוכה

 שומרי )קיח.( ובב"מ בת"ב דתניא וא"ת שביעיתעב(
 כאן קרי ה5שכה מתרומת שכרן נוט5יןספיחים

 5ישראל אמור 1כמ12מר לישראל המותר מן ישרא5מכה2קה
 בהמה רג5י מונעים א5א אותו שומרין היו שלאי14יר"י
 5א נמי יב~ינחקר 5צורך שהם אדם לבני ומודיעיןכמ2ם
 הכה2ומר מן דקתני ןבנת"כ שינוי. ע"י א5א 5בצורשרי
 שינוי. ע"י אפי5ו היינו בוצר אתהאי

 של(. ד"ה ע"א קכ"ב)יבמות
 שביעית 5היות שביעית גידו5י ע5 גזרו דלא שביעיתעג(

 החמירו שבתרומה תרומה גידו5י ע5 שגזרוכסו



יטי נחמראוצר שף"ןטעינת התומפ~זסכץ
 והכי(. ר"ה ע"ב נ"ז)נררים חשבט. גו5כהטום
 בבצל מיירי רהבא הר"ם מפרש לנך שביעיתער(

 שהוסיף ומכיון ב'טביעית ונסעה בששיתשנעקר
 נאסר. רעיקרם הכרם כלאי כמו כולו נאסךמשהו

 אמר(. ר"ה ע"א נ"ח)נררים
 התרת ואין קרקע ע"י תלוי ואיסורו היתרו שביעיתעה(

 ש0ינית אתיא רכי הארם בטעשה תלויגירולין
 ההיתר בזקנה שסיבכה רילרה בהך לעיל אבל היתרהם
 בתחלה. איסור למבטל ורמי שסבכה הארם במעשהתלוי

 אמר(. ר"ה ע"ב נ"ח)נררים
 אך המשומר טן ליטול אסור בשביעית שביעיתעו(

 שייך שהוא לעולם מגלין העומר לצורךהמשומר
 ופרשי.5עומר

 ס"ז(. אות תום' פסקי)נררים
 כתובה תוספת ראין אריא מאי לר"י קשה שביעיתעז(

 והוי רמי ככתובה כתובה רתנאי משוםכדטמסת
 מירי ותוספת כתובה כךטמט רלא לי' תיפוק ב"רכמעשה
 )שביעית מ"ר ראיכא החנות והקפת שכיר אשכררהוה
 ותוספת כתובה וכ"ש מלוה אלא משמט רלא מ"א(פ"י

 וזקפה שפגמה היינו לשביעית רקאמר רהא לר"יונראה
 נמי רמ'2מטת לשמואל זקפה או פגמה או לרבכתובה
תוספת.

 מאימתי(. ר"ה ע"א י"ח)גיסין
 טפי להחמיר לן אית שביעית רגבי אור"ת שביעיתעח(

 כראמרינן בה מזקזלין שהיו לפי מקוםמבשום
 השביעית. על חשורין שהיו )נר.(לקמן

 נטייבה(. ר"ה ע"ב מ"ר)גיטין
 ארנונא וזרעו פוקו מנריז ינאי ריבי שביעיתעמ(

 לא אם איכא נפשות סננת דשמאבשביעית
 להפקיע באר'ו לנכרי קנין יש קסבר 14"נ לכלך. מםיפרעו

 רמררבנן אע"ג ררבנן הזה בזמן שביעית א"1משביעית.
 התירו. מלך גבי אחר לנכריאסור

 אין(. ר"ה ע"א ס"ב)גיסי1
 בתר אזלינן רלא רנהי וי"ל אי(רדג שביעיין,פ(

 אלא אזלינן לא נמי חנטה בתר מ"מלקיטה
 באתרוג כן 'טאין מה מיתר בהיתר אסור באיסורהגרל
 באיסור חנט ראם חנטה בתר לגמרי ראזלינן אילןושאר
 אפור. אח"כ בהיתר שגרל מהאפילו

 אתרונ(. ר"ה ע"ב ב')קירושין
 שמוט ה'2מטה רבר וזה בירויטלמי רייש שביעיתפא(

 יובל שמיטת אחת מרבר הכתוב שמיטותבשתי
 נוהגת שביעית נוהג שיובל בזמן שביעית שמיסתואחת
 רגבי נוהג היובל אין הזה ר2:זמן וכו'. נוהג היובלאין
 יובל עלי' יושבי' 'טכל בזמן יושבי' לכל בארץ כתיביובל
 אינו ויובל והואיל עלי' יושבי' אין הוה ובזכק וכו'נוהג
 נוהגת. אינה נמי שביעית גםנוהנ

 ה'טמטת(. ר"ה ע"ב ל"ח)קידושין
 להסיק "טראל באר'ו עצים סותרין האיך שביעיתפב(

 לאחר 'טביעית איסור בהן יש והלא התנורבהן
 שנים. רשאר עצים בשאר רבסלי וי"להביעור

 ה"ג(. ר"ה ע"א ק"ב)ב"ק
 הא ששומר כיון לעומר מותר האיך וא"ת שביעית4נ(

 ןכ:י לייטראל המותר מן י'2ראל מכיטקהכתיב
 ובצר עבר אם אבל לבצור אם כי אסור אינותיכוא

 רבצירה לבצור אמור ההפקר כון אפילו הא לאבולשרי
 הי' שלא וי"ל )נ.( במו"ק בראמרינן רקצירהתולרה
 ו0עצכק לעומר שיחרום מוריען שהי' רק מליקח לעולםסוחה
 מליקח. נמנעיןהיו

 לשמור(. ר"ה ע"א נ"ח)ב"מ
 שנהנו )במקום רמסלקי באתרי רמשכנתא שביעיתפר(

 עמו פסק ולא פירות אוכל ומלוה סתםלהלות
 הכושכון על למלוה רסי לא משמסתה שביעיתבנכייתא(
 להו וקנה להו רתפים מסלסלין רשאני משמטתהראינה
 נם ולהכי פב.( )לקמן יצחק מדרבי הלואתו בשעתשלא
 לא. קרקע אבל בירך אחיך של חשוב הלואהבשעת

 ושביעית(. ר"ה ע"ב ס"ז)ב"מ
 בשביעית וזרעו פוקו ינאי רבי ימכריז שביעיתפה(

 בזה"ז בשביעית רכויירי וי"ל ארנונאמשום
 מס המלך להם ששואל הוא נפש רפיקוח י"ל א"נררבנן.
 איתמר ןד,כי המלך. בתפיסת ומתים יפרענו מה להםואין

 . נפש חיי כדטוםבירושלמי
 כדטרבו(.(. ר"ה ע"א כ"ו)סנהררין

 לסחורה ררמי חנות כעין בשוק כשמוכרה שביעיתפו(
 פעם אבל לסחורה ולא לאכלה כרכתיבאסור

 סחורה. משום ליכא בעלמא אקראי כעיןאחר
 ומברו(. ר"ה ע"א ב"ו)סנהררין

 אינו מראורייתא לב"ר שסרותיו מוסר שביעיתפז(
 מררבנן. משמס אינו דפרןזבןלמשמט,

 המוסר(. ר"ה ע"ב נ')סכות
 רהסלוה בתרא כלישנא רהלכה ר"ת אומר שביעיתפח(

 משמסתו. שביעית אין שנים לעשר בשסרחבירו
 בבדטפס ולא ילונו ני עשר זמן ר"ת הגיהןבאזזן4דת

 יעזבנו.בחצי
 איכא(. ר"ה ע"ב ג')מכות

 רמוצאי לפרש שרוצה מ'טמע פירש"י מתוך שביעייןפמ(
 שנה כלומר בשניה הבית כשחרב הי'שביעית

 ולפי לבנינו ת"ך בשנת חרב והבית לחזור 'טממה'טמתחלת
 מונה החורבן שני המונה התנא אין השנה רוב יצאשכבר
 של שניה שהיא אחרי' של משנה מתחיל אלאאותה
 התנא שנות מנין על אחת 'טנה להוסיף יש לפיכךשמיטה
 כני' לר"ת נראה לכך רק. לא חורפא ראגבדנראה

 תרתי ניבצר ביטבוע שני בכמה ירע רלא מאן האיר"ח
 ופרמי ביובלי כללי ונחשוב שנין חמש ניספי אושנין

 וכו' הארץ בקרב הרעב שנתים זה כי וסימנךב'טבועי
 מלכות אמנין אלא חורבן דאחר אשנים כלל קאיולא
 לבנין מ"א ב'טנת בעולם יפשוט מלכותם 'טהתחלתיונים
הבית.

 האי(. ר"ה ע"ב ט')ע"ז
 רהלכה התרומה בספר ברוך רבינו ופסק שביעיתצ(

 לכאן עולה חמשים 'טנת ראמר יהורהכרבי
 כר"י יהלכה כךטמע נמי יהורה יבינו ד2ניעדמפותויכאן.

 לכ5 שנה מ"ס הזה 'טבזסן '2מיטה 'טנת בהם'טמחשב
 2:שנת וקרי וכו' בשמעתין לפיר,ט"י פירש דכךיובל

 שמיטה. התחילה הששי יאיף עשרהשתים
 האי(. ר"ה ע"ב ט')ע"ז

 אסורה שהיא רהסחורה יצחק רבינו אומר שביעיתצא(
 להוליך ביחר הרבה 5קנות היינו שביעיתבפירות

 חובו פורע ןכן סחורה. ממעם היוקר לכוקום הזולממקום



 נחמראוצר 2אץטערטת התוספותקדב1ןש

 ו5או שביעית בפירות כה2תכר שזה שביעיתטפירות
 5קנות יר על 5מכור 5וקם הוא אם 14ננל בי'. קרינןלאבלה

 מעם לירען ויש סחורה. זה דבר אין אכילה רברבו
 יותר רוסה בשוק חנות כשמעמיר בשוק יותר אמורלמה

 שביעית. בפירותשכהטתכר
 נמצא(. ד"ה ע"א פ"ב)ע"ז

 יחשב מעם מאיזה ברבר לח5ק וצריך שביעיתצב(
 חשיבי 5א הכרם וכ5אי קרקע ע"י איסורשביעית

 איסור רחשיב התם משמע מעשר ואפילו קרקע ע"יאיסור
 לה. נרים רקא הוא רינון דמעשר משום 5א אם קרקעע"י

 בצל(. ר"ה ע"ב ס"ם)מנחות
 הא הכה2ומר מן בא עומר האיך וא"ת 7טנניעיתצנ(

 וא"ל 5ישרא5 המותר מן ישרא5 מכה2קהבעינן
 המופקר מן 5הביא יכול רהא לרורותיכם דכתיבכה2ום
 שרי באכילה אב5 אסור דוקא בצירה רמדאורייתאןי"ל
 י"ל ןע,דך באכי5ה. ולא מיירי בבצירה בת"כדקדא

 היו אבל ס5יקח ארם בני סונעין היו 5א ספיחיםדשומרי
 אמר ונזירך קצירך א"נ סע5יהן. פורשין והן להןמוריעין
 נמי שריא דמדץ"ט הקדש. ש5 ו5א אין רידךרחמנא
 אסורין ספיחין נא:( )פסחים ראמר 5רע"ק ן14"רןקצירה.

 5עיל ראמרינן היא פירכא 5או ישרא5 מכה2קה בעינןהא
 בכך. דמצוותה כה2ום)ה:(

 שומרי(. ר"ה ע"א פ"ר)מנחות
 יותר בשביעית 5החמיר שראוי דקסבר 7טנניעיתצד(

 אבקה קשה כמה )כ'( בקירושין כראמרמכו5ם
 הםיבה(. ר"ה ע"ב ל"ד)בכורות שביעית.של
 נמי כי אדמתם על ישראל בעוד יויאי 7טנניעיתצה(

 והיו וזריעה בחרישה נוהגת שמיטה נוהנ יוב5אין
 שביעית. כ5ל מקרשין היו לא בגלות אבלמקדשין.
 שביעית לקרש צריכין היו בגולה היו נמי רכילשכ"ע
 ןאמ בחו"ל. בין בארץ בין שנוהנת כספים שמימתמפני
 בגלות ישראל נכר כי ביובל תלוי אינו רשביעית כךהוא
 מקצת כמו שמיטין ימנו לא 5מה ארמתן ע5 בללואינן
 מונ'ן עלי' יושבי' כל דאין ואע"נ ארמתן עלישראל
 יוב5. מונין שאין אע"גשביעית

 הנך(. ד"ה ע"א י"ג)ערכין
 רעיקר )אף בשביעית סחורה על העונש 7טנניעיתצו(

 אבקה הוא וסחורה וזריעה חרישה הואהאיסור
 שביעית פירות שמכר ע"י מרה כנגר מדה שביעית(של
 לו. אשר את מוכרהוא

 ככ2ץ(. ר"ה ע"ב ל')ערכין
 שביעית לו יש עיקר לו שיש כל הכלל זה 2טנניעיתצז(

 פירש"י שביעית לו אין עיקר 5ו 5ו שאיןובל
 ובימות החמה בימות בארץ המתקיים עיקר יר.()ע"ז

 בה נוהנ יהא לא הבואה דא"כ ק7טדץ דזדץהגשכרם.
 נמו דנך14ה הגשמים. בימות מתקיימת שאינהשביעית
 גפרית. כמו בארץ שורש 5ו שאין הכאשפי'

 כל(. ד"ה ע"א מ"ב)נדה
 שהוא פסח ומה ק"1 דרש ימשה הלוחות 7טבירתצח(

 לא נכר בן כ5 תורה אמרה מצות מתרי"נאהד
 וכמה כמה אחת על מומדים וישראל כו5ה התורה בויאכל
 כל אבל רקרשים משום פסח דשאני נמור ק"ו זהאין

 בתשובה. ולהחוירם 5למרם 5ו יש אדרבה כולההתורה
 התורה(. ר"ה ע"א ס"ב)יבמות

 רקיעים. ז' כננר יותר ו5א הוראות שבעצם(
 לפיכך(. ר"ה עאא קם"ז)פסחים

 כה12ם 5כבורו ברא שהכל א( סירורן ברכדת 7טבנעק(
 במקה5ות כרכתיב עשרה צריכה חתניםדברכת

 בננד האדם יוצר ב( מלד. הררת עם ברוב וכתיב ה'ברכו
 יצירת וכו' יצר אשר ג( 5ברו. שנברא ראשונהיצירה
 החתן שמחת ע5 שיברך קודם תשוש שוש ד(שניהם.
 שסחתי. ראש על ירוש5ים את אע5ה לא אםדכתיב

 זה ואין ימיהם כ5 והכ5ה החתן שישמח תשמח שמחה(
 וחותם הזיווג שמחת שחוא ברא אשר ו( הזיווגשמחת
 עם זה כשמזדווגים ששמחים הכ5ה עם חתן כה2מחבה
 בס"ה הכום על הברכה היא הראשונה שברכה )ומובןזה

שבעה(.
 רי"ר(. תום' ע"א ח')כתובות

 פ"ו( )שביעית בירוש5מי אמרינן עממין שבעהקא(
 יהושע שלח פרוזרוגמאות ש5ש נחמני בראר"ש

 יפנה לפנות רוצה שהוא מי 5אר"ו נכנסו ש5א עדלא"י
 גרג7טי מלחמה. יעשה מ5חמה לעשות יש5ים5הש5ים
 י'(. )יהושע השלימו גבעובים לאפריקא. והלךפינה
 את שעברו קורם היינו ונפ5ו מ5חמה עשו מלניםל"א
הירדן.

 כיון(. ד"ה ע"א מ"ו)גימין
 י"ל נשמה כל תחי' 5א ינתיב עממין שבעהקב(

 כרמוכחי כתיב 5הש5ים רוצין באין כרחרדעל
 ונו' עמך תש5ים 5א יאם וגו' 5ש5ום אלי' וקראתקראי
 נשמה. כ5 תחי'5א

 כיון(. ד"ה ע"א מ"ו)נימין
 חתנות 5אסור יותר מברא יש עממים שבעהקנ(

 יותר כוכבים בעבורת ארוקין שהם לפיעמם
 המסירין כ5 לרכות ימיר כי רחמנא וכתב אומותמשאר
 חתנות. אמור אומות בשאראפילו

 הניחא(. ד"ה ע"ב ס"ח)קירושין
 בחוץ סקבלין תשובה לקב5 הבאים עממין שבעהקר(

 כ"י(. נוסחאות )5פי בא"י ו5אלארץ
 רי"ד(. אות תום' פסקי)קירו'2ין

 אבל בשני' העיר הובקעה בתמוז עשר שבעהקה(
 עבדינן ומשו"ה בתמוז בתשעה הובקעהבראשונה

 רכתיב ואע"ג בתמוז י"ז בירושלמי וגרסינן תעניתבי"ז
 אש"ם ופליג שם היו חשבונות קלקו5 5חדש בתשעהבקרא
 ולא בחשבונם מעו מרדותם רכטעוך לומר דרדצדץדירן
 מבורים. שהיו מכמו לשנות הפ'רצה

 זה(. ר"ה ע"ב י"ח)ד"ה
 חצי' ומ"מ עברות בצד אפי5ו שייך יצרה 7טננר2קו(

 5שחררה רבה כפו דלא חורין בת וחצי'שפחה
 משום אותו כפו ולא הפקר מנהנ בה שנהגו כה2וםא5א
 משום תקיים לא חורין בת כשתעשה אפילו רשכמששבת
 אפו"ר מיפקדא לא דאיתתא ורבי' אפרי' כרפקדאדלא
 סידכי(. בר' )ר"י יקיים ע"כ חורין בן בשיהי' עבדאכל
 אנום שהוא כיון מפו"ר פמוד עבד דחצי' מפרשדך'ע
 רבם נכוף העברים בכל רא"כ לשחררו רבו לכוףוא"א

 בראה 5תוהו לא אבל המצוות בכ5ה שיתחייב כדילשחררם
 5דבו. כפינן ומשו"ה רבה מצוההיא

 שנאמר(. ד"ה ע"א י"נ)ב"ב



רמז נחמראץר ש~ץמעתא התוס4ותקדביי

 שבת עניני כל יבואד "שבת" אותתחת
 בית"א, אלפ"אלפי

 שמע אם בה"ג נח5קו אבלים ברכת אבילות שבת,קז(
 רנקרא רי"ס אב5ים ברכת 5ברך חייב אםבשבת

 5או בעשרה או בנ' רמברכין כיון ןי"א שבצנעא.רברים
 הוא. שבצינעארברים

 קורע(. ר"ה ע"ב ח')מו"ק
 רברים רק אב5 בשבת אבילות יש אבילדת שבת,קח(

 דבנירושלמי צנעא. חשוב ובביתו נוהנשבצנעא
 כה2ום נוהנ בפרהסיא אבייות ראין רשבת מעמאמפרש
 עצב יומיף ו5א תעשיר היא השם ברכת )כה52י(רכתיכ
 ברכה. בי' כתיב ושבתעמה

 מאן(. ר"ה ע"כ כ"נ)מו"ק
 שבעה מצות נהגא ילא אבילות יו"מ, שבת,קט(

 עו5ה רשבת אע"נ הרב בתום' ומתר'1ברנ5
 כ55 אבי5ות ואין הואי5 עו5ה אינו רנ5 שבעה5מנין
 שמחה כתיב 5א מיהא ב'טבת שמחה בהן רכתיבכה2ום
 עו5ה. נוהגת אינהאפי5ו

 מאן(. ר"ה ע"ב כ"נ)מו"ק
 ב5ע"ז הכתובין מלחמות אותן ומיהו אברת שבת,סי(

 ד4ום4ילך בהם לעיין ראמור יהורה 5רבינונראה
 לצים. כמו'טב רהו"5 התיר מי ר"י ירע 5אבח51

 וכ"ש(. ר"ה ע"ב קמ"ז)שבת
 בכתב 5קרות העו5ם רנהגו 1תימה אגרת שבת,קיא(

 וראי ו5מ5מ5ן 5מקום ממקום הש5וחיםואינרות
 ר5א 5ר"י ןנראה צלוחית. ע"פ 5צור ראויין רהאשרי
 אב5 בהן וכיוצא הובות שמרי א5א הריומות שמריקרי

 יורע דאפילד נפש. פיקוח בהן שיש רפעמים שריאינרות
 הריומות שמרי הוי ר5א ר"ת מתיר נפש פיקוח בושאין
 שבאיגרות מה שיורע 5פי בה שכתוב 5מה צריך שאיןכיון
 נפש פיקוח או נרו5 צורך בו יש שמא יורע אינוואם
 בירוש5מי. משמע וכןושרי

 וכ"ש(. ר"ה ע"ב קמ"ז)שבת
 כירה גבי ע5 קרירה 5החזיר ישרי אוהל שבת,קיב(

 חכמים אמרו רכי אה5 משום אמור ו5אבשבת
 אב5 הכימוי ואח"כ תחלה הרפנות כשעושה ארעיאה5
 אחמור 5א מא5יהן עשויות כבר הכ5י שרופניהכא
 גבה. ע5 קדירה 5יתן 5אסוררבנן

 וב"ה(. ר"ה ע"ב 5"1)שבת
 מוכה( )ש5 רופן חבירו ארם עושה אהל שבת,קינ(

 ר"י מפרש המת ע5 הסה תפו5 שלא כדיוכו'
 5צאת יצמרכו המת ימריח שאם חי בשבי5 שפיר הוירהכא
 אהל עשיית שייך הצר רמן 5י"ת דנראה הסוכה.מן

 בתח5ה אה5 עשיית חשוב 5התיר מוע5ת שהמחיצהוהיכא
 5מע5ה אה5 תומפת רשרי דט448ן טרינין. רפירסוכההיא
 שרי.נמי

 פקק(. ור"ה כרי ר"ה ע"א ט"ר)עירובין

 ע"י 5עי5 אה5 5י' רחשוב יהא 1י"5 אהל שבת,קיר(
 אב5 בשבת 5מחר 5הומיף שיוכ5 5ענין5בור

 בשבת ע5יו 5אסור אה5 עשיית בכח"ג שיחשב ססתבר5א
 ש5שה תוך חומין שני בשבת 5נמות אמור יהי'ראטו
 אהל. עשייתטרטום

 לא( ר"ה ע"א ק"ב)עירובין

 5בר ש5 כובעין אותן מותרין 51פיאז אהל שבת,קמ1(
 תחת קשור שיהי' ובלבר מפח שמאהי5אע"פ

 )רש"י(. ברה"ר אמות ר' 5איתויי ואתי יפו5 שלאנרונו
 מן היוצא כשהמפח אמור רמיהרק מפרש ר"חאבל
 אמורין. כובעים ו5פי"ז אה5 ונראה נכפף שאינו מזקהכובע

 הא(. ר"ה ע"ב ק"ב)עירובין
 שייך נמי הצר רמן 5ר"ת 1נראה אהל שבת,קטז(

 )בשבת( אה5 תומפת רשרי ומאן אה5עשיית
 שהקפיד דרבנ שרי. נמי הגנ מן ש5מע5ה באה5אפילו

 ראמור כיון ר5רירי' הקפיר מחיצה אעשיית צר.()עירובין
 אהל. עשיית משום בשבת מרין שם 5פרוש 5"ה5ט5ט5

 פירסו(. ר"ה ע"ב מ"ז)מוכה
 ע"ב( )ק5"מ בשבת ראמר תימה אך אהל שבת,קיז(

 כובע אכו5י שרי רכובע אפ5נא פרוונקאהאי
 רשאני וי"ל כבר. עשויות היו המחיצות וה5אאסורה
 כאה5. נעשה מראי יותר הכובע ורחב הואי5התם

 מ5ממה(. ר"ה ע"ב 5"ב)ביצה
 אפי5ו הנר 5אור 5קרוא אמור הנר אור שבת,קיח(

 התרומה(. במפר ועיין בנמרא )זהו מאורנבוה
 שמן ש5 הנר 5אור וקערות כומות 5ברוק איןהשמש

 ברא"ש(. )עיין קבוע אין בין קבועבין
 מ"ר-ם"ה(. אות תום' פמקי)שבת

 נפש אוכ5 א5א 5י1"ט שבת בין אין יד"ט, שבת,קימ(
 טילי אב5 ראורייתא שהן רברים ה"םב5בר

 מובא. בינייהו איכאררבנן
 ורמינהו(. ר"ה ע"א ל"1)ביצה

 מ5יחת מכאן 5התיר אין באוכ5יז, עיבור אין שבת,קכ(
 ואפי5ו קח.( )5קטן מליתה מררבנן ראמוראוכ5ין

 יא.( )ביצה אמורביו"מ
 אין(. ר"ה ע"ב ע"ה)שבת

 קבע ש5ו וארעי חשובה שבת אכילת שבת,קכא(
 שעבר אע"פ הוקבעו בשבת 5אכ51 שטכנווכיון

 5מעשר(. מוקצה )והוישבת
 תינוקת(. ר"ה ע"ב 5"ר)ביצה

 הוי ררבנן באימור אפי5ו לנכרי אמירה שבת,קננ(
שבות.

 אין(. ר"ה ע"א קכ"א)שבת
 מנע5ים 5תקן יאסר 5א לעכו"ם אמירה שבת,קכג(

 ת"י )כ"ם 5כשתרצה תעשה יאמר א5אבשבת
 י"ז(.שם

 מ"ר(. אות תוס' פסקי)שבת
 עם 5ננרי יאסד ש5א לנכרי אמירה שבת,קכר(

 )הגם"ר(. הנרות הדליק חשיבהפפק
 קל"ב(. אות תום' פמקי)שבת

 איכא בררבנן ואפי5ו שבות 5עכו"ם אמירה שבת,קכה(
 נזור. 5א מצוה משום וכשהואשבות

 שאני(. ר"ה ע"ב כ"ר)ר"ה
 ררבנן איסורא אפי5ו שבות 5ננרי אמירה שבת,קכו(

 )חוץ אחרת מצוה כה12ם 5התיר שאין ר"יאום-
 ררך מפר 5הביא כנון כותי ע"י א"י( רישוב מצוהמשום

 שבת רחי נופה רהיא מי5ה ררוקא בו 55מור כריכרמלית

 ראפי5ו משמע בה"נ דנמיוןך ררבנן. אימור כותי ע"ישרי
 הכא ככץ מי5ה 5צורך כותי ע"י שרי ראורייתאאיסורא
 ע4ו 5מישרי לן אית טמי דדזג ולפי א"י. ישובכהטום



 נחמראוצר וף"ןט,יטת התומפותקובץ יש

 ישרא5. ע"י דרבנן טאימורא דאורייתא איסוראכותי
 אומר(, ד"ה ע"ב פ')ב"ק

 5נכרי לומד שמותד שפשימא כמו )אמירה( שבתקכז(
 בשבת לנכרי לומר מותד נמי ומה"ט נבי5האכו5

 דאין 5זונו עליו מוט5 כשאין 5צרכך ובש5 בשדהי5ך
 דמי ד5א ר"י אומר ןמיהו כ5ום. אמידה באותהמדויח
 5נכדי אמירה התם שייך דלא נבלה אכו5 5נכרילאומד

 אותו הכא אכל בפיו נב5ה 5יתן יכו5 עצמושהישראל
 כמו 5עשות יכו5 אינו הוא 5עשות 5נכדי שאומרדבד
 לתסום. אולבשל

 חסום(. ד"ה ע"א צ')ב"מ
 שאני. דמצוה וי"5 'טבות 5עי1"ם אמירה שבת,קכח(

 שאני(. ד"ה ע"ב מ"ג)ע"ז
 דלהכי מעם נותן הי' והאיים ארימות, שבת,קכט(

 מעות נומ5 שאינו דכיון שדה באריסותמותר
 בקב5נות אב5 5שותף דמי הקרקע בגוף נומ5 א5אבשכרו
 רלנפי"ז ואסוד. כשותף ל"ק בשכרו מעות שנוט5דבית
 בקמח שנומ5 היבא 5עכו"ם דיחים 5השכיר להתידיש

 שותםין. כמו דהוי מעות נומ5 ואינו ח5קולפי
 אריסא(. ד"ה ע"ב כ"א)ע.'ז

 מותר ד5הכי מעם נותן הי' והר"ם אריסות שבת,ק5(
 בשכרו מעות נומ5 שאינו כיון שדהבאדיסות

 דבית בקב5נות 4~1נל ל'טותף. דמי הקרקע בגוף נומלא5א
 ואסור. כשותף הוי 5א בשכדו מעותשנוט5

 אדיסא(. ד"ה ע"ב כ"א)ע"ז
 בסים והמרביץ הבית את המכבד טנה שבת,ק5א(

 ד5א כדבנן. סבוד הש"ם יע5ה ש5א האבקאת
 5כתח5ה שדי ה5כך הגומות( )שי'2וה רישי' פסיקהוי
 12דן"ג מותד. מתכוין שאין דדבד כד"ש רקיי"5כיון
 5ד"י נראה ראין בדהוצין. אפי5ו מה"ט כיבודשרי

 אפי5ו דשדי מאן ד5יכא 5י' דפשיכהש משמע )קכד:(ר5קכם
 5כבד שרי הי' ואי 5איסור מלאכתו דהוי כדטום5ד"ש

 א5א להיתר מלאכתו הוי תמדה( של )מכבדותבדהוצין

 ולא ממקומו עפד שמזיז מפני 5כ"ע אסור כיבודודאי
 דיצוץ. דוקא א5א 5ד"ש הכאשרינן

 והאידנא(. וד"ה המכבד ד"ה ע"א צ"ה)שבת
 משום חייב תקע אם טרסיים ש5 מטה בונה עט1נרצ,קלב(

 שייך בב5ים גם נמור בנין שהוא דכיוןבונה
 בונה.טמטום

 האי(. ד"ה ע"ב ק"ב)שבת
 שתוקעין )יתד הנגדר נגר טלמול בונה שבת,ק5ג(

 בד5ת וקשור הד5ת את בו ונוע5ין שבמפתןבחור
 לא אב5 במקדש בו נועלין לארץ( ננרר שדאשואלא

 א5א כ55 קשור שאינו אס:ר ובאן כאן והמונחבמדינה
 כשתוקעו ה5כך קרקע ע"ג מניחו החור מן שומטוכשהוא
 5יכא הנגדר דבנגר נראה רלך"רצ הוא. בונהבשבת
 איסורא 5יכא בנין משום אב5 טלטו5 כה2ום אלאאיסודא

 מדדבנן. אפי5וכל5
 בין(. ד"ה ע"א קכ"ו)שבת

 דרך אין פסו5ת מתוך ראוכ5 משמע בורר שבת,ק5ד(
 דדכו מה אמרינן )ק5ח.( ולקבמ בכךבדידה

 בפסו5ת דהתם וי"5 פסו5ת 0תוך אוכל בורד בודרשל
 ברירה. דרך פסולת מתוך אוכ5 הוי האוכ5 ע5מרובה

 בבודר דינין ג' שיש דפירש ר"ח פירוש 0תוךרמשמע

 אב5 פמוד ובתמחוי בקנון 5כתח5ה מותר דבידלא5תד
 חמאת. תייב וכברה בנפהאסור

 והתניא(. וד"ה בורר ד"ה ע"א ע"ד)שבת
 ברידה שייכא אוכ5 סתוך באוכ5 גם בורר שבת,ק5ה(

 אותו מתוך 5אכו5 חפיו שאינו אותושבורר
 5גבי פסו5ת חשוב בו חפץ שאינו דאותו 5אכו5שרוצה
 בירושלמי. כה2מע וכן בו שחפץאוכ5

 היו(. ד"ה ע"א ע"ד)שבת
 אז הפסו5ת ע5 מרוכה דנשהאוכל בורר שבת,קלו(

 פירש אוכ5 ומניח פסו5ת נומל כדרכובורר
 5מישק5י' יתידה טירחא הוי דהשתא משוםבקונמרם
 מדובה אוכ5 דכי כדטום דטעמא נראה רלך"רצ5אוכ5.
 5ימ51 ומותד דובו 5גבי כבמ5 פס51ת הוה הפסו5תעל
 במי5 5א האוכ5 ע5 מרובה פס51ת אבל ולזורקו האוכ5מן
 פסו5ת 5גבי במי5 5א והאוכ5 אוכ5 5גבי פסו5ת5י'

 האוכ5. את בורד וע"ב דחשובכה12ם
 שאוב5(. ד"ה ע"ב קם"ב)שבת

 ב"ש אסרי תבשיל דודאי 1אור"י בישול שבת,ק5ז(
 אע"ג 5ו יפה ד5עו5ם משום האיט ע55החזיר

 כדי עד אלא 5הם יפה שאין חמין אבל צרכו כ5דנתבש5
 ד5יכא ב"ש אסדי 5א 5הן רע ואי5ך מכאן אב5צרכן

 צרכן. כ5 יוחמו חיתוי דב5א יחתה שמאלמיגזר
 חמין(. ד"ה ע"ב 5"ו)שבת

 בע"ש 5אסור נותן הוא שיעור מה בישול שבת,ק5ח(
 דס5קו דהיכא הקדירה( ע5 תבשי5)5החזיר

 יוכ5ו ש5א דמשעה ואור"י 5החזיר דשרי פשימאבהשכמה
 אפי5ו בשבת ומיהו 5החזיד. אסוד יום מבעודלהדתיחו
 דמצינו אור"י רערך דאסר. למאן 5החזיד אסודדותח
 כה2עה דותח אפי5ו 5החזיר אסור נמי דבע"ש5מימר
 יום, מבעוד 5הרתיח יכו5 ה" 5א קר הי'שאם

 וב"ה(. ד"ה ע"ב 5"ו)שבת
 קדידה 5סמוך דשדי דמסקינן אף בישול שבת,קלמ(

 אין מ"מ ובעצים בגפת שהסיקוה כירהאצ5
 כידה דדופני הכא דשאני האש אצ5 5סמוך מכאן55מוד
 ו5אש, בינומפסיקין

 תא(. ד"ה ע"א5"ז
 דכידה אד"י כר"ש דה5כה ר"ח פסק בישול שבת,קמ(

 ש5א תבשי5 ע5י' כה2הין ובעצים בגפתשהסיקוה
 אב5 גרופה באינה אפי5ו 5השהות ומותד צרכו כ5ביש5
 כ5 ביש5 ואפי5ו וקמום נרוף אא"כ אסור ודאי5החזיר
צרכו.

 אמר(. ד"ה ע"ב ל"ז)שבת
 תחת נח5ים 5הניח לאסור יש בישול שבת,קמא(

 הגח5ים שהרי אפד עליהם יתן אפי5והקדידה
 5קיים מעם 5יתן דיש ד"י אומר ומ"מ למע5ה הב5מע5ין
 שנודפין ואעפ"י ש5נו כירות ע5 מממינין שאנוהמנהג
 יממין שמא 5מיחש איכא גפת דגבי הב5 מוסיף הואאותו
 ןערך הכי. 5מיחש שייך לא שלנו בכירות אב5 בתוכהנ51ה
 סביב. 5בנים בנין בה ועושין גדולה חפירה שעושיןיש

 ו5עו5ם אשה מחמת א5א חומה אין שהכירה פירשרך"12
 מעצמו. הב5 מוסיף הגפת אב5 והו5ך0תקדד

 כירה(. פרק)שבת
 שודין אין שני בכלי דאפילו ואור"י בישול שבת,קמב(

 כמבש5 מיחזי חמין דהמים דהואיל)הביטיל(
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 מיחזי לא הקרירה את לכותק עשויין שהן תבליןורוקא

כמבשל.
 כל(. ר"ה ע"א ל"ם)שבת

 ולכאורה מבשל אינו שני כרי בישוך, שבת,קמג(
 אין ואי מבשל שני כלי אפילו סולרת יראי

 ראשון כלי ךי"ך מבשל. אינו ראשון כלי אפילו מולרתיר
 זמן חומו ומחזיק חמין רופנותיו האור על שעמרמתוך
 בו סולרת שהיר זמן רכל שיעור בו נתנו ולכךמרובה
 שאין מותר בו מולרת דיר אע"ג שני כלי אבלאסור

 ומתקרר. והולך חכרןרופנותיו
 ושטע(. ר"ה ע"ב מ')שבת

 אצל תפוחים לשום רמותר אר"ש בישוך שבת,קמד(
 לצלות יוכלו שלא אעפ"י לחשיכה ממוךהאש

 'שנתבשל מתבשיל חיין שהן כמו טפי רנאבליןמבע"י
 דשרי. ררומאי בןכסאכל

 דזיתים(. ד"ה ע"א מ"ח)שבת
 מעל הקדירה להמיר שנהגו ימה בישוך שבת,קסה(

 הכירה שיגרפו ער הקרקע על ומניחיןהכירה
 חזקי' רשרי לח:( )לעיל לישנא כהך לן סבירא'שמא
 להחזיר. רעתו אם קרקע גבי על הניחו דאביימשמי'

 רזיתים(. ד"ה ע"א מ"ח)שבת
 לתת דשרינן דהא ירשב"א ונראה בישור שבת,קמו(

 מן ברחוק היינו המרורה כנגד מים שלקיתון
 בקרוב אבל בישול לידי לבא יכול לא שלעולםהמרורה

 'שם להניחן ואתי משתלי רילטא להפשיר אמילואסור

 שיתבשל.ער
 מאי(. ד"ה ע"א מ"ח)שגת

 חייתא בקרירה אף במלה הממנה בישור שבת,קסז(
 ראוי שהי' הבשר אך אסור )נכרי( הממיןךאמ

 שרי.לאכול
 קנ"ה(. אות תום' פסקי)שבת

 ראמר הא לד"י אהרן ה"ר הקשה בישוך קטבירז,קמח(

 ואמאי בשבת ואפילו יאכל בשוגנ בשבתהמבשל
 ראורייי הן. מוקצין רגחלים בפת מוקצה שבח ישנימא
 רוקא. הנאה באיסורי אלא בפת עצים שבח יש שייךדלא

 חרש(. ר"ה ע"ב כ"1)פסחים

 יאכל לא במזיד בשבת דהמבשל בישוך שבת,קמט(
 אחרים ראי אוכלים אחרים אבל הואעולמית

 המנרלר. יוחנן דר' מזיד היינו יאכלו לאנסי
 במזיד(. ד"ה ע"א ל"ד)כתובות

 בו אפילו יאכל בשוגנ בשבת מבשל בישוך שבת,קנ(
 הוא עולמית יאכל לא ובסזיר דד"מ( )אליבאביום

 הלכה שכן ךטמ~טטמע שבת. למוצאי אוכלים אחריםאבל

 שבת ממלאכת רנהנה ואע"ג כד"מ רבא ררש וכןכר"מ

 )חי(. לכום ראוי בישול רבלאו כיון כ"כ נהנה איןאבל
 מורי(. וד"ה המבשל ד"ה ע"א ט"ו)הולין

 ומנודה מטה כמתיר דוקא בכךים בנין עשבת,קנא(

 אבל בכלים בנין דאין אמרינן חוליותשל

 בונה. משום מחייב הכלי כל לנמריכשעושה
 חביתא(. ר"ה ע"ב ע"ר)שבת

 ברפוי. להחזידן סותד הסטה כרעי בנין שבת,סנב(
 קצ"ט(. אות תום' פמקי)שבת

 נרול במגרל 5י' רמשמע בכלים ומתירה בנין ~טבית,קננ(
)

 שייך דבכלי-נמי דעדך ומתירה בנין בי' דשייר

 הוא כלי מבר רמר בממוך רקאמד ךד141 ומתירה.בנין
 לא אבל נומלין ראמר בהנהו היינו בכלים בניןואין

 ולקלקלו הכלי לשבר אבל נמורה ומתירה בנין רל"המחזירין
 טרקדק ךטטכ14ן בבלים. ומתירה בנין שייך רשפיראמוד

 דוקא היינו וחותך ומפקיע מתיר שבכלים רחותמותר"י
 מתכת של או עיו של פותח אבל כזיתנא של קשרכעין
 ברפ"ל. וסתירה בנין יש נמי רבכלי ל'טבראסור

 ל"ה ואמאי, ר"ה ע"ב ל"ד)עירובין
 בעי(. ר"הע"א

 בלי על ביצים שממדר בקונטרם פירש בנין שב:ון,טנד(
 בנין ררך שיהא לר"י נדאה ך14ין אסודברזל

 לפדש לר"י ךנראדץ בבר. עשויים המחיצות בל שהריבכך
 וטטה גביהן. על ביצה ומניח ביצים או עציםשממדר
 או גביהן על וככר מכאן וככר מכאן ככר ממרריןשאנו
 א"1 שתחתיהם. לאויר כשצדיך אלא אימודא ליכאבמפר
 השלחן. על ולא הקרקע גבי על בשעושה אלא לבנין רמילא

 וכן(. ר"ה ע"א ק"א)עירובין
 בו רנועלין בנגרר יהורה כר' הלכה בנין שבת,קנה(

 לית במקדש מונח רשרי במאי אבלבמרינה
 לנעול בחול תכרר למלסלה דינה שריתא כוותיה.הלכתא
 שרי. הכי משוםהדלת

 ההוא(. וד"ה הלכה ד"ה ע"א ק"ב)עירובין
 וביו"ט אמדינן בשבת וסתירה בנין שבת,קנו(

 של שבולה במנורה י"ל 4י"נ הלל ביתמתירין
 שאין מיירי הכא אבל אברים אברים אותה ומפרקיןחוליות
 מותד(. )וע"כ קצת להקימה רקחסר

 וב"ה(. ר"ה ע"א ב"ב)ביצה
 כשרעתו רק אינו האמור ךדבר בסים שבת,קנז(

 הות אוכלין שם יש ךאם היום. כל שםלהניחם
 מנימ זה אין אם ך3בם ושדי. והמותד האמור לרברבסים
 ע"א ב' )ביצה סותד נ"כ יפלו היכן חושש דאינובכוונה
 מועט לרבד בסים מקרי רלא פירש רך"ון וב"ה(.ד"ה

 כומות. ושיורי עצים שבדי כגון נקבע'שאינו
 כנונא(. ד"ה ע"ב כ"א)ביצה

 )לענין הכא רקאמר אימורא ומיהא בעירה שבה,קנח(
 ןא"רן דרבנן. דהויא למימד איכא בשבת(לבעול

 להוציא שיכול ן4כ"ך הפתח. לענין הוא רישי' פסיקוהא
 הרם להוציא שצריך פך"רן הפתח. עשיית בלאהדם
 לדם טמסורש ןןא"י כשיבעול. אחרת פעם יתלכלךשלא
 בתולה, היא אם לראות שצדיך ו'שרי צריךהוא

 לרם(. וד"ה דם ד"ה ע"ב ה')כתובות
 הםים להריק חיינו לפרק לד"י ונראה גבך עןב:ת.קנם(

 מהו שאלו היטב שיתנב5 כ5י אל מכ5יהמורמן
 בשבת. אמוד 5נבל פשיק אב5 מותר ואמר5פדק

 טהו(. ד"ה ע"א קנ"ו)שבת
 טכה ונ5די צואה ג5רי אדם מ3רר 3ורר, שבת,קם(

 אמר צער 5ו אין ואם צעדו בשבי5 בשרושעל
 נרול צער 5ך דאין שרי ארם בני בין לי5ך שמתביישא5א
מזה.

 בשביל(. ד"ה ע"ב נ')שבת
 בשאד יוחנן 5רבי מתכוין שאינו דבר שבת,קסא(

 מיתסד 5א שבת ךבנאימור ראורייתאאימורים
 פסיק רהוי היכא אך פחשבת מ5אכת רבעי מררבנןא5א
 רק 5ראש אפילו סיאורייתא אסור בשבת נםרי'טי'
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 שאינה מ5אכה משום לר"ש 'מיפטר לי ניחא ד5אהיכא
 מלאכה הוה אי 5י' רניחא בפ"ר אבל לגופהצריבה
 ראינו אף לר"ש וחייב לי' רניחא כיון לנופהצריכה
 רניחא כיון שאצ5"נ מלאכה ול"ה פ"ר רהוי כיוןסתכוין
לי'.

 5"ר יומא מיחם, ר"ה ע"ב מ"א)שבת

 ר5רבי ס"5 ררש"י סתכוין שאינו דבר שבת,קסב(
 ראוריי' באיסור כ"א אמור אינו רשא"מיוחנן

 רהיא בנרירה אוסר ר"י רהא וז"א ררבנן באיסורו5א
 ר"ה ע"ב כ"ר )ובבכורות יר כ5אחר חופר ררבנןאיסור

 ררבנן איסור והוא הואי5 יד כ5אחר רתו5ש נ"כ כ'והיינו

 באין 5ר"י מותר מרמק5קל וראי' מתכוין באיןשרי
 יר ב5אחר תו5ש הה"ר מררבנן אסור רטק5קל אףמתבוין

 מתכוין. באין שרי מררבנן ראסוראף
 סיחם(. ר"ה ע"ב מ"א)שבת

 כר' רה5כה פר"י מתכוין שאינו 1נך ן ע11נרן,קסנ(

 עושה ראין ע'1 ש5 במגררת ורוקא שמתירשמעון

 ראסור מורו כ"ע ברו5 של שהן ש5נו במגררת אבלחבורה
 שערות. שתו5ש הוא יסות ו5א רישי'רפםיק

 וש5ש(. ר"ה ע"א כ"נ)ביצה

 ררבי א5יבא רמותר סתכוין שאינו דבר שבת,קסר(
 מתכוין שאין רבר שעושה כנון היינושמעון

 עושה. שהוא מה 5עש:ת מתכוין הכא אב55עשותו
 מ5מטה(. ר"ה ע"ב 5"ב)ביצה

 אב5 אסור לאיסור שם5אכתו דבר ויו"ט, שבתקסה(

 התחי5 ואם שרי מקומו 5צורך או נופו5צורך
 בחררו. אפי5ו 5הוליכו מותר האמור 5צורך5ט5ט5ו

 אב5(. ר"ה ע"ב ג')ביצה

 ר5כהשרא ע"ב( )קנ"ה בשבת דאמרינן דגים שבת,קסו(

 רחמיר בשבת י"5 רמי שפיר )מזונות(קמייהו

 )אב5 מהן יקח שמא 5מגזר שייך לא אסור נמשראוכ5

 ואין(. ר"ה ע"ב ג כ )ביצה אסוד(.ביו"ט

 כדיבורך שבת ש5 ריבודך יהא ש5א דיבור שבת,קמז(
 ואין וממכר מקח כגון בקונטרם פירש חו5ש5

 ר"ת אומר אלא חפצך ממצוא נפטא כבר רהא לר"ינראה

 אמרינן ובירושלמי בחו5 כמו בשבת לרבר כ"כשאין

 בשבת. ש5ום בשא5ת התירובטורח
 שלא(. ר"ה ע"ב קי"ג)שכת

 חו5 ש5 כריבורך יהא 5א שבת ש5 דיבור שבת,קסח(

 רהות סבתא אימא 5י' הוה רשב"י בויק"רבראמר

 סשמע שתטה הוא שבתא אימא 5ה אמר מגיאפישתעיא

 בטורח אמרינן ובירוש5מי בחו5 כמו בשבת לרבר כ"בשאין

 בשבת. ש5ום בשאלתהתירו
 ש5א(. ר"ה ע"ב קי"ג)שבת

 עכשי1 בשבת 5חבירו ארם ראומר דיבור שבת,קסט(

 יורעין ושניהן כשתחשך א5י תבא אםנראה
 מפרש ר5א וכיון סוהירו הוא 5פעולתו 5שכרושע"מ

 לחבירו דוקא י"א מותר והרהור אסור דריבור שריבהדיא

 אמירה. אותה לדעת עושה שהוא 5פי אסור לעו"גאבל

 שרי, ישראל 5"ש עו"נ רל"ש נראה141ינך
 אומר(. ר"ה ע"א ק"נ)שבת

 בשבת דניז לא סמונות דיני רוטא דינים שבת,קע(

 5אסוד אין נפשות דיני אב5 יכתוב שמאנזירה_.

 ורברי המזכין רברי מאתסו5 בתבו שכבר זהמטעם
 ניחא בשריפה שבת רוחה רציחה אין אבךהמחייבין
 רמק5ק5 ה:( )כתובות לם"ר אפי15 נמי מיתות חייביובשאר
 כפרה. לו דיש תיקון חשיב הכא פטורבחבורה

 אין(. ור"ה 5ינסרי' ר"ה ע"א 5"ה)סנהררין
 שלנו הש"ם ר5פי ונראה וכיבוי דליקה שבת,קעא(

 רבר ראין אע"ג מים ש5 רבמחיצה 5חלקיש
 להריא המים לתוך נופ5ת האש שאין שרי מ"םמפסיק
 5רבנן. מים ש5 בסחיצות אוסר ש5נו רהש"ם י"לךעלך
 מים בו שנותן אחר מצר האור בו שאחו 5ט5ית רמיךלא
 שרגי5ים 131ד1 האור. תתפשט ש5א א5א שאינו אחרמצר
 בע"ש שמן ע5יו ונותנין לאמ9"א שקורין בוכוכית סים5תת
 כ55 5כיבוי מתכוין שאין רכיון כיבוי קירוב קרוי זהאין
 יעשה שמא מירי מיגור שייך 5א השמן את להגביהא5א

בשבת.
 מפני(. ר"ה ע"ב מ"ו)שבת

 איירי פירקא האי רכ51י אור"ת דליקה שבת,קעב(
 חצר באותו או בית באותו ר5יקהבשנפ5ה

 אתי 5י' שרית ואי הוא בהו5 וראי שם שהאשרכיון
 הכל. להצי5 מותר אחר בבית ר5יקה נפ5ה אב55בבויי

 משום בהן 5קרות רניתנו מצי5ין ש5נו ספריםרהשתא
 תורתך. הפרו 5ה' 5עשותעת

 א5יבא(. ר"ה ע"א קם"1)שבת
 5י' שרית ראי יחיישינן בשבת דליקה שבת,קענ(

 באותו ר5יקה כשנפ5ה איירי 5כבויי אתי5הצי5
 מוהר אחר בבית ר5יקה נמ5ה אב5 חצר באותו אובית
 הכ5.להציל

 כ5(. ר"ה ע"א קט"1)שבת
 אור"י מינים מפרי מצי5ין ראין דליקה שבת,קעי(

 הא מין כתבן ראי מינים ביר בנמצאודסיירי
 ישרף. מין כתבו יגנז מין ביר נמצא מה:( )גימיןאמר

 ספרי(. ר"ה ע"א קמ"ז)שבת
 אף 5יוהכ"פ משבת מצי5ין דאין דליקה שבת,קעה(

 הוא נמור חו5 יוהכ"פ מוצאי רה5ארפשיטא
 )ורק שבת 5סוצאי משבת אחר בפעם מצילין ראיןכמו
 רמותר רהו"א 5השמיענו רצריך ןי"ל סעורות(. ג'מזון
 יוהכ"פ במוצאי 5אכול רמצוה כה2ום 5יוהכ"פ כה2בת5הצי5
 עצמו 5יוהכ"פ א"נ יותר מותר שהתענו 5פיךעךך
 אסור. ומ"מ התינוקות ו5האכי5קאטר

 אב5(. ר"ה ע"ב קי"ז)שבת
 מ"מ שבות 5נכרי ראסירה אע"ג דליקה שבת,קעו(

 המכבה כ5 5ומר התירו רבר5יקה אמי כר'קיי"5
 מעשה אמי ר' שעשה אמר ך1נירדז2ל3שי מפסיר.אינו
כזה.

 אלא(. ר"ה ע"א קב"א)שבת
 מפני ומפסיקין מכבין וכיבוי דליקה שבת,קעז(

 ררך ב5ים 5הביא האי בו5י אפי5ו הדליקהמפני
 וגרם והכנסה הוצאה תרתי ראיבא מים מלאים הרביםרשות
 ולא כ5ים להביא שמותר רבותא רהוא ךעו1שכיבוי.
 ונמצא הד5יקה תעבור שיביאם קורם דילמאחיישינן
 קמע5. לצורך שלא שבתשחילל

 מכבין(. ר"ה ע"ב פ"ר)יוכם4
 הר5יקה מפני להצילם יש ספרים דליקה 112נרן,קעח(

 בהן יש שהרי 5שון בבל רנבתבים אע"נבשבת



ריח נהמדא1צך שיץמעיטת התוספותקובץ

 אזכרה שום בה שאין במגילה אבל קרושים שמותנמה
 כהלכתה. כתובה אא"כ 5הצילהאין

 ורב(. ר"ה ע"א ט')סני5ה
 השב5ים מן 5ת5וש מיירי יהתם וי"5 דש שבת,קעמ(

 מ5אכה אב שהוא רדש תו5רה וזהו מפרקשהוא
 הן עור אב5 השב5ין מן מע"ש נת5שו בשכבר מייריוהכא

 שרי. ו5כך החיצונהבק5יפתן
 ואם(. ר"ה ע"ב י"ג)ביצה

 כ5וס שיטעום 5ארם דאסור אף הבדלה שבת,קפ(
 ומתכךטך יום מבעור מתחי5 אב5 שיברי5קורם

 אבל הבד5ה קורם לאכו5 5ו אין ובחינם 5ו. שחשיכהער
 כדי הבד5ה קורם לאכול מותר אחר כום אלא 5וכשאין
 ברהמ"ז. הכום ע55עשות

 מניחו(. ר"ה ע"ב ק"ב)פמחים
 כב"א העם נהגו יוחנן רבי אמר הבדלה שבת,קפא(

 נהנו רדץאי האש( )מאורי מאוד ואח"כבשמים
 5א ראורויי רמפרש כו:( )בתענית נהנו כהאי הוי5א

 ביריהן. מחינן 5א עברי ואימורינן
 ואמר(. ר"ה ע"א ק"ג)פמחים

 בין 5יו"ט שבת במוצאי מדחתמינן הבדלה שבת,קפב(
 שבת במוצאי ש"מ כו:( )חו5ין 5קורשקודש

 )רשב"ם(. 5חו5 קורש בין חותמיןרחו5
 ו5ית(. ד"ה ע"ב ק"ר)פמחים

 בן יהושע רר' טשמי' יתנא הבדלה שבת,קמג(
 בין והמברי5 ישרא5 מקרש החותם רכ5חנינא

 כוותי ה5כתא 5ית ושנותיו ימיו 5ו מאריכין 5חולקורש
 בשתים. חותמין שאין 5פיוסעמא

 ו5ית(. ר"ה ע"ב ק"ר)פמחים
 למח אפרים דבינו שא5 הבדלה יוייט, שבת,קפר(

 ימי כה2שת השביעי יום את 5ומר העו5םנהנו
 אחר בקרושתך ישדא5 בית עמך וקרשת הבר5תהמעשה

 פתיחה מעין 5א זה ואין יו"ס 5קדושת שבת קרושתבין
 דאמרי משום ז"ל י"ון ךדץשי12 חתימה. מעיןו5א

 הברלות ז' 5הזכיר 5פעמים רצו מז' יוםיף 5אהמוםיף
 מששת השביעי יום ואת וכו' 5חו5 קורש בין הןוא5ו

 מו' רח5וק חנ ש5 אחרון יו"ט היינו קדשת המעשהימי

 בקרושתך ישרא5 עמך את וקרשת הבד5ת חוש"מימי
 מעין היא וזו וישרא5ים 5וים כהנים בין הבר5ות ב'היינו
 5קורש. קודש בין המברי5חתימה

 הר"תג בשם סהדיסב"א חירושים ק"ר)פםחים
 חותטין יו"ס ש5 שבת מוצאי הבדלה, שבת.קפה(

 בין חותמין רחו5 ובמו"ש 5קורש קורשבין
 5חו5.קורש

 ו5ית(. ר"ה ע"ב קעד)פמחים
 5הבחין בשבת ראםוד יאמרינן הבחנה שבת,קפו(

 הי' ררכן אשתו 5בגרי בגרו בין הנר5אור
 שוין.5היות

 אפי5ו(. ד"ה ע"א י"ב)שבת
 קורם כלום הטועם דכ5 וברייתא הבדלה שבת,קפז(

 אמיא מוקמי לא באםכרה מיתתושיבריל
 1בניתתו אכדא(. קפרי ד5א אשי רב דבי רבנן)היינו

 כהטביע הוא מידה כננר מידה שסועם( )מיבאםכרה
 יחנק.נרונו

 לא(. ר"ה ע"א ק"ה)פמחים

 יצתה 55או הבערה רדשינן היני ךץבערה 2ט112ן,קפח(
 ב"ד לכרתת תבערו 5א דאיצסריך כיון לחלקאו

 דאי הבערה מדכתיב רררשינן רי"ל שבת. רחירלא
 מ5אכה תעשו 5א למיכתב הו"5 אתא 5חוד ב"ר5מיתת
 טושבותיכם.בכ5

 סעמא(. ד"ה ע"ב ו')יבמות
 יכול ואי5ר המנחה ומם5ג נרות הדלקת שבת,קפט(

 בפ' ראמרינן ךדץא 'טבת ו5קב5 הנר5הד5יק
 שהי' כיון הקרמה זו אין יקרים ש5א וב5בר מר5יקיןבמח
 שבת ע5יו 5קבל יכו5 כי שעה באותה שבת עליומשב5
 ו5מע5ה. המנחה מפ5ג שיהא וב5בר יוםמבעור

 ררב(. ר"ה עעא כ"ז)ברכות
 מטהר"א שמעתי בשבת נרות הדלקת שבת,קצ(

 בבית כשר א' נר רק שיש באם ששמעזצ"5
 ושבמרתף. שבחרר נרות שאר יסה ו5א יזכורעי"ז

 מפני(. ר"ה ע"א כ"א)שבת
 ובםרר ברכה צריר שבת ש5 נר הדלקת שבת,קצא(

 אשר מברך בשבת נד המד5יק יש עמרםרב
 ועומף מור5ק הנר הי' שאם 5ר"ת נראה ועור וכו'קרשנו
 ו5הד5יק. ו5חזור 5כבותשצריך

 חובה(. ר"ה ע"ב כ"ה)שבת
 דאין 5וטר רוצים יש הנר הדלקת שבת,קצב(

 כראמרינן חובה לי מרקרי נר אהד5קת5בדך
 ו14ךכןך ברכה סעונין ואין חובה אחרונים מים קה.()חו5ין
 א5א הוי ר5א אחרונים 5מים דמי ר5א הוא רשיבושד"ת

 עוננ מצות ש5 חובה הוא נד הר5קת אב5 בעלמא5הצלה
 סעם שאומר ךכ1ה בדכה. דסעונין הן חובות וככןהשבת
 5א ועומרת מור5קת היתה שאם משום 5ברך ש5אאחד
 אחרת 5הד5יק ו5א ו5הדליקה ו5חזור 5כבות צריךהי'
 פסור הרוח כיםהו אם הדם כיםוי גבי רהא נראהאין

 לברך. צדיך כשמכםה אפ"המ5כםותו
 חובה(. ד"ה ע"ב כ"ה)שבת

 שמד5יקין יום בכ5 מעשים הנר הרלקת שבת.קצנ(
 המשנה ו5מי 5פתי5ה מאור טוב ונם גפןבצמר

 5הד5יק אםור יהא א"כ מר5יקין( אין העץ טן היוצא)רכ5
 וצמר בקנבום 5הר5יק מותר דוראי ך44ןך"י )ד"ת(.בו
 ראצסריך א5א הוא זרע א5א העץ מן יוצאים דאינםגפן

 ותטמנם כדכתיב עץ ראיקרי משום פשתן לטשדיבמתניתין
 5ה וקרי היתה חסה למ"ר הרעת עץ ךכמך העץבפשתי

 עץ. שאינה אע"פעץ
 כל(, ר"ה ע"ב כ"ז)שבת

 אנשים נהנו דבחנם ונ"5 הנר הרלקת שבת,קצד(
 מהובהבת שתהי' כרי ו5כבותה הפתי5ה5הר5יק

 הבגד פתי5ת )דאמר כר"א ה5כה אין רהא יפה()ותרליק
 וכהטמע הוא רשכןתי בה( מך5יקין אין הבהבה ו5אשקיפ5ה
 מהובהבת. שאינה אע"פ 5הר5יק דיכו55קמן

 רבא(. ד"ה ע"א כ"ס)שבת
 פשל בשמן 5השתמש מותר נרות הדלקת שבת,קצה(

 ')עיין מחבית יין 5משוך ךכן כשר נר כבדכשיש
 כ'(. רף מבני ר"ה בתו"י וכעה רם"ג 0י'במררכי'

 פאה(. אות תום' פםקי)שבת
 הםובבת. בד5ת נד 5תקוע מותי נר יט~לקת 2ט112ן,קצו(

 קפ"ו(. אות תום' פםקי)שבת
 םטכינן ואהא קיי"5 ונן נר הדלקת 2ט2נת,קצז(



 נהמראדצר שי"ןמעינת התדם2ותקרבץשש

 קאסר דרייש אע"נ '2מנים בכל כ,טיה~הרייק
 רוקא. וכנפטבעטרן

 אנא(. ר"ה ע"ב ע"ה)חולין
 מעל והנחה עקירה יבעינ; הא ףעצאה 12ננרצ,קצח(

 ראין ר"ת אוטר ר' מקום על ר' מקוםנבי
 נמי רקאי כיטמע ממקומו אי'ט יצא ראל ר"י אומרדעדן4 במוטכן. מסתמא הי, דכנן מר' בפחות החפץ להניחרנילות
 ראל יז:( )עירובין ררריטינן חפיו 'טל מקומו כלומראחפע
 מר'. בפחות ח'2וב מקום ואין יוציא אליצא

 והא(ך ר"ה ע"א ר')'טבת
 מלאכה 'טהיא רהוצאה בתולרה הדצאה 22ננרצ,קצט(

 שהיו אותן רוקא אלא לחייב לנו איןגרועה
 לא רה"ר ררך לרה"י מו'ה"י זורק הלא קשה וא"כבכדטכן
 סבר רר"ע מ'"ל ר"ע. מחייב אמאי וא"כ במשכןהי'

 להוצאה. תולרות שאר ררמו ממה למו'טימ טפי רמירזורק
 ררבי(. ר"ה ע"א ר')'טבת

 פטור ר"ה מי' למעלה דאמריגן הוצאה שבת,ר(
 י'ט פמור( מקום אלא הוא ר"ה אויר)ר5או

 ראת"5 מי' למטה נמי חייב רמושיט מכאן קצתלהוכיח
 '2העגלות סי' למטה מן"טיט בם'טכן מצינו שלא לפיפטור
 חייב ר"ה מי' למעיה אבל הכא לימא א"כ י' גבוהיםהיו

 )צו.( ר5קמן הוכחה אינו ן23יהד ממושיט. זורקרי5פינן
 למטה בין אחת וגריוטא ממושיט זורק ילפינן ר5אכדטמע
 חייכ. ר"ה מי' למעלה ובי;מי'

 אכ5(. ר"ה ע"א ר')שבת
 רבן רעתי' על פריך בירויטימי ייצאה ע(ננרן,רא(

 גרה"ר אמות ר' על טתחייב ארם איןעואי
 ויפטר ואמה אמה כל על שהונחה כמי ריעשה5עולם
 רירי ההש"ם בקופץ. לה מטכחתוס2וני

 5י' חיטיב 5א
 הלכתא ברה"ר אמות רר' )צו:( לקמן כראמרינןפירכא

 רמיא 'טהונחה רכמי אע"ג לר"ע קלוטה דכן לה.נםירי
 חייב. ברה"ר אמות ר'נוורק

 ביטלמא(. ר"ה ע"ב ה')שבת
 רבר' כיון לי' מספקא וריב"א הדצאה ,טננר2,רב(

 כעומר מה5ך עזאי בן אמר 5א ברה"ראמות

 לאו אם אמות ר' תוך 5פוש עמר אפי5ו חייב אםרמי
 מירו אחר שנט5ה כנון אמות 5ר' חוץ עמך לא אםדכן
 5או. אם אמות 5ר' חויו רמי כעומר מה5ך אמרינןאם

 חפציו המפנה לעיל ראמר יוחנן 5רבי 5רשג"אנראה
 רבן לי' לית פטור והוציאן עליהן ונמיך לוויתטזוית

 וכן חייב הוה רמי כעומר מהלך ראמר עזאי רלבןעזאי
 )לא.( בכתובותמוכח

 בש5מא(. ר"ה ע"ב ה')שבת

 ספרים )כל ספר אפילו דטלטול ףשצאה 212נרצ,רנ(
 אסור בירו אנורו אין אם כמני5ה( עשוייםש5הם

 שהוא רבר כל התם דאמר מר"ש 5אפוקי בכרמליתלנל5ו
 הקורש. כתבי בפני עומר אינו שבותמיטום

 הי'(. ר"ה ע"ב ה'לטכת
 מאתים מבית יוהר קרפף ומלמול הדצאה שבת,רר(

 לענין א5א נמור רה"י הוא 5רירה הוקף'ט5א
 ככרמלית. עשאוה אמות בר' אלא בו מטלמליןראין

 ארבע(. ר"ה ע"א ו')שבת
 ר5'טון ר"י אומר גמדרה ומלטול הוצאה 22בת,רה(

 נמורה רה"י אינה זו אבל נכירה רה"י היאזו

 הגמ'. 5פי ברוחק ישבה ור'ט"י קצת רה"י היא אב5הפי'
 ואמאי(. ר"ה ע"ב 1')שבת

 רקיי"ל אע"ג ר"י ואומר וטיטוי הוצאה שבת,רו(
 כרמוכח רבים לנבי אפי5ו בנזירותיוכר"ם

 אשתו 5השהות אמור ר"ם ראמר הא נבי נז.()בכתובות
 )ראומר כר"ם ה5כה אין הכא כתובה ב5א אחת שעהאפילו
 אחת רשות והן ר'טויות נ' מוצא שאתה כ"ם ר"מהי'
 ע5יו 5כתף אסור ר' ורחב י' גבוה ברה"י עמורכגון
 ברה"ר(. ת5 כמטוםגזירה

 גזירה(. ר"ה ע"א ט')שבת
 בנזירותיו כר"ם רה5כה אע"ג 1מלט51 הדצאה שבת,רו(

 ומט5טל ברה"ר יעסור לא ראמר בהאאבל
 רשרי. כרבנן א5א כוותי' הלכתא 5ית איפכא אוברה"י

 נזירה(. ר"ה ע"א ט')שכת
 רלא ר"י אומר 5ע5י' מבית 1ט5ט51 י2דצאה ע11נרצ,רח(

 רקיי"5 ראע"ג ר"י דאןכ!ך לטלט5. ר"םאסר
 כר"ש פסקינן הכא אב5 רבים 5גבי אפי5ו בנזירותיוכר"ם
 5חצר. מגנ 5טלטלויטרי

 גזירה(. ר"ה ע"א ט')שבת
 5יתן מותר מ,ונות רוקא וטלטוי הוצאה 2מננר2,רט(

 חפצים שאר אב5 מיר לאוכלו ררגיל בחצרלעו"נ
 דר2שיב 5א. ב'טבת אב5 בע"ש אלא 'טרי ר5א 5ב"האפילו
 ישראל עם עכו"ם עניי רמפרנסין כיון עליך מזונותיוקצת
 רהוי ביו"ט מלאכה עשיית 5ענין 14ננל ש5ום ררכיכדטום
 עליך. מזונותיו ח'טיב לא דאורייתאאיסור

 נותנין(. ר"ה ע"א י"ט)שבת
 שפ"א בא", כתוב 1טימ51 הוצאה יד"מ, שבת,רי(

 לו שיש5ח ביו"ט אחר ליהורי ושלח עו"גחלה
 לו 5ש5וח והתיר )העו"נ( ימות 5ו יש5ח לא ואםמיינו
 שמחה רבינו א5 ןשלך2 שלום ררכי משום עו"נע"י

 נראה יצחק ןלך2א"ך י'טרא5. ע"י לא אב5והתירו
 ררכי ששייך רבר שהי' כך הענין הי' אם בשבתרהה"ר
 רה"ר השתא לן ר5ית עו"נ ע"י לו 5שלוח שמותרש5ום

ראורייתא.
 ישנים(. תוס' בתוב ר"ה ע"א י"מ)ביטת

 בנים 5י' הוין בנר רהרגי5 הנר הדלכ~2 שב:רצ,ריא(
 אפתחא ותני רח5יח הונא ורכ חכמיםת5מירי

 תרי אמר טובא בשרנא רגיל רהוה הזא ננרא אביןררבי
 הבעל פי' רני5י רהוה חזא נרסינן מהכא נפקי רברביגברי

 אמר ו5קמן מהכא נפקי רברבי גברי תרי אמר 5כךוהאשה
 נברא חר רנפיק קאמר יכך 5ברה האשה רנילה רהוהחזא
 בזכותה.רבא

 ה"נ(. ר"ה ע"ב כ"נ)שבת
 רביצה בפ"נ רתנן הא (רבה 1ט5ט51 ףוצאה 12בת,ריב(
 חלה רנזרינן כמטום הוא 5מלמלה ראסור שנטסאתבח5ה
 5בערו ע5י' שמצווה מתוך נזירה נופי' )ושמן שמןאטו
 ימה(.שמא

 נזירהג ר"ה כ"ר)שבת
 5ר"י נראה הצר ק ימיט51 הוצאה שבת,רינ(

 מ5טו5. רשמי' ה5כהרכן
 רכ"ע(. ד"ה ע"ב מ"נ)שבת

 רבהמה כרב דה5כה פר"ח ומ5טו5 ף2ד2כאך2 112נרצ,ריר(
 1קלכך לשכנר בין 5נוי בין בכ5ים 5צאתאסורה

 פרה כנו( אםור יתירתא נמירותא דכל פור"ת הרבאומר



ייט נחמךאוצר שיקטעינת התוספותקובץ
 יוצאות ענלים ך22יוקך לצאת. אסור בהמה נוי ובכ5באפסר
 בשניהם אב5 בהכי ראורחי' ברסן סוס ויצאבאפסר
 בראש האפסר או הרסן 5תתן ך22ךרןר אסור. ובאפסרברסן
 5בהמה. הוא רמוכן מ5מו5 איסור בו ואין בשבתהסוס
 החבל ראש יוציא ש5א יזהר ברה"ר סוס המנהינךאדם
 מפח. הקרקע מן ינביה 5טום ירו שבין ומה מפח ירומתחת

 אמר(. ר"ה ע"א נ"ב)שבת
 ברברים ררוקא 5ר"י ונראה ומ5מו5 היצאון ש2נין,רטו(

 חציצה כדטום או להראותן כרי 5הסירןשרני5ות
 ישכח כשיסיר רשמא 5צאת ש5א גזרו קפירא כדטוםאו

 בהן 5צאת שמותר רברים אב5 5אתויי ואתי שבתשהוא
 ראם ברה"ר ו5התיר 5קשור מותר 5הסירן רני5ותשאין
 5א ואם 5אתויי אתי לא התרה בשעת שבת זכוריחא
 יועי5. 5א ו5הסיר 5התיר נאסור אפי5ו שבת זכוריהי'

 במה(. ר"ה ע"א נ"ז)שבת
 יקרים בזנין ר"י אומר ום5מו5 1ןוצאה ש2נרן,רמז(

 זהב וש5 כסף ש5 כנון מ5כים בני בהןשיוצאין
 הן תקועין רמסתמא מיפסיק רי5מא בהו 5מיחשר5יכא
 רע5מא ובזונ 5מלמ5 שרי ע"כ כסף ש5 בש5ש5אותיפה

 בבנר 5אורנו שררכו ךזוג אסור. בהמה ש5 רזונדומיא
 לא כזה ותכשים 5נוי ראוי יהא ש5א בגר שוםשאין

 5מלמ5. שרי הבנר ולננות בגרים מכל 5פוסקוהמריחוהו
 הב"ע(. ור"ה מאי ר"ה ע"א נ"ח)שבת

 גזרו וכ5ה 5החתן יוקא 1מ5ט51 הוצאה שבת,ריו(
 וכ5ות חתנים העמרות ברה"י ימ5מ5וש5א

 ארם. בני 5שאר ו5א גזרו( טימוס ש5)בפו5מום
 ו5א(. ר"ה ע"א נ"ם)שבת

 בתכשים ררוקא ר"י אומר 1מ5מו5 הדצאה שבת,ריח(
 חשובח אשה א5א בהן רני5ות הנשים שאיןכזה

 חשובה 5אשה אפי5ו אסירי נשים תכשיטי שאר אב5מותר
 לי' ומחוי ש5פה רי5מא וחיישינן הנשים בין 5ח5קראין
 מאן(. ר"ה ע"ב נ"ם)שבת 5אתויי.ואתי'

 זה נב ע5 זה המייני תרי 1מ5מו5 דוצאה שבת,רים(
 מפסיק בגר כשיש ורק אזור( )היינואסור

 5ובש שארם מ5כושים 5כמה ימי רלא מותר.בינתים
 יש הנאה מה המייני תרי אב5 שרי וע"כ הקורבשבי5
 הוא. וכדטוי 5חגור רררואין

 תרי(. ר"ה ע"ב נ"ם)שבת
 האוזן ונזמי אסור האף נזמי 1מ5מו5 הוצאה שבת,רכ(

 צבעונים מיני ש5 שבאזניהן חומין אבלשרו.
 האוזן. כגזמי 5ימ5ם ק5 יותר והתם כדט5פה רי5מאאסירי

 נומי(. ר"ה ע"ב נ"ם)שבת
 מותרות נשים א"כ 1מ5מו5 הוצאה שבת,רכא(

 ך4ינך ובתכשימין במבעת ובחצר בבית5התקשם
 אין שהרי היא כרמ5ית שלנו רה"ר רכ5 רה"ר לנושאין

 הרי בו בוקעים ריבוא ס' ו5א אמה י"ו ש5נומבואות
 5התקשם ש5נו נשים ומותרות מעורבת שאינה כחצרהוא

 כתוב מצא שכדטון ך1קף"ך כפר"ת. ובתכשימיםבמבעת

 5זו זו 5הראות רני5ות שהוא ררבר שלום שר רבינובשס

 סראות אינן רירן ךנ2טי מותרות. רגי5ות וכשאיןאסור

 דכטווע בהן לצאת מותרות וכהטו"ה ומבעותיהןתכשימיהן
 יהו רמוטב בהם לצאת רמותרות הקרמונים אמרורבר

 מזירות. יהו וא5שוגנות
 רבי(. רעה עאב סאר)שבת

 היכי רנ5ו שנקמעה קימע 1ם5מול הוצאה שבת,רכב(
 רק 5ו אין ה5א 5אתויי ואיזי נפי5 רי5כס4נזרו

 רמיירי ר"י ואומר ממקומו יזוז לא נפי5 ואי אחתרנ5
 המק5 בסמיכת היא ה5יכתו ועיקר מק5 בירושנושא
 למי 5התיר יש מכאן 5הלך. יוכ5 מיפסיק נמי איוהשתא
 פור"ת רדע24נ בשבת. במק5ו 55כת שוקיו נירישכווצו
 5ארץ ומניע בכרעו שקושר סמך 5ו יש רקימעפירש
 אמנם בסק5ו 5צאת 5קיטע 5התיר ראי' איןו5פי"ז
 רמתניתין. מסיפא 5התיריש

 הקימע(. ר"ה ע"ב ס"ה)שבת
 גמיעה כרי השיעור ח5ב יהמוציא הוצאה שבת,רכג(

  רנפיש 5נמיאה ח5ב רסתם ר"י ותירץ חייבואז
 כהטום כנרוגרות השיעור 5נבינה וכשחו5במנרונרות
 מגרוגרות. נפשי נסיאה רכרי מוכח ובן אחשבי'דאחשובי
 חו5ב אב5 גמיאה בכרי מיחייב בעין כבר רכשהח5בי4"מ
 בפחות 5ח5וב מורח ארם ראין כגרוגרות אלא מיחייב5א

מכרונרות.
 המוציא(. ר"ה ע"ב ע"ו)שבת

 )שאינו והאי אוכ5ין מנביצה פחות תצאה שבת,רכר(
 5ביצה כהט5ימו ו5רפואה( 5זרע רק 5אכי5הראוי

 או שבת 5ענין נכר מיחייב מומאה 5ענין מרמצמרףמאי
 אב5 מבביצה פחות דוקא רנקם אור"י )איבעיא(5א

 מממא. כבר צירוף שקורם כיון מצטרף ראין אפשרכביצה
 פתות(. ד"ה ע"ב צ"א)שבת

 אינו וזה יכו5 זה מר ראמר 1מ5מו5 הדצאה שבת,רכה(
 אינו רהאי 5ר"י נראה חייב הכל רברייכו5

 נושא שיכו5 שזה א5א הרבה כח בע5 אפילו היינויכול
 )זה השני שא5מלא גוונא האי בכי זה בעניןהקורה
 5בדו 5נושאה שיכו5( )זה יכו5 הי' 5א יכו5(האינו
 5נושאה יכו5 שאינו זה בענין תופשה או באצבעכנון
 5נושאה יכול אינו מיהא רהשתא כיון 5כחו 5נו רמה5ברו
 מיחייב. מינייהו הי הפלונתאורק

 אמר(. ר"ה ע"א צ"ג)שבת
 בממה החי את רהנושא 1מ5מו5 תצאה שבת,רכו(

 את נושא שהחי )מתני'( הממה ע5 אףפמור
 את מיק5 שהחי משום ראי פמור 5מה 5ר"י תימהעצמו
 רשנים כהטום ר4וי חייב יותר ק5 בכדטא אפי5ו וה5אעצמו

 יכול אינו וזה )הנושא( יכו5 זה הוי הא פמוריןשעשאוה
 רמכדטכן ר4יןך"י הנושא. 5יחייב צריך והי')הנישא(
 היו והאי5ים שהתחשים חי רבר נושאין היו ש5אגכ8-ינן
 ימות מרם אותו פוצעין היו מיר והח5זון ברג5יהןהולכין
 ועוף חי' בהמה אב5 עצמו את נושא חי ארםךדוקא

 רמיטממין כדטום ררבנן א5יבא חייב חיין ובין שחומרןבין
 כבהמה רקמן רשב"א ךאדמך עצמן. ומכבירין ממהכ5פי
 נפשו. ומכביררסר

 אבל(. ור"ה שהחי ר"ה ע"א כ"ר)שבת
 כבהמה רקמן רשב"א ראומר ום5מו5 1עוצאה 2ט2נין,רכז(

 ועומ חי' בהמה רהמוציא ררבנן וא5יבארמי
 רפר כבהמה בקמן הה"ר חייב שחומין ובין חיין ביןלרהאר
 בחצר ועוף וחי' בהמה מדרין תניא )קכח:( ר5קמןרקשה
 ךסויו28ט ברה"ר בנה את מררה והאשה ברה"ר לאאבל
 הארץ מן יגביהנה שמא לא ברה"ר רבהמה בקונםרסהתם

 הא לי' מנבה נמי אי בנה אב5 רמיחייבי כרבנןוסתמא
 ההוא ו2שמא עצמו. את נושא דחי רבנן מודיבארם



 נהמראדצר שי"ןמעיטת התטפותקדבץ488

 יומו. בן בתינוק איירי תינוק נבי נמי רפליגי )קמא.(רלקמן
 אב5(. ד"ה ע"א צ"ר)שבת

 כבוד רגרו5 5ר"ת קשה ומ5מול דעצאה עיב:יע,רכח(
 אסור המת ומ"מ שבתורה 5"ת שדוחההבריות

 רק הוי רמ5מו5 אף עמו תינוק או ככר ע"י רק5טלמל
 ככר ע"י דאפשר מלמו5 רשאני די"ל ררבנן.איסורא

 אחר. בענין התירו לא לכך תינוקאו
 גדו5(. ר"ה ע"א צ"ר)שבת

 כראמר במשכן שהיתה אע"ג הזדצאה 2ט1נין,רכמ(
 משה ויצו רכתיב לאו אי מ"מ )ממ:(5עיל

 שס5אכה 5פי עלה מחייבי הוי 5א וכו' במחנה קו5ויעבירו
 קרייה רחמנא דהא היא מלאכה הוצאה אבל היאגרועה
 5תרומת מ5אכה עור יעשו א5 ואשה איש כדכתיבמ5אכה
 5הוצאה קרי א5מא מו;ביא העם ויכ5א וכתיבהקורש
 בירושלכוי. בהריא רריש וכןמלאכה

 ומכ~שי(. ור"ה הוצאה ר"ה ע"ב צ"1)שבת
 ארבע ורחבה י' עמוקה ברה"ר בור ה1צאעה עןננין,רל(

 מחיצה לה עשו אא"כ בשבת הימנה ממלאיןאין
 חיים מים בבאר א5א מהני 5א פסין אב5 מפחים י'גבוה
 אבל רה"י רהוי ר' ורוחב י' עמוק דדידק4ו הרבים. בוראו

 שפיר ומשתרי כ"כ החמירו 5א כרמ5ית רהוי מיכןפחות
 פור"ת(. )הרבבפסין

 אלא(. ד"ה ע"ב צ"מ)שבת
 5מטה מה5כת ספינה ראין גמירי דעצאה 2טב:ת,ר5א

 ביותר אותן שמוענין נרו5ות בספינותמי'
 ןמיך:1 מי'. בפחות מהלכות ואין במים הרבהונשקעות

 מי' 5מע5ה הוי במים ונשקע בו שרו5ה הכ5י ראףצ"5
 גמירי(. ר"ה ע"ב ק')שבת ממ5א. האיךדא5"ה
 הם דביצתא כפר"ח ונראה ומ5טול הדצאה 2טב:ת,רלב(

 ועל באגמים לה5ך העשויות קטנותספינות
 5הם ויש ביציתא 5הו קרי המים בצעי ע5 שמה5כותשם

 בין ח55 ויש נסרים נם,-ים העשויות וקרקעיתרפנות
 והיא במים כמו בה 1יושבין שם נכנסין והמיםהנסרים
 וקאמר 5עו5ם נמבעת אינה תתהפך שאפי5ז כךעשוי'
 ככרמ5ית. רינה פרוצה שהיא כיון הונארב

 הני(. ד"ה ע"א ק"א)שבת
 5פתוח שלא 5יזהר צריך הלכר הזבערה עןננין,רלג(
 עלה ליימ אביי רהא מצוי' ברוח אפילו המדורה לפניהרלת
 אצ5 קרובה קצת כ'טהמדורה מילי דדזני בתראה.והוא
 האור(. ומבעיר מנ'טבה שהרוח לחוש יש)אז

 מר(. ד"ה ע"ב ק"כ)שבת
 הא ר"ח פירש כדבע דטלטדי הדצאה 2טב:ת,רלר(

 אסור. אה5 כעין נראה ראז נכפף שאינורסהרק
 מותר. אה5 כעין נראה אין ואז נכפף שהוא מהרקרלא

 הא(. ר"ה ע"ב ק5"ח)שבת
 היוצא רב אמר דאר'ה 1מלמ51 שצאה שבת.רלה(

 חייב בשבת כהלכתה מצוייצת שאינהבטלית
 מבוט5ין במ5י-שאינם ולא רציצית,חשיבי משוםחמאת
 ציצית במ5ית 5יתן שרעתו בעיניו הם שחשוביםלפי

 שהיא בכי5ה אדם כהעעטף 114נל ר"ח(. פירש )כךרביעית
 ובט5י. חשיבי 5א בה התלויות ורצועות בה ומתעמףכסרין
 ויש בו התלויות רצועוח באבנטו 5הניח ר' סמך זהעל

 האי. נו5י חשיבי דלא דבמ5י שוקים בהםשקושרים
 ציצית(; ד"ה ע"ב ק5"מ)שבמ

 שצבעו ומנופץ סרוק בטשתן יוצאין דלצאה שבת,ר5ו(
 בגדיו. ישרטו שלא המכה ע5 ונותנובשמן

 רי"מ(. אות תום' פסקי)שבת
 אשי רב ובין יונתן רבי דבין ונ"5 הדצאה שבה,תז(

 בשבת יצא שא5 יצא מאל הוצאה 5הונפקא
 ר"י וסבר בחו5 שעושין כדרך הסן את 55קומ כ5יועם

 מיתת דהוי משום 5קי לא ראורייתא תחומין 5מ"דאפי5ו
 )שבת 5ן נפקא דהוצאה ד14ע"ג וכו'. משני ור"אב"ד
 חד קראי תרי איצמריך מהביא העם מויכ5א ע"ב(צ"ו

 מ5אכה דהוצאה וכהשום 'ב בעה להוצאת וחר עני5הוצאת
 קראי. תרי אצמריך היא~רועה

 5או(. ר"ה ע"ב י"ז)עירובין
 ממור במקום הנחה חשיב ד5א י"5 הדצאה שבת,ר5ח(

 שהכ5י התם אבל מסקומו נומ5 שהוא ברברא5א
 אסור ולפי"ז פמור במקום הנחה חשיב 5א מא5יונ8

 ולרוק. הרבים ברשות ראשולהוציא
 5א(. ד"ה ע"א כ')עירובין-

 שבעים שהן והקרפף הגינה 1מ5מ51 הדצאה 2טב:ת,רלם(
 מטלמ5ין שומירה בה שיהא וב5בר וכו'אמה

 בית או שוסירה צריך נמי אמה מע' דפחות נ"5בעזוכה
 דירא ובית בשומירה סני 5א סאתים מבית וביתרדירח
 הבית. לצורך הקרפף הוקף ו5בסוף פתחא5א

 וב5בר(. ר"ה ע"א כ"ג)עירובין
 קרקע דדוקא 5ר"ח 1נראה 1מ5מ51 שצאה שבת,ומ(

 כגינה הוא הרי רובו נזרע אז סאתים מביתיותר
 5א כו5ו נזרע אפילו סאתים בבית אב5 לט5טל1;וסור
 ונזרע(. ר"ה ע"ב כ"ג )עירובין דירתו.במי5
 ורבנן אנמיננום בן רר"ח ומלמו5 ף:דצאה עטב:ין,רמא(

 שביתתי האומר נבי ע"א( מ"מ )5קמןרפ5יגי
 וחכ"א עגו5ות רוח לכ5 אמה א5פים לו ישבמקומי
 והשתא 5זוית נשכר שיהא כרי מרובעות כמב5אמרובעות

 בא5כסון אפי5ו ברחבה שנים ע"פ יתר ארכה אי5ר"א
 סט5מ5ין. ואמר קאתי 5טפויי יוסי ורבי כר"ח מטלמ5יןאין

 איכא(. ד"ה ע"ב כ"ג)עירובין
 5ט5מ5 אסור הכי ומשום 1מ5מ51 הדצאה 2טב:ת,רמב(

 פתיחת לאחר גם ימלמ5ו רשמא 5רחבהטמתא
 שהרי שרי גופיה רחבה אב5 עתה כמו עירוב בלאהריורין

 בתוכה. ששבתו כ5ים 5מ5מ5 מותר שיפתח לאחראף
 שאם(. ד"ה ע"א כ"ה)עירובין

 האויר שגם שר"ל סבורים יש הדצאה שבת,רטנ(
 שהיתה הנמייה כננר אפי5ו מי' 5מע5השהוא

 אמותיו דד' דאע"ג כרמלית. דל14 רה"י הוי מי'פחותה
 במק"א ועירובו הוא 5מהוי דוקא היינו כרה"יחשבינן
 5א שם מרה"ר לאסור או מרה"י שם 5הביא 5התיראב5
 דקיי"ל רשות. ח5ק ו5א מחיצות 5י' 5ית רהא רה"יחשוב

 5מע5ה אפי5ו רה"ר אויר ררר 5רה"י מרה"יבמושיט
 חייב.טעשרה

 והא(. ר"ה ע"א 5"ג)עירובין
 ש5 הרבה בתים יש אם %1מ51 תצאה שבת,רסד(

 5הכנים 5ישראל מותר בחצר פתוחיןעבו"ם
 שם. דר ישרא5 שאין מאחר 5שםולהוציא

 חצירו(. ד"ה ע"א ס"ב)עירובין
 ישרא5 דאותן אור"י ומלמי5 תצאה שבת,רמה(

 שיש חומה המוקפים בכרכים יחידיםהדדים
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 למלמל שרי בלילה נעולות ורלתותיהן גמורות כ!חיצותלהם

 עליו. ראסר אחר ישראל רליכא כיון בשבתבכולה
 ורבי(. ר"ה ע"ב ס"ב)עירובין

 אחת בנינה ר"ת התיר ומלמול דעצאה 2טבנו2.רמו(
 לכ!למל לרירה הוקפה שלא סאתים מביתיתירה

 גמורה. רה"ר היתה ולא הואיל לחו'וכ!תוכה
 ומאי(. ר"ה ע"ב ס"ז)עירובין

 ונזמים שירים רוראי ואור'י דוצאה שבת,רמז(
 יצא שמא בחצר בהן להתקשמ אסורומבעות

 חשוב ולא וכוחוי שליף רילמא אסור וברה"ר לרה"רבהן
 כלל תכשים אינו דמרושא חומרתא 14בנל לגזירהגזירה
 ראיכא. הוא בעלכ!א מלמול איסוראלא

 כיון(, ר"ה ע"א ס"מ)עירובין
 במולמות רהכא ואור"ת ומלמיל 1קד2כאה שננר2,רמח(

 נמלין וע"כ לזוית כ!זוית למלמל שררך ביתשל
 בי"מ מ:( )ביצה רהתם מפריט אברד2מ דדץ"ךבשבת.
 הוא גגו להמיח ואומר אותו ורואין ברה"ר המוקםשמוליך
 בשבת אבל חררים בחררי אסור ברה"ר ראסור וכיוןצריך
 בחצר. גזרו לא ברה"ר להוליכו רגילותראין

 א"ה(. ר"ה ע"ב ע"ז)עירובין
 רניעור הכא רטשמע וא"ת וטלמול הוצאה שבת,רמט(

 רב אמר אמאי וא"כ הצר כון מלמול חשובלא
 לכ!ימה ממימה להופכו כחמה המומל מת גבי מג:()שבת
 רשאני ן4ידך"י מלמול. שמי' הצר מן רמלמולסשום
 אימור שהוא עצמו המת לצורך מלמול שעיקר רמתמלטול
 לצורך ולא היתר לצורך המלמול שעושה הני לכל רמיולא

 ן44דך"י עפר. למלמול צריך שאין וצנון לפת כמואיסור
 מ5מול שמי' לא הצר כון רמלמול בעלכ!א רקיי"קאע"ג
 באיסורי. כרב רהיי"ל ראמר כרב הלכה רטתבההוא

 מקצת(. ר"ה ע"ב ע"ז)עירובין
 קורה רקאמר נסי ולאביי וטלטול וקד2כאה 2ם2נר2,רנ(

 מררבנן אלא ר5"ה לר"י נראה מחיצהמשום
 התיר לא תלוי' מחיצך2 היכר משום ראמר למאןכמו
 רחורבה תלוי' במחיצה אבל במבוי אלא ישמעאלרבי

 פי )צ:( לקכון לי' ראית נמי דרבנ לא לרה"רהפרוצה
 תלוי' מחיצה ראין בממוך הכא קאמר וסותם יורדתקרה
 במים. אלאמתרת

 קורה(. ר"ה ע"ב פ"1)עירובין

 ארבעה בה אין רכי משמע ומלמול ד1צאה שבת,רנא(
 הוי עצמה גזוזטרא אבל ממלא אינו ארבעהעל

 מחיצות לה ראין כיון די2ימדן בכולה. וממלטלרה"י

 בקיעה הוי לא רנים רבקיעת די"ל רה"י. הויאמאי
 כחור והויא לרה"י פתוח סתסא א"נ אחית. גורואמרינן
 מחיצות נבי גגות כל ברי'2 בזה האריך דך"יהיחיר.
 ניכרות.שאינן

 גזוזמרא(. ר"ה ע"ב פ"1)עירובין

 אור"י מיהו ספינה וטלטול, הוצאה שבת,רנב(
 )קא.( בשבת רשרי יהורה כר' אתי לארזעירי

 הים ומן לים מתוכה למלמל י' ועמוקה שגבוההבספינה
 רהתם ד4ידך"י פמור. סקום 17הוא כוי' לכועלה ררךלתוכה

 וממלא שהוא כל זיז ממנה מוציא ראר"ה ק:()שבת

 מהלכת ספינה אין ראסרינן י' עכעקים שהכרםמיירי

 5מעלה מים והוי כהטחינן מארעא וכרמלית מעשרהבפחות

 אטו גזרו י' עמוק כאן יש אפי15 4ו"נ פטור. מקוםסי'

 מי'. לכועלה כ!הלכת לעולם ספינה אבל נזוזמראענאר
 למיח'ט איכא עמו" אפילו )בגזוזמרא( רהכא אור"יא"נ
 כל רמהלכת סמינה אבל שירמון הים יעלהשמא
 5הכי. לכויחש 5יכאשעה

 אלא(. ור"ה ולזעירי ר"ה ע"ב פ"ז)עירובין
 רבנזוזמרא וי"ל טפינה וטלטול, רוצאה שבת,רננ(

 ער מיר הולך המים ממנה כששופכיןפעמים
 גזוזמראות בכל פלוג ולא המים ברקק מהלכת שרה"רמקום
 גבוהה מחיצה לה עשו אא"כ בשבת הימנה ממ5אין)ראין
 סמוך שתהלך לגכורי שכיחא לא מפינה אבל מפחים(עשרה
לרקק.

 הני(. ר"ה ע"א פ"ח)עירובין
 מאיר כר' רקיי"ל אע"ג ומלמול הוצאה שבת,רנר(

 ראין אור"י הכא רבים במקום אפילובגזירותיו
 גגות אחר ראמר כר"ש הלכה לקמן רפסקינן כר"מהלכה
 ששבתו לכלים הן אחת רשות קרפיפות ואחר חצירותואחד
 עירוב. בלא לזה מזה וממלמליןלתוכן

 כל(. ר"ה ע"א פ"ט)עייובין
 רכל כר"ש רפסקינן אע"ג ומ5מול הוצאה שבת,רנה(

 רב של פלוגתייהו מ"מ אחת רשות העירגגות
 אמות בר' אלא בו מטלמלין אין אמר )ררבושמואל
 נ"מ הניכרות( במחיצות בכולו למלמ5 מותר אמרושמואל
 יחר כשהננין נ"מ איינ בבית. שי2בתו לכלים לר"שנמי

 אסור אסיק גור אמר לא ראי סאתים מביתיתירים
 ראשיהן שבולמין שלנו רגנין ן4י*דך"י לקמןכראמרינן
 רלא כרמלית הוי לפיר'2"י ארזילי כי ועבירילרה"ר
 חשיב רלא משמע בירו'טלכ!י מיך2ך מחיצתאכ!ינכרא
כרמלית.

 במחיצה(. ור"ה רב ר"ה ע"א פ"מ)עירובין
 )נט:( לעיל שמפרש לפי 1מימ51 הוצאה שבת,רנו(

 עלייה רכשבנה הכא ר"י מפרש מחיצה היאררקה
 לפני ועשה הגגין לצר ופתחה גגו מביב כל מחיצהועשה
 הנגין( בכל )ומותר קבוע תשמיש הוי אז ר' רקההפתח
 בני מפני קבוע תשמיש שם להשתכךט ירא רקה בלאאבל
 יש ראם לעי5 אמר נמי רקה יבלא ןקשה אחרים.נגין

 קמן ראפילו הקמן על ו5א הגרול על לרירה ראוי'מחיצה
 צריך לאיסור שהרקה פעמים ןלשדן גרול. לבני שרינמי

 היתר.. 51א איסור לא עושה אינו רהרקהליישב
 ועשה(. ר"ה ע"ב פ"מ)עירובין

 חשוב רשמואל כיון וא"ת ימלמול הוצאה שבת,רנז(
 בבית א"כ מאתים מבית ביתר לאסור כקרפףגג

 שלא סאתים בית כקרפף יחשב נמי בפחות אוסאתים
 כוקרפף ככ!ו לרבנן לחצר כ!ננ למלמל ויאסר לרירההוקף
 לענין מבקרפף רירה מפי הוי נג ררירת די"ללחצר.
 סאתים. מבית יותרכשאינו

 הכא(. ר"ה ע"א צ')עירובין
 הוי רלא רבננ לר"י ונראה %1מול הוצאה שבת,רנח(

 שאינו לקרפף רלימלמל פריך מאתים מביתיתר
 מפי חשיב גנ רדירת אע"ג לרבנן סאתים מביתיותר
 אסור לחצר ומקרפף לחצר יוגנ למלמל שמותר קרפףכמטל
 מ5חצר לקרפף רסי רמפי לקרפף כונג לכוישרי לן הוימ"מ

 וחצר קרפף כמו כרמלית הוי סאתים מבית יותרדכשהוא
 יפחת. שכאש נזירה ומשני שריא כורים עשרה ביתאפילו

 5שמוא5(. ר"ה ע"ב צ')עירובין
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 אם שבת 5ענין וצ"ע 1ס5ס51 הואה שבת,רנט(
 ועל ארבעה ורחב חכדטה גבוה ברה"ר תליש

 וסתוכו חייב 5תוכו סרה"ר שהזורק חכדטה סחיצה עשונביו
 פסור.לרה"ר

 נירור(. ר"ה ע"ב צ"נ)עירובין
 באיסורי כרב רה5כתא 1נראה 510%1 הוצאה שבת,רם(

 יוסי ברבי ה5בה 5כרס5ית בנפרצהואפילו
 סורה ר"י אפי5ו כסחיצות יאיתנייהו דהיכארסחמיר
 הותרה. והותרה הואי5 שבתראמר

 ושסוא5(. ר"ה ע"א צ"ה)עירובי1
 הסוצא תפילין וטלטדל, דוצאה שנת,רסא(

 וחבירו 5חבירו נותנן אוסר ר"ש בשבתתפי5ין
 סתיר הי' חברים שם אין ראם נראה סאה אפילו5חבירו
 )שבת סכים נרע ר5א אמות סארבע פחות 5הוליךר"ש
 שותפין ובו5ן הרבה חברים היו אם נסי דוקוןבטקננ:(
 5יה. עריפא רהכי 5חבירו וחבירו 5חבירו נותנו ר5ר"שנראה

 ר"ש(. ר"ה ע"ב צ"ז)עירובין
 הבא סיפסר רסכ"ם ואור"י דשצאעה שננת,רסב(

 הוצאות ב5 רגסרינן כדטום בטסה( ח")הסוציא
 ותחשים ראי5ים חיים בע5י נושאים היו 5א ושםסכדטכן
 וכו'. ברנ5יהןסו5יבין

 את(. ר"ה ע"ב צ"ז)עירובין
 ספי 5סגזר שייך שתיה דגני ואור"י הצאה שבת,רסג(

 בבנרו 5ו התחובה סחמ רכן אצ5ו יביאשסא
 בהנהו כדטחשיכה יצא שסא יום סבעור בה 5צאתראסרינן
 5אשסעינן ספר דנקט 5גזירה. גזירה ספי 5סגזרשייך

 שאין ראפר' סרר"ש 5אפוקי אצ5ו ינ5ול 5א הנגרבראש
 הקורש. כתבי בפני עוסר שבות כהטום רבר5ך

 א5א(. ר"ה ע"א צ"ח)עירובין
 סתחלת חפץ הסעביר רבא יאסר הךצאה 12ננת,רסר(

 פי' חייב ע5יו ררך והעבירו ארבע לסוףארבע
 פסור. מקום שהוא סיו"ר 5מע5ה ע5יו ררךבקונסרם
 בפי' ע5יו ררך 5פרש 5ר"י נראה 5נך לך"יןיעיכ~ה

 רעתך ס5קא רהוה 5שסאלו סיסינו רהיינו שפירשר"ח
 בסונחת חשובה רהוי גופו ררך לשמא5ו ימינו סצררסעביר
 היא. מה5כת רהא כסה5בת רחשובה חייבאפ"ה

 והאסר(. ר"ה ע"א צ"ח)עירובין
 החפץ שבא רהבא 5ח5ק יש א"נ תצאה שבת,רסה(

 הנחה רבא רבעי הוא נ' 5תוך 5טסה סג'מלמע5ה
 כדטיצא נ' תוך החפץ שהי' איירי התם אב5 סשהו נביעל

 רהמעביר רבא סורה רהא כסונח חשיב 5הכי ירוסתחת
 רסי. בקרקע רבסונח ש5שהבתוך

 אלא(. ר"ה ע"ב צ"ח)עירובין
 ברחב ראפי5ו רביון 5ר"י וקשה הדצאה שבת,רסו(

 אפי5ו א"כ נשברין שאין בכ5ים ישתכדם 5אר'
 ברחב ר' רחב חשיב שבת ר5ענין נסי אסה מאהרחב
 בלים אפילו 5יתן שרי ד' ינרחב לר"י דנר4~הא5ף
 שהוא. כ5 ברחב ומתניתין נשבריןשאינן

 אי(. ר"ה ע"ב צ"ח)עירובין
 ירו וינביה ברה"ר ארם יעסור 5א דוצאה ~טבת,רסז(

 בקונטרם אבל ר"ח נירסת נן סי'5סמה
 שנבוה חבירו כשנ ויצר4 נגו ע5 ארם יעפור 5אנרם
 אפי5ו סותר ןקךלפט עירבו ו5א מפחים עשרהססנו

 יעסור 5א אעש ארעי )עס:( בניטין ראסר דהאלהביאם.

 5הביאם היינו חבירו ש5 סננו נשסים מי ויקלוס בננואדם
 בראסר שרי שבתו רבש5א בננ כששבתו ראיירי צ"5בבית
 חבירו ננ סאויר בקו5ס איירי רהתם אוסר ול~ך2א'"הבא
 חבירו. 5גג בססוך ש5ו גנ סאויר בקו5סוהבא

 5א(. ר"ה ע"ב צ"ס)עירובין
 אפי5ו פי' שותה ס"ם הצינור סן יצצחמק שבין,רסח(

 רסתיר בתוספתא מוכח הקונסרם ובפי'בצירוף
 סזחי5ה או סי' למע5ה צינור אב5 מי' 5ססה בצינורצירוף
 אסור. 5ססהאפי5ו

 סן(. ר"ה ע"ב צ"ס)עירובין
 5אחר התיר ר"ת וגם וס5סו5 הןצאה שבין,רסמ(

 5רה"ר. בסק5ות 5צאת שוקיו נירישכווצו
 הקימע(. ר"ה ע"ב ע"ח)יוסא

 כאשי הקונמרם לפ" וקשיא וס5מו5 הדצא~ץ שבין,רע(
 על סרינין )רפירסו הסרינים הביאו האיךהקשה

 ררך ר5מא בו( וקראו בשבת ס"ת והביאו העמוריםנבי
 הביאום.ס5בוש

 פירסו(. ר"ה ע"ב ס"ז)סוכה
 5ח' שנו5ר שסונה נן 1ס5מ51 הוצאה שבת,רעא(

 ראסור סימנים ננסרו ראפי5ו נראהחרשים
 באבן הוא הרי ח' רבן ההיא בתר רבתוספתא5טלס5ו
 חרשיו 5ו ב5ו ש5א שסונה בן איזהו קתני 5מלמ5וואסור
 יום בש5שים נפ5 סתורת יוצא ראין גמרו אפי5ווהיינו
 ואסור היא שכיח ר5א וסי5תא )שנה( עשרים ע"יא5א

5ט5מ5ו.
 והא(. ר"ה ע"א פ')יבסות

 ואין ס"ת טלטדל דטלטדל, הדצאה שבת,רעב(
 ספר 5הביא 5עבו"ם לומר היתר סכאןל5סור

 רהיא סי5ה כדטום דרוקא רמי ר5א כרמלית ררךבשבת
 התירו. שבת רחיאגופא

 אע"ג(. ר"ה ע"ב ח')גימין
 5הוציא סותר שרץ וכן רעי ש5 גיף הוצאה שבת,רענ(

 5חצר.בשבת

 אבן ז' כ5 הזאה הויא במי5ואים הזאה שבת,רער(
 כדטוק ההזאה ע5 נזרו האחרונים ברורותביהכ"פ

 בשבת. ואסרוהשבות
 הזאהג ר"ה ע"א ר')יוסא

 וקשה הם גרו5ים ש5נו ש5חנות הכנה שבת,רעה(
 ושולחן רו5ק נר 5שבת מכינים ע"כ5מ5מ5ם

 קירוש. קורם עורערוך
 ופצא(. ר"ה ע"ב קי"ס)שבת

 שייך נסי רהכנה תרע הכנה ידייט. שבת,רעו(
 בר' בשמעתין פוסק רב רהא חצירותבעירובי

 תחוכין עירובי 5א בע"ש לחיות שח5 ביו"ט מערביןאין אסאי הן קרושות רשתי וביון הן קרושות רשתיא5יעזר
 רבהב* י"5 וזטכןא הכנה כדטום אע"ב חצירות עירוביו5א
 בעירובי הכנה איסור שייך 5א סבר ררבי ורבנן רביפ5יגי

 5חצר. סחצר 5הוציא שרי רביו"ם כיוןחצירות
 ורבי(. ר"ה 5"ח)עירובין

 ראין הבנה צריך 5א חו5 סעורת הכנה שבת,רעז(
 והבנה הואי5 תיסה אך חשובה חו5סעורת

 ע"י אפי5ו 5שבת מיו"ס וסבש5ין אופין האיךראורייתא
 הבנה וליעקר ררבנן תקנתא אתי ובי תבשי5יןעירובי



רכא נחמראוצר שי"ןפעיטת התוספוהקובץ

 5י' ראית לטעמיה אזי5 ררבה 5יישב ןנראהדאורייתא.
 ומבוש5 אפוי רבר כ:ל לי'. חזי אורחין מיק5עי ואיחואי5
 בע5מא תיקון רק מחוסר שאינו הכנה ביח שייר5א

 ש5א חרש רבר שהיא ביצה רק 5י' חזי הוהרמעיקרא
 מעיקרא. כ55 ראויה היתה ולא בעו5םהיתה

 והי'(. ר"ה ע"ב ב')ביצה
 בע"ש 5הפר פנאי 15 הי' נדרים וץפרת ש12יץ,רעח(

 בשבת, יפר5א
 תק"ג(. אות תום' פסקי)שבת

 בשבת מותר שתי' 5צורך מים הפשרת שבת,רעט(
 בישו5ן. זהו לארהפשירן

 מפני(. ר"ה ע"ב מ')שבת
 רפי' כפירש"י 5א רחבורה מעמא חבדרה שבת,רפ(

 שרצים ח' נבי צובע משום רחייב קז:()שבת
 תניא רריאה ב'טמעתא )מו:( רבח51י1 לך"יןק7טדץ
 התם והשתא רם מהם שיצא ער ורכד2ים שקציםושאר
 צביעה מה נכר והכא עור להו 5ית הא אינא צובעמאי
 מעסא איכא לשמוא5 רע"כ דעדך חבורה בהךאיבא

 א5א צובע משום מיחייב 5א רשוחם עה.( )שבתאחרינא
 נמי5ת משום הוי רחבורה מעמא א5מא נשמה נמי5תכד2ום
 קאם-. צובע כד2ום אף צובע משום התם ראמר ורבנשמה

 רם(. ר"ה ע"ב ה')כתובות
 מותר מיף מיף ועושה שנסרקה חבית שבת,רפא(

 כ"כ בהו5 ראינו ו5צרף 5ק5ום כ5ים5הביא
 כשנשברה. כמו רה"ר ררך כ5יםלהביא

 הא(. ר"ה ע"ב קי"ז)שבת
 שקורין גובתא 5כתח5ה 5תת מותי חבית שבת,רפב(

 הקנה. ררך היין שיצא בחביתרזיי"5
 הלכה(. ר"ה ע"ב קמ"ו)שבת

 ש5 במחם הקוץ את לימו5 ימותי חובל שבת,רפג(
 ראסר ר"י ראפי5ו היכא רכי ר"י אומריר

 שרי רישא פסיק אינו אפי5ו מתכוין שאינו רברבע5מא
 סורסא במפים נמי 5ר"ש כן רגופא צערא כדטוםהכא

 5כתח5ה שרי 'טאצ5"ג מ5אכה רהוי 5יחה( 5הוציא)מבקע

 רגופא. צערא משום מעמאמהאי
 וממאי(. ר"ה ע"א ק"ז)שבת

 אע"ג עוף וש5 הרך עג5 ש5 עור חובל שבת,רפך(
 משום מומאה 5ענין כב'2ר הוי עוררחשיב

 שמואל סבר שרצים ח' עור אב5 5אכי5ה וראוייןררכיכין
 גישתא בתר ראז5י משום כבשר 5י' רח'טיבי ררבנןרמעמא
 וכיון האי כו5י רכיך ר5א רכיכות כדטום ו5א קכב:()חו5ין
 שקצים בשאר כמו פמור בהן החוב5 עור כהד2ות להודלית

ורכה2ים.
 אמר(. ר"ה ע"א ק"ז)שבת

 אומר בררי' ח5ב הרבה 5איטה נשיש חדלב שבת,רפה(
 ח5ב 5הוציא שמותרת מעם צריך ראיןהרשב"א

 ואסור כאבן רהוא אף שמונה בן )וע"כ הסכנה מפנימררי'
 ראפי5ו הסכנה( מפני ומני;תו שוחה אמו אב55מלט5ו

 עצמה 5ח5וב היא אפי5ו מותר בע5מא צער א5א יהא5א
 שאצ5"נ כלאכה שהיא אעפ"י שבררין ח5בו5הוציא
 רשרי. נראה מלמו5 מאיסור טפי איסורארחמיר

 מפני(. ר"ה ע"א ק5"ה)שבת
 5תוך עז ארם יחו5ב חולב ויויימ, 7ט1נתרפו(

 לה בעי 5כה2קה ר5או מילתא )רמוכחאהקרירה

 בהמה רחזיא ביו"ם רוקא רהיינו 5ר"ת נראה 5אוכ5(א5א
 ראפרת אוכ5א כמו הוי ביו"מ( 5שחמה )ריכו55אכי5ה
 שהבהמה רש כמו חשיבא 5שחיטה חזיא 5א בשבתאב5
 וכן פסו5ת מתוך אוכ5 כנומל הוה וכשחו5ב כפסו5תהיא

 וענבים זיתים סחיטת דבוידע איירי. רביו"ם בה"גמשמע
 ראשכו5 כיון בשבת אפי5ו היינו הקרירה 5תוך 5עי5רשרי
 5אכי5ה.חזיא

 חו5ב(. ר"ה ע"ב קמ"ר)שבת
 הר' והקשה כנרונרת בשיעור יחייב הולב 7ט1נרצ,רפז(

 נמיאה כרי רשיעורו משמע )עו:( רבשבתאפרים
 אב5 גרו5 שיעור שהוא נכראה כרי ח5ב רסתםדרצירץ
 רזוטר כנרוגרת שיעורו אחשבי' ראחשובי 5גבינהבחו5ב
 5גבינה ח5ב רסתם 5ומר צריר זומר גמיאה נרי איאבל
 היינו נמיאה בכרי רמחייב דהא כנרוגרת. שיעורוולכר

 יכשהח5ב טשפר2ט די2ט ו5שתי'. 5אכי5ה 5הריאבמפרש
 א5א מיחייב 5א חו5ב אב5 גמיאה בכרי מיחייב בעיזכבר

 מגרוגרת. בפחות 5ח5וב מורח ארם ראיןבכגרוגרת
 החו5ב(. ר"ה ע"א ס"ה)פסחים

 יונק נונח )ס.( בכתובות ראמרינן )חו5ב( שבתרפח(
 י"ת ןאדטשר בשבת 5י' אסר והכא בשבתח5ב

 ןקשה צער שפיר קרי רעב מחמת והכא חו5י מחמתרהתם
 בשבת אפי5ו סכנה ראיכא אי הכא קאמר מאי רא"כלר"י
 בהם שאין כיון מותר רע5מא בחו5ים אפי5ו והאמותר
 ר~~יכא פ5יגא רהכא רהך תירץ ןך"י גמורה.מ5אכה
 רוך 5ה שמתקשה איירי בהמה ש5 בצער רהכארמטרש
 הקרירה. לתוך 5ח5וב יכו5ין היו וה5א היינו( נוהגיןאומר שאוי )אבא יונקים היו ילמה 5י"י ןקשה בררי'ח5ב

 5א רעבים שהיו כיון רמסתמא קשה 5א לפר"תדמיהי
 בקרירה. מאכ5 שום 5הםהי'

 שבת(. ר"ה ע"א קי"ר)יבמות
 ש5 בצער בשבת מפרה ח5ב 5ינק חןלב ש1נרצ,רפם(

 5סכנה קרוב שהוא חו5י ש5 ובצער אסוררעב
 גזרו. 5א בשבתגם

 גונח(. ר"ה ע"א ס')כתובות
 ישרא5 נרו5י ע"י עבורו 5חמם שמותר שלה שבת,רצ(

 הנכרי יתעצ5 שמא בנכרי ראפשר היכאואפי5ו
 סכנה. 5יריויבא

 א5א(. ר"ה ע"ב פ"ר)יומא
 תו5עת ופי' ערקא גרם בערור חולה שבת,רצא(

 נת5ית הבשר ע5 וכשנופ5ת במים ומצויהארוכה
 מוצצת המים בתוך בולע וכשארם וכו' הרם ומוצצתבו

 ומותר צבה כריסו ונמצאת במעיו ומתנר5ת שבמעיוליתה
 חמין. 5ו5החם

 הבו5ע(. ר"ה י"ב)ע"ז
 בשיהא רחיישינן רנלו 5קנח אסור חופר שבת,רצב(

 ויתכוין שבת שהוא ישכח רג5ו לקנחעסוק
 הכדטחקות דנשים )קר:( בעירובין כמו גומות5אשוויי
 נומות לאשוויי אתי רי5מא אסור ותפוחיםבאגוזים
 )ררבא ש5הם שחוק מחמת '2בת שהוא וישכחובמתכוין

 בר"ש(. כעזכוין שאינו ברברס"5
 רי5סא(. ר"ה ע"א קמ"א)שבת

 עפר שמזיז הישר בספר פר"ת ועוי חורש שבת,רצנ(
 ספני בחו5 ביצה יממין ר5א )לעניןממקומו

 אפילו רחורש תו5רה שהיא חופר והוי ממקומו( עפרוסזיז



 נחמדאוצר. שי"ןטעיכת התוספותקדבץש

 רלא סבר דר111ק ררכים ואבק חול כנון תיחוחבעפר
 מקום ונשאר העפר מן בירו כשנומל אלא גומאשייך
 שאינה לפי גומא שייכא לא ביצה בנעיצת אבלהגומא
ניכרת.

 מפני(. ר"ה ע"א ל"ם)שבת
 להכי קרא צריר לא מלאכדת הילדק שבת,רצר(

 והא בפ"ע כ!לאכה כל על רלחייב י"לרממברא
 הרברים רברים רכתיב כי2ום בשבת לחלוק קרארמצרכינן

 א"כ אלא חייב ראינו רהו.'א כולן רכולל הרבריםאלה
 כולן. עלעבר

 יכול(. ר"ה  ע"א  ו!')שבת
 ריכול ר"י אומר בשבת לרגליו מים הימדם שבת,רצה(
 לרנליו שיעור בכרי ורוקא '2תי' מכרי ביותר אפילולחכום
 חשורים שהבלנים מעמא והיינו לא גופו כל לרחו'ואבל

 לרחיצה. עיקרן שיחממודפעמים
 אלא(. ר"ה ע"ב ל"ם)שבת

 ע"ג המררעת ליתן מותר אם הספק המדר שבת,רצו(
 טרחא כד12ם רמעמא יר"י נראה בשבתחמור

 צער לה יש התם כג.( )ביצה קרצוף רשריא ואע"גרשבת
 אסור. _בשבת אבל ביו"ט אלא שרי לא ~מ"נביותר

 מהו(. ר"ה ע"א נ"ג)שבת
 נראה הציבור עם פרש"דתיד ישלים שבת,רצז(

 הפרשה לקרות רמתחילין מכיון השבוערכל
 עם נקרא הבאה שבת ער ואילך שבת ממנחתדה(ינו
 בשעה הקרוש רבינו צוה רברים ג' יש ר1311דהשהציבור.
 הפרשה כל שתנמרו ער בשבת לחם תאכלו שלאקנפמר
 מצוה ומ"מ רמי שפיר אכילה לאחר השלימה אםומיהו
 אכילה. קורם הסובחרמן

 ישלים(. ר"ה ע"ב ח')ברכות
 מובים וימים שבתות וקך(כאין יר"כ2, 7ט11רן,רצת(

 יש אם בשלו היינו לו פוחתין פוחת אםראמרינן
 ואל חול שבתך עשה אכ,רינן משלו לו אין אם אבללו

 לבריות.תצמרך
 עשה(. ר"ה ע"א קי"ג3פסחים

 שבת בשסירת מפי הוי הקב"ה( )כיבור שבתרצט(
 העולם שברא המקום על רמעיר מצוותמבשאר

 ככופר שבת רמחלל ה.( ובחולין סט: )עירוביןכדאמר
 בכבורי חייבין כולכם ה' אני ררשינן )וע"כ בראשיתבמעשה

 ומוראי מורא על קאי ה' אני ןערך אב( כיבור על קאיולא
 קרושתי אני קרוש כי במררש כראסר כ,כ!וראתםלמעלה
 מקרושתכם.למעלה

 כולכם(. ר"ה ע'.ב ה')יבמות
 מן מליתו רהמנער ר"ח פירש דליבדן כי1נום 7ט11רן,ש(

 חמאת חייב וליבון כיבום רהיינו שעליוהמל
 שיהא נראה אין בקונמרם כרפי' העפר מן בניעוראבל
 ליבון.שייך

 המנער(. ר"ה ע"א קמ"ז)שבת
 אסור בשבת שכבסן כליו לו הביאו כיבדכם 7ט11רן,שא(

 י"ז(. ישנים )תום'ללבשן
 ס"ה(. אות תום' פסקי)שבת

 אנו מ"מ בשבת שאמור אף דליבדן כיבום שנת,שב(
 טינוף ררך רהוי כיון בשבת במפה ירינומננבים

שרי.
 מערמת(. ד"ה ע"א ת"י)ביצה

 תרננולין( )צואת לשלשת עליו דהיתה כיבום שנת,ש0
 משום אסור מים ליתן אבל בסמרמוםמקנחה

 בבנרי' ומובלת מערמת רנרה ןהא כיבומו זהורשרייתו
 ררך רהוה משום כיבום חשוב רלא אור"ת _י"ח()ביצה
 לבושה בנהר כשנכנסה בגרים מתלכלכים ויותרלכלוך
 במפה יריו לקנח שרי נמי ד13ד:"פ2 שמתכבסיןממה

בשבת.
 סקנחה(. ר"ה ע"א צ"ר)זבחים

 שרי ארם סזיעת ובאה הרוחשת היינו כינה שבת,שר(
 פרעוש היא הקופצת שחורה אבל- בשבתלהרוג

 לכ"ע. עלי'וחייב
 שמא(. ר"ה ע"א י"ב)'2בת

 היו לא שלהם שכיסין לר"י נראה כיטין 7ט141ן,שה(
 שבת(. )לענין שלנו כמו בחוזקתפורות

 ראי(. ר"ה ע"א צ"ב)שבת
 לח לא ומל רך נרמל בירושלמי כרמלית שבה,שו(

 לח אינו כרמלית ה"נ בינוני אלא יבשולא-
 כרה"ר. ולאכרה"י

 כרסלית(. ר"ה ע"א 1')שבת
 שבולמין שלנו רגגין ואור"י טרמלית ע111רן,שז(

  לפירש"י ארזילא כי ועבירי לרה"רראשיהן
 הוי שלנו כגגין בשיפוע ארזילא כי וקרפיפורמפרש
 אסיק גור למימר וליכא מחיצהא- מינכרא רלאכרמלית
 רעבירו כיון לעא נמי תקרה ופי ל"א נמי אחיתוגור
 י' גבוהה שהרי רבים בי' שלמו רלא ן4שע"ג ארזילאכי

 רוקא ר' רוחב פמור מקום מצינו רלא כרמליתנעשה
 שמכח היינו מי' למעלה כרמלית ראין ז.( )שבתראמר
 כוי' לכ!עלה כרמלית האויר נעשה אין הכרמליתקרקע
 משמע בירושלמי מיהד רבנן. בי' ראקילו התםכראטר
 זיזין יוחנן רבי אמר התם איתא והכי כרמלית חשיברלא

 רחשיב משמע מותרין ר' ורחבין י' גבוהין שהיווכתלים
 פמור. מקוםלהו

 במחיצות(. ר"ה ע"א פ"ט)עירובין
 וב"ב )פ.( רבשבת לר"י וקשה )כרמלית( עט11רןשח(

 רשות רבא אמר לרשות מרשות המוציא גבי)נו,(
 עץ( )חתיכת פיסלא חשוב ובגימין גימין כרשותשבת
 כרמלית מכוו2 הוי פיסלא רהא והשתא עצמו בפ'נירשות
 רבר הי' לא ראל"כ איירי שלשה ובגבוה עשרה גבוהרלא
 המימלמל. לכרכולית -גמור כרמלית בין לחלק רישדי"ל לא. פיסלא אבל אביי קאמר אמאי א"כ עצמו בפניחשוב

 פליג(. ר"ה ע"ב ע"ז)גימין
 למקום ממקום השלוחים ואיגרות כיעבים 7ט111ן,שט(

 שמרי קרי רלא ולמלמלן לקרות העולםנהגו
 שרי איגרות אבל וכיוצא חובות שטרי אלאהריומות
 פיקוח בו שאין יורע יאפילו נפש פיקוח בהן שישרפעמים
 בירושלמ5. וכ"מ ר"ת מתירנפש

 וכ"ש(. ר"ה ע"ב קם"ז)שבת
 ממצרים ביציאתם נזהרו מלאכדת ל"ט- שבת,שי(

 בישראל בהם עברו שבמצרים לפי במררשיש
 ארבעים מלאכות שהם ת"ל ב"ש בא"ת ופר"ךבפרך
 .- אחת.חסר

 למען(. ד"ה ע"ב קי"ז)פסחים
 הרלת לפתוח שלא ליזהר צריך 13בעיך 7ט11ין,שיא(

 חשש כד12ם מצוי' ברוח אפילו המדורהלפני
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 מר(. ד"ה ע"ב ק"כ)שבתמבעיר.
 איסור הוי 5א_ יהתם קנז-( )5,מן מדידה שבת,שיב(

 מצוה 5רבר שרי רחול עוברא כהטום אלאכ"כ
 5כה2רי 5יכא לבנין ררמי אה5 תוספת רמשום פקקאבל
 . - - מצוה.משום

 ומרבריהן(. ר"ה ע"ב קכ"1)שבת
 שבת אימתי יורע ואינו בדרך מהלך שבת,שיג(

 פרנסתו כרי עושה ויום יום וכ5 אחר יוםשומר
 רא5"ה שמשמר_ מיום .חוץ שירצה מה כ5 יכו5. 5ה5ראב5
 בסה שבת היכר זה אין אבץ ליישוב 5עו5ם יניע5א

 הו5ך שמשמר ביום אפי15 נמי אי הולך ואינושיושב
 פור"ת(. )הרב בקירוש אלא מינכר 5א והשתא שרוצהכמו

 עושה(. ר"ר4 ע"ב ס"מ)שבת
 מוקצה הן דזוזי רכרכי ר"ת מפרש שקצה שבת.שיד(

 שמכסין וטחצ5ות בנדים כגון מיאוםמחמת
 ר"ת 13כ~רש אותם המלכלבין רברים ושאר רגיםבהס

 ראף הוא איסור מחמת מוקצה בשבת המתנבלתרנב5ה
 חמור איסור טחמת ומיקצה מחיים ראוי אינולכ5בים
 מיאוס. מחמתסמוקצה

 הני(. ר"ה ע"ב י"מ)'2בת
 מסנו שיתבמ5 הכי ה5כתא 5ית מדקצה שבת,שמו(

 שבת אכור )ויהי' כוברו משום כליתורת
 ר' בי רהוה שרית ההוא קב.( )עירובין ראמרבמ5מ51(

 תורת אמר ארשא לה ושדי עשרה לה שקלי רהויפרת
 ע5י,.כלי

 ואפי5ו(. ר"ה ע"א 5"ה)שבת .-
 לא עיקרו חנוכה רנר ר"י ואומר מךקצה ~~ב:רע,שמ1(

 חביבותא ומשום ניסא 5פרכומי א5א בא5הנאתו
 נר )וע"כ 5נמרי מקצה אלא שיכבה מצפה אינורנם

 אב5 עצמו( בפני מרורה לו עושה ח' 5י5 שכבהחנוכה
 מותר ולכך שיכבה ומצפה יושב בא להנאתי שבתנר

 5ר"ש, מותר ושבקערה שבנרהשמן
 שבנר(. ר"ה ע"א מ"ר)שבת

 הניח 5א 5מעות שיחרה מטה מדקצה שבת,שיז(
 חזי רממה משום ומ5מ5ה מותר מעותעלי'

 -לעיל יהורה ר' אסר חצוצרות אבל אחרינאלתשמיש
 רחצוצרות משום בה תקע אפי5ו ראסר לעיל נראה)5ו.(
 : - תקע. ל5א תקע בין 5חלק ואין 5תקיעה אלא חזיאלא

 5א(. ר"ה ע"ב מ"ר)'טבת
 היינו שבת לחצי מוקצה ריש הא מדקצה שבת,שיח(

 במלמו5. ולא אכילהבאיסור
 יש(. ר"ה ע"ב מ"ר)שבת

 א5א לר"ש מוקצה אין יאר"י מדקצה שבת,שימ(
 מפרש בירושלמי בלבר וציטוקיםנרונרות

 רעתו אין כ"כ שמתק5קלין וכיון בינתייםשמסריחין
 הימב. שיתקנו ערלקחתם

 אלא(. ר"ה ע"א מ"ה)שבת
 5עצים שגררן רק5 ש5 חריות מדקצה שבת,.שכ(

 ישב אם אומר אמי רב לישיבה עליהןונסלך
 מותר לישיבה 5ייחרו חשב ושלא ביחר קשרם שלאאע"פ
 פוסק דך"הז אסי . כרב פסק הזקן שמשון רבינולמלמל
 לישיבה. 5ייחרו ו5חשב לקשר רמוכרחכרב

 ורב(. ר"ה ע"א נ')שבת
 נראה ישרא5 בשבי5 שהר5יק עו"ג מוקצה שבת,שכא(

 ררבנן לתחום בחוץ דרוקא ישרא5 5כלדאסור
 5ישרא5 מותר זה ישרא5 בשבי5 הבא מ.( )עירוביןאמר
 אמרינן דכי לא. הכא כי ראורייתא באיסנרא אב5אחר
 בו וביוצא בכיבוי הנ"מ עביר קא רנפשי' ארעתחעו"נ
 ישרא5 שגוף הכא אב5 העו"ג במעשה נהנה ישרא5שאין_
 קא רנפשי' ארעתא_ אמרינן 5א עו"נ של במעשהנהנה
 הזקן, ר"ש פי' 5הנאתו מתכוין ועו"נ הואי5עביר

 ואם(. ר"ה ע"א קכ"ב)שבת
 רנר אביי רמורה לר"י נראה מדקצה שבת,שבב(

 עו"נ כשהר5יק רהכא רסבר א5א 5טאה נר5אחר
 שר נשיא שהי' ר"ג לצורך נעשה הי' עיקר ר"נ בפנינר

 בספינה.וראש
 אמר(. ר"ה ע"א- קכ"ב)שבת

 מוקצה 5י' רלית ר"ש אפיל1 מדקצה שבת,שכג(
 )ביצה בקונמרם כרפי' רמחובר במוקצה-מורה

 כנרונרות והוו אקצינהו מאתמו5 5יקמן מדלאכר:(
 אסור( ישרא5 בשביל אם עשבים ש5יקמ ג )עיוצימוקים
 יושב שאינו למי 5ר"ש אפי5ו הם מוקצ?ן עשביםאיינ
 יכבה. מתי ומצפה יושב בנר אב5 שי5קמוםוטצפה

 איני(. ר"ה ע"א קכ"ב)שבת
 5מלמ5 אסור תפ5 יג דמלמדל מדקצה שבת,שכר(
 ד4וסשייו תפ5( בשר )כמו 5כלבים ראויראינו-
 לט5טלו אסור לכ5בים שראוי אע"פ תפ5 רג יהורה5ר'
 תפ5 בשר אב5 5כ5בים מקצה לא לאיניש רחזי כוירירכ5
 מ5כים בני ישראל רכל לחי' מאכ5 שהוא כופני 5ר"יכוותר
 כ5 לי' 5יון תפ5 ב'2ר למ5כ51 שרי ר5א חמרא ורבהם

 כו5כים. בניייטרא5
 בשר(. ר"ה וע"ב רג ר"ה ע"א קכ"ח)שבת

 לא בשבת חלי5ים שהביא עוייג מדקצה שבנת,שכה(
 שפירש הקונמרם כפי' לא ישראל בהןיספור

 כרי ער ישרא5 בהן יספור רלא רהפירוש רקעו5מית
 אחר ארם לשם אותם מביאין אין ח5י5ים רסתםשיבאו
 ארם. בני כמה לשםא5א

 עו"נ(. ר"ה ע"א קנ"א)שבת
 כיון מוקצה חשיב ר5א .ס2מע מדקצה שבת,שכו(

 ראורייתא.- איסורא ע5י' רכיבר5א
 נומל(. ר"ה ע"ב ל"ר)עייובין

 ראין מאחר למצות רחזי אע"נ הוי מדקצה שבת,שכז(
 רלא הפנים רלחם קנים נבי כראשכחן נליעיטוי

 רחזי אע"נ השבת את רוחה נמילתן ו5א הקניםכירור
 - .ללחם.

 מלמול(. ר"ה -ע"ב פ"ב)סוכה
 אפילו מורו כ"ע כים חסרון מחמת מדקצה שבת,שנח(

 שמעון. ר'-
 אין(. ר"ה ע"ב ב')ביצה

 ומוקצה ממי חמיר חיים יבע5י מדקצה שבת,שכמ(
ביותר.

 דלמא(. ר"ה ע"א ב')ביצה
 לאדם מוכן הוי לעורבים מונן מדקצה שבת,ש5(

 האילן בפירות רק שייר לא לעורביםד13דכן
 לכך. מצפה והוא מעצמן 5השירשרנילים

 גזירה(. ר"ה ע"א נ')ביצה
 דדבי 5אתרי' איקלע כי אבהו י' מדקצה שבת,שלא(

 בו שהד5יקו )נר שרגא מטלמל הוה 5איוהנן
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 פסיק דר"י ואע"נ ר"י ש5 כבודו כה2ום וכבה(בשבת
 בהי5יקו הכא מוקצה( )דל"ה איסור סחסת בכעקצהכר"ש
 דדחי' כה2ום מפי דחסיר בקונמרם כדפי' שבת אותהבו

 מחסת ממוקצה מפי חמיר איסור מחמת כןךקצהבידים.
 ובכעקצה דזוזי ברכי נבי יט,( )שבת ר"ת 5פי'מיאום
 א5א בנר 5נו אין אנו )מה:( יוחנן א"ר סיאוםמחסת
כר"ש.

 5א(. ד"ה ע"א י"ד)יבמות
 מסוקצה חמור יותר איסור מחמת מוקצה שבת,ש5ב(

 סחמת מוקצה 5י' ד5ית ר"מ כנון מיאוםמחמת
 )חוץ ישן נר אפי5ו ממ5ט5ין הנרות כ5 דקאסרטיאום
 אית איסור מחסת וסוקצה שכת כאותה בה שהד5יקוסנר
 )חי(. 5כום ראוי דאינו שוחמ )5ענין5י'

 אומר(. ד"ה ע"ב י"ד)חולין
 דאין אף מזונות נותנין יננרי כןזךנות 2ט1נ1ן,ש5ג(

 כמו בשבת 5מרוח אסור והי' ע5יךמזונותיהן
 עניי עם נכרים עניי דמפרנסים כיון רק 5חי'סזונות
 ע5יך. מזונותיו קצת חשיב ש5ום דרכי כד2וםישרא5

 נותנין(. ד"ה ע"א י"מ)שבת
 פי' וכן 5ר"י ונראה להדוג מזיקין שבת,ש5ד(

 נהרגין המזיקין דכ5 בריב"5 5הק5 שאיןר"ח
 בדריסה א5א שרו ד5א ד5קמן אמוראי כהנהו א5אבשבת
 מאיסותא(. כה2ום שרי מיכוון 5א )דכי תוסו5פי

 ברצין(. ד"ה ע"ב קכ"א)שבת
 בעיקר ככופר בפרהסיא שבת מחלל שבת,ש5ה(

 מדמה הי' הסברא ומתוך בראשית במעשהדכופר
 דבסקי5ה. כוכבים 5עבודת המקושש אתכה2ה

 5א(. ד"ה ע"ב ע"ח)סנהדרין
 הכה2וי ע5יו מניח סה5ך נשהוא מחמר שבת,ש5ו(

 )שבת שרי כה"ג הימנו נומ5ו עומרוכשהוא
 (.קננ:

 סחמר(. ד"ה ע"ב ס"ו)פסחים
 סחשבתו דאמר הא ר"ת תי' מחשבתו שבת,ש5ז(

 5י' ניחא ד5א היכא היינו מקום 5י'כה2ויא
 שרצונו כ5ב בפי זרק במו זה בענין א5א אחרבענין

 אינו אם אב5 בכבשן העץ שישרף או הכ5כשיאכ5נו
 מחשבתו אמרינן 5א אחר בכ5י או בידו מקב5 אםחושש
 מקום, לי'כה2וי

 א5א(. ר"ה ע"ב ד')שבת
 ע5 5יתן בשבת 5עשות סותר מלח מי שבת,ש5ח(

 ואח"כ העופות ע5 מלח נותן ואם צ5וייןעופות
 מטתיק שהשמנונית 5ר"י אפי5ו שרי ע5יהם כה2סיןנותן
 שמן. כמוהמלח

 אין(. ד"ה ע"א ק"ח)שבת
 5יתן בשבי5 בשבת 5עשות שרי מלח מי שבת,ש5ט(

 עופות ע5 מלח נותן ךאם צ5ויין עופותע5
 יוסי לד' אפי5ו שרי הוי ע5יהם משקין נותןואח"כ

 המלח. את ממתיקשהשמנונית
 פוק(. ד"ה ע"ב י"ד)עירובין

 עובדת אולידי 5מימר יוסף רב סנר מילדת שבת,שמ(
 היכי תיסה איבה כה2ום שרי בשבתאכוכבים

 דאורייתא איסורא בי' דאית מי5תא איבה כה2וםשרינן
 דהכא י"ל דנוזז. תולדה דהוא מגירולו רברדעוקר
 רבלו ניון איינ לצאת. נעקד שככר הכד2בר עלביושבת

 סבר(. ד"ה ע"א כ"ו)ע"ז גידו5יו. פסקו חרשיולו
 פתוח שהקבר ב"ז י51דת יולדת מילה שבת,שמא(

 אני צריכה אין אמרה ובין אני צריכה אמרהבין
 אטר רבא הקבר פתיחת מאימתי השבת את ע5י'סח55ין
 )עירובין 5מעמי' דרבא כה2סע 5כאורה שבעה דר"יכמ2כר'
 רבא 5הו אמר חסיסיה דאישתפיך ינוקא האי גביסח.(

 דמסתמא אימי' אנב ניחיימו צריכה אם 5אימי'נישיי5ה
 ד5אחר 5מו5ו חמין צריך שהי' מילה קודם הי' שמיניביום
 ע5יו מח55ין שמיני ביום אימי' וב5א הוא מסוכןמי5ה
 ניחיימו התם פירש ך1נשנממרכם שכעה. 5אחר והיינושבת
 ר"ח. פירש וכן עו"ג ע"י אימי'אנכ

 רבא(. ד"ה ע"א קכ"מ)שבת
 הכ5י 5הביא ר"א דשרי וטלמול מילה שבת,שמכ(

 5רשב"א וקשה רה"ר דרך התינוק( 5מו5)איזמ5
 ק5נ.( )5קמן עד5"ת אמרינן 5א שניהם 5קיים אפשראם

 גגות דרך 5הביאו שניהם את 5קיים דאפשר כיוןוהכא
 רה"ר. דרך אותו יכיאו אמאי וקרפיפותוחצירות

 ש5א(. ר"ה ע"ב ק"5)שבת
 את נושא דהחי אף וטלטול מילה שבת,שמג(

 הי' המי5ה ואחר 5אמו דצריך בקמן מ"מעצמו
 )וע"כ חו5ה שהוא 5פי כפות הוי ואז 5אמו 5החזירוצריך
 מע"ש התינוק( את 5סו5 )איזמל הב5י הביא 5אאם

 אמו ונם 5הכ5י( התינוק דיביאו אמרינן ו5א בשבתמביאו
 י"ל ךעךך התינוק. אצ5 5בא תוכ5 5א מטוכנתשהיא
 ד"א שרי התינוק מ5הביא הכ5י 5הכיא יותר דכנק5כיון
 ר"א ושרי מעשה דהי' בגמ' כרמוכח המצוה 5מהרכדי
 שיכול אע"פ המצוה למהר כדי דאורייתא דהוי רה"רדרך

 דרבנן. איסורא א5א ד5יכא באופן5עשות
 רבי(. ד"ה ע"א ק"5)שבת

 5ר"י נראה בשבת ימ51 תינוק מילה, שבת,שמד(
 אנו שאין תינוקות כ5 5מ5מ5 מותדדעכשיו

 מ'. בן ח' כן ספק במו וכו5םבקיאין
 בן(. ד"ה ע"א ק5"ה)שבת

 דעכשיו 5ר"י נראה וטלטול מילה שבת,שמה(
 בקיאין אנו שאין תינוקות ב5 5מ5ט5מותר

 5מ5מ5ו( ואסור כאבן הוא הרי שמונה דבן 5ענין)היינו
 שהאשה ופעמים ט' בן ספק ח' בן ספק כמווכו5ם

 ומותר מתעברת שאינה ופעסים 5מבי5תה סמוךטתעברת
 בא ש5א כנון ודאי שמונה בן הוא ךאפילך בשבת.5מו5ו
 אפי5ו ח' 5סוף וי5דה ופירש אחת פעם א5א אשתוע5
 אין אם בשבת ו5מ151 5מ5מ5ו דמותר 5ר"י נראההכי

 ובצפרניו. בשערוריעותא
 5א(. ד"ה ע"א ק5"ה)שבת

 שבת מערב 5עשות שאפשר דבר כןילה ש1נ1ן,שכע(
 הוא(. ברוד )פסק שבת דוחהאין

 ת"מ(. אות תום' פסקי)שבת
 רה"ר דרך אפי5ו 5מו5 סכין דמביא כןילה שב1ן,שסז(

 וקרפיפות ננות דרך 51הביאו 5שנויי דאפשראע"ג
 רה"ד. דרך לילך דרכו מקצר דהתם וי"5וחצירות

 מה(. ד"ה ע"ב ק"נ)עייובין
 מי5ה דמכשידי אליעזר ר' אמר ני כןילה ש1נ1ן,שמח(

 שבת מעדב חמין שהוחמו היכא ה"ס שבתרחו
דחזי,

 קמן(. ד"ה ע"א ס"ט)פסחים
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 ראיכא כהטמע מילה גבי אבל טילה שבת,שמם(
 )שבת ראמרינן רם בהוצאת דאורייתאאימורא
 היא סכנתא מייץ רלא אומנא חאיטלנ:(

 רתימא מהו ע5י' שבת טחללין מדקא פשימא לי'ומעברינן
 כה2ום הוה ואי מיחבר רחבורי קמ"ל פקיר מיפקרדם

 צורך דאין שאצ5"ג מ5אכה רחוי שבת חילול 5יכאחחלשה
 חתינוק.5הח5יש

 דם(. ד"ה ע"ב ה')כתובות
 דאפי5ו משמע נרולות בהלבות ומיחו מילה שבת,שנ(

 מי5ה 5צורך עכו"ם ע"י שרי ראורייתאאימורא
 דקאמר הא לכטי"ז רה"ר ררך ביתו מתוך דליתושפירש
 אני צריכה ואמרה ז' תוך נוקמה אימי' אגב 5י'נחים

 יתנן ד5א ונךאה ישרא5 ע"י ואיירי שבת ע5י'שמח55ין
 5הרבות אסור הי' ישראל דע"י ישראל ע"י 5י' רנחים15מר
 עכו"ם ע"י אב5 בשבי5ו ירבה שמא ג,ירח קמןבשביל
 דישרי הוא המי5ה לצורר דוקא דשמא 5חרבות רשריניחא
 5הרבות. אסור עכו"ם ע"י אפי5ו אחר רבר לצורךאב5

 אע"נ(. ד"ה ע"ב ח')גימין
 ד5א שנתק5ק5ה דחצר ה5כתא חכי מים שבנוז,שנא(

 ונותנה הקופה הופר אוינ וכו' בסל לאיררה
 דאסור. 5ר"י נראה ביר אב5 שינוי ע"י דהיינו שו5יהעל

 למימ5א רשרא כרבה פסק ברזי5י בר יהורהדדע8"ר
 51חורבתו 5גינתו ימ5א שמא רוץגזירון במחוזאבגילגו5א
 מים הרבה שממלאין גרו5ים בג5ג5ים רוקא ר"תטפרש
 גזרינן.ביחד

 הכי(. ור"ה דרש ד"ה ע"א ק"ד)עירובין
 שמפוצ.1 בקונמרם פירש בפמיש מכה שבת,שנב(

 לר"י נראה ואין שחצבה 5אחר הס5ע אתבו
 דהאי 5ר"י נראה אלא אבנים בנין הוה 5ארבמשכן
 בשעת הכ5י ע5 שמכה אחרון מכוש היינו בפטישמכה
 מלאכה.נמר

 מכה(. ר"ה ע"ב ק"ב)שבת
 רכל שפיר 5ן נפקא ומהנא ביוד מיתות שבת,שנג(

 ראי סצוה כד2ום תיקון חשוב ב"ר מיתותשאר
 פתי5ה בישו5 משום תיקון חשיבא עצמה שריפהלאו
 א5א שאינה רכיון בכך שמתקנת אע"פ אסורה הוה5א

 מיחייב. ולא תיקון חשוב הוה 5א שריפהמשום
 מה(. ר"ה ע"א ק"ו)שבת

 לנכרי להניח שמותר י"י מכק מלאכה שבת,שנר(
 עצמו. עבור ישרא5 בבית בשבת מ5אכה5עשות

 גר(. ד"ה ע"א מ')כריתות
 בשבת בתבשיל מ5ח 5יתן מותר מל'חה שבת,שנה(

 ר"ש פסק כך האור מן שהעבירו בכ"ראפי5ו

 בו סו5רת שהיד זמן כל בקערה מלח 5יתן ש5אוהמחמיר
 ברכה. עליותבא

 והיינו(. ד"ה ע"ב מ"ב)שבת
 ואפילו מררבנן אכור אוכ5ין מ5יחת מליחה שבת,שנו(

 אסור.ביו"ט
 אין(. ר"ה ע"ב ע"ה)שבת

 מלוח ממי"ץ אליעזר יבינו אנ5 מליחה שבת,שנז(
 הרי ניחוש ר5מאי בשבת מעצמו נכרישצלאו

 הואיל עצמו הוא יצלה שמא וכ"ת בשבי5ו צלאו5א
 חזי מוקצה משום ואי מדכר ארכורי ברבר טרחאואיכא
 איכא ן3ב! בשבי5ו ירבה דשמא נהירא ןלאלכוס.

 שמרנילו מפני אסור במכירו בהריא פי"ב( )שבתבתוספתא
 הבאה.5שבת

 גזרה(. ד"ה ע"א ג')ביצה
 שחייב שחורות מתור 5בנות מלקמ שבת,שנח(

 מלאכה דאמר יהודה כר' דוקא ראתאפרשב"ם
 אפילו אסור זה )ורבר עלי' חייב לגופה צריכהשאינה
 כיון ופירש"י אשה שמלת גבר ילבש 5א משוםבחול
 שחורות שערותיו שבין אחר 5בן שער ע5 מקפידדארם
 )המחבר(. זקן יראה ש5אכדי

 בטלקט(. ד"ה ע"ב כ')מכות
 העו5ם נברא ימים שבששה אע"פ מנוחה שבת,שנם(

 מנוחה. בא שבת שבא עד מנוחה חסר הי'מ"מ
 חצבה(. ר"ה ע"א 5"ח)סנהררין

 שנרילים במקום א5א עמור שייך 5א מעמר שבת,שם(
 ע"ב(. )ע"ג בשבת כרמוכחשם

 מן(. ד"ה ע"א 5"א)ביצה
 שנותן ע"י בשבת 5עשר ינ51 מעשר שבת,שסא(

 הי' שכבר משום אחר בצד ואוכ5 זה בצדעיניו
 רהוי כהשום זה באופן שרו לא טב5 ש5 תח5ת אב5נתקן
 ורילכטו(. ד"ה ע"א ז')חו5יןתיקון.
 של קופות וחמש ארבע אפי15 מפנין שבת,שסב(

 5מקומן צריך )אם האורחין מפני תבואה וש5תבן
 ו5א 5דרשא ת5מירים או בסעורה אורחים שם5הושיב
 במתני' רתנן דהא להוכיח יש דשבת( 5טירחאחיישינן

 נמי הוי ראי אחר ארם בשבי5 אפי5ו הוי קופות וה'ר'
 האורחין(. 5פי למימר )הו"5 וה' ר' נקם אמאי האורחין5פי

 אע"נ(. ר"ה ע"א קכ"ז)שבת
 בש5ג יריו ירחוץ ש5א 5יזהר יש גופרק 2ט1נרו,שסנ(

 מעורב ברד ויש '2מתקדשים רגויבט בשבת.וברר
 הזהיר וכ5 הברד ירסק שלא דא"א בה, 5רחוץ איןבהם
 ברכה. עליו תבאבו

 אין(. ד"ה ע"ב נ"א)שבת
 כה2ום חייב רטפרק מפרש י"ת מפרק שבת,שסר(

 הוא. מלאכות ומאבות העור שמח5יקממחק
 5תור עז ארם חו5ב )קמ"ר( בשבת מיאמך 5ר"יוקשה
 ניחא הקונטרם ולפי' הקערה 5תוך לא אב5הקרירה
 הבא מע1קה הוי הקרירה 5תוך רכשחו5ב משוםרטעמא
 הקערה 5תוך 5א אב5 בורר זה ואין הוא ואוכ55אוכ5
 מתוך אוכל שבורר 5רש דזארכמדן מאוכ5 מושקהרבורר
 כהטום ליחייב כך ובין כך בין ר"ת 5פי' אב5פסו5ת
ממחק.

 אמר(. ד"ה ע"א קי"ר)יבמות
 דכתיב המקרא כץ אסור וממכר גוקח 2ט1נין,שסה(

 וממכר מקח נמי אי יבר ורבר חפצךממצוא

 מכירה. שטרי כתיבת 5יריאתי
 (. כמ2ום ר"ה ע"א 5"1)ביצה

 הוא מקלקל שוחט רנ5 אע"נ מקלקל שבת,שסו(
 לשחום מותד ע"ג של סכין ח.( )חוליןכראמרינן

 ע"נ לענין ררוקא רחייב שבת 5ענין יהורה רבי מורהבה
 החרם כק מאומה בירך ידבק ולא רכתיב מק5קלחשוב
 תקונו. על יתר דטלק151 כיון נהנה לי' חשיבו5א

 חוץ(. ראה ע"א ק"ו)שבת
 מראצטריר יילפינן בחבורה מקלקל שבת,שסז(

 בחבורה דמקלקל ש"מ בשבת מילה 5כד2ריקרא
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 כהטום שבת רחי רלא כהן בת מהבערת י5פינן ו5אחייב
 מהבערת למילף רליכא רי"ל נ'טמה. נטי5ת איכארהבערה

 לענין 4פבנל הק5קול מ2עת בא התיקון רהתם כהןבת
 התיקון בא הבערה ראחר י5פינן שפיר בהבערהמק5ק5
 חייב בחבורה רמקלקל טמילה רילפינן 5או איא"נ
 והבערה מלאכה רלאו השכת את רוחה ררציחהה"א

 חייב. בהבערה רמקלקל כדטום ראימעטא תיא5חורה
 מראיצטריך(. ר"ה ע"א ק"י)שבת

 האומר 5יברי י"י בחבדרה מקלקל שבת,שסח(
 א5יבא יוחנן רבי היינו פטור בחבורהמק5קל

 כ55 תיקון ר5יכא לנמרי רמק5ק5 היכא רפטרדר"ש
 תיקון ר5יכא באופן איירי רמתני' רם"ר כיוןוקשה

 מ5אכה הא בחבורה מקלקל לר"י2 חייב היכי 5כ"ע א"ככל5
 ב'2בת כרמוכח בחבורה אפילו ופטור 5גופה צריכהשאינה
 כד2ום ועקרבים נח'2ים הורג התם ר"ש רפטר)קכא:(
 ועוד. שאצ5"גמלאכה

 5רברי(. ר"ה ע"א ע"ג)פמחים
 לר"י אסור אב5 פטור נחבורה מקלקל שבת,שמט(

 ורבר בחבורה מקלקל תרתי ראיכא היכאאב5
 5גמרי מק5ק5 שיהי' וטוכרח 5כתח5ה מותר מתכוין'טאינו
 מצוה. במקום שלא אפי5ו מותר ואז קצת תיקוןב5א

 אם(. ר"ה ע"ב ה')כתובות
 באגוזים המשחקות נשים גרם וי"ח משחק ?21:רצ,שע(

 ראסור. קו5 בהשמעת אחר ומקב5 אחרשזורק
 נומות אשוויי משום אסור בתפוחים המשחקותנשים
 5מחות אין דמיךןר אשמעינן איסור עניני תריוהשתא
 מזירין, יהו וא5 שוגגין שיהו רמוטב ותינוקותבנשים

 ה"נ(. ר"ה ע"א ק"ר)עירובין
 שהיא עבורה ומה ק"ו איכא מצדה מת שבת,שעא(

 כש"כ 5א מצוה מת קבורת שבת רוחהק5ה
 נירחית העבורה דגוף כידן מעבורה גרע לא הפחותר5כ5
 בשום הימנו חמורה שתהא 5ומר 5נו אין מצוה מתמפני
מקום.

 שבת(. ר"ה ע"ב 5"ה)סנהררין
 טמנו קוכין קנין דבעי שכי,מ מתנת שבת,שעב(

 5גרש יכו5 שכ"מ וכן דעתו תטרוף ש5אבשבת
 מנרשין ואין מקרשין ראין בתוספתא רתניא אףביטבת
בשבת.

 ומקני(. ר"ה ע"א ע"א)עירובין
 כ5י מקפ5ים היו 5א ר"ג נית ש5 מתקן שבת,שעגז

 שיש ו5נו 5החליף 5הן שהי' מפני שלהם5בן
 להח5יף לו יש קרוי אי ר"י ןמסתפק אסור. להח5יף5נו

 כזה. יפה 5וכשאין
 אב5(. ר"ה ע"א קי"ג)שבת

 טליתות 5קפל ראסור 5מדנו מכאן מתקן שנת,שער(
 מחר. צורך שהם 5פי הכנסת ביתש5

 מקפלים(. ר"ה ע"א קי"ג)שבת
 שפי' אחר כ5שון ונראה נשמה נטילת ?טנ1רצ,שעה(

 תו5רה רהוי כה2ום חייב בשרצים רחוב5בקונטרס
 היינו הרם ונטי5ת נשמה נטילת כה2ום וחייברשוחט
 ר"ת לו ןהשיב הנפש הוא הדם כי כדכתיב נשמהנכרלת
 מיחייב ו5א פקיד מיפקר 5צביעה הראוי ח5זון רדם)לר"י(
 עסו היוצא אחר רם ועל נשמה נטילת כה2ום רם אותוע5
 רנטילת לפרש אין 4*11ל לי' ניחא רלא מיחייב לאנכר

 רם רנבי בו שחובל רבר אותו שמח5יש היינונשמה
 צריך מה מי5ה ונבי האשה 5חלישת צריך מהבתו5ים
 התינוק.5ח5ישת

 כי(. ר"ה ע"א ע"ה)שבת
 5פרש אין נשמה ונטי5ת נשמה נטילת שבת,שעו(

 נשמתו קצת ונוט5 שמח5ישו. הכחשהמשום
 האשה. 5חלישת צריך אין בשבת( בעי5ה )גבירהכא
 נשמה נטילת חשובה רם רהוצאת 5פרש לר"תדנראה

 נשמה. מקצת נוט5 מקצתו וכשנוט5 הנפש הוא הרםכי
 פקיר מיפקר הוא בו שצובעין ח5זון רם כיד14רר"רצ

 הרם שאר וע5 נשמה נטי5ת כוי2ום חייב אינו אותווע5
 סתעסק. 5י' חשיבשמחובר

 רם(. ר"ה ע"ב ה')כתובות
 ירינו מננבים אנו האיך ידים ניגיב ש2:רצ,שעז(

 שהוא מפני ואסור שרייה הוי הא בשבתבמפה
 שרי. טינוף ררך רהוי כיון אלא ומלבןמכבם

 מערמת(. ר"ה ע"א י"ח)ביצה
 א5א משתריא 5א 5מאה נר לאחד נך ש2:רן,שעח(

 גזרינן 5א רתו לצרכו שעושה ניכר שהואהיכא
 בשבילו. ירבה שמא במכירואפי5ו

 אהדרינהו(. ר"ה קכ"ב)שבת
 )הנהות סעורות בג' חייבות נשים נשים שבת,שעט(

 בסעורה שבת הזכירו 5א ד4*בט במררכי(.ר"ז
 חוזרות. בברהמ"זג'

 י"א(. אות תוס' פסקי)מגילה
 אמרינן ומ"מ ראסור רכיבדם סחיטה ש2:רצ,שפ(

 אביו פני או רבו פני לקב5 ההו5ך )ע"ז(ביומא
 חושש ואינו במים צוארו ער עובר הימנו שגרו5 מי פניאו
 וטוב5ת מערמת בגרים לה שאין רנרה )יח.( בביצהוכן

 שאני. רמצוה די"ל סחיטה. משום חיישינן ו5אבבגריה
 כדאמרינן כיבוסו זה שרייתו נימא שרי היכיןא"רצ
 או רם טיפת דאיכא היכא רוקא וי"ל )צר:(.בזבחים
 כיבוסו. זהו שרייתו אמרטינוף

 האי(. ר"ה ע"א קי"א)שבת
 בספר מוגה ר"י ומצא דכיבךם מחיטה ש2:רצ,שפא(

 שאינו ברבר כיבוסו זהו שרייתו אמר רלאהישר
 במים שהו5כין דך:ני במפה. ירים קינוח כמו 5כ5וךכ"א
 ררך ו5א 5יכ5וך ררך נמי הוי רבו( פני )לקב5 הבגריםעם

 אין רג5ים במי אמו בגרי שליכ5ך תינוק רעלנקיון.
 מפי ר"י דשמע כיבוסו. זהו רשרייתן מים ע5יו5זרוק
 כיון בבנר ירי' ו5קנח ירי' 5יטו5 ר"ת שהתירהנשים
 כראה ד4יין ו5ברך להתפ55' שתוכ5 כרי 5כ5וך ררךשהי'
 רחיצה וררך ה5כ5וך לטהר מתכוונת היא שהרי5ר"י
 הקינוח. זה הויו5יבון

 האי(. ר"ה ע"א קי"א)שבת
 נבי ע"ב( )י"ח רבביצה וקשה סחיטה שבת,שפב(

 בגרים 5ה שאין רנרה בשבת כ5יםטבילת
 5ירי אתי רי5מא גזרינן ו5א בבגרים וטוב5תטערמת
 שאני. רמצוה די"ךסחיטה.

 האי(. ר"ה ע"ב קי"א)שבת
 רקיי"5 כר"י רהלכה ר"ח ופירש סחיטה שבת,יטפנ(

 רר"י ממי5תא ושמעינן ושמוא5 רב לנביכוותי'
 חייב סחט ואם 5מימיהן וש5קות כבשים לסחוטשאסור
 הכל א5א לקערה קדירה בין בסחיטה הפריש ולאחטאת
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 כשמוא5 5א ה5כה שאין טתברר דברים אלו מתוךאסור.
 לתוך ענבים של אשכול ארם פוחט שאמרו כרבולא

 ביו"ם. ולא בשבת לא כמותן הלכה ואיןהקרירה
 ורבי(. ר"ה ע"א קמ"ה)שבת-

 לא ושסן רביין ראי' מביא י"ת סחיטה שבת,שפר(
 מחימה.שייכא

 ניפרום(. ר"ה ע"ב קס"ח)שבת
 ליבון. משום אסורה מים סחיטת סחיטה שבת,שפה(

 רש. משום אמורה ייןךס1קיטת
 זמנין(. ר"ה ע"א ל')ביצה

 שייכא ולא ליבון משום הטעם מחיטה שבת,שפו(
 המלכלך רבר דכל במים רוקא אלא משקיןבשאר

 בסחימתה ליבון שייך לא ושמן ושכר יין כגון בולעואת
 משום דהוי ר"ת אומר בשמן פחימה שיש דמשמעוזאת
מפרק.

 האי(. ר"ה ע"א 1')כתובות
 לפי להזכיר שלא ליזהר יש ומנין סטום שבה,שמז(

 וממכר. למקחשדומה
 שלא(. ר"ה ע"ב כ"מ)ביצה

 שמחלקין אלו בשבת שחרית סעךדת זטבנר!.שפח(
 איסור כאן שיש ר"י אומר מעודות לישתיאותה

 צריכה. שאינהברכה
 במנחה(. ד"ה ע"א קי"ח)שבת

 נאמר אם אפילו ש?ישית מעודה שנת,יטפמ(
 בפירי מ"מ פוכה גבי כמו תרגימא במינידנפיק

 ד"ה ע"ב ע"מ )סוכה בפוכה. נמי מהני רלא נמיקלא
 להשלים תרגימא מיני שיועילו מכאן ?למוד ואיןמיני(.
 קיז:( )שבת דילפינן התם דשאני שבת של פעודותשלש

 פת. במקום שהוא מן גבי היום תלתאמרכתיב
 במיני(. ר"ה ע"א כ"ז)סוכה

 רזמן כד2מע מכאן ש?ישית סעודה שבת,שצ(
 ולמעלה המנחה מן הוא בשבת שלישיתאכילה

 בינתיים ומברכין שבת שחרית סעורת שמחלקין כאותםדלא
 אחת(. כעורה מזון מצילין רבמנחה)מרקאמר

 במנחה(. ר"ה ע"א קי"ח)שבת
 במיני יוצאים יוקא ש?ישית סעודה שבת,שצא(

 שהם ושחריה ערבית סעורת לא אבלתרגימא
 שבת. כבודעיקר

 מעימו(. ד"ה ע"א ק"א)פמחים
 שהיו משמע למעריב( מנחה )נין סעודה שבת,שצ3(

 נהגו שלא ותימה לחשיכה סמוך בשבתאוכלים
 משולם רבינו על כעס ר"ת ךגמ לכועריב. מנחה ביןלאכול
 מים השותה במררש דאמר למעריב מנחה בין לאכולשהנהיג
 שפעם רכתב המתים קרוביו את גוזל השמשות ביןבשבת
 התירו ובקושי סכנה לידי ובא בלותיר מעשה אירעאחת

 שחל ת"ב רגם שכרות משום וידוי אחר לאכולעיוכ"פ
 התחילו ראם רי"ך בקו'2י התירו ונרחה בשבתלהיות
 להשלים. מותרבהיתר

 והנ"מ(. ד"ה ע"א ק"ה)פסחים
 מג' פחות בספינה מפליגין דאין מפינה שבת,שצג(

 משום אסור התחום תוך אפילו לשבת קודםימים
 כד2מע מרבנן צורבא ההוא גבי )קלמ:( לקמן כדמוכחשמ
 אסור. הי' הערמה בלא ואפ"ה הי' התחוםדתוך

 אין(. ר"ה ע"א י"ט)שבת

 אומר בספינה ליכנם שאמור וטעם ספינה שבת,שצד(
 נזירה ואפור בנהר לשם דדמי משוםריצב"א

 הספינה ינהיג שמא איינ שיימין של חבית יעשהשמא
 מדקרק ךדיצבנ"א בכרמלית. אמות ר' כמוליכהוהוי
 בשבת. בפפינה ליכנס שאמוד שהבאתי מירושלמינמי

 בע"ש בפפינה. נרות שמדליקין אדם בני דאותןך4שךוא"י
 שפירש ךמך; בשבת מפלינין הם סוף דסוף עבדי שפידלא

 אמות ר' אלא לו אין בשבת בספינה שנכנם שמירשב"ם
 באימורי. כרב רקיי"ל נראהאין

 הלכה(. ר"ה ע"א מ"ג)עירובין
 בה ליכנם רמותד רשב"ם פפק ספינה שבנרן,שצה(

 לתחום חוץ הולכת שהפפינה אפילו בע"שמבע"י
 אין אך ,ליכנס שרי בשבת ך4שכ~י?ך אזלא ממילאדספינה

 בשבת בקרון להתיר רשב"ם רצה ךעךך אמות. ר' אלאלו
 בקרון מנהיג בהמה אם ומכש"כ אמור בע"ש בוליכנפ ראפהלי ר"י ך4לימך בו. וחזר לתחום. חו'ן מוליכוונכרי
 זמורה. יחתוך שמא בבע"ח להיטתמשראמור

 הלכה(. ד"ה ע"א מ"ג)עירובין
 על?הן לישב בשבת למלטל מותר עורות שבת,'2צו(

 אומן. של עורותאפילו
 אבא(. ד"ה ע"ב מ"ט)'טבת

 בארם כחות שני עייי והנחה עקירה שבת,שצז(
 או וחייב רמי אחר כאדם לי' מיבעיארקא

 ארם בני רבשני היכי כי פי' ופמור ארם בניכ,2ני
 שחמפו כיון ה"נ הנחה כלל עבד רלא משזם הראשוןפמור

 הוי לא הילוכו מקום ער ללכת החפץ הניח ולאמהילוכו
 רמי אחד כארם רילמא או הזורק מ:ח נח רלאהנחה
 שעשאוה לשנים ,דמי ולא חייב והנחה עקירה רעבירוכיון
 רילמא או וחייב רמי ארם בני כשני איפכא גריפךר"רז
 לשמאלו מימינו שנותן כטו רהוי ופמור רמי אחדכארם
 , פמור. אמות ד' שהעבירהראע"פ

 כשני(. ר"ה ע"א ה')'טבת
 קורם התפילין חליצת שבת ערב שבנת,שצח(

 הנר.להרלקת
 רבי(. ד"ה ע"ב ל"ה)'טבת

 שאינו רדבר כר"ש רקיי"ל אף עשבים שבת,שצט(
 ב~קבת ע'סבים ע"ג 'טיהלך לארם מותרמתכוין

 היתר שום להוכיח אין באילן אבל לחים ובין יבשיםבין
 מילתא. רמנכרא משום יבשאפילו

 והאידנא(. ר"ה ע"ב ק')עירובין
 שאין מילה ביטעת בהרת הקוצ'ו רישי' פסיק שבת,ת

 ררבנן איסור ואפילו לכתחלה מותר הנאהלו
 הקוץ את בה לימול יר של ממחט הביא ה-שבייאליכא.
 צערא ומשום עלי' פטור שאצל"ג מלאכה דאטרכר"ש
 משום לאו אם אמור הי' בחבורה נהנה שאינו ואע"פשרי
 וכו' ביו"מ ממעמין איו גבי )יג:( ךבנסדכה דגופאצערא
 רישי' בפפיק ר".ט מורה תר11ייה1 דאמרי ורבא אבייוהא
 אחדיתא הושענא לי' דאית צריכא לא וכד2ני ימותולא

 רהוי אע"ג מותד נהנה רכ'טאינו הערוך כפי'משמע
 רישי'.פסיק

 לא(. ר"ה ע"א ק"ג)שבת
 ה"מ ראסור ד"ש דמורה רישי' פסיק שבת,תא(

 הברוכה בדזא התיר כר ךכותוך שנהנהברבר
 סחימה עביר רהוא אע"ג בשבת טמנו לכר2וךבפשתן
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 סחיטה. באותה נהנה ואינו הואיל ריש" פסיקוחוי
 הני(. ד"ה ע"ב ל"ד)יומש

 בשבת מותדת מ5אבה אפילו נפש פיקוח שבת,תב(
 נפשות. סבנתכה2ום

 ל"ז(. אות .תום' פסקי)תענית
 מביא ובן שדי 5י' ניחא דלא דישי' פסיק שבת,תנ(

הערוך.
 סבירא(. ד"ה ע"ב כ')כד*תות

 לפסוק מתידין )בתוספתא( דב"ה צדקה 2~1נרן,תד(
 דרבי מביא וע"כ ויתומה יתום להשיאצדקה

 בשבת. לעניים פוסקין צדקה סתם ראפילואלעזד
 ואמר(. ד"ה ע"א ק"נ)שבת

 לא אבל צידה כהטום חייב חלזון הצד צידה שבת,תה(
 כהטמע דבידוש5סי וצ"ע נשמה נסילתכהטום

 צידה. כה2ום מיחייב 5א חלזוןדצד
 הצד(. ר"ה ע"א ע"ה)שבת

 צבי ונמצא לשומדו ביתו את נועל צידה שבת,תו(
 בא אם אפילו לריב"א ונראה פסור בתוכושמור

 בא הוא לצבי שמירה דלהוסיף דמיחזי אף בצדווישב
 מותר.מ"ם

 היבא(. ד"ה ע"ב ק"1)שבת
 לפני מזונות נותנין אין ומוקצה צידה שבת,תז(

 מיתזני דרגים משום דסעמא לפרש איןהרגים
 מזונותיהם באין דחשבינן סרחינן לא להכי בםיםשפיד
 מזונות מצויין רלדגים היא דפסיקא מילתא דלאועליך
 נינהו מוקצין צדין ראין כיון רפידש 11שש"י לחי'ולא
 בשבי5ם סורחין ואין מזונות לפניהם נותנין איןלהכי
 ועומר בניצוד רהוי היכא כל לד"י 1נראה כלל נדאהאין

 ואע"נ הרדיסאות ויוני ותרננולין אווזין כגוןמראודייתא
 ועומד כניצוד רמדאודייתא ביון לצודן אסודדמדדבנן
 ניצודין אין התודה שמן דגים אבל מזונות לפניהםנותנים

 בשדה שעה בל שהן באותן והוי עליך מזונותיהן חשיבלא
 עלייה. ויוני שובך יוניבמו

 ואין(. ר"ה ע"ב ק"ו)שבת
 אף פוד"ת הדב בשם ר"י ואומר צידה שבת,תח(

 אם אבל אסוד אבל פטוד הפדעוש אתדצד
 רכהטום מעליו ולהשליכו 5יקחנו מותד האדם אתנושך
 ידא שאינו האדם על ענין באותו הוא אם אב5 שדיצעד

 מעליו. להפילו יכול אבל לימלו אסודשינשכנו
 הצד(. ר"ה ע"ב ק"ז)שבת

 שמצויים במקום תיבה יסגוד 5א צידה שבת,תס(
 במרדכי(. )עייןזבובים

 קע"ה(. אות תום' פסקי)שבת
 ותינוק רגים והעלה דגים להע5ות צידה שבת,תי(

 דפסדינן לחול כרו"ס לאופה ל"ד חייב אמררבא
 אתינוק לי' ופסד הואיל הכא נמי נימא הואילמסעם
 אבל יו"ס לצודך חזיא דאפייתו רהתם אדגים נמיפסוד
 בשבת. חזיא לא דנים צידתהבא

 להעלות(. ד"ה ע"א ס"ד)מנחות
 שלא שינוי ע"י צרור להח5יק מותר צתר שבת,תיא(

 א'(. סי' ברא"ש )דעזישרס
 ש"ו(. אות תום' פסקי)שבת

 אבל כהטכנות על ללות מחויב שבת צרכי שבת,תיב(
 שבתך עשה אסרינן אז לפרוע סמה לו איןאם

 לוו(. ד"ה ע"ב ס"1 )ביצה לבדיות. תצסדך וא5חול
 אריסא דאמר כרשב"ג ד"ת פסק קבלנות שבת,תינ(

 לישראל התיד נך 1ב2ר2רך עביד קאאריטיתיה
 נמי ךק"ן בשבת אפי5ו בו 5בנות בקב5נות ביתושנתן
 במלאכה משביח הישרא5 שחלק שרה אריסות דהשתאהוא
 קעביר. קבלנותיה קבלנא דנימא כ"ש 5א קב5נותושרי
 ראיות כל דוחה והי' אסור דבית דקב5נות פירש1ר"י
 דבית דקיבולת כה2מע דשבת דפ"ק דבירוש5מי רע1ךד"ת
 בקיבולת שהקל אף 1ך"רן בשבת בין באבל ביןאסוד
 לבנות עבו"ם הניח לא ביתו וכשבנה עצמו ע5החמיד
בשבת.

 אדיסא(. ד"ה ע"ב ב"א)ע"ז
 קול ראפילו כעולא דהלכתא פר"ח שי שבת,תיד(

 בדזי5י בד יהודה 1ך,ך"ך אסוד שיר שלשאינו
 יד"י נראה שיד של קול א5א אסרו ר5א ברבהפסק

 במדינה. שדירצ5צול
 לישמעינן(. וד"ה ה"ג ד"ה ע"א ק"ד)עידובין

 לשתי שאמדוהו חולה רבא דבעי קוצר שבת,תסו(
 וש5ש עוקצין בשתי גרונרות שתי וישגדוגדות

 ממלאה )יז.( מביצה למיפשס מצי 5א ובו' אחתבעוקץ
 אחת 5חתיבה אלא צדיך שאינו אע"פ בשד קדידהאשה

 לרחות. נתן דלא לשבת ול"ר חיישינן לא דקילרביו"ס
 אגב להחם חמימי' דאשתפוך ינוקא גבי דשדינן1ך2א
 ע"י מיידי ואפילו עכו"ם ע"י התם סח.( )עירוביןאימי'
 מילה ובמקום דרבנן איסודא אלא דליכא ניחאישראל
 נזוד. 5א שבת דחיא גופארהיא

 שתים(. ר"ה ע"א ס"ד)מנחות
 כולם את מוציא שאחד השנה דנ5 קידוש שבת,תטז(

 בום אחר לכל ה" שמא בקירוש גם1מיהו
 ושתי דגחין סבא 5ההוא חזייה גבי )קו.( לקמןכרכד2מע
 לכל הי' ש5א קצת משמע זמן גבי )ם:( בעירוביןאבל
 כוטו.אהר

 לא(. ד"ה ע"ב צ"ס)פסחים
 עושה אם ג"כ נקרא סעודה במקום קידחם שבת,תיז(

 יושב הי' אם )היינו הסעורה לאחד מירקירוש
 מבדך שתחשך עד והולך אובל והי' שבת ערבבסעודה
 לד' לשבת לו עו5ה סעודה ואותה ומקרש המזוןבדבת
 בדהם"ז ומבדך הסעורה כל וגומד מפסיקין דאין דאמדיוסי

 סעודה במקום אלא קידוש ראין 1ך2כןעמ מקרש(ואח"כ
 קדיאת במקום כלומד עונג לשבת וקראת רכתיבמשום
 בבית 5אכו5 כרי בגן המקדש עונג. תהא שםקידוש
 סעודה. במקוםהוי

 אף(. ד"ה ע"א ק"א דבי, ר"ה ע"א ק')פסחים
 דאין דאמר כשמואל דהלכה ונדאה קידחם שבת,תיח(

 לאבול שרעתו והמקדש סעורה במקום אלאקידוש
 הוי דלדידהו שם האוכלים את להוציא יכול אחדבמקום
 היכא א"כ בביהכ"נ מקרשין זה סמך ועל סעודהמקום
 ברכה רהוי 5קדש אין לביהכ"נ סמוך אודחיםדליכא
לבסלה.

 ידי(. ר"ה ע"ב ק')פסחים
 בביהכענ שקירשו אדם בני אותם קידחם שבת,תיס(

 בביתם לבדך וחייבים יצאו 5א יין ידי רבאמר
 אבל יצאו( קירוש שירי )אף מקום שינוי כה12םבפה"נ
 על לבדך א"צ שוב שולחנו על בביתו קיד'ט אםסשסע
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 במקום שלא קירוש יש סבר ררב אע"נ הסעורה תוךהיין
 ש5תנו על הברי5 אם א"כ 5סעודה קירוש שייך ו5אסעורה
 הבר5ה ריש אע"ג הסעורה שבתוך היין ע5 מלברךפטור
 5כ"ע. סעורה במהוםשלא

 ירי(. ר"ה ע"א ק')פסחים
 עיניו לתוך ונותן בביהכ"נ מקרשין קידוזט 1112רן,תכ(

 עיניו מאור מת"ק אתר לי' 5התזיר5רפואה
 בקירוש למיעבר מצי רפואה רהאי כתב העזרי באביומיהו

 ירי(. ר"ה ע"ב ק' )פסחיםשבביתו.
 מפורש ומקדש מפה רפורם הטעם קידוש שבת,תכא(

 רתיתי היכי כי נ"ר( סימן ישרו )פ'בשאי5תות
 הי' שלא למן וכר מפרש דיש רשבתא ביקראסעורתא
 ומ5מטה מ5סעלה טל והי' טובים וימים בשבתותיורר
 בינתיים.והמן

 שאין(. ר"ה ע"ב ק')פמחים
 א5א השו5חן את מביאין שאין קידוש שבת,תכב(

 מצא קי"מ( )שבת ראמרינן והא קירשא"כ
 השו5חן רמביאין כו,2מע וכו' אומר מוב מלאך ערוךשו5חן
 אין אך אחר במקום הוא רערוך קשה 5א הקירושקורם

 ךעכשיך קירוש. אחר ער סעורה 5מקום אותומביאין
 5הביאם וקשה מראי יותר גרו5ים שהם ש5נוש5חנות
 אנו לסעורה קירוש בין כ"כ להפסיק שלא קידושאחר
 ו5קרש. מפה 5פרוםרני5ין

 שאין(. ר"ה ע"ב ק')פסחים
 אלא קירוש ראין רסבר 'טמוא5 קידדש ש11רן,תכג(

 ממקום מידן כשמוא5 וה5כה סעורהבמקום
 שמואל רמורה נראה לארעא מאינרא כגון אחר בבית5מקום
 במקום קירוש רחשיב בארעא 5אכו5 כרי באיגרא קירשאם

 בירושלמי. מוכת וכןסעורה
 ירי(. ר"ה ע"ב ק')פסחים

 שמעו ראם ראמר יוחנן ליבי קידוש שבת,תכר(
 ששתו מיירי יצאו יין ירי אף בביהכ"נקירוש

 לענין אב5 בשמיעה יצאו קירוש ר5ענין אע"גבביהכ"נ
 שתה. א"כ א5א פמר 5איין

 ורבי(. ר"ה ע"א ק"א)פסחים
 כנישתא בי לקרושי צריך 5יב קידוש שבת,תכה(

 שלא בית בני להם שאין אותם כ55הוציא

 בביתם. 5קרשיצמרבו
 ו5שמוא5(. ר"ה ע"א ק"א)פסתים

 הרשב"ם ע5 5סמוך יש פנום כדם קידוש, שבת,תכו(

 עליו. יקרש פנום א5א 5ו אין שאם הרחקבשעת
 קפיר(. ר"ה ע"א ק"1)פסחים

 לא היין ע5 אבל תורה רבר היום קידוזם שבת,תנז(

 רקירוש למימר מצינו רערך מדרבנן א5אהויא

 זהו שימעום צריך רהמברך הא אבל תורה רבר הייןע5

 אינם פוגמים ואינם אחר 5כ5 כום יש ד4יכ2מררבנן
 אחר לכל יש אם וכן המברך שיטעום ער להסתיןצריבים

 כד2נה.5חם
 הוה(. וד"ה זוברהו ר"ה ע"א ק"ו)פסתים

 קושאו קראה הר"י ובתב היום קידהט 2ט11רן,תכמ(

 שאם רע5ם84 הנהנין בברכת שהוא ונראהו"ל

 קירושא 5י' קרי רלהכי ר"רן דכרן11 מוציא אינויצא
 לי'. קאמרינן קרושא ראכלרבה

 הריטב"א(. בחירושי עאא ק"ו)פסהיס

 5אבול שצריך בהמוציא דוקא קידוקט שבת,תנט(
 אא"ב 5אורהין פרוסה אדם יפרום לאכראמר

 1114ל המברך שיטעום ער להמתין צריך ה5בך עמהןאוכ5
 להמתין צריך אין למברך 5שתות חובה שאיןקירוש

 אפילו בידו כוסו אין אם כה2מע דברכות בירושלמיךמידי
 ער לטעום 5הם אין אחרים 5כוסות ברכה מכוסשפך

 להמתין. א"צ בום אחד 5כ5 כשיש אב5 המברךשימעום
 לשאר ברכה ש5 סבום לשפוך שא"צ 5הוביח ישךמכאן
 לשאר ממנו לשפוך צריך רפגימי היכא ומיד2רכוסות
 רשתי' אע"נ פגום שאינו מכוס כו5ם שישתו כריבוסות
 מיעבבא.לא

 רהוה(. ר"ה ע"א ק"ו)פסחים
 היבא השכר ע5 מקרשין אם וצ"ע קידדזם שבנת,ת5(

 שמעתין וכולה שמבדי5ין ככע מרינה חמררהוי
 מרינה חמר בשאינו לאוקמי איבא אשיברא 5קרושיראסרה
 השכר על מקרשין אם 5הסתפק ריש ימי5תאממקנא
 בפה"ג. ומברכין מקרשין מבוש5 ייןןעל

 ק"ם מקרש, ר"ה ע"ב ק"ו)פסחים
 ארבעה(. ר"הע"ב

 ע5י' רחביבא זימנין יב והבדלה קידדש שבת,תלא
 שהי' רשב"ם פ" אריפתא מקרש )פת(ריפתא

 דהא 5רשב"ם 5הקשות ד4יין יין במלום הפת ע5מקרש
 ראין בש"כ וא"כ הפת על מברי5ין ראין 5קמןכה2מע
 קשיא אינה מהברלה חמור רקירוש הפת עלמקרשין
 שייך שבת סעורת לסעור שמצוה רכיון מעמאראינא
 א5א פת אצל ענינה אין הבד5ה אבל הפת. ע5קייוש
 נראה מיים ושירה הוראה רבר בכל רשייך היין ע5רוקא
 יברבות ך1נירוזטלמי ב55 הפת על מקרשין ראין5ר"ת
 מדברי זעירא רא"ר הפת ע5 מלרשין ראין בפר"תמש~ע
 יין. ב5א מקרשין ואין יין ב5א מברי5ין נלמרשניהם

 מקרש(. ר"ה ע"ב ק"ו)פסחים
 קרוי יום רקירוש הר"י מורי מפרש קידחם שבת,תלב(

 שאבלו נ' פ' בירוש5מי אי' והכי יוםכיבור
 בפה"נ. יום כבור איזהו ארא ב"ר ר"י בשםר"י

 רכד2ייר(. ר"ה ע"א קי"ג)פסחים
 ראין בע"ש יוסי כרבי יהלבה קידוש שבת,תלג(

 5קהש ריכו5 כדטום הסעורה( )באמצעספסיקין
 ןעךך האי כו5י 5פשיעותא 5מיחוש וליכא כב5ילהביום
 שכאש האי בו5י חיישינן 5א שבת בסעורת שעוסק5פי

 היום. כקירושיתעצל
 מאי(. ד"ה ע"א 5"ה)סובה

 רייקא היין על אב5 ראורייתא היום קידהם שבת,תלר(
 הוא אסמכתא היין ע5 רזובריהו דחורייתאלאו

 מאי(. ר"ה ע"א ר' )נזיר לר"ת.כאנ
 בע"ש לקדש דמותר נראה ומנאן קידהט שבת,תלה(

 חמרא. וטעמיה חלא שריחו הייןעל
 ורבא(. ד"ה ע"א ס"ו)ע"ז

 יום טבעוד שותין היו קידוש דירט, שבתתלו(
 בפה"נ. אוכ48ים אין היום עליהםוקדש

 נ"ו(. אות תוס' פסקי)זבחים
 ראין טעמא וטהאי תירחטין קידחטין שבת,תלז(

 כן במו אסור קנין כקונה שנראה לפימקרשין
 בשבת. נטלתת

 והא(. דאה עאב ל"ו)ביצה
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 וי"ל אסור בשבת רשותא דמקני קנינים לן2:יע,תלח(
 רעתו תטרף שלא קנין התירו סרערבשכיב

 בשבת לגרש איסורא איכא קנין בלא ראף ועדעעליו
 ואינו בשבת '2ימות שירא התירו בי2כ"מ וראיאלא
 פסק ך:2ן קנין נמי דהתירו וה"ה החול ער להמתיןרוצה
 קנין רבעי במקצת יטכ"ם מתנת ראפילו שטואלרבינו
 בשבת.קונין

 וסקני(. ר"ה ע"א ע"א)עירובין
 קרבנות בשאר מסתפק וייב'.א קרבנות שבת,הלט(

 סזבח של כלחמו נע,2ו אם האור בהןכשסי2לה
 מהני בתסיר רוקא ררילמא לאו אי בשבתלכדטרינהו

 '2בת. רוחה תמיד רי2ם מיטום מעמאהאי
 מלאכות טהאבות הוא והסתיר הקושר קשר שבת,תס(

 או לק'12ר ע"ס 'טלא במתיר מיחייב איצ"ע
 קיטרי תרי לי' סתרסי ראי )ער:( לקמן פיריט"י ךלמזילא

 חר ומניח חר שרי זה אצל זה הוטין ביטני הרריבהרי
 וכן פירש ר"ח ~ובל לקשיר ע"מ בלא רמיחייבמשמע
 ונקשר מקוסות כשני חוט כ'טנפטק בירוי2למיסשמע
 וקויטרין וחוזרין האמצעי לחו'ן ומ'טליכין הקי2רים ב'מתירין
 אחד. קשר אקא בו ואין בזה זה הראי2יםשתי

 הקושר(. ד"ה ע"א ע"ג)שבת
 ולעשות העניבה להתיר רעתו אם קשר שבת,תמא(

 קייכוא. 'טל ק'2ר ל"ה נטורה קיטירהאח"כ
 לר"מ עניבה אם היא רבעיא קיא:( )שבת רהתםר44ךך"י
 והכא ברסיהדק מיירי בתיקו וקאי לאו אם היאקשירה
 דהלכה נראה ךקצת מיהרק בלא בחדשות( מתיר)דר"מ
 היא. קשירה דעניבהכר"י

 צ"ז וכי, ד"ה ע"ב צ"1)עירובין
 אביי(. ר"הע"א

 ישטוף רלא יהורה כרבי הלכה רחיצה שבת,תמב(
 אע"ב מותר בצונן אבל בחמין גופו כלארם

 ררבי משום הכא כיי2נה כסתם הלכה לי' אית יוחנןררבי
 מ'טנה. כסתם הלכה אין הוא סכריעיהורה

 אמר(. ר"ה ע"ב ל"ט)שבת
 או מערה במי בגומא ברוח.ו וחיצה שבת,תסנ(

 אבל דיעבר( ;כתחלה)ודוקא אסור טבריאבחמי
 סתרים במגלת כלזב נכטים ךר22ינך לכתחלה מותרבנהר
 לכתחלה אף שרי טבריא במי אבל לא לכתחלה מערהרמי
 על ללמר אלא לכתחלה( )דאסור טבריא במי קתניולא
 רמי סשום וטעמא דמבריא רומיא חסין '2הן מערהכ!י

 וחיייטינן הבלא ונפיש היא מכוסה מערה אבל מגוליןטבריא
 לא. לכתהלה ומשו"ה יזיעשמא

 רוחצין(. ר"ה ע"א ק"ט)'2בת
 בשמן יערענו לא בגרונו החושש רפואה שבת,תמד(

 פירש דדזרז'י לה'2הותו. פירש"י בשבתתחלה
 שאינה שהייה שכל '2הייה בלא בבליעה אפילו יערענולא
 והיינו כשכולען ואפילו ערעור לי' קרי לרפואהאלא
 קא רלרפואה מילתא מוכחא דקא משום רמיתסרמעמא

מכוון.
 לא(. ר"ה ע"א ל"1)ברכות

 אסור לרפואה בעין שמניח בשבת רפואה שבת,תמה(
 באדם אבל סססנים שחיקת משוםרחיישינן

 שרי. לתענונ העין תחת אלא לרפואה מניח ואינובריא
 ומתרפאת(. ר"ה ע"א י"ח)שבת

 כרמסיק שבסעיין מים לסנן מוהר רפואה שבת,תסו(
 לאו הכי( רמשתתי )כמו הכי רמיתכילכי

 מגולגלים ביצים )לטרוף ביעי פעפועי אבל קעבידמירי
 לפי' א"ש והשתא אסור סינון בלא סיתכיל רלאבקערה(

 )היינו ברפואה רסיירי להכא מילתא הא רשייכאר"ח
 שרי(. דלרפואה מילתא סוכחא רלאכיון

 שריקא(. ר"ה ע"א ק"ט)שבת
 ססמנין שחיקת משום בשבת יאסור רפואה לוב:ת,תטז(

 כראי' רשרי כמאן הלכה רבהמה ברפואהאבל
 גזירה לי' רלית יאשיה כרבי הלכה רבא ררש נג:()שבת
 רבהמה. ברפואה סממנין שחיקתמ'טום

 ואין(. ר"ה ע"ב י')מו"ק
 כהן גמי לכרוך אסור דבמרינה רפואה שבת,תמח(

 בקונטרס פי' מותר( בסקרש )רק באצבעושלקה
 נבי ממנין שחיקת סשום טעמא כדטסע בירושלכוי :ךיכןיו רם. להוציא אטו גזירה ךנז'ל סממנים שחיקתמשום
 עלי' וקשר יבש ספוג עלי' ונתן בשבת אצבעו שלקהרבי
 אלא מרפא אינו רספוג רלמרנו התם וקאמר כובחוץנכוי

 המוכן. סן שהוא לפי גמימשמר
 כורך(. ר"ה ע"א י"ט)זבחים

 רה"ר רהוי ראמרינן נומא היבים רשות זט2נת,תמט(
 הרחק ירי על תשמיש למ"ר בה משתסשים שרביםכגון
 גומא אבל רבים שמה שסהלכים בענין או ת'2מיששם"

 בגוסא שם שגופו כי פמור מקום או כרמליתשהיתה
 גריר. גופו רבחר כרה"ר הוי לא לרה"ר פשוטה שהיאידו

 בגומא(. ר"ה ע"א ה')שבת
 עזאי דבן רעתי' על פריך נירושלמי רה"ר שבת,תנ(

 מתחייב ארם דאין נטצא רסי( כעומד)רסהלך
 כל על שהונחה כטי דיעשה לעולם ברה"ר אסות ר'על

 רידן והש"ס בקופ,1 לה סשכחת ומשני ויפטר ואמהאמה
 רבר' כיון לי' מספקא ךרי2:זזא פירכא. לה חשיבלא

 לבן אפילו דמי כעומד מהלך אמרינן לא ברה"ראסות
 אסות ר' תוך לפוש עמר אפילו עזאי לבן חייב אםעזאי
 שנמלה כנון אמות לד' חויו עמר לא אם ךטן לאו.אם
 אמות לד' חו'ו דמי כעומד מהלך אמרינן אם מירואחר
 לאו.או

 בשלמא(. ד"ה ע"ב ה')שבת
 אלא רה"ר דאינה קצת משמע והי'ר שבת,תנא(

 במרבר, כמו רבוא ששים שם מצוייןא"כ
 כאן(. ר"ה ע"ב 1')שבת

 אעם"י דמי כרה"ר העמורים בין רה"ר שבת,תנב(
 שבני כיון אסות ט"ז לעמור עסור ביןשאין

 אמה, ט"ז רחב עכוורים לבין וחו'1 בה בוקעיןרה"ר
 אבל(. ר"ה ע"א ז')שבת

 שהי' נשים ועזרת הבית מהי לילף רה"י שבת,תנג(
 רכל וי"ל קפ"ז הי' ישראל ועזרת אמהקל"ה

 חשיבי העזרות 44"נ לה. גמרינן מכהטכן רשבתמילי
 הלילה, כל בה שומרים שהיו לרירהמוקמין

 שהוא(. ר"ה ע"א כ"נ)עירובין
 שהוא האויר שגם שר"ל סבורים יש רה"י שבת,תנר(

 פחותה שהיתה הנטייה כננר אפילו סי'למעלה
 הוי רלא רש"י רעת על זה עלה ולא רה"י הויסעשר
 כרמלית. אלארה"י

 והא(. ר"ה ע"א ל"נ)עירובין
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 ממעם לרה"י להחשיבו שייך לא רה"י עט2:ון,תנה(
 ברבר אלא ומשתמש סירי עלי' כגח בעיראי

 בי' הרבה רוחב שהוא בתל אבל ארבעה רחב עמורצר
 לרה"י להחשיבו שייך לא חצר כעין אמות בעשריםאו

 זה.ממעם
 פחות(. ר"ה ע"ב ר')סוכה

 רגל למנוע שהוא שבת רשות רה"י, שבת,תנו(
 סמוכות מחיצות רבעינן לסוכה רמי לארבים

לסכך.
 פחות(. ד"ה ע"ב ר')סוכה

 דאין כרמלית אלא הוי לא רירן רון"ך 1:217ן,תנז(
 כי רבנן גזור לא יו"מ ונבי אמה י"ורחבין

 )הי' מוב ביום חצירות עירובי רבנן תקון רלאהיכי
 מעורבת שאינה רמחצר בו חזר ךשך2: לרשב"א(נראה
 מפי. רחמיר לכרמלית כוכונה ללכווראין

 מתוך(. ד"ה ע"א ז')כתובות
 על והקיף חמשה נבוה ברה"ר תל רה"י 1:217ן,תנח(

 שבת לענין רה"י חשיב רלא חכךטה מחיצהגביו
 אין כי מעות רהוא )נ"ל נירור. ר"ה ע"ב מ"1)נימין
 רל"ה התום' שמפ' מה כי הלכות בפסקי למנותןראוי
 אין ה' ומחיצה ה' נירור ראמר חסרא לרב היינורה"י

 ראמר כמרימר הנמ' פוסק האמת לפי אבלמצמרפין
 וצ"ע(.מצמרפין

 מ"מ(. אות תום' פסקי)נימין
 כרי מחבירו ארם רשואל והלוואה שאלה 1:217ן,תנמ(
 כופרש הלויני לו יאמר שלא ובלבר שמן וכרייין-

 אתי לא בעין שחוזרת לפי בשאלה מעמא רהיינור"י
 ראתי וחיישינן בעין חוזרת אינה הלוואה אבללמיכתב
 לא שמן וכרי יין כרי מיני' שאיל רכי ואע"גלמיכתב
 הוא זכור שאלה לשון לו שמזכיר מתוך מ"מ בעיןהררי
 פור"ת(. הר' פי' וכן )מ"ר למיכתב אתיולא

 שואל(. ר"ה ע"א קם"ח)שנת
 ררבנן שבות אסר רבמתניתין אף שבות שבת,תם(

 לומר יש שבת. מערב לעשותה ראפשרכיון
 עצמו. משבות קיל בהמתושבות

 הנח(. ר"ה ע"ב ס"ו)פסחים
 ראמרינן רהא ללמור יש כלי שבירת 1:217ן,תסא(

 מתיר מאכל( רבר )ובתוכה שבכליחותמות
 אבל )בחבל( במיתנ' דקטיר כגון היינו וחותךומפקיע
 ולהפקיע. לשבר אסור כותכת ושל ע'1 שלפותחת

 מתיר(. ר"ה ע"א קמ"ו)שבת
 שביתת על מוזהר ארם בהמתו שביתת 1:217ן,תסב(

 תעשה רלא לאו ךמידצ ינוח למען דכתיבבהמתו
 בהמתו. אחר בסחמר אלא ליכא ובהמתך אתהמלאכה

 במה(. ר"ה ע"ב נ"א)שבת
 בהמתו ארם דמעמיר בהמה שביתת עט2:ון,תסג(

 כרררשינן לרעות בשצת מחוברים עשביםע"נ
 יניחנו לא יכול ונו' וחמורך שורך ינוח לכועןנמכילתין

 אלא נוח זה ואין ינוח למען ת"ל עוקר יניחנו לאתולש

 נוח(. זה אין ולעקור לתלוש יניחו לא אם היינו )ר"ת,צער
 מעמיר(. ר"ה ע"א קכ"ב)שבת

 בהמתך בהמתך ילפינן בהמתו שביתת 1:217ן,תסר(
 במלאכה. בשבת רנים לאסורמהרבעה

 המנהינ(. ר"ה ע"א נ"ה)ב"ק

 שדה להם שיש ועכו"ם ישראל שותפות שבת,תסה(
 ~~חר בחול. ואני בשבת אתה מול לויאכש-

 רצה ולא בשבת שימלום כרי כוע"ש לפועליו תבןהוציא
 כומנו.ליהנות

 מ"נ-ם"ר(. אות תום' פסקי)מו"ק
 שנבה ר"ת בימי הי' כך מעשה שותפות שבת,תסו(

 לו והי' מעכו"ם אחר תנור בחובו אחרישראל
 לימול ליהודי לו והי' בתנור חלקו התנור המסיקלאופה
 התנו ולא וכך כך כן כמו ולאופה בחלקו ימים וכךכך

 והי' בחול ואני בשבת חלקך אתה מול לזה זהמתחלה
 שאינו דאע"פ לזה ר"ת לו הודה ךל~י רכזותר ר"לר"י

 פועל מעסיר כאלו הוי מ"מ בשבת במלאכהמשביח
 מתחלה התנו אפילו רבתנור אלחנן להר"ר רנוא~ווןבירים
 ככושכיר והו"ל הוא ישראל של התנור שכל כיון יועיללא

 בשבת תנורי שכר מול לעכו"ם ואומר בשבתתנורו
 לרברי ראי' והביא בו חזר י"י ךגכו בחול לי'כשתסיקנו

 בין רבר של קצרו לשדה. תנור בין חילוק דאיןר"ת
 ועכו"פ ישראל לקחו אם תניר או מרחץ בין שרה ביןכרם

 מתחלה התנו אא"כ חלקך אתה מול לומר אסורבשותפות
 חלק. שום בשבת לישראל שאין שלקחוהוקורם

 לא(. ר"ה ע"א כ"ב)ע"ז
 לנכרי סום להשכיר לסמוך אין שנירות שבת,תסז(

ולהפקירו.
 רמפקרא(. ד"ה ע"ב י"ח)שבת

 כליו ארם ישניר לא רת-י שכירות שבת,תסח(
 כנופל רמיחזי אסור לשוכרו דוקא בע"שלעו"ג

 שריא. 'טאלה אבל שבתשכר
 לא(. ר"ה ע"א י"ט)שבת

 בהם ירחוץ שלא ליזהר יש וברר שלג 1:217ן,תסט(
 ברר ויש שמתקרשים מים ך3כו בשבתיריו

 וכל הברר יתרסק שלא רא"א בהן לרחויו אין בהםמעורב
 תע"ב. בוהזהיר

 אין(. ר"ה ע"ב נ"א)שבת
 בין להבחין ראסוי מרקאמר ימה שמא שבת,תע(

 להיות הי' )ררכן הנר לאור אשתו לבנריבגרו
 חבירו לבנרי בגדו בין להבחין ראסור נראה מכאןשוין(
 הנר.לאור

 אפילו(. ר"ה ע"א י"ב)שבת
 רק שיש באם ששמע זצ"ל ממהר"א ששתי שבת,תעא(

 שאר ימה ולא יזכור זה ע"י בבית כשר א'נר
 שיכול ררבר אומד מקוצי ךך"לם ושבמרתף שבחררנרות
 להשתטש מותר החבית מן יין להוציא כגון נר בלאלעשות
 נר, כללאור

 ייטנים(. תום' טפני ד"ה כ"א)שבת
 כהטקה בשאר חיישינן יא יטהצט שמא שבת,תעב(

 כושום כו,טקה בשאר למחוט דאסור נאמר אםאף
 בבנרים ניטארים והריח שהמעם כיון במים כמוליבון
 שארם רבר רכל י"ל ךעררי בסחימתו נהנה הי'ומעמ
 הוא כן שלרעת לפי יסחוט שמא שייך לא במזירעושה
 האי(. ר"ה ע"א ו' )כתובותעושה.
 רויסנין ברה"ר אמות ר' יעבירנה שמא 1:217ן,תעג(
 מרה"' אבל אמות ד' ומעניר אדעתי'דלאו-

 למיגזר. וליכא הכירא להו איתלרה"ר
 ויעבירנו(, ר"ה ע"א מ"ג)סוכה



 נחטדאוצר שיקמעינת התומפותק1בץ2פ
 במי5ה חיישינן 5א יעבירנה שמא שבת,תער(

 אין ונם בריתות י"נ עלי' נכרתו שכןרחמירא
 יו"כ ובמוצאי ברבר יש דסכנה בקי הוי אא"כ מלארם

 חיישינן 5א אחת תקיעה רמשום שמברי5 קודםרתוקעין
 איסור א5א הוי 5א יו"כ רמוצאי ונם בקי אצ5 י5ךשמא
דרבנן.

 ויעבירנה(. ר"ה ע"ב ד')מני5ה
 נטי שייך ברה"ר אמות ר' יעבירנה שמא שבת,תעה(

 נקבה( ספק זכר )ספק הטומטום דאםביו"ם
 מיחייבא. 5א רהא 5צרכה 5הוציא אסור אשה היאזה

 תקיעת(. ר"ה ע"ב פ"ד)חו5ין
 במי5וי רנזרו שיר כ5י יתקן שמא י1ייט, שבת,תעו(

 דכתיב אע"נ השואבה( בית )בשמחתהמים
 ראין מורה ר"נ אפי5ו דצריכה ושבות בששון מיםושאבתם
 ח5י5ים שיר כ5י רוב שם שהי' ר5פי וי"5 במקרששבות

 בהו נזרו תריר 5תקן שצריכים נב5ים מצ5תיםכינורות
 בהו רנזור ואגב תיקון בעי ד5א ביטופר דסני מהנךטפי
 ביו"ם. המים 5מי5וי יתקעו ש5א נמינזור

 ורבנן(. ר"ה ע"ב נ')סוכה
 ל'טון ו5א דייקא תינום ואחי מקיא שנים ~טננת,תעז(

 אכילה. קודם 5השלימה המובחר מן ומצוהאחר
 יש5ים(. ד"ה וע"ב שנים ר"ה ע"א ח')ברכות

 נראה שמוא5 וליבינו מים שפיכת ~טבנרצ,תעח(
 שבחצר שופכין לקלח העשוי )חריץ ביברקמירת

 ברה"ר אמות ר' הוא רקמור וכיון חשרא כווטים5רה"ר(
 החצר מן שיוצאין סבור אינו הביב מן יוצאין מיםהרואה
 שקמור סי5ון ר"ש 1לפי' אמות ר' החצר מן שרחוקכיון
 י"א משנת דקיי"5 בשבת מים 5ו שופכין ברה"ר אמותר'
 רצפה כעין עשוי דאפי5ו אור"י 1במיה1 ונקי קב יעקבבן
 ושרי. מיבלעי אכניםש5

 ביב(. ר"ה ע"א פ"ח)עירובין
 ממש שופכין דאינם וי"5 מים שפיכת שבת,תעט(

 הריוטא ע5 שופכין א5א שבחצר העוקהבתוך
 שאינה חצר דהוי ואע"נ לה הסמוכה העוקה ע5 יורדיןוהן

 בכרמלית א5א כאן כמו חכמים אסרו 5א מ"מסעורבת
 5רשות שהו5כין אע"פ מים 5שפוך רמותר ר"ש פסק1כן

 קמירה בעי 5א 5רשות דמרשות מעורבת שאינהאחרת
 אתו די5מא כראמר אסורים עוקה עשו ש5א441ירצמ
 המים שיפ5ו רוצין דאין 5הכא רבתים במנא מיאלאפוקי
 החצי. ויק5ק5ו5מטה

 5"ש(. ר"ה ע"א פ"ם)עירובין
 מותר שמוא5 אמר יאר"י 1דיב1ר תח1ם ש~נת,תפ(

 5מחר הו5ך אני פ5וני 5כרך לחבירו 5ומרלאדם
 פ5וני 5כרך 5י 5ך לחכירו 5ומר ריבו5 רה"ה דוקאלאו

 פירות 5י שמוד 5חבירו 5ומר אפי5ו שיכו15נראה
 לטחר. 5תחופךשחוץ

 5כרך(. ד"ה ע"ב ק"נ)שבת
 )5קרב התחום ע5 מחשיכין אין תח1מין שבת,תפא(

 שם ו5החשיך התחום סוף ער בשבתעצמו
 מחשיכין התחום בתוך אב5 הפועלים( 5מקום קרובשיהא
 5שכור רמחשיך כ"כ הוכחה אין התחום רבתוךדכהטום
 ארם יטייל ר5א )5ח:( בעירובין דתניא אבלפוע5ים

 בתוך דהוא )אף מיר 5מרחץ שיכנס כרי סדינה פתחעל
 א5א טטיי5 דאינו מי5תא מינכרא רהתם כדטוםהתחום(

 מרינה פתח שע5 השבת אחר מיר 5מרחץ 5יכנסכרי
 רבי(. )אומר מרחצאות 5היותרני5ין

 ואין(. ר"ה ע"ב ק"נ)שבת
 מכ55 5תחום חוץ שיצאו פירות תשמין שבת,תפב(

 כת"ק רה5כתא נראה שרי נמי במזיררת"ק
 בוותי' קיי"5 5א הכא ונטי קב ראב"י משנת רקיי"5ואע"נ
 במקומן ש5א בשוננ 1אף כרבנן ר"פ רסבר כיון כרבנןא5א
 דשרי. כת"ק רה5כתאנראה

 מכ55(. ר"ה ע"א מ"ב)עירובין
 והקיפוה בבקעה שבת א"ש ואר"נ רצח1מין שבנרצ,תפנ(

 ומט5ט5 אמה א5פים מה5ר בשבת מחיצהנכרים
 מט5פ5 א5פים תוך ראף 5ר"י נראה זריקה ע"יבכו5ה
 אמות. ר' א5א מט5טל אינו אורחיה כי אב5 זריקהע"י

 ומט5ט5(. ר"ה ע"א מ"ב)עירובין
 אין מי5ין י"ב אפי5ו תחומין יו"ט, שבת,תפר(

 חנינה )תוס' 5רבנן מדאורייתא תחומיןאיסור
 רכתיב(. ד"ה ע"בי"ז

 ק5"א(. אות תוס' פסקי)ביצה
 תחוטין איסור ר5יכא דס"5 יבנן תחומין שבת,תפה(

 5הו אית מילין די"ב מפרשים ישדאורייתא
 מבולן המחוור בירוש5מי איתא והכי תחומין 5רבנןשפיר
 ס"ל 5א ש5נו והש"ס ישרא5 מחנה כננד מי5יןי"ב
 5ו:(. )ביצה בתחומין כ55 מורו 5א דרבנן רקהכי

 רכתיב(. ר"ה ע"ב י"ז)חגי:ה
 אשה אין נקובה שאינה מחם שער תיקון שבת,תפו(

 בקונטרס פי' חזיא למאי בגמ' ופרכינןיוצאת
 1קשיא שערה חו5קת אינה בשבת והלא חזיא 5מאיבשבת
 בשבת. שיער בה 5ת5וק דאסור 5י' מנא5ר"י

 5מאי(. ד"ה ע"א ס')שבת
 5ר"י דחשיב רהא מפרש וי"ת תיקון שבת,תפז(

 התיקון שאין 5פי ואפרו לכ5בו בצריךמק5ק5
 חבורה שנעשית ר5אחר סכאן 5אחר א5א שעה באותהבא
 בשוחמ אב5 האפר בא ההבערה שכלתה ו5אחר הדםבא

 מן אבר מירי שמוציאה התיקון 5ו בא הק5קו5בשעת
 דמיחייב 5כתוב ע"מ ומוחק 5תפור ע"מ 1ק1רעהחי
 כהטום היינו התיקון בא אינו הק5קו5 שבשעת אע"ג5כ"ע

 הק5קו5. ע"י א5א התיקון 5עשות יכו5אינו שהרי הוא נמור ותיקון 5בסוף טוב יותר תיקוןשהק5קו5
 חוץ(. ר"ה ע"א ק"ו)שבת

 וית5וש יע5ה ישמא וי"5 תלישה יוייט, שבת,תפח(
 אב5 5ת5וש שק5ים האי5ן בפירות א5א5"ה

 שמא רגזרינן במשקין ךכן 5א וחצינא סיא רבעי5פתות
 ועשה הנר שהר5יק ךננטאי 5סחום שק5ים 5פייסחום
 יעשנו. שמא נזירה אחריו 5ירר 5ישרא5 אסרינן 5אכשב

 הא(. ר"ה ע"א מ')עירובין
 ברבר אב5 וית5וש יע5ה שמא תלישה, שבת,תפם(

 לא וחצינא מרא רבעי יתירה טרחאשהוא
 מ5יח ממי"ץ רבינו אכ5 זה ומטעם מדכר רארכוריחיישינן
 שמא וכ"ת בשבי5ו צ5או ד5א בשבת מעצמו נכרישצ5או
 כהטום ואי מרכר אדכורי טרחא ואיכא הואי5 בעצמויצ5ה
 יע5ה שמא חיישינן וענבים בפירות אב5 5כוס חזיפקצה
 נזירה(. ר"ה ע"א נ' )ביצה 5הם. מתאוה שארםלפי
 5פת כנון וחצינא מרא רבעי ברבר תלישה שבת,תצ(
 הואי5 מרכר רארכורי וית5וש יע5ה שמא שייך 5אוצנון



יכז נחמדאוצר שי"ןמעינת התומפותקובץ
 נברי ע"א( )קב"ב משבת ןראי' לת5שו בש5 יכו5ואין

 בשבי5 אב5 5אורו 5השתכהם אסור ישדא5 בשבי5שהד5יק
 ישרא5 יד5יקנו שמא חיישינן 5א ואמאי מותרהנכרי
 מדכר. אדכורי א5אעצמו

 גזירה(. ד"ה ע"א נ')ביצה
 רבנן שרו רכי רהטעם נראה תפילין 7טבנת,תצא(

 כ!,שום תפי5ין במקום מלבוש דרך הצ5ה5ענין
 בחו5. 5הניחו שרגי5 במקום א5א מ5בוש מיקרידלא

 וכי(. ד"ה ע"ב צ"ה)עירובין
 זמן 5או ויו"ט דשבת אף תפילין ע"ט, שנת,תצב(

 5הניחן. איסורא 5יכא מ"םתפי5ין
 הכי(. דעה ע"א ט"1)ביצה

 בו 5צאת חכמים שאסרו דכ5 יןפילין 7ט1נרן,תצג(
 יושב אפילו וה"ה 5חצר בו 5צאת אסור5רה"ר

 שבות. משום אסור אחדבמקום
 לח5וץ(. ד"ה ע"א ס"ח)סנהררין

 אסרו ר5א ענני כרבי פוסק י"ת תפילין שבת,תצד(
 רב דמודה יי"ל שרי בחצר אב5 ברה"רא5א

 5שאר ר5"ד ברה"ר א5א אסירי דלא בחצר דשרידתפי5ין
 5אפוקי ואתי מישת5י ד5מא בחצר רב דגזרתכשיטין
 מידכר כתפי5ין 5משכדש דעשויין כיון תפי5ין אכ55רה"ר
 חו5ץ 5א חשיכה ספק אמרינן דהכא ר4י"רן 5י'דכיר
 ע"ש בתפי5ין אדם יוצא קאמר )יב.( ובשבת מניח51א
 ברה"ר התם ןי"ל 5א חשיכה ספק הא כהשמע חשיכהעם

 בהצר.והכא
 אי(. ר"ה ע"ב 5"1)מנחות

 תפי5ין ש5 קשר 5קשור יאסור תפילין שבנת,תצה(
 לשיטת וקשה קיימא של קשר דהוי משוםבשבת

 5"ה א"כ תפי5ין יום בכ5 5קשור שמקשיר א5י'רבינו
 יום. בכ5 ו5התיר 5קשור דעשוי כמשום קיימא ש5קשר

 ואידך(. ד"ה ע"א ט')חולין
 רב כמו בע"ש שבת ש5 תפ5ת תפלה שבת,תצו(

 אמרינן 5או דאם מיד שבת ע5יו שמקב5מיירי
 בשבת מו"ש ש5 מתפ5ל אם רגם יאחר. ולא יקדיםשלא
 צורך 5ו שיש כויירי דגבט מ5אכה 5עשות אסורמ"ם
 במו"ש. 5עשותמצוה

 צ5י(. ד"ה וע"כ דרך ד"ה ע"א כ"ז)ברכות
 מעומד ויכו5ו 5ומר נהגו וףכולד יןפלה, 7ט11רן,תצז(

 שבת(. במררכי)ד"ז
 שצ"ו(. אות תום' פסקי)שבת

 פרץ ר' הרב ובשיטת מנחה תפלת שנת,תצח(

 ואני אומרים לכך כי ז"5 ד"ת בשםמצאתי
 בשבת נתקנה ג' סעודה כי במנחה בשבת ה' 5ךתפ5תי

 בשאר 5א רבש"ע הקב"ה 5פני ואומרים המנחהקודם

 5טיי5 הו5בים א5א וכו' ושותים שאוכ5ים ד5אחראוה"ע
 שמך. 5הזכיר בא אני ושותים אוכ5ים כשאנו אב5בשדות

 הרשב"א(. בחידושי ע"א ק"ה)פסחים

 רבינו ע5 כעם ר"ת ונם מנחה תפלת 7טבנת,תצט(
 דאמד 5מעדיב מנחה בין 5אכו5 שהנהיגכה2ו5ם

 המתים קרוביו את גוז5 ביה"ש בשבת מים השותהבמדרש

 ובאמצע בהיתד שהתחי5ו הכא דמיירי לדוקררןרי7ט

 מותר בהיתד דהתחי5ו והיכא מנחה התפ55וסעודה

להשלים.
 והנ"ם(. ד"ה ע"א ק"ה)פסתים

 התפלה אחר 5ומר שרגי5ין ויכולו תפלה, שבת,תק(
 בשבת 5היות שח5 יו"ט כהשום הוא רםבקו5

 ותקנו בתפ5ה ויכו5ו אומר ואין בחדתנו אתהשמתפ5לין
 5ח5ק. ש5א שבתות בכ55ומד

 זוכדיהו(. ד"ה ע"א ק"ו)פסחים
 קודם ו5שתות 5אכו5 מותר תפלה ויוייט, 7ט11רצתקא(

 להשתכר. ו5א מוסףתפ5ת
 נ"ח(. אות תוס' פסקי)תענית

 שנוהנין דשפין ציר1ק מנחדג תפלת 7ט1נת,תקב(
 גאון ש5ום שר רב פירש בסנחה בשבת5וטי

 מלעסוק נמנעו 5פיכך שעה באותה רבינו משה שנפטרע5
 שבעיר מדרשות בתי כ5 שמת חכם ראמרינן כוישוםבתורה
 מכאן(. ד"ה ע"א 5')מנחותבטי5ין.
 המאחדין ר"ת פירש מנחה תפלת 7ט11רצ,תקנ(

 עד מאחרין או ש5ישית סעודה אחדבשבת
 וכגהג עושין יפה 5א ואוב5ין ומתפ55ין וקודיןחשיבה
 עדבית זמן י"א שעה ןרןחלרן היא תורהאבותינו
 כננד יום מבעוד ק"ש קדרין ךוקי' קודם וק"שוגאו5ה
 ראז בחו5 וכ"ש בע"ש שבת ש5 צ5י ירבנ שעותי"ב
 ומעניות הריוט נקרא והמשנה סמיך אני רא וע5קורין
 ומקי5ין בק5 ומחמירין תורות כשתי תורה עושיןדעת

 קי"ח(. אות תוס' פסקי)מנחותבחמור.
 אעם"י הפת וידי'ת שופר תקיעת שבת,תקד(

 אסורים. מדרבנן מ"ם מ5אכה ואינהשחכמה
 התירו(. ד"ה ע"ב נ')שבת

 לדבר א5א מערבין דאין אע"ג תרומה 7טבנת,תקה(
 א5א המוקף מן ש5א 5תרום התירו 5אמצוה

 אחרת. מצוה 5צורך ו5א שבתלכבוד
 5א(. ד"ה ע"ב 5')עירובין

 גדו5 נס בו שנעשה 5פי נקיא הגדול שבתתקו(
 שבת באותה פסחיהם כשלקחו במדרשכדאמרינן

 הי' 5מה ושא5ום ישרא5 אצ5 אוה"ע בכורותנתקבצו
 מצרים בכורי שיהדונ לה' פסח זבח 5הן אמרו כךעושין
 שיש5חו ממנו 5בקש פרעה וא5 אבותיהם אצ5ה5כו
 הרבה מהן והרגו מלחמה בכורות ועשו רצו ו5אישרא5
 בבכוריהם. מצרים 5מכההה"ד

 ואותו(. ד"ה ע"ב פ"ז)שבת
 שבת שייך ד5א אומר ר"ח נסגו"ל( )השי"ן שבתתקז(

 דמשום נזק בכ5ל הוי לא דשבתו באדםא5א
 בכל5 דשבתו פשיטא שוד אב5 כ"כ דמיו פחתו 5אשבת
 כמה אותו שמין כשהוזק ומתח5ה דמיו דפחתו הואנזק
 5ימכר. פחותיםדסיו

 ושוד(. ר"ה ע"ב מ"ב)גיטין
 ושובד קישואין שומר נאי5ו אותו דיואין שבתתקח(

 שומר הוא כא5ו אותו דרואין השבת דג15את
 הוא כא5ו נאמר 5א תינוקות מלמר הי' ראם ונראההפתח
 סחמ מעשה עושה הי' אם רנ5ו ובשיבר קישואיןשומר
 דאאכ הפתח שומר הוא כאלו נאמר לא מרגליות נוקבאו

 בע5י שאין אדם בני בסתם הכא אלא הדין מידת5קתה
אומנות.

 דואין(. ד"ה ע"ב פ"ה)ב"ק
 דוח הוא שבתאי אב5 הוא ישראל שם שבתףתקפ(

רעה.
 שבתאי(. ד"ה ע"א י"א)ניסרן
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 לעיד חויו רוקא הוא הוא, שר שמא רחיישינן שדתקי(
 מצויין ארם שבני במקום אבל ובלילה ביטרהכנון

 לחוש.אין
 חיישינן(. ר"ה ע"א ג')מגילה

 ארם בני שאין מקום ובהרים בשרות דוקא שדתקיא(
 בעיר אבל ביום אפילו שרים שם רשכיחימצויין

 שלום נותן ארם האיך ד4ול"וק חיישינן לא בלילהאפילו
 בלילה. מת:רשת אשה והאיך בלילהלחבירו

 חיישינן(. ר"ה ע"א מ"ר)סנהרדין
 ביובל לזה זה ימחזירין לי"י אחוזה שדהתקיב(

 אחוזה שרה משכחת לא תו שחלקו()האחין
 די"ל וכו' לכהנים תתחלק ולא מקנה שרה הוורכולהו
 מקנה- שדה בה קרינן לא אחרת לו תחזור זו רתחתכיון
 . - - שחוזה. שדהאלא

 אי(. ר"ה ע'ש מ"ח)נימין
 רלאו- )לו.( בנדרים משמע אבות לבית שהתקינ(

 רסוניא די"ל מינוי שום צריך ואיןראורייתא
 ראורייתא. אבות לבית אמרינן אי איירירהכא

 אי(, ר"ה ע"א כ"ה)גיטין
 שאולה פרה אביהן להן הניח שאלה 7שךאל,תשיר(

 חייבין אין מתה שאלתה ימי כל בהמשתמשין
 חייבין שהן לר"י נראה ואבירה נננינה אבלבאונסין
 בה. רמשתמשין ונהניןרהואיל

 מתה(. ר"ה ע"ב ל"ר)כתובות
 משאיל כשארם הוא דרנילות להר"מ ונדאה שדאלהקמו(

 רברים. כדטאר יותר לו משאיל שחבירולחבידו
 בשלמא(. ר"ה ע"א ט"ג)נררים

 סנ"ל האכ?ת לפי בשואל אונם גניבת עיך14לתקמז(
 במתה אלא פמור יטשואל מצינו דלאדחייב

 וי"ו איש ישאל מוכי לן דנפקא רי"ל מלאכהמחמת
 להדיא ואבידה נניבה בתיב כאלו והוי ראשון ענין עלמוסיף
 ליכא ואונסין ואבירה נניבה בי' דכתיב וכיוןבשואל

 אונם. בגניבתלמיפטרי'
 אסר(. ד"ה ע"א מ"ב)ב"ם

 בכל רגרסינן אור"ת הוי גזלן מדעת שלא שואלתקיו(
 צריכה אינה יד. שליחות לענין )וכן רבאהני

 הוי מדעת שלא שואל ראמר הוא דרבא ועור(חסרון
 רבה. ולאנזלן

 אלא(. ד"ה ע"ב מ"נ)ב"ם
 סלאכה פסק קורם של אמירה כדטעת ויאי 7שדאלהקיח(

 מלאכה פסק לאחר אבל בבעלים שאילה חשובלא
 אמילו או הליכתן בשעת אלא עבירתייהו בעירן שלאאף

 עבירתייהו. בעידן חשוב ולעשות לילך עצמםמזמנים
 פרה(. ר"ה ע"א צ"ד)ב"מ

 והוי לפמור סברא אין בבעלים שאילה 7ש'ךאלתקימ(
 מן 7ש4ול חרושו אלא בו לך ואיןכהרוש

 יש כח רמה תימה מהו לכולאכתו בעלה לו ונשאלהאשה
 יש ולבעל לבעל שהפירות כלוג בנכסי להשאיללאשה
 או להשאיל יכולה אינה והיא- רשותה בלא להשאילכח

 רבית דווחא פשום דשותה בלא מלוג נכסי פירותלמכור
 פ:(.)כתובות

 שא5(.. וראה ונשאל ד"ה ע"א צ"1)ב"מ
 בבעלים שאילה הוי לא מוליכה עברו אם 2טמאלתטכ(

 שנשאל היינו רבו כיר עבר יר ראמרינןוהא

 שבמקום וכיון במקומו עבדו ושלח הפרה עם עצמוהרב
 הוה עברו את ששואל הכא אבל כבהמה חשוב לאבעלים
 רמי. כבהמתו רעברו פרות שתי כשואללי'

 באומר(. ר"ה ע"א צ"מ)ב"ם
 בערוך לעולם במובו ארם שואל נחמן יא"י שואלתקכא(

 השואל שמחזיק במובה בטובו מפרש יטואלבעדך
 ואין כ!שאיל של בכליו לעולם להשתכוש יכוללהכושאיל
נראה.

 שואל(. ר"ה ע"א ק"נ)ב"ם
 ולא מוחזק השואל מחבירו חפ'ו יהשואל שדאלתקכב(

 רתופם מאן בתר אלא קמא חזקה בתראזלינן
 ע"ז חולק ךדקך"י פרריסי( .ר"ה ע"א ק"נ )ב"מהשתא
 כ!וחזק. כ!'טאיל הוי לבעלי' לחזור רסופהרהואיל

 אדעתא(. ר"ה ע"ב ס"א)ב"ב
 ל' כל שאולה טלית מדקאמר שאלה ע1ך4ול,תקכנ(

 שאלה רסתם לרקרק אין הציצית מן פטורהיום
 שאולה מלית דדילמא חרא ג:( )מכות הלוואה כמו יוםל'

 ולא כסותך דכתיב לעולם פמורה רמדאורייתא דער41דוקא
 היא. רשאולה אינשי סברי יום ג' רער אלא אחריםשל

 מלית(. ר"ה ע"א מ"ד)מנחות.
 ככ?ו יום ל' שאלה רסתם ד"ת מרקדק מכאן 7שך4ולתקכר(

 מלית דהא כ!ל' יותד: לישאל דרך )ראיןהלוואה
 במכות. ראמרינן הציצית( מן פמורה יום 'טלשים כלשאולה
 יום משלשים פחות לתובעו רשאי אין כתם חבירוהמלוה
 יום ל' כל בחו"ל בית רהשוכר מזה דאי' ראיןךנר114ק
 יום. ל' הוי לא שכירות דסתם אע"ג המזוזה מןמטור

 מלית(. ר"ה ע"ב ק"י)חולין
 ספק שנולר כל )עו:( בכתובות ראמרינן 7שך44לתקכה(

 לשני' יאינה כניון ראיה להביא עליוברשותו
 ברשותה. ממש אינה שאלה בתורתאלא

 ולענין(. ר"ה ע"א נ"ח)נרה
 יום .ל' פסח קורם פסח בהל' י41ם4שין 7שך14ליןתקכו(

 על ומזהיר ראשון בפסח עומד כדטהשהרי
 כ!"כ! להן לוכ!ר הוזקס שאילתן- שע"י אע"ג שניהפסח
 לאו ותו פסח תעשו אל אלא להאריך צריך- הי'לא

 וכו'. רשואלין שפיר ש"ם הדינים כל על אותםומדהזהיר
 ומזהיר(. ד"ה ע"ב ו')פסחים

 ל' לפסח קורם פסח בהלכות ודורשין שואליןתקכו(
 מעמא כראמר נתקנה הקדבן על התקנה עיקריום

 שני. פסח על ומזהיר ראשון בפסח עומד משהשהרי
 והתנן(. ר"ה ע"ב ה' )ע"ז.

 ובד"ה פסח קוים יום. ל' דדדר7שין 7שךאליןתקכח(
 לרדוש מתחילין הפורים שמיום כהטמע נמי)ז.(

 בכלל הפסח רערב ש"ם וכו' העירו הם גבי מקורםולא
 בד"ח הזמן חסמים קבעו 7שקלימ דג[2י יום.השלשים

 ל' שיהו כרי ר"ח לפני' אחר יום להקרים חשו ולאארר
 תמירין הבאת של לב"ר מסור שהרבד כיון 'שליכויםיום

 .. חרשה.מתדומה

 בפרום(. ר"ה ע"ב נ"ז)בכורות
 פמרינן. שוגג למיפמר רמצינו מה כל 7שךגגתקכט

 שמע(. ר"ה - כ"ו)ב"קן
 ונתכוין_ לפניו ואדם בהמה ראיכא לרבא נקדא עירגגתקל'(

 שלאותו אבל הארם את והדג הבהמה אתלהדוג
 שהוא דבא קאמר כהטו"ה ארם שהוא נמצא שנתכויןרבד
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 ורב(. ר"ה ע"א מ')מבות למזיד.קרוב
 היינו א"ב אנוסה( )נבי בשוגג הרגה אם שוגגתקלא(

 בכותבוין שלא דהרגה ביון מאלי' מתהבמו
)כהטי"ח(.

 אי(. ד"ה ע"א מ"ז)מבות
 את וחתך )בשבת( חתלוש לחתוך בנתבוין שוגגתקלב(

 לחתיבה איבוון לא רהא פמור אמר רבאהמחובר
 מתבוון דלא יפמור בולה דבה"ת שוגנ א"בראיסורא
 בשוננ הוא מותר בשאמר בולה בבה"ת ךי"ללאיסור.
 מתבוין הבא 1144ל איסור שהוא לנו ירוע שהואבדבר
 סבור שהוא מה בפי הי' אם לב"ע היתר שהואלרבר

 טשום פמור ולבך לב"ע( מותר באמת התלוש)דלחתוך
 מתעסק.ההוא

 רהא(. ר"ה ע"ב י"מ)כריתות
 אחת בשנגה כולן שיהו עד בשגגה רדרשינן שךבבתקלג(

 עשו ציבור רוב אם צ"ע פר( מביאין אז)ורק
 בשנגה בולן והוי בשומן( )חלב להם שנתחלף העניןבוה
 רין. בית מיחייב איאחת

 ער(. ד"ה ע"א ב')הוריות
 במצוה דמעה שוגג הוה וסביר גםיד אפילו שוגגתקלר(

 תימה דלא )קרבן( וחייב חכמים רברילשסוע
 רלמר(. )משום הוהמזיד

 תנא(. ר"ה ע"ב ב')הוריות
 ויוקא בכ'קיקעי דוקא בידינו קבלה דדייני שודאתקלה(

 רבה גברא ששת רב דהא נחמן ברב מומחהדיין
 ררייני. שודא לעשות דיין אינך נחמן רב לי' ואסרהוה
 שודא. יש בממלמלין ינם נראהךלי

 אמי'(. ר"ה ע"ב צ"ד)בתובית
 עירי ראסר בר"א סבד שמואל דדייני שודאתקלו(

 החתימה ולא ההיא המסידה והעיקר ברתימסירה
 והאחרון קונה הי' אותו תחלה השטר מסר למי ירענוואילו
 אומרים ירוע שאינו ועבשיו ברברים כמפליגו אלאאינו
 מסד לאותו יותר קרובה רעתו היתה למי ברעתםב"ר
 בל י2לכך בשמואל הלכה ושמואל רב וקיי"לתחלה

 שמרי בין מתנה שמרי בין מבר שמרי בין רעלמאשמרי
 שאין ובין קנין בהן שיש בין א' שרה על שיצאוהלואה
 שלרא. עברינן קניןבהם

 די"ר(. תום' ע"ב צ"ר)בתופות
 נבי באן דאמרינן עייף שודא דדייני, שודאתקלז(

 שפירש במו שודא לפרש ראין ר"ת מרקרקשליח
 הי' מי את חדיין את שירקדק פה:( )בתובותבקונמרם
 בקונמדם פירש נמי ובאן ליתן ברעתו הי' ולסי יותדאוהב
 רקאסר הכא בי שירצה למי הריין יתן אלא התםבמו

 שודא. לי' וקרי יעשה שליח שידצהמה
 ובאן(. ר"ה ע"ב י"ר)נימין

 תלוי שאין ברין בקונסדם פירש דדייני שודאתקלח(
 ני הריינין עיני ראות לפי הבל אלאבמעם

 לכר פירוש דדייני שודא ראמר )פה:( רבתובוודההוא
 לזה מזה יותר אוהבו הי' שזה לומר הריק 5בשמתנדצ

 לא אמאי מילתא תליא בסברא ראי יי"ת ךקשהנתן:
 סברתו יהפוך לא רמסתסא . ונירייני' דנהרראמרינן

 הריין שירצה מה בל ררייני שורא פר"ת לכךהראשונה.
 השלנה לשון רזטךך44 הפשר ב"ר רהפקר יעשהלעשות
 קבוע. ייין וצריך בימא שרי .רמתרנמינן ביט רמהנמו

 שודא(. ד"ה ע"א ע"ר)קירושין
 הריין שירצה למי לר"ת נראה דדייני שודאתקלמ(

 שירצו מהן לאיזה אמר בירושלמי ובהריאליתן
 לא אפילו שייך דדייני שודא מחליםים. להחליטב"ר

 שודא. עושה טמחה ייין ךדךקאבמקרקעי
 שודא(. ר"ה ע"א ל"ה)ב"ב

 בשבועות ומיהו לן מנא ככסף כסף שוה.תקם(
 רבתיב ערבין נבי 144נל ופרמ בלל רריש)ר:(

 ךי"ל בבסף. בסף רשוה מנ"ל קידושין נבי ובן בסףבי'
 בבסף. בסף שוה לרבות ישיב רבתיב עברי כועברדילפיבן

 בפרומה(. ד"ה ע"א ב')קידושין
 קנין(. )לענין מקמן נרע שומהתקמא(

 דינוקא(. ד"ה ע"ב מ"ו)סובה
 להחזיקו יש וראי באחת שומה שהוא ביון שוטהתקמב(

 רתרומות בפ"ק בירושלכוי רבר. לבל שומהבחזקת
 הקברות בבית הלן בלילה, יחירי היוצא שומהסימני

 שיהר והוא אר"ה לו שנותנים מה והמאבד בסותווהמקרע
 בר"י מסתברא אבין א"ד מהן באחת אפילו .ר"י בובולן
 אינו שבשומה שוטה, דאפילו לו שנותנין מה ממאבדבלבד
 דדך(. ר"ה ע"ב נז )חניגה לו. שנותנין מהמאבר
 בה ינהגו שלא )מדרבנן מתגרשת דאינה שומהתקמג(

 אב לה באין רוקא רהיינו אור"ת הפקר(מנהג
 ראינה מנ:( ובקידושין סד: )גימין בקונמרם שפירשרטה

 הביא ךעךך לר"ת. נראה אין אבי' ע"י אפילומתנרשת
 לכ1עשה. הלבה ר"ת בן והורה רפירקין מירושלמי ראי'ר"ת

 דבנמ ע"ג עומר בשהנרול מהני גמ גבי שומהתקמר(
 בשמבחין לשמה רעביר מפי מילתאמובחא

 לא חליצה נבי כדטא"ב ועירה עירו ושם ושמה שמולבתוב
 גביו. על עומד נרול אפילומהני

 מאן(. ר"ה ע"ב י"ב)חולין
 ממאה וא"ת ראיסורא חתינה אנפשיי שויאתקמה(

 נפשה שויתה הא מהימנא לא אמאי לךאני
 והוא קידשתני )סה.( בקידושין בדאמרינן ראיסוראחתיבה
 אסורה והיא בקרובותי' מותר הוא קירשתיך לאאוטר

 כוצינו רלא )ממי"ץ( אליעזר רבי הרב ך1ץילאץבקרוביו
 עלי' מוזהר הוא דודאי לבהן לינשא אסורה שהיאוונה
 אסורה אינה לרברי' גם הלבך עליו מוזהרת אינה היאאבל
 אשה אומרת אם אחדונה לכושנה ראף נראה ךב2יהךבו.

 ראיהו לו דאסורה שסאסינה הבעל ואמר לך אניממאה
 האשה בה תחזזד ך44כ4ילך דאיסורא חתיבה לנפשי'שויא
 הי'. באונםותאמר

 חזרו(. ד"ה ע"ב צ')נררים
 מייר איבא ראיסורא חתיבה . אנפשיי שויאתקמו(

 הויא אחר ער של בדבריו רעתו שסומךרהואיל
 שוכה של או. חלב של ספק כחתיכה לגבי' אתתא הךלה
 נתן לא אפילו לי' מהימן ולא דעתו נהפבה הבי בתראי

 היכי כי לי' ושריא יגדשנה לא נדשה לא- אםאמתלא
 בתר אי מספק לל דאסירא שומן ספק חלב ספקרחתיבה
 רהואיל ב2"ך ךאיכא מותר היתירא לי' איתבדרהכי

 דעתו שיהפך .אע"פ מתברר שאינו ספק הוי לי'ומהימן
 אנפשי' שויא ראמרינן דהא ךמסתברא לי' מהימןולא

 אינא אבל סהרי רליכא היבא ה"ם ראיסוראחתיבה
 מותר. איסורא דליבאסהדי

 הזקן(. ר"י תום' ע"א ס"ו)קירושין



 נהטרא~ר שי"ןטעינת התוספותקובץש

 או השוכר את לפמור רוצים יש ה2ואל שוכרתקמז(
 ונתבטל בפשיעה הוזק אפי5ו מחכירו סוםשואל

 היכי דכי להתרפאות לחזור רסופו כיון ממלאכתוהרבה
 איש דרשינן ה"נ בעמיתו שור ו5א בעמיתו אי'טרררשינן
 פלינ. ור"ח בשור איש ולאבעמיתו

 ושור(. ר"ה ע"ב מ"ב)נימין
 כשומר דשוכר כמ"ד רהלכה להוניח י'ט שוכרתקמח(

 דמי.שכר
 שוכר(, ד"ה ע"א ל"ו)ב"מ

 הכמ2כיר( )עם עמו התנה אם דבי )חמור( שוכרתקמם(
 נוצה או סובין והוליך אבנים או ברזל5הו5יך

 בתמי'. )בקלסולה( חייב יהא יוסיף ראםה"נ
 תרגמה(. ד"ה ע"ב פ')ב'מ

 5יהוי אשכרו 5י' דתפים הנאה בההיא ניכוא שטךכו*תקנ(
 הוי ודאי ראומן ךי"ל אומן. כמו שכרשומר

 עושין אומנים שרוב 5פי אאגרי' רתפים כמאי שכרשומר
 וזה בשכרם כ5ום תופסים ואינם בעה"ב בביתסלאכה

 אין שוכר אב5 הרבה נהנה בשכרו ותפים כביתו'2עושה
 יכו5ים ראין ששכרו ברבר תפוסים שוכרים 'טכל הנאה5ו

 ברשותם. שיהא לא אם מלאכתםלעשות
 רקא(. ד"ה ע"ב פ')ב"מ

 ומשכיר זמנו בתוך שנה שכר נתתי אומר ז2ךכךתקנא(
 זמנו רבתוך הבן מפריון פשמינן נט5תי לאאומר

 המעות יתאכלו או הכן שיסות שירא 5פי פרוי שלאבחזקת
 נתן ש5א חזקה בשוכר הוא כן פרוי בנו ראין 5'תוך

 ש5 יפו5 או הבית יפול פן ה'טכר להקדיש ירא נמירשוכר
 כדאטרי' מנאי עריפת 5א לי' דאמר ויוציאנו עצמומיטכיר
 )קא:(.5עי5

 בחזקת(. ר"ה ע"ב ק"ב)ב"מ

 שאין )עכשיו עליו מכפר אדם ,2ל עוךלרקנותקנב(
 כג:(. )סנהררין 5גימא דגרולה קיים(ביהמ"ק

 ש5חנו(. ר"ה ע"א צ"ז)מנחות

 ד5יהוי דתימא מהו יום ל' היי12מימ וטךכטתקנג(
 קמ"5 יום ס' ב"ר שומת ו5יבעי כהקדיטיתומים

 שום(. ר"ה ע"ב כ"א)ערכין אדם. 5כ5רשוין

 5גריעותא. אלא לעלוייא שומא מצינו 5א 2טומאתקנד(
 ומאי(. ד"ה ע"ב נ')כתובות

 שיראי רדוקא 5אשמעינן דאתא ר"ת אומר עטךמאתקנה(
 קצת ירוע 'טשומתן לפי שומיא צריכי רלאהוא

 אבנים כנון רברים שאר אבל כ"כ בו 5מעות רגי5יןואין
 ורגילים מעט א5א מובות שאינם שיש ומרגליותטובות
 רעתה סמכא ר5א שומא צריכי כןשוים יותר בהרבהלטעות

 אבן. בה שאין במבעת 5קדש העו5ם נהגוול80יכך
 והלכתא(. ד"ה ע"א ט')קירו'טין

 ועשית כה2ום א5א הדרא לא לעולם דהרוא שומאתקנו(
 )טז:(. לעיל כראמרינן והטובהישר

 האי(. ר"ה ע"ב ס"ז)ב"מ

 המובחר. מו ומצוה עדיף עונה מ"מ כעונה ען1בועתקנז(
 שמע(. ר"ה ע"ב 5"ח)סוכה

 הפשיעה. כק חוץ הכ5 מן פטור חנם שומרתקנח(
 מלאכה. מחמת ממתה חוץ בכ5 חייבשואל

 ופטור ואבידה בנניבה במקצת חייב שכר1נדשא

באונסין.
 שוסר(. ר"ה ע"ב ד')ב"ק

 הרשהו ו5א 5שמור 5ו כשנתן מפרש ר"י 2טךב2ךתקנט(
 שומר רין בב5 חייב אז 5אבר ולא לקרועלא

 רין ע5יו אין ירצה אם ו5אבר לקרוע הרשהו אםאב5
 שנותן כיון לשמור שמקבלו בסה בכ5ום 5התחייכשוסר
 ידצה. אם ו5אבד 5קדוע גם רשות5ו

 ורמינהו(. ר"ה ע"א צ"ג)ב"ק
 כספים )היינו בקרקע שמרם אם צ"ע שכר שומרתקם(

 שמוא5( ראמר בקרקע אלא שמירה 5הםראין
 סשסע )נז.( ובב"ק חייב שכר שומר אם כה2םונגנבו
 תסהון אך מזויין 5סמים גניבת במענת 5א אםרחייב
 טאה בקרקע העכרק אם אונם יהא 5א 5מה הואגרו5
 או שינה תקפתו אם או 5מיעבר תו הו"ל רמאיאמות
 שתהא נמצא לא גניבה ששום יתכן ואיך גרו5חו5י
 נמצא ש5א כ5ל סברא ואין מזויין כלסטים גמוראונם
 שכר. שומר בה שיפמר אונםגניבת

 אמר(. ד"ה ע"א מ"ב)ב"מ
 דאינו רהה"ד נראה נ'2בע אינו חנם שומרתקסא(

 ר5א נראה פיטע אם שכר שוכ"י דאפילךכד2לם
 קתני דלא והא אמעימו הפרשה דין רמכ5 והיינומש5ם
 בשבועות רעיקרה כמ2ום מפי רבותא רהוה מש5םאינו
 דהתם. אגררא ונסבה)מב:(

 שומר(. ד"ה ע"ב נ"ז)ב"ט
 )היינו 5התחייב נפשי' משעבר 5א רקנם שךמךתקסב(

 קנין ב5א וכדומה( שבועה 5התחייב מתנהאם
 באם אבך התנה( )כש5א משבועה אפילו רפטורמשום
 צר.( )5קסן באונסין להתחייב כשוא5 5היות הש"חמתנה
 ובההיא 5ו שהשאי5 העו5ם סבורים כשוא5 שמתחייבכיון
 קנין. בלא אף נפשי' כמטעבדהנאה

 אמד(. ד"ה ע"א נ"ח)ב"מ
 לר"י נראה אשתו בננסי בעל חנם, 2טךמךתקסג(

 ה5וקח וכן בפשיעה. וחייב הוי חנםרשומר
 שוכר ו5א הוי שוא5 ר5או אע"ג יום לש5שיםבהמה
 הוי. ש"ח מ"מ 5קח מקחרב5שון

 בעל(. ד"ה ע"ב צ"ו)ב"מ
 תחת באונם נגנבה אם אפילו חייב שכר 2טךמךתקסד(

 בפנים עיין אמר, ד"ה ע"א מ"ב )ב"מהקרקע
 ד"ה )נז. בב"ק 14כן פמור שהוא ההיפך אררבהרכה2סע
 קמ"ח(. אות תום' פמקי)ב.'מ רחייב(. כותביןכגון(

 רפטור ראמר 5מאן לשדמך עטמסך 2טךמךתקסה(
 מ"מ מיחייב ר5א נהי רעת לבן מסרושהרי

 5עשות. 5ו אין5כתח5ה
 כאן(. ר"ה ע"א כ"ט)גיטין

 5מ"ר ראפי5ו אביי רסבר 5שומר שמסר 2טךב2ךתקסו(
 כשמסר הכא פמור באונם וסופו בפשיעהתח5תו

 ראוי האונס הי' 5א בצריפא רהתם חייב אחר5שומר
 מי5תא אג5אי הכא אבל גנבים שבאו עד נארע5היות
 בהמה 5המית יותר מסוכן הי' מקום ואותו הבלשאותו

 אם אטילו ךלן*ב החולי התחי5 שם שבאת רסידזו
 צריפא כמו רוקא היינו חייב באונם וסופו בפשיעהתחלתו
 אונס נארע הי' 5א טתח5ה פשע 5א אם ראפשרדאורבני

 פטור. דעת לבן כשמסרה אבל גניבהשל
 אין(. ר"ה ע"א ל"ו)ב"מ

 יוחנן לר' רחייב )פקדון( לשוטר שמסר 2טךבורתקסז(
 רשינה כהטום הטעם 5פ' אין ראבייאליבא



יכם נהמראוצר ו~י"ןמערנת התומפותלובץ

 באונסין אפי5ו האונסין בכל יתחייב ולכך המפקירמרעת
 פריך סאי רא"כ הראשון שומר ברשות לבא ראוייןשהיו
 כיון ה5א וכו' התם לי מה הכא לי מה הטות מ5אך5קמן
 הוא יהטעם י"ל אלא חייב הפרה בע5 מרעתרשינה
 שיססרנה כגון מרעתו ישנה שאם לו פירש כאי5ורחשיב
 5ה שיארעו אונסין וכ5 בה פשע כאילו שיהי'5אחר
 נארעים היו ש5א לאחר מסרה 5א שאם 5ת5ותשנוכ5
 5ת5ות ריש שני שומר בבית מתה אם כגון בהחייב

 קמ5ה. בית ראותורהבלא
 אין(. ר"ה ע"א ל"ו)ב"מ

 ראע"ג פמור אמר ררב לשומר שמטר שומרתקסח(
 כס.( )גיטין כרתנן אחר ביר 5הפקירוראמור

 אחר ביר ישלחנו 5א פלוני חפץ הימנה מו5 אמראם
 לפרוע. חייב אינו כך בשבי5מ"מ

 רב(. ר"ה ע"א ל"ו)ב"מ
 וסובר מחייב יוחנן רר' 5שומר שמטר שדמרתקסם(

 מהימנת את לי' ראמר יוחנן ר' ש5 שמעמורבא
 כרבא הלכה כן בשבועה לי מהימן 5א האיך בשבועה5י
 5היות רצוני ראין משום רהמעם כאביי רפסיק כר"חו5א

 אחר. בירפקרוני
 את(. ר"ה ע"ב 5"ו)ב"מ

 לסיסר קרא צריכינן לא אביו ש5 יבם שדמרתתקע(
 ואיסור לשוק יבמה איסור איכא רב5א"הכיון

 5מיררש ראיכא היכא יתירה בלאו 5י' מוקמינן ו5ארורתו
)ריב"ן(.

 א"כ(. ר"ה ע"א ר')יבמות
 אור"י אחותה את אחיו שקירש יבם שדמרתתקעא(

 כהשום פלישא המתן 5ו אומרים קירשררוקא
 נשא אם אב5 זקוקתו אחות כנושא נראה נישואיןרבשעת
 צריך ואין 5נמרי זיקה לה פקע נמורה אשתו שהיאכבר

 קירש אם אב5 נפי5ה אחר קירש רד*דקא מ5בעו55המתין
 בשעת זקוקתו אחות היתה שלא נפי5ה קורםבהיתר
 כ55. 5המתין צריך איןקירושין

 שומית(. ר"ה ע"ב י"ח)יבמות
 שנשארו שהנכסים מורו כ"ע שמתה יבם שדמרתתקעב(

 מוחזק הי' בבר רהיבם הבע5 יורשי בחזקתהם

 יורש שהוא אחיו מיתת כהשעת מיתתה קורםבנכסים
 נמי וב"ש שתחלויו ער נתובה 5ה אין יבםדשדמרת

 בהא. 5ב"ה0ורו
 נכטים(. ר"ה ע"ב פ')בתובות

 ו5א ראשון מנכסי רייקא בתובתה יבם שומרתתקענ(
 א5א הראשון ' מנכסי לה 5ית אי אפילומהיבם

 הראשון בע5ה נכסי ע5 שיהו חפיצה והאשהמכהשעברי
 5מוכרם. רשאי שאין בעין שעה כ5 והםהואי5

 מגרשה(. ור"ה הרוצה ר"ה ע"א פ"א)כתובות
 5רבנן אפילו 5יבמה אסורה שזינתה יבם שומרתתקער(

 רקרא 5אוין בחייבי תופסין קירושיןראמרי

 זר 5איש החוצה המת אשת תהי' )לא כערוה 5הכהשוי
 משום קירושין בה תפסי ר5א 5זר( הוי' בה תהאלא

 שזינתה. כארוסתו והויא בי'ראגירא
 שומרת(. ר"ה ע"ב י"ח)פומה

 רכתיב שבימיך שופט א5א לך ראין עןרמ!ט2תקעה(
 הראשונים שהימים הי' טה תאסר אל ז'()קהלת

 מן יותר לראשונים לשמוע יש ו5כך מא5ה טוביםהיו

 בימיו. שהי' שופם אלא לך ראין כך תאמר אלהאחרונים
 שהימים(. ר"ה ע"ב כ"ה)ר"ה

 כויצום מב5ו5ב יותר חורבן קורם החסירו שדפרתקעו(
 ראשתרי וכיון בעלמא ט5מו5 א5א אינוד5ולב

 מעשה איבא בתק"ש אב5 במרינה החסירו לאבמקרש
 בשופר הקילו חדרבן רלאחר טפי. בה ואחמורחכמה
 ולולב יום בכ5 תוקעין שיהי' ריב"ז )רהתקין מב5ולבמפי
 ישרא5 ש5 זכרונם 5ע5ות שהוא רשופר כ5ל( אשתרי5א

 5נמרי. 5במל רצו 5א שבשמיםלאביהם
 אינהו(. ר"ה ע"א מ"ג)סוכה

 לה מריעין בתח5תה 5ח תוקעין שאין שנה שדפרתקעז(
 אלא בשבתא רמיקלע 5או בה"ג מפרשבסומה

 אונסא.ראיתיי5יר
 שאין(. ר"ה ע"ב מ"ז)ר"ה

 זימנא שיפורא ק5 שמע כר בירושלמי שדפרתקעח(
 וראי אמר תניין שסע וכד בהיל ולא בהילחרא

 למתב5ע זימנא וממא גרול בשופר ריתקע שיפוראזהו
 קמנוריא. 5מעבר פנאי 5י' ו5יתומתערבב

 כרי(. ר"ה ע"ב מ"ז)ר"ה
 רכתיב קרן נמי ראקרי אף ראם ש5 שדפרתקעט(

 רמים וקרני )כ"ב( ובתה5ים קרניו ראםוקרני
 5שופר. ראויים ואינם חלולים אינם שמאעניתני

 חוץ(. ר"ה ע"א כ"ו)ר"ה
 רר"ה מסברא ויוב5 ר"ה בין חי15ק יש שדפרתקפ(

 כמה ע"כ יצחק עקירת ולהזכיר הרין יוםשהוא
 ושרות עברים י5ש15ח ייב5 אבל מפי עריףרכייף

 עליו. שופר השם שיהא אלא 5חוש אין לבעליםהחוזרות
 רבי(. ר"ה ע"ב כ"ו)ר"ה

 אי5ים בש5 רתוקעין יהורה נר' קיז"5 שדפרתקפא(
 ראמר בגמרא בוותי' קאי 5וי ור'כפופים

 אינשי רכייף במה רקסבר בבפופים ויוהכ"פ ר"ה ש5מצוה
 רלא נראה וכפיהו שם ו5בי עיני והי' משום עריףמפי

 בין בריעבר ריוצא מורו כו5הו אב5 5כתחלה אלאפ5יגי
 יע5. בש5 בין אי5בשל

 ש5(. ר"ה ע"ב כ"ו)ר"ה
 וסתמו שניקב רשופר נראה 5מעשה והלכה שופרתקפב(

 קורם מתח5תו שהי' 5כמות קו5ו וחזרבמינו
 התקיעה פעכב הי' אפילו רכשר ריין ו5ית רין ליתשניקב
 כשרין הקולות רכל בירוש5מי כראמרינן שנסתםקורם

בשופר.
 ניקב(. ר"ה ע"ב כ"ז)ר"ה

 קו5 שאין 5פי פסול מבמנים זהב שצפהו שדפרתקפנ(
 אם פסו5 מבחויו וכן זהב של קו5 אלאשופר

 קו5ו.נשתנה
 צפהו(. ר"ה ע"ב כ"ז)ר"ה

 של מחיצה ראפילו טורה רב גם דמגילה שדפרתקפר(
 שבשמים 5אביהם ישרא5 בין מפסקת אינהברז5

 הכנסת בית אחורי עובר שהי' מי בכהסנה אמרינן)וע"כ
 14בנל יצא(. לבו כוון אם מגילה קו5 או שופר קו5ושמע
 כהשום רמפסקת רב אומר רבא שסיה ויהא קרושה5ענין

 יהא 5א 'שבקרושה רבר רכ5 כ"א( )ברכותראמרינן
 ושמע(. ר"ה ע"ב כ"ז )ר"ה מעשרה.פחות
 בשוננ תקע ואם במזיר יתקע 5א עולה ש5 שופרתקפה(

 מעילה אין במזיר אבל לחולין ונפיק מעל רבשוגניצא



 נחמדאדצר שי"ן"מת התוספותקרבץ'ש

 משום יצא לא בשוננ אפילו ן1נשלמ2'ם לחולין נפיק1לא
 ררכיב הוא אימורא ורק נינהו סעילה בני 5אורשלמים
1הו.

 כשופר(. ר"ה ע"א כ"ח)ר"ה
 ושופרות אזכרונות נם במקוכבו ר"ת והנהינ שדכ8וםמקפו(

 מפיקי מכל נפיק רהשתא בסלכיות כסוקשר"ק
 ביותר הסנהנ לשנות שלא מגי ובהכי הפמק אלאוליכא

 כתיב יונה בר' שמעון ר' שעשה המהר יאגןובקדווטת
 רב במרר וכן כמנהגנו והיינו בהריענו קולות ארכעיםנוי

עמרם.
 שיעור(. ר"ה ע"כ ל"ג)ר"ה

 לאחר בישיבה לתקוע נוהגין יעכשיו שדפרחקפז(
 קש"ק נ' קשר"ק נ' קולות שלשים התורהקריאת

 ואזכרונות קשר"ק אמלכיות תוקעין ובתפלה קר"קוג'
 הי' פירקין רכולהו מוגיא דלפדבמ קר"ק. ואשומרותקש"ק
 קר"ק קש"ק קשר"ק אמלכיות תפלה בשעת לתקועראוי

 ד1נערךך כולהו תפלה לאחר או אשופרות וכן אזכרונותוכן
 כריתבינן שלשים רמחמרי שפירש כן עושין שהיופירש

 רפעיא פעיות מאה כננר המרר על ושלשים כלחשושלשים
 התפלה. כשנומרין אינון ועשרה רמימראאימיה

 שיעור(. ר"ה ע"ב 5"ג)ר"ה
 מפרשים סאיר הר"ר בן והר"י ויוב"א שופרתקפח(

 נמצאת שהוא כל של כוחות שלשה הואריכבא
 אין ולפירושם הוא כך תקיעה ושיעור כחות תשעתרועה
 לתקיעה לסשוך ך2בריך בשכרים קצת מאריך אםלחוש
 וסי כחות 'ותשע שברים ג' כשיעור לפירושם קשר"קשל
 כשברים קצת - ומשך הזה כשיעור התקיעות משךשלא
 כמר. ולא כמר לא מצוה קייםלא

 שיעור(. ר"ה ע"ב ל"ג)ר"ה
 ע5 מאריך יהא שלא בשברים ליזהר וצריך שופרתקפם(

 שלשה של יבבות כשלש עצמו כפני אחרכל
 רהא שברים ולא תקיעה נעשה רא"כ שהוא .כלקולות
 ןנןאא1ן יכבות. כנ' תרועה ושיעור כתרועה תקיעהשיעור
 קש"ק משל יותר קשר"ק של בתקיעה להאריך ארםשחייב

 כתרועה תקיעה שיעור דהא קר"ק משל יותר קש"קובשל
 שצריך נמצא ויליל רגנוח מפיקא כדטום עושים אנווקשר"ק
 וג' שברים שלשה כשיעור קשר"ק של בתקיעותלהאריך
 זה. ערך לפי תקיעות השאר וכןיבכות

 שיעור(. ר"ה ע"ב ל"ג)ר"ה
 רזריוין אע"נ במומף וכרכות תקיעות שתקנו שדפרתקצ(

 וספרש הסלכות גזירת משום למצותמקריסין
 מלחסה תרועת לתקוע שנתאמפו האויכים שדמוהירושלמי
 כסוסף וברכות תקיעות תקנו ולכך והרגום עליהםועמדו
 בנימומייהו אסרי ותוקעין ומתפללין כקר"ש רקרו חזורכי
 ובתורתם. בחוקיהם כלומר עמקיןאינון

 בשעת(. ר"ה ע"ב ל"ב)ר"ה
 סיירי יצא תקע ואם יתקע לא ע"ז של 2מוכ8רתקצא(

 לכתחלה יתקע לא נמי בימול ולאחר כיטוללאחר
 עכו"ם. שם ע5י' שהי' לפי מצוה לעניןדמאיס

 והתניא(. ר"ה ע"א פ"ט)חולין
 ספני לעשות יכול ולא בתרועה נאנם אם שדפרתקצב(

 לשכרים יחזור אונם שום מפני או רוחוקוצר
 תקיעה כין להפמיק ראמור נדטמע ב2כאן רבי. ליוהורה
 טפסיקין הי' בע"ש שתקעו התקיעות וזטאנילתרועה

 אחר לרבר סיסן ואחת אחת כל להיות כן רתקנוםכיון
 העם לבמל הי' הראשונה )התקיעה לי' קחשיב הפמקלאו

 וכו'. וחניותי' העיר לבמל שני'שבשרות
 אין(. ר"ה ע"א י')ערכין

 לא יום בכל להתככר עשויין ירדשלים שוקיתקצג(
 רגילים ככור בשעת אלא מתככריםשחזקתן

 השוקים כשכורקין איינ מעות שם יש אם ולחפשלעיין
 היו אם השרץ סן כערשה או כשעורה עצם שם יהאשלא
 נסצאות. היו מעותשם

 ש"ם(. ר"ה ע"כ נ"1)נרה
 )ר"ת(. מחיים נאמר אינו הנמקל שורתקצר(

 ננב(. ר"ה ע"ב ל"ג)כתוכות
 רחייכין ברובא רנתערכ והיכא הנטקל שדרתקצה(

 רפריש כל אסרינן ולא ניירי אפילורפמרינן
 אלא קאמר בהנאה רמישתרו פמורין לאו פרישפרובא
 בעלים רכמיתת להורגם רינא בי אמרחוה רלאפמורין
 לא כ"ע רבארם בארם ליתי רלא ךעדןא השור. מיתתכך

 הני נינהו הנאה ראימורי כיון תתמה ךאל רפמיריפליני
 להורגן ויזקיקו סיתה רכנן בהו תקינו לא אסאירשסעתין

 כל אסרו אלא הנאה אימורי כל להרוג ב"ר יזקיקנווכי
 נאמר אינו הנמקל רשור אור"ת דעדןא זכה להרגןהקודם
 אחרים בשוורים שנתערב רינו ננמר שלא שור וע"כמחיים
 ואין ועבורה כגיזה ימותרין פמורין כולם רינםשננסר
 לכשישחטו סיהא מסקי5ה רפמורין כיון -הרין עינויכאן
 בהנאה. אמורין יהו ימותואו

 כשור(. ר"ה ע"ב ע"ם)מנהררין
 רשור )ם"ה( ככ"ק ראמר הא הנמקל שורתקצו(

 היינו לרריא אפילו סכור אינו מכרו רינושננמר
 לו ראין ךעדך למקלו ומצ:ה רינו לענות ראמורטשום
 יותר כו לזכות יכול אינו והלוקח בעלים לו ראיןסכר

 סכר לו ראין ר"ת שאוסר סה וסיהו )ר"ת( ארםכדטאר
 'לקיים. נוכל לא זה כעליס לואין

 אפילו(. ר"ה ע"ב ע')זבחים
 ורככ חבירו ובא שור נבי על רכב הנטקל שדרתקצז(

 סוקדשין וחלב ומלה גרי ראש גבי עלוססיכה
 הנאתן ררך שאינה לפי הנמקל בשור רשרי מכתו נביעל

 שור א"כ מחיים נאסר אינו הנמקל רשור אור"ת1עדך
 פמורין כו5ן רינן שננמר באחרים שנתערכ רינו ננמרש5א

 יהו יסותו או לכשישחמו מידי ועבורה בניזהוסותרין
 בהנאה.אמורין

 אפילו(. ר"ה ע"ב ע')זבחים
 שמצא כסו רנרמינן 5ר"י ונראה הנמקל שדרתקצח(

 שנתערב רינו נגסר שלא כשור ישן אחרבמפר
 מעליא בשוורים אלא רינן( שננמר באחרים )ול"גבאחרים
 אלא שור של רינו נומרין ראין משום רכנן ופמרועמקינן
 כדטמע פמורין כולן רקתני רמתני' י"ת ל1 ר1קשיבבפניו

 הי' מעליא בשוורים נתערכ אכל חיוכא בנישהאחרים
 פריש מרוב2 רפריש וכל רניירין ניככשינהו ר"לאוסר
 ומיירי ככ"ש אומר הנסקל רשור )ע"ר( רע"זוסתני'
 ניככשינהו. לסיסר דליכאבשנמק5

 אפילו(. ר"ה ע"ב ע')זבחים
 שנים 5וקה הסוכיע הכ2דל~אשין מ8כןדדי 2טד81תקצט(

 שהרי לוקה המוקרשין פמולין בשורןהב2נהיג
 הקונמרם ופירש נופים כשני הכ' יעשאו היא חהיגיף



ר5 נחמראפר שיץמ9ינת התוספותקובץ

 כענין פירש דך"וע עליו יש קרשים ותורת חוליןרתורת
 מינין. ב' שהם וכאיל כצבי בי' רכתיב חומר כמיןאחר

 אבל בנופו כד2וי השור מושך אי רוקא דחייבןדןבונהיג
 יוכלו לא כן לא ראם בהנהגה לוקה אין המשכהבלא

 אחר. ממקום המקרש מסול שורלהנהינ
 המנהינ(. ור"ה '2הרי ר"ה ע"א כ"ב)מכות

 אומר יעקב בן רר"א מזה זה הנאה שנררו שותפיןתר(
 רמבר שלו לתוך נכנכ וזה שלו לתוך נכנםזה

 לי' אמור וראי דכמידץך קמהלך ברירי' וכ"א ברירהיש
 ראמר מותר בכולו להלך אבל החצר בכל פירותלשטוח
 חלקו. היינו רקמהלך רוכתאבכל

 השותפין(. ר"ה ע"ב מ"ה)נררים
 כרב רפכקינן דהא ר"ת טפרש שדתפיןתרא(

 כל מזה זה הנאה שנררו )רשותפין יעקבבן אליעוי
 כהטום אלא ברירה ריש מטעם לאו שלו( לתוך נכנםאחר

 אמרו שאם לפי"ז ד4ל":: הנאה במורר מותררויתור
 שאסר מי ד4ודכם לחצר ליכנם אמורין בררימהעצמם
 ממעם שפיר רפכקינן וך"י מותר רויתור ליכנםמותר
 אסור. רויתור לעיל בפרקין מתמא ואשכחןברירה

 אמר(. ר"ה ע"ב מ"ו)נררים
 השותפין חלוקת רגבי ור"ת ר"ח פירש שדתפיןתרב(

 זה ער חברי' על חר לעכב ריכול )קה.(בכ"מ
 ימכרו ואז לעכב יכולין יהורה( רבי שחושכ )הפרקיםהזמן

 זמן. יש רבר לכל וכןויחלוקו
 לשותפין(. ר"ה ע"ב ל"א)גימין

 חבירו ברעת שלא לחלוק הבא שותף שדתפיןתרנ(
 ששייכא הקרקעות לחלוק יכול אם לר"יממפקא

 אלא קו:( )כ"ב יאמר מהא ליקיק דאין ברוחותקפירא
 גם קיימת שהחלוקה רמשמע וכו' תלתא בי הנימעתה
 לו נפל עמו וחלקו כשחזר היינו למימר איכאבקרקע
 השנים כשחלקו בתחלה לו שנפל עצמו חלק אותובגורל
 גורל. ומטיל חוזר מ"מ אכל חלוקתם קיימת ראזבלעריו

 כית(. ר"ה ע"א ל"ר)גימין
 הרבה יקרים ברמים אפילו אגדד או גדד שדתפין,תרר(

 )ר"י(. אגור או גור לו לומר יכול משוייויותר
 שותפו עני ימלק עשיר כל רא"כ לריצב"א נראהד4~ין
 חלוקה. רין בה שאיןברבר

 אית(. ר"ה ע"א י"נ)ב"כ
 אפילו חולקין אין אחר בכרר ונביאים תורה שותפיןתרה(

 הספר. בזיון רהוי רוציםשניהם
 שאם(. ר"ה ע"א י"ר)ב"ב

 ונתרפא חלה מהן שאחר אחין דהן שותפיןתרו(
 בר"א פ"י בתומפתא ותניא עצמו משלרנתרפא

 הרי קצבה לה שאין רפואה אבל קצבה לה שישברפואה
 באונם כשחלה אבל האמצע מן ויתרפא מזונות בכללהיא
 מן נתרפא קצבה לה ליש קצבה לה אין בין חילוקאין

 חלה(. ר"ה ע"ב קמ"ר )ב"בהאמצע.
 ה"פ היזק שמיה ראיה היזק רמסיק למאי שדתפיןתרז(

 להכנים רוצה אם אפילו כאמצע חצר חולקיןאין
 בב"ב משמע )כן חלוקה משיעור בפחות אפילו שלובתוך
 ח'(. אות תום' פמקי )ב"ב 5או(. מאי ד"ה ע"בב'

 כריחותא אבל הקב"ה לפני שחוק אין שחדקחיח(
 יש.בעלמא

 אין(. ר"ה ע"ב נ')ע"ז

 צריך בשחימה וכן בברכה( הרעת )הימח שחיטהתרם(
 לשחימה( ברכה בין הפמיק )אם ולברךלחזור

 ותרנגולים בהמות יותר העור כמו רשחימה מכרלתא לאואי
 תפם5 שלא לך ישמם שלא היטב אחוז שיאמר אולשחוט
 הפמקה. זו איןהשחיטה

 הבא(. ר"ה ע"א מ')כרכות
 שאינו אעפ"י יריו לאמן שיורע שוחם שחיטהתרי(

 משחימתו לאכול מותר שחימה בהלכותבקי
 אב5 ררם ולא שהה שלא ורואה ע"ג עומר שגרולוהוא
 ע"נ. עומר מהני לא יריו לאמן יורע אינואם

 והיורע(. ר"ה ע"ב מ"ב)מוכה
 אימור בחזקת בחייה בהמה יאר"ה שחיטהתריא(

 פירש"י נשחמה במה לך שיורע ערעוסדת
 לא אמ"ה ראימור נהירא ולא החי ,מן אבר אימורבחזקת
 אימוד היינו אימור יחזקת נ"ל לכן מחיים אקאשייך
 ואכול. שחום ואכלת תזבח אמר ררחמנא זכוחהשאינה

 בחזקת(. ר"ה ע"א כ"ה)ביצה
 בחזקת עומרת היא כד2נשחמה בהמה שחימהתריבתריב(

 הוא שאכל לאחר מריפה נמצאת אם מיהוהיתר
 כ"כ. למהר לו הי' שלא כאונס ולא כשוגגנענש

 אורח(. ר"ה ע"ב כ"ה)ביצה
 לתקנו בירו אין רהשתא אע"ג ושחימה לןדקיכפהתריג(

 מהימן אמאי ראל"כ לשחום בירו הי'מעיקרא
 דבוה רמהימן. יום ככל ומעשים איסורא ראיתחזקכיון
 יורעת שאין אע"ם בשחיטה הנשים על מומכיןשאנו
 להשכיר או לשחוט ללטור שבירה כיון שחימההלכות
 רמי. ככירה לה שישחטולאחרים

 ע"א(. ר"ה ע"ב ב')גימין
 ובעברים בנשים כשרה רשחימה אע"ג שחיטהתריר(

 אם כי עברי לא לכתחלה אבל ריעברהיינו
 מיוחמין.כשרים

 אין(. ר"ה ע"כ ע"1)קירושין
 במכין כמו לכתחלה אפילו כשר נצור שחיטהתרמו(

 לסכין. צור בין כלל לחלק איןולפיכך
 היכא(. ר"ה מ"א)ב"ק

 ולהקטיר לעכו"ם רמה לזרוק בהמה השוחם שחימהתרמז(
 מותרת אמר ור"ל אסורה אמר ר"י לעכו"םחלבה

 לאכול אמור לעכו"ם רמומר באכילה ולא בהנאהפי'
 מומר הי' רלא כיון שרי באכילה אפילו א,ינמשחימתו
 מומר. רנעשה הוא זו ובשחימהמעיקרא

 ר"ל(. ר"ה ע"א מ"א)מנהירין
 לע"א בכומר היינו לע"א ישחימתן מין שחיטהתריז(

 ע"א העובר ישראל אבל ביותר ארוקשהוא
 מין. כשחימת שחימתואין

 איזהו(. ר"ה ע"ב כ"ו)ע"ז
 עופות ונם שחימה בלא מותר חגבים ~טדקיכפה,תריח(

 בין שהומלו מפני אלא שחיטה הוצרכולא
 לרגים.בהמה

 .יעגלש. ר"ה ע"א ל"ח )ע"ז-
 בזר רכשירה כד2ום פירש"י עבודה ילאו שחיטהתרים(

 עבורה רלאו. מאורלייני"ש יעקב רכינוןכשירש
 פירש"י ליישב נראה רהיי כחולין אפילו רנוהגתהיא

 הפסולין כל' בה רהובשרו כיון היא עבורה לאורשחיטה
 לפני עבודה ח~יבא לא ססתסא ועכדים נשיםואפילו
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 או בחו5ין רנוהנת משום או שיהא טעם מאיזההמקום
 עבורה 5או מפרש שכהטון דרנניבו אחרינא טעמאאום
 אם ובשחיטה בפנים יעמור שהמקב5 בעינן קב5הרנבי
 כשר. ושחמ 5פנים ידו והושיםעמד

 והא(. ר"ה ע"ב י"ר)זבחים
 וערום בירך ולא שחט א"י בה5' בתב שחיטהתרכ(

 חומרות שהם ונראה פמולה שחימהששחם
 א"י. הלכות שכ' מדעתו החכם אותו אוטר שהי'בעלכהו

 שהשחיטה(. ר"ה ע"ב 5"א)זבחים
 ששוחמ 5פי ח5רה רהושב ונראה חלדה קטדקימםדו,תרכא(

 רחבה. בסכין ואפי5ו 5מע5ה ממטההמימן
 מ5ק(. ר"ה ע"א מ"ה)זבחים

 עופות שוחמ כשארם מרקדקים מכאן שחיטהתרככ(
 שהוזר 5עוף עוף בין וסה הרבה בהמותאו

 שחוזר הכא כראמרינן בירו היא עבירה ום"םומברך
 ריכו5 רכיון ממתברא ך23ידוך הכיחמה. ממערכיע5יהם
 5ברכה זקוק שיהא כרי 5רבר 5ו אין אהת בברכהלפטור
 5עוף עוף בין מח ןשגמא צריכה שאינה ברכה והוישני'
 עוף שוא5 שאם פשום יבר רזה מעורתו באמצעכמח

 ברוך. אטו5 רהוה מירי הפמק חשוב 5א5שחום
 מח(. ר"ה ע"א 5"ו)מנחות

 מפני ישחמו 5א רנשים א"י בה5' נתב שחיטהתרכנ(
 במוקרשין ראפי5ו נראה ואין ק5ותשדעתן

 5כתח5ה.שוחטות
 הב5(. ר"ה ע"א ב')חו5ין

 5כתח5ה חו5ין 5הן מומרין אין חש"ו שחימהתרכר(
 ריטעו 5כ5בים 5הש5יך כרי אפי5ו5שחום

 מותר. אותן רואין באחרים אב5 שחימתן5הכשיר
 שמא(. ר"ה ע"א ב')חו5ין

 עיקור ומיהו מיננר דעיקור הנרמה שחיטה,תרכה(
 מינכר. 5א פגומהדמכין

 שמא(. ר"ה ע"ב ב')חו5ין
 שרת. כ5י מעונה אינו אבל נ5י סעונה שחיטהתרכו(

 כגון(. ר"ה ע"א נ')חו5ין
 פירוש מומחין שאין אע"פ שוחטין דהכ5 שחיטהתרכז(

 בי' ירעינן ראי 5א או גמיר אי ירעינןר5א
 פמו5ה. שחימתו בריעבר אפי5ו נםירד5א

 אע"פ(. ר"ה ע"ב ג')חו5ין
 5תיאבון נבי5ות אוכ5 . מומר ישרא5 שחיטהתרכה(

 ע5 עומר אחר אין אפי5ו 5ו ונותן מכיןבורק
 איסורא. ואכיל היתירא שביק רלא ונכנם יוצא ו5אגביו
 דמירתת סכין בריקת בעי 5א ונכנם יוצא ישרא5 איכךר~י
 מהני 5א מכין בדק אפי5ו ונכנם יוצא ישראל איןואי

 עור. א5פני חייש ר5א ררם או שהה שמאדחיישינן
 בורק(. ר"ה ע"ב ג')חו5ין

 ראי 5תיאבון היינו רבר 5אותו מומר שדקימפדןתרכם(
 רפסו5ה. פשיטא5הכעים

 א5א(. ר"ה ע"ב ד')חו5ין
 ש5א 5שומרה רגי5ין בה ששוהטין סכין 2טדקימםדן,תר5(

 ש5 רכיתר 5ט5מ5 אמור שבת ו5עניןתתק5ק5
 דמי.מחרישה

 ו5יתקן(. ר"ה ע"ב ח')חו5ין
 5א נמי רמכינא רוחקא אנב סכין שוקיכ2ה,תרלא(

 אנן וע"כ רהיימא השחיטה במוף אלאב5ע

 עכו"ם שחתך בנ"ם ולס5וף 5חזור ש5א בניקורמקי5ין
 5חתוך אסור כשירה אפי5ו בה ששחמ טכיןבמכינו.

 רותח.בח
 מכין(. ור"ה אגב ר"ה ע"ב ח')חו5ין

 שיש בסכין בהמה 5כ5 ,משערינן סכין שחיטה,תר5ב(
 ו5א צואר כמלא 5צואר וחוץ צואר כמלאבה

 שהמכין ופעמים בריוח שישחוט כרי א5א זה שיעורהצריך
 צואר. כמלא הו5כת ב5א הרוב ושוחטחריף

 5"א ורף כרי ר"ה ע"א ט')חו5ין
 חוץ(. ר"הע"א

 שיתכוין עד כשר אינו בחו5ין אפי5ו שחיטהתר5ג(
 שמתכוין ער ממו5 ובקרשים מיטנים5חתיכת

 קרשים ש5 כגון אחר מתעמק יש דעדך וביחה .לשם
 מתעמק. מטעם רפמו5 ושחטו חו5ין שהואשפבור

 מנין(. ר"ה ע"א י"ג)חו5ין
 5ימרו ד5א יםים 5תוך שוחםין יאין שחיטהתר5ר(

 הספינה בראש אפ"ה שחים קא רימא5שרא
 הוא כרחך ע5 הוא רבמפינה דכיון יורעין רהכ5שוחםין
 א5א כן 5ומר וא"א מםינתו 5טנף ש5א הים 5תוךשוחם
 רופני ע5 ויורר שותת ורם ושוחם 5מפינה הוץ ידומוציא
המקינה.

 בין(. ר"ה ע"ב י"נ)הו5ין
 המאכ5ת את ויקה שנאמר בת5וש שהיא עוחיטהתר5ה(

 גם י5פינן מ"מ כתיב בקרשים קרא רהאיאע"ג
 ו5א בנו את 5שחום המאכ5ת את ויקח מרכתיב5חו5ין
 ררשינן ויכין ו5א ויקח וכתיב העו5ה את 5שחוםכתיב
 המחתך כתיב ו5א מאנ5ת דג2דכר~יב 5חו5ין גםת5וש
 רת5וש ממתני' 5הוכיח דיש בקדשים כ5י רבעינןררשינן
 יררום. רשמא לכתח5ה ו5א בריעבר כשר חברוו5במוף

 ת5וש(. ר"ה וע"ב מנין ר"ה ע"א ט"ז)חו5ין
 המכין אם בה ושחט בכות5 מנין נעץ שחיטהתר5ו(

 בריעבר רק כשר 5ממה בהמה וצוארלמעלה
 בריעגך אף פסי5 קא 5ממה ומכין 5מע5ה הבהמהוכשצואר
 אחרת. פעם יררום שמא ררמתי ש5א 5י ברי אמרואפי5ו

 אמר(. ד"ה ע"ב מ"ז)חו5ין
 הו5יר אם 5שחוט כשרה ממונמנת סכין שחיטה,תר5ז(

 רמכינא. ארישא רקייכמש או הביאו5א
 כאן(. ר"ה ע"ב י"ז)חו5ין

 כהטום אבישרא בורקין שחיטה ש5 סכין שחיטהתר5ח(
 קנה. כהטום ואמופראוושם

 אבישרא(. ר"ה ע"ב י"ז)חו5ין-
 כשרה הצואר( )צד הצדרין מן השוחם שחיטהתר5ם(

 5א אמו גזרה סימנין ההזיר ואפי5ו דיעבדרוקא
 5כתח5ה(. אפי5ו מפרש )ורש"יההויר

 השוהם(. ר"ה ע"ב י"ט)חו5ין
 מממה המימנין ששוחם 5פי חלדה שחיטהתרם(

 פירש )ובקונטרם רהבה במכין ואפי5ו5מעלה
 ח5דה(. הוי העצם תחת המכיןשחותך

 מפני(. ר"ה ע"ב כ')חו5ין
 אף בעוף אחר רוב לשחום מונרה שחיטהתרכאש(

 פמו5ה. מ"מ מרוב מפי המיכגים בשניריש
 חצי(. ר"ה ע"א כ"ז)הו5ין

 הוורירין את שישהום יער נר"י ק""י שחיטהתרמב(
 צ5או אם אב5 לכתח5ה ודוקא בעוףורוקא
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 שרי. הוורירין נחתכו ולאריעבר
 השוחט(. ר"ה ע"א כ"ז)חו5ין

 5ענין 5רנים 5רמותם סברא הי' ע1פות שחיטהתרמנ(
 )שהרי בהם ניכרת המים רבריאת כיוןשחימה

 בעוף רגם קמ"5 וע"כ כרנים( ברג5יהם קשקשת 5הםיש
 אחר. סימן 5שחוטמוכרח

 תרע(. ר"ה ע"ב כ"ז)חו5ין
 ררריש י"מ בבהמה ושנים בעוף אחר י1ב שחיטהתרמר(

 שנים שי"ן בעוף אחר א5"ף צותיך כאש"רבגים'
 5ספרע תיבות וראשי כמוהו אחר ש5 רובו רי"שבבהמה

 כמ1הו. אחד ש5 ר1ב1 הוי באש"רשל
 וע5(. ר"ה ע"א כ"ה)חו5ין

 מקומות ונ' רבשנים ה5כה שנן משמע שחיטהתרמה(
 כשרה.שחיטה

 5מרתנו(. ר"ה ע"ב 5')חו5ין
 הוצרך 5א 5צואר חוץ צואר מלא שצריך שחיטהתרמו(

 ופעמים בריוח שישחוט כרי א5א זהשיעור
 צואר. כמלא הו5כת ב5א הרוב ושוחט חריףשהסכין

 חוץ(. ר"ה ע"א 5"א)חו5ין
 בה"נ שהי' השיעור הוא נמה שהיי שחיטה,תרמז(

 כר"ח ר5א 5עוף ועוף ירקה ורקה לגסה גסהפסק
 5עוף. בהמה ראמרי ור"י כשמוא5שמיק5

 ושמוא5(. ר"ה ע"א 5"ב)חו5ין
 אם 5כתח5ה 5שחוט מ1תר מסוכנת שחיטה,תרמח(

 רנסו5ה 5רבנן 5הו קים מפרכם 5א )ראיתפרכם
 רש"י(. . שחיטתה, גמר קודםנשמתה

 השוחט(. ר"ה ע"א 5"ז)חו5ין
 אומר הנוסא 5תוך 5שחוט יאסור שחימהתרמט(

 5עכו"ם רם כמקב5 רנראה נקי' גומא רהיינור"ת
 נקיה. שאינה גומא לתוך אפי5ו ס5שחוט 5יזהרוכ!וב

 אין(. ר"ה ע"א מ"א)חו5ין
 במים תרנג51ת שנותנים יש תרנגולת שחימה,תרנ(

 הנוצה 5הסיר ברמץ אותה וטומנין שחיטהאחר
 רמא. שאיב מישאב האש בתרנגו5תכי

 רישא(, ר"ה ע"ב צ"ג)חו5ין
 5רש"י כשר המפרקת גם וחתך שחט שחימהתרנא(

 זה 5יתא ש5פנינו רבתוכ' כ"י)ובנוסחאות
 5ישווי' ד5א ר"ה רש"י מרברי שהוא נראה 5כאורהאך

 5שנים המפרקת כ5 יחתוך ש5א ע"א( כ"ז )חו5יןניסטרא
 כהטמע המפרקת כ5 שרייק רש"י רמלשון הפסקן1סובר
 מיפס5(. 5א הספרקת כ5 חתך 5א אםהא

 ע"ה(. אות תום' פסקי)חולין
 מנייבי5"א שמעון ר' והרב מפרכמת שחימה,תרנב(

 כה5כתה השחיטה ננמרה רכי מפרש הי'זצ'!5
 כחיה. מפרכסת חשובה5א

 יהא(. ר"ה ע"א 5"ב)בכורות
 יהא חוץ ריטחוטי הר"ם הקשה חוץ שחימהתרננ(

 יצאו שמתו קרשים כראמרינן באכי5המותר
 אמה"ח איסור מירי מוציאה שהשחיטה נאמר מעי5ה,מירי

 5הם ואין אסור בש5ד ש5י מה הר"ם פירשלפיכך
 חו5ין תורת 5הם הי' לא בש5י ש5ך אף וכו' קרשיםתורת
 אכי5ה. רהיינו בהו רשייך 5התרה חזוו5א

 מה(. ר"ה ע"ב נ"ז)קירושין
 לשחיטה ישנה ים"5 י"י עי יקשה חדץ שחיטה,תרנד(

 הא חויו שחוטי ע5 חייב 5מה סוף וערמתח5ה
 ראוי אינו ושוב חוץ שחוטי כהשום נאסר השחיטהבתחלת
 רחייב. רחמנא נ5י רבהכי די"ל כךער. אוה5לפתח

 שחיטה(. ר"ה ע"א ע"1)ב"ק
 נבי5ה כררי טטהר חוץ דשחוטי חןץ שדץימ!וץתרנה(

 5טהר. נמי מועי5ה 5חייבו שחיטה דהועי5הכיון
 יכ51(. ר"ה ע"א ס"ט)זבחים

 שחיטת כעין הוי בררום שחיטה חדץ שדץיכ!תתרנו(
 דמי. דחנקינהו וכמוחוץ

 זאת(. ד"ה ע"א ס')נדה
 ידים שחיטה בשעת 5נוף אין התמיד שחימתתרנז(

 החיצונים חוק הוא כי יחרורנ5ים
)תמיד(.

 5י' אית דר"נ 5קיימו צריך שנתבו שמרדתתרנח(
 בריני, כוותי' 5ן וקיימאהכי

 רש"י(. ד"ה ע"ב ע"ח)שבת
 קריעה ע"י פרוע שטר 5השהות אסור שטרותתרנט(

ומחיקה.
 רצ"ה(. אות תום' פסקי)שבת

 ואנו מספק שטר שום 5פס51 5נ1 אין שמרדתתרם(
 בסנהררין כדמוכח מספק שטר 5הכשירתו5ין

)לב.(
 5שמרות(. ד"ה ע"א ב')ר"ה

 סתי 5ירע זמן דתקון שחרור שמר שמרות,תרסא(
 ישרא5. בבת והותר בשפחה נאסרמתי

 והא(. ד"ה ע"ב 5"א)יבמות
 הק5ף רודאי פר"י שוב חדב שמר שמרות,תרסב(

 שררכו אע"פ חזקתו יפסיר ש5א 5עכביכו5
 שנוכל זמן כ5 5הוציא יוכ5 5א החוב אב5 נבי'5הפקיר
 התובע( אצ5 הנתבע )היינו גבי' הפקיר ר5מא5הסתפק
 5עצסו. 5עכב יכו5 אחר חפץןכן

 אותיות(. ד"ה ע"א קט"ז)יבמות
 יש סימן בו יודע אינו אם שם'יח שכ!רדת,תרסג(

 בו יהא ש5א א"א כי חבירו ש5 שהוא5חוש
סיסן.

 אותיות(. ר"ה ע"א קט"ז)יבמות
 )במוציא 5ה ניחוש 5מאי אביי יאמר שמרותתרכר(

 ראמרינן והא זהיר מיזהר 5נפי5ה אישס"ח(
 רחיישינן פי' ראי' 5הביא צריך אסך אביי )קענ.(בב"ב
 אב5 דרבים בנפי5ה איירי רהתם די"ך ופקרון5נפי5ה
 יוסף וימצאנו שמעון בן מיוסף שיפו5 ריחיד5נפי5ה

 מהדדי ישמטו ד~~דץיכ! חיי'טינן לא וראי אחר שמעוןבן
 ררבים. נפי5ה כסוהוי

 5מאי(. ר"ה ע"א קס"ז)יבמות
 אותו א5א שטר חשוב לא אחד בעד שמרותתרסה(

 ןנכ! מקנה רספר רומיא ערים שני 5ושיש
 הלוה מרעת שניהם מיעת כשעשוי א5א שטר חשוב5א

 5א ה5וה מרעת ש5א בערותו כשכותב אבל חייבשהוא
 ורבי(. ר"ה ע"א כ' )כתובות שטרא.חשוב
 אינו שטר רבכ5 יצחק 5רבינו נראה שמרותתרסו(

 ברבינו ו5א שטרו 5ו שיחזיר ער 5פרוערני5
 בו רנובה ערים בו שיש בשטר רק רהוא שפוסקא5פס

 משועברים.כגכסים
 הוציא(. ד"ה ע"א כ"א)כתובות



 נחמראוצר שי?-יעיטת ףיןומפותקךבץ2*

 קנו 5י' והבו וחתמו כתבו 5עדים אמר 2טמרותתרסז(
 דדוקא ריב"א בשם מרדכי בר' פר"יסיני'

 שיהי' רוצה שאינו בי'( אימלוכי 5א )אם חוזד מכרבשמר
 אב5 מכה2עבדי מריף מכר דשטר בשטר שיעבורע5יו

 יכו5 אינו בשמר אף 5ראייה א5א השטר שאיןבמתנה
 שרוצה מי5תא רמוכחא 5רמאה תקנתא דעבדינן5חזור
 משום בשמר חוזר בטתנה דאמ מפרש ךך"ין ממתנהלחזור
 שהוא העו5ם שיסברו עילוי' שמרי ד5יפשו לי' ניחאד5א
 5ו. מלה5ות ונמנעיו שיעבוד שיש מכרשטר

 כתובו(. ד"ה ע"א נ"ה)כתובות
 מדאוריי' מכר הוי 5א מכירתה שם"ח 7טם2רךין,תרסח(

 שמ"ח המוכר )היינו מחו5 אמאי מכד הוידאי
 מכר הוי ד5א לר"ת נראה ךכן מחו5( ומח5ו וחזרולחבירו
 רהיינו י"מ המוכר ר"ה ע"א מ"ח )ובקידושין מדרבנןאלא
 כה2ום מחו5 ומח5ו וחזרו 5חבירו שט"ח דמוכרטעמא
 כח 5הפקיע א5ים ו5א מדרכנן א5א אינו שמדדקנין

 אותו(. 5מחו5 יוכ5 ש5אהראשון
 המוכר(. ד"ה ע"ב פ"ה)כתובות

 דרב כסברא דר"י סברא ואתא שמ"חתרסמ(7טפ2רות,
 ע5 שט"ח המוציא ע5 שנשא5 זצ"ל נאוןפ5טוי

 והפטר שפרעתני השבע מ5וה וא"5 פרעתיך וא"לחבירו
 ה'2בע שטר בידיך שיש אתה אלא נשבע איני הלוהואמר
 יכו5 המ5וה שאין ךוקשיב הלוה את שישביעו מהווטו5
 אינו ואם ומיפרע ישבע א5א ה5וה ע5 שבועתולהפך
 מן דהא זו סברא נ"ל ךאינך ה5וה נפמר 5ישבערוצה
 הוא ורבנן '2בועה ב5א השמר בע5 5יפטר הואדינא

 ש5 דעתו 5השים כדי ו5יטו5 5י'2בע המלוה עלדאחמור
 ומרעת קאמרת קושמא אי מלוה 5י' אמר כי ה5כךליה

 ספכינן הכא גם וה5כך מענה מענתי' והפמר השבעלשטרא
 מראורייתא מחויב הי' אם אבל דרבנן שבועה כ5כדין

 הנתבע. ע5 5הפך יכו5 הי' 5אלישבע
 רי"ר(. תום' ע"א פ"ח)כתובות

 יש שאם 5הוכיח יש ימכאן שמייח'תדע-ק2ם82ךין,
 בק' 55וי ומכר זוז בר' שמעון ע5 שטרלראובן

 ואע"פ שקנאה מה כפי מנה א5א כח2מעון 5וי נובהאינו
 זה דין בעיני ךקשה כמאתים בחוב 5ו מסרושראובן
 5וי הו5ך אינו 55וי מתנה זה שמ"ח 5יתן דוצהשא5ו
 בעיני והנכדן בתוכו שכתוב סה כ5 כה2מעוןוגובהו
 זכות כ5 עם שמרו 5ו 5מסור רוצה בע"ח שאםדאה"נ
 ההיא )בנמ' הא5מ כ5 המיכר סן גובה שהוא בו 5ושיש
 ו5הפסיד 5הקנותו רוצה שאינו כגון הב"ע אלא וכו'(נברא
 לו כותב שאין מרפא 5ו שיכתבו מב"ד שואל והואללוה
בת"ק.

 רי"ד(. תום' ע"ב צ"א)כתובות
 יכו5 אין שליש ביד שמר שמייח שמרות,תרעא(

 בתום' 5א מצאתי 5א שנקדתי מה )כ5לסחול
 כשמכר אפי5ו דהא -הוא מעות ךלע"ך בשאנ"ץ ולאשלנו
 אפ"ה מזה נדו5 ש5יש לך דאין ה5וקח ביד ושמרהשטר
 שצריך ךלםןענייר שליש(. ביד כשהוא כש"כ 5מחו5יכו5
 כאן מהתום' זה גם מוכח אין כי הנם ג' במעמדלהיות
 ודו"ק. דב"מ פ"ק כדאי' אמיתי הוא הדיןמ"מ

 ס"ז-. אות תום' פסקיכתובות
 מיומיא יקוום אין ערים שטייח, שמרות,תרעב(

 עריכ2 )מררכי( שכתב ספר לכתיבתחתיסתו

 אהך ךעך בב"ד שנתקיים שטר ראינו 5העידיכו5ים
 שמר. חשוב 5אבשטר

 ע"ו(. אות תום' פסקי)כתובות
 ע5 וע"א בכתב ע"א עדימ שפ2"ה, שפ2רךין,תרענ(

 אומר והשני בשמר אחד ך4עם מצטרפי לא , פה.
 שנקדתי מה )כ5 מהף 5מלוה ה5וה מן השמר '2נמסרראיתי
 ישנאמר 5א אם בהיפך נמ2מע סתום' ריהמא לפום כיצ"ע

 מצמרפק דאין התום' רמתרצין ךאדט* א5ו לפסקיםשודאי
 אבל תירוץ 5חד דוקא היעו הי2מר מסירת ראהכי2אחד
 כה אינו 5ירוש5מי או ר"י אומר ועור ש5 האנזת5פי
 בע"א מתום' הפי2מ י"5 )גם וצ"ע. דפ5יף מנ"5 ק"ק4מ:ן
 5דקרק מהדיוק היינו איירי דהתם התוס' י2אומרדטה

 1*ג:ל א"ש הף ואז השטר מסירת בשראהדמצמרפק
 כן(. דאינו רואה התום' סומות היורע י2כ5 בר5כ5
 אמר ד"ה קם"ה ב"ב בתום' המע"ן כי רק 5א במ"כ)א"ה
 משפט שפמו הפסקים וא5ו ד5ק"מ בפשימות יראהאביי
.צדקן

 ע"זג אות תום' פסקי)כתובות
 זכות ראמרי ייבנן ,יטתרת8 7טפםח 7טם2רות,,תרער(

 5א5תר דחכה פשיטא 5חירות עיוצא לעבדהוא
 ראי2ונה ךנ7%ט7טק כזכי תן שחרור גבי דאמריטכיט
 ט2וחרר. העבר 5היות הי52יח 5וזכה

 5א(. ד"ה ע"ב מ')נימין
 ראוי הי' עכו"ם ש5 בערכאוה העו5ים 'טטמת-ךךןתרעה(

 5ראי' העומדים אותם אפי5ו התורה 0ן5פסו5
 י2הוא בסהדותייהו 5ן דקים היכא הוא דרבנן תקנתאא5א
 5קמן קאמר מתנה שמר ךנ%"נ! נפשייהו מדי ד5אאמת
 משום קאמר דקושמא אע"ג הזא בע5מא דחספאף:(
 שמר. כאן איןדהרי

 אע"פ(. ד"ה ע"ב מ'עימין
 וחותמים 5פניהם קורק יודעים י2אין עדים '2טמט-ךיןתרעו(

 על להעיד צריכין '2אין עד מפי עד הויו5א
 שמם :,3י ך בשמר כתוב שכך שאומר א5א_ המעשהעקר
 5הו דאית דדייני וספרי ר"נ כנון יחיד אפי5ו אוקורין

אימתא.
 קורין(. ר"ה ע"2 מ')גימין

 עכו"ם בו ,2חותמין נ1ר2בות ז2ת2חח עטכטו-ורן,תדעז(
 חתימה עדי ו5א מסירה עדי 5א בושאין-

 על 5קטת שטר חשיב 5א בע"ד הודאת ו5א 5העידשכשרים
 בע5מא. חספא א5א הף ולאידו

 ד"ה ע"ב י'מימין
 שחרור שמר תן האומר עטתרור 7טכם8 7טנטרהז,תרעח( חספא"

 5אדם 5ו י2זכין 5פי 5חזור יכו5 אינו 5עבדיזה
 קצק של עבדו ה" עצמך הנע בעי ביוש5כר בפנטש5א

 נמכד העבד אחר דע"י כטן ומתרץ לעבד הוא חובההרי
 5חזר. הבעה"ב יכו5 אינו ע"כ כרחובע5

 בגימי(. ד"ה ע"ב י"אעימין
 זמן בו תיקנו ימה 7טוזרור ו2מט- 2טמטחתז,תרעמ(

 לבא טכל נמי זמן ב5א ידיו מעשה משוםראי
 דתקט ך4עך"'י נשתחרר יום שמאותו 5ו ויכתבולב"ד
 עבדו מוכר אדם שהי' פעמים זמן בי' הוי 5א דאיזמן

 העבד אומר והי' זמן בלא שיחרור גמ 5ו כותבואח"כ
 5שחרור קודם שלך מכר י2שטר ראי' אייתי שני5רבו

 ממנו -5הוציא בא יה5וקח בעצמו מוחזק הואשהעבד



ילב נחמדאדצר שיקטעיטת התומפותקובץ
 מפני(. ד"ה ע"א י"ז)גיטיןהשעבוד.
 במזרח הי' מסלינן דבנם דאע"ג ואור"י עטפ!רות,תרפ(

 בשאר מ"מ יחתמו שלא עדים וה"ה במערבוכתב
 בסנהדרין כדכהטמע כשר בהיני שילי כתב אםשסרות
 כשר בשסר הכתוב ביום בעיר הי' שלא דאע"פ)לב.(
 לי' כדאמר שמרות בשאר אף ליזהר צריך לכתחלהאבל
 כי(. ד"ה ע"א פ' )גימין וכו'. לספרי'רב

 נפסל שמר שאין ראי' הביא ר"ת שטרותתרפא(
 )כתובות מדאמר צריך שאין דבר בוכשנשתנה

 קא טילתא אכולה דלאו ליוחסין משטרות מעלין דאיןכד:(
 כהן שהוא שכתוב מה על ולא שבשמד אמנה אלאמסהדי
 דעדים הוא וסברא כשר השמר כהן אינו אפילואלמא
 מעשה. עיקד אלא קיימילא

 ושם(. ד"ה ע"א פ')גימין
 כדאמרי' פרומה השמר 'טישוה צריך אין שטרותתרפב(

 כשר. הנאה איסורי על כתבו כ.()גימין
 ואשה(. ד"ה ע"א נ')קידושין

 ואור"ת החרם על כשר דשמר הכא פשמע שטרותתרפנ(
 מסירה עדי פו.( )גימין דאמר אלעזר כר'דאתיא

 על כשר אינו כרתי חתימה עדי דאמר לר"מ אבלכרתי
 לא החרם גבי שעל דעדים )מח.( לקמן כדמוכחהחדם
 להזדייף שיכול דדבר בחרם כלום מתוכו מוכיח ואיןחשיבי
 לעמוד ראוי דבעינן לראי' העומדות רננשטרותהוא

 הכשיר. לא ר"א גם רביםליכוים
 כתב(. ד"ה ע"א מ')קידושין

 מתנה בלשון פעמים כמה נותב שטר 2טכ!רות,תרפד(
 דפרקין בירושלמי מפ' מכר הוא שבאמתאף

 בסתם שדה דמוכר ודות בור לגבי היינו מתנה של כחדיפוי
 הכל. נותן יפה בעין מתנה אבל ודות בוד מכרלא

 ולמה(. ד"ה ע"א כ"1)קידושין
 ורמי קציר כד שכ"מ בשמר כ1תבין שטרותתרפה(

 רנלוהי. על כדמהלך בריא רננמתנתבערסיה
 פסקי)קידושין

 קנ"א(. אות תום,
 בירושלים. אלא בשמרות שעות כותבין אין שטרותתרפו(

 דאיכא(. ד"ה ע"א ח')ב"ק
 לחבידו שמ"ח במוכר שוין ור"ח פר"ת שטרותתרפז(

 מה כל ללוקח לפרוע המוחל שחייב ומחלווחזרו
 כתובתה מוכרת לנך דגרמי דינא משום בשמרשכתוב
 למיגבי קיימא לא המקח דבשעת משום כועותיו לומחזרת
 לחבירו שמ"ח במוכר דאף סובר שמואל ררנניבובי'
 אור"י. וכן מעותיו אלא לו להחזיד חייב אין ומחלווחזר

 מ"ז(. כלל אשד"י הגהות ע"א כ"ז)ב"ק
 החתומים דעדים ירבנן שטר קיום שטרות,תרפח(

 וא"צ דמי בב"ד עדותן שנחקרה כמי השמרעל
 ב"ד. בפני שלא מקיימין הלכך דצריך הוא ומדרבנןקיום

 מקיימין(. ד"ה ע"ב קי"ב)ב"ק
 מה"ת דקנה נראה חיים 1ליבינו שט"ח שטרות,תרפם(

 שמוכד קרקעות ללוה יש אם שס"ח()מכידת
 בקדקעות. לו שיש שיעבודלו

 יצא(. ד"ה ע"ב נ"ו)ב"מ
 פסולים המוקדמין חוב שמרי שט"ח עטכ!רות,תדצ(

 בתום' עיין שסר, ד"ה ע"א ע"ב )ב"מלגמדי
 דהבא(. כדש"י ופוסקין ההיפך כותבין שם כי ע"ב ל'ב"ק

 רס"ח(. אות תוס' פסקי)ב"מ

 כתב צד:( )כתובות דאמר דהא 1נראה שטרותתרצא(
 ששמד אע"פ לו שמסר זה קנה לאחר ומסרלאחר

 הלכך אחד ביום שנכתבו דוקא היינו מקודם נכתבהא'
 הדאשון השמד מתוך ניכר ואין הואיל זכה במסירההקודם
 שנכתב זה קונה ימים בשני ננתב אבל בבתיבהשקדם

 תחלה. לשני שמסר אע"פ תחלהלו
 ושמואל(. ד"ה ע"א ל"ה)ב"ב

 כהטום נ' הצריכו שטרות קיום שטרות,תרצב(
 בפירוש ב"ד שעשאו ובמקום ב"ד שיהאדבעינן

 סגי.בשנים
 קיום(. ד"ה ע"א מ')ב"ב

 משו"ה מדרבנן אלא ל"ה שסרות מנירת שטרותתרצנ(
 המכירה. אחר נם להלוה לכ,חול יכולהמלוה

 הקרקע שיעבוד גם מדאורייתא קני לא אמאיוקשה
 להקדישו יכול שאין דכמו רי"ל בכסף נקנית קרקעדהא
 כוה"ת. להקנותם יכול אין כך בדשותו אינם שהקרקעותכיון

 קני(. ד"ה ע"ב ע"1)ב"ב
 גמ כדאמד גמ קרוי חוב שטר כל שטרות,תרצד(

 אחריו. בו שאיןחוב
 גם(. ד"ה ע"א ק"ם)ב"ב

 ה' בו שיש שסד על פסק יהודאי 1יב שטרותתרצה(
 פסול או קרוב מהן אחד ונמצא יותר אועדים

 בסוף חתומי אי אבל חתמו לכבוד כדאמרינן כשרבתחלה
 מאן דאפילו יח:( )בגימין דאמר לד"ת נראה ואיןפסול

 שמרות בשאר לאיחלופי דאתי לכתחלה פסול בסוףדמכשר
 חתמו שהפסולים כי חתמו תנאי משום יאמרו ולאדעלמא
 יהודאי. רב כדפסיק ר"ת פסק רלננסוףלכתחלה

 נמצא(. ד"ה ע"ב קם"ב)ב"ב
 וכו' כשר בקרובים מילאהו חזקי' אטר שטרותתרצו(

 בשלשה פוסל סוכה אויר שהרי תתמהואל
 דמילאהו נימא האיך וקשה בארבעה פוסל פסולוסכך

 מהם אחד נמצא דאם עדות גבי הדין הא כשרבקרובים
 )כובות לשנים שלשה דמקשינן במלה עדותן פסול אוקרוב
ה:(.

 דאמר(. ד"ה ע"ב קם"ב)ב"ב
 אותן דפסלינן להכי דאתינן השתא שטרותתרצז(

 באותן ליזהר צריך א"כ לזייפינחו שיכולשמרות
 אצל זה העדים יחתמו שלא גליון להן שיש וכתובותשמרות

 העדים שבאורך בגליון ולכתוב זיוף לידי לבא שיכולזה
 וכשר אחת בשיסה ועדיו הוא הבא שמר והוי שירצהמה
 אם נמי וכן לסיחוש ליכא דהשתא זה תחת זה יחתמואלא
 אלא זה אצל זה שימה בסוף יחתמו לא בשסר גליוןאין
 זה. תחתזה

 שימה(. ד"ה ע"ב קם"נ)ב"ב
 סעבר וחתום אחד מצד שכתוב שמר ל!כ!ררועתרצח(

 שצריר בדבר שסר לפמול ~~ין כשרהשני
 לחתוך שצדיך במקום כמו זיוף לידי יבא שלאלעשות
 והעד חתום שע"א שמד כת"י )ובהגהות חתך ולאהנליון
 השני אם ~וננל חרי מבני נובה הלואה על מעידהשני
 אחד בב"ד זה שהעידו שנים מכדטעבדי נובה שנמסדעד
 ולדון(. להצמדף הב"ד יכול אחר בב"דוזה

 שנ"א(. אות תום' פסקי)ב.'ב
 ולמטה אותיות שתי בן למעלה נתוב שטרותתרצס(

 )בשם העליון לשם ינתן אותיות ארבעכן



פעינת התוספותקובץ4א

 שי-

 נהמראוצר

 שם"ח(. אות תום' פמקי)ב"בהירושלסי(.
 שזמנם אחר ביום היוצאים שטרות ב' 17פפרךרצתש(

 קרם איזה השטר מתוך מוכח רלא רכיוןשוה
 ממירה בתר ואזלינן לו זבין בחתומיו עריו 5סימר שייך5א
 בחתומיו עריו קרם איזהו מוכח השטר רמתוך היכאאב5
 5במוף. נממר ואפי5ו 5וזכין

 והא(. ר"ה ע"ב כ"ח)מנהירין
 ויוצא ערים ע5יו אין והממפונות השטר 2טפ1רותתשא(

 5או 5פרש יש אי,נ כשר ש5יש ירימתחת
 אי ירעי ו5א ערים עליו יש אלא כל5 ערים ע5יוראין
 שליש. ירי מתחת הממפונות ויוצא פריע 5א איפריע

 אין(. ר"ה ע"ב 5"א)מנהררין
 וגובה נשבע היתומין ע5 היוצא כים שמר 2טפ1רותתשב(

 שהחזירם ישבע בעדים ף2בפפקירמחצה.
 5החזיר צריך בשטר המפקיר ריב"א ולפי' )ובהגהותלו

 הימת(. בשבועת נאמן בערים ובהפקיר רוקאבעדים
 פ"ה(. אות תום' פמקי)שבועות

 המופר בו שרלג שמר להכשיר יש מנאן 2טפ1רותתשנ(
 רק והמאות האלפים רלג ואפילו עולם5בריאת

 למלכות כותבין היו בימיהם שהרי לפרט וכך בכךשכתב
 בכך בשטר שכתב מעשה עשה וך"רצ רלגו והמופריונים
 עו5ם. בריאת וגם האלפים ור5ג לפרטוכך

 ספרא(. ר"ה ע"א י')ע"ז
 אתי אי והא בסימנים ימחזירין שטייח שטרות,תשר(

 מימניה והאי מימניה רהאי פלוני ואמרומהרי
 ארם שאין שטר רמי ר5א ךי"ל מפקינן לא מפ5ונילוה

 ממון אב5 שפיר מהררינן הוא ש5י שיאמר בומוחזק
 מהרי אתי דאי סימנין ע"י להוציא אין הבעליםשביר
 הוא רפלניא מימני' והאי מימני' רהאי חפץ ההואואמרו
 הבע5ים. מיר החפץ מפקינן הוה 5אנ"כ

 פלניא(. ר"ה ע"א צ"ו)חולין
 רשאין אינן שהערים המורה פי' פסיקתא 2טפפריתשה(
 מלוה שתהא 5י' רניחא סרעתן אלא שטר ע5יהן5כתוב
 בגט כרכתיב הוא שהטעם דנ"ל בשטר כלוה ו5אבפה
 ומפני מוכיח המורה כפתרון בתרא במהרוראפשוט

 שניהם רעת צריך זה בעבור אחר בשטר תנאותיהןשכותבין
 בשטר ו5א קבילי פה על מלוה ולומר 5עכב יכו5 אחרשכל
 כ5 שטרות שני לכתוב מתח5ה אמרו אם יראיאבל
 שניהם. רעת צריך אין לעצמואחר

 רי"ר(. תום' ע"ב ט')קירושין
 5יזהר צריך שידוכין לעשות כשרגילין 2טיו4ךכיןתשו(

 וכך כך 5ך סקנה אני הרי שיאמר יפהברבר
 והא וכך כך 5ך אתן בי אחזור אם אמר ראם החפץבנוף
 בשירוכים ך2טבפא כאן אין כדטכון כאן אין מנה כהטכון5ך
 שכשהאחד כיון כאן אין מ'טכון כאן אין מנה אמרי'לא
 ברבר. מתבייש השני בו חוזרמהם

 מנה(. ר"ה ע"ב ח')קידושין
 נותן אתה כמה רב אמר נידל רב ראמר 2טידךכיןתשז(

 קנו וקרשו עמדו וכך כך לבתך וכך כך5בנך
 כשמתוך רוקא רשב"ם פי' באמירה הנקנים הרברים הןהן

 רהא פי' ךך"רצ באמירה נקנים אז וקדשו עמדוחתנאים
 שהאב רוקא ראשונים ' בנישואין באמירה נקניםראמר
 ךכן חתנו אצל גרול רעת קירוב לו ויש בתו אתכהטיא
 אבל פומק כשהאב אלא באמירה נקנין אין ר"ת אוסרהי'

 הן(. ר"ה ע"ב ט')קירושין 5א. ואמהאחי'
 שירוכין בשעת שעושין קנם ומיהו קנם 2טידרכין,תשח(

 שנוהגין ביון חשוב בב"ר קנו 5א אפי5ומהני
 שמבייש כיון בו החוזר כ5 להתחייב הוא רבריןדעד41 רקניא )ער.( רלקמן אמיטומתא רהוה מירי העו5ם כ5בו
 חבירו.את

 מניומי(. ר"ה ע"א מ"ו)ב"מ
 יעטוף כי לעני תפ5ה שנאמר תפלה זו שיחד2תשם(

 רשיחה מוכיח )ז:( ובע"ז שיחו ישפוך ה'ו5פני
 מצינן בו רכיוצא י"5 בשרה 5שוח יצחק מויצא תפלה11

 ר"ה ע"ב ז' )ובע"ז וגו' הרסה את אומן ויהי )יג.(במגילה
 שיחי(. 5פניו אשפוך סרכתיבואין

 ואין(י ר"ה ע"ב כ"1)ברכות
 ןי"ך שי5וח צריר הא נמי אמן וא"ת הקן 2טילךרןתיטי(

 בעל קנה קטן ש5חה ךאי תחתי' ביצים ליכאכי
 מראורייתא.השובר

 5א(. ור"ה אי ר"ה ע"א ק"ב)ב"מ
 שהיוב5 בזמן אלא נוהג הי' לא מחמתתשיא(שילוח
 הי' לא האמוראין ובימי הומה ערי ובתינוהנ

 ר' מרבר הי' והאיך )לו.( בגיטין כראמרינן נוהגיובל
 רש"י(. פי' )5פי בימיו נוהג הי' שלא מרבריוחנן

 הא(. ר"ה ע"ב ה')ברכות
 וממוכות הן מקומות רשני אור"ת ךהיגי שיליתשיב(

 בשבתא הונא רב )כה:( בביצה כראמר לזהזה
 5שילי. מהיני 5י' מכתפירריגלי

 אע"ג(. ר"ה ע"א קט"ז)יבמות
 פ"ה אפרקיר רגני אמאן 5יוט יייב"5 שינהתשיג(

 ומתחמם מילתו על מונחות שיריו 5מעלהפניו
 ןעךך ומתחמם אמתו ע5 נופלין שבגריו פירשורשב"ם
 יתקשה זה ומחמת השררה מתחמם אפרקיר ששוכבשמעתי
 )ג5יון(. קרי 5ירי ויבאהאבר

 5ייט(. ור"ה אפרקיר ד"ה ע"א י"ר)נרה
 בגז5 כמו שינוי הוי לא לברייתו החוזר 2טינךיתשיר(

 מ"ט בשינוי קני לא זוזי עברי' מחברי'נמכא
 כגון כ5י הנמכא מן עשה אבל נסכא להו עביררהרר
 גרע רלא נמכא לי' עביר דהדר אע"ג קני כמף ש5כום

 רקני. כ5ים ועשאןמנסרים
 ע"ב צ"ו והוא, ר"ה ע"ב כ')ב"ק
 ועברי'(.ד"ה

 כגון קני 5א בירים עושה הגז5ן שאין שינויתשטו(.
 בירים הגז5ן שעושה שינוי אב5 הבהמהשמתה

 רקני. ר"א כירה טביחהכנון
 מה(. ר"ה ע"א מ"ח)ב"ק

 5בניו שנותן במה חשוב לא רשות שינויתשטז(
 ראמר לשמואל אפי5ו שולחנו עלהסמוכין

 לא עליו ומזונותן 5הם נותן ר5אכילה כיון לעצמןרמציאתן
 רשות. שינויחשוב

 הגוזל(. ר"ה ע"ב קי"א)ב"ס
 רק רבעל 5שיעבורא יבנן אלמךה 2טיע11ך41א,תשיז(

 5בעל שהם רבנן דאלמוה ידי' מעשהבעיקר
 בעלמא לפירות אלא נינהו דידיה רלאו היכא אבללגסרי
 אלמוה.5א

 ר"ע(. ר"ה ע"א נ"ט)כתובות
 לא ראשה לשיעבורא יבנן א?מוה שיעבודא,תשיח(
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 בשעת )היינו נישאת שלא זמן כ5אמרינן
 בקונם. שיעבודה 5הפקיע ויכו5אירוסין(

 שהגיע(. ד"ה ע"ב ע')כתובות
 על היוצא שמ"ח בגמ' דאירייתא שיעבדדאתשימ(

 מראורייתא רדיני' כיון הכא א5א וכו'היתומין
 ראורייתא שיעבורא דסבר נראה וכו' )שמ"ח(בעידית
 כעירית מדאורייתא ריני' דידי' דמיני' אע"נ ררבנןדאי

 ךמך כל5 נבי 5א דמראורייתא כיון כזיבורית יהאמיתמי
 שעבודא דקסכרי צ"5 כזיבורית מיתמי רסכרי ואבייזומרא
 ראורייתא.לאו

 כיון(. ד"ה ע"א נ')גימין
 )קעו.( דבב"ב תימה דאורייתא שיעבודאתשכ(

 היורשים מן גוכה ע"פ מ5וח גופיה ר"מקאמר
 רשעבודא ר"פ קאמר )והכא דאורייתא 5או דשיעבודאוכו'

 בתורה הכתוכה כמ5וה מיירי יהנא ןאדרייחדאורייתא(
 דאורייתא שיעבודא לעי5 ראמר וקרכן וערכין נוקיןכגון
 ר5ת. דנעי5ת סעמאד5"ש

 אר"פ(. ד"ה ע"ב י"ג)קירושין
 מ5וה ה5כתא ר"פ אמר דאדרייתא שיעבדדאתשכא(

 דאורייתא שיעבורא היורשין מן גוכה פהע5
 ע"פ מ5וה ה5כתא אר"פ גרסינן )קעו.( רבב"כוקשה
 א5מא 5וין כפני רלת תנעו5 שלא כדי היורשין מןנובה

 דךאייעי אדר"פ רר"פ וקשה דאורייתא 5אושיעבורא
 ראוקמוה טעמא דהיינו מפרש דהתם מפאם יצחק ר'שנתב
 ד5ת תנעו5 ש5א היורשין מן וגובה אדאורייתארבנן
 סבירא רר"פ עיקר כב"כ 5ישנא יהאי דנייל לוויןבפני
 ראורייתא. 5או שיעבורא בשמר במ5וה אפילו5י'

 רי"ד(. תום' ע"ב י"ג)קירושין
 ר5רב ברבר ח15קות ג' דאורייתא שיעבדדאתשכב(

 ילך2:זק ראורייתא שיעבורא בשמרושמוא5
 אפי5ו ךלערלא ראורייתא 5או שיעבורא כשמראפי5ו
 ראורייתא. שיעבודאבע"פ

 רמ5וה(. ד"ה י"ג קידושין רי"ד)תום'
 15ה ש"מ ר"ת ומפרש דאורייתא שיע.2נרדאתשכנ(

 מה"ת מהם 5ו גוכין ב"ר אין נכסיוומכר
 רכמ15ה גבי 5א נמי בנזקין ולהכי דאורייתא 5ארשיעבורא

 נעי5ת משום מכהטעברי רליגבי רבנן תקון רוקאבשטר
 הוא מררבנן ע"פ יבמלוה דאורייתא שיעבודא ראיר5ת
 אמאי הכא תיקשי א"כ 5קוחות תקנת משום נבידלא
 5מ5וה ול"ך ר5קוחות תקנה 5יכא דהכא בנזקין נבי5א

 ואית דייק 5א מזיק אבל יזיף בצנעא דיזיף מן דהתםעאפ
 ק5א.5י'

 ש"מ(, ד"ה ע"כ י"ד)ב"ק

 אפותיקי שעשאו כגון בגמ' ראורייתא שיעבודאתשכד(
 אמלוה דהוה מירי מ15קח כמו מיתמי נביוהשתא

 5או שיעבודא 5מ"ר אפי5ו ומלקוחות מיתמי דגביבשטר
ראורייתא.

 כנון(. ד"ה ע"ב י"א)ב"ק

 אמר 5מה וא"כ יוחנן "רבי דאורייתא שיעבדדאתשכה(

 עדים ע5יו שיש כממון כופר 5ז:( )שבועותר"י
 שיעבור רכופר כהט1ם פמור שמר ע5יו שיש קרבןחייב

 רסבר אע"ג קרקעות שיעבוד חשוכ 5א וכעדיםקרקעות

 שהפקיעו ניון משום היינו דאורייתא שיעבודאדייי
 חשוב ד5קוחות פסידא משום ע"פ במלוה השעבודחכסים

 אין(. ר"ה ע"ב ר')ב"מ השיעבור. ל" מח5כא5ו
 גאונים דתקינו הזה ובזמן דאורייתא 2טיע2:רדאתשכו(

 כמו דיתמי מממ5מ5י ובע"ח אשהדנביא
 בין מקרקעי בין אביהן בחוכת שנבו יתומיןממקרקעי
 סבר פפא דרב ד2ב"ע וכו' מהן ונוכה אשה חוזרתממלט5י
 סבר א"כ לו אין מעות נבו כין קרקע גבו ביןהכא

 אהדרי 5הו מדמי )קעה:( ד5קמן דאורייתא 5אושיעבודא
 ראורייתא. שיעבורא פפא רב סכר )יג:(ובקידושין

 ואין(. ד"ה ע"ב קכ"ה)כ"ב
 עפ"י אכ5 עדים פי ע5 היינו ראורייתא שיעבדדאתשכו(

 לא.עצמו
 המלוה(. ר"ה ע"א קע"ה)ב"ב

 מהכא מוכח היכא תימה דאורייתא שיעבדדאתשכח(
 דמיני' מיני' היינו ד5מא דאורייתאדשיעבודא

 מיקאמר שמא דנ:אאה סובין ובין קרקע בין דגביפשימא
 זיבורית קרקע משמע בזיבורית דינו בע"ח תורהרבר
 לאו דמ"ד דהאי 5פרש נואה ראין סובין הזכירמר5א

 5ש5ם שחייב פשימא רהא מיני' אפי5ו היינוראורייתא
 לו יתן א5א ככך פמור ראינו פשימא מעות 5ו איןואם
 בשיעבוד 4שלא כועות לו ויתן ימכר או קרקע אוסובין
 בהדיא אחריות 5י' דכתב אע"פ שכהטועברים מיירי5קוחות
 5שעבד יוכ5 לא דמדאורייתא קנין האי הוי דאורייתא5או

 5מכרן. שיכול אע"פ ה5קוחות מן נכסיו אתבחובו
 דבר(. ד"ה ע"ב קע"ה)ב"ב

 נבי רשכ"ם שפירש ומה יאורייתא שיעבדדאתשכט(
 יוציא רכתיב קנין האי הוי ראורייתאשיעכוד

 רכתיכ והא פי' דאורייתא 5או ד23:י העבומ אתא5יך
 ךל14 ה5ואתו בשעת 'ט5א בכהטכנו העבומ א5יךויציא
 5או למ"ד שאומר מה הבנתי 5א ונם קאמר מאי רכיידע

 ה5ואתו בשעת דכש5א וכו' במשכנו דקראראורייתא
 גכייה הוא הלואתו כשעת רכש5א דאורייתא רהויכ"ש
מחוב.

 דבר(. ד"ה ע"ב קע"ה)ב"ב
 דאמרי ושמוא5 רכ בנמ' דאורייתא שיע2נרדאת'ט5(

 היורשין מן 5א גובה אינו ע"פ מלוהתרווייהו
 ותימה דאורייתא 5או שיעכודא מ"מ ה5קוחות מןו5א

 מן ו5א היורשין מן נובה ע"פ רכלוה לקמןרפסקינן
 והתם הלקוחות ממן היורשין מן מפי נובה א5מאהלקוחות

 טפי נבי מלקוחות דודאי ךבי דועיךץ מ5קוחות מפיגבי
 כדאשכחן הכא 5קוחות דעריפי אע"ג מיורשיםמדגבי
 חוצפא שעשו כהטום ומעמא וכו' בערים שדהו מוכרגבי

 טעמא והאי משועבר שהי' קו5 ע5יו שיש דכר5קנות
 ביורשין. שייך5א

 לא(. ד"ה ע"ב קע"ה)ב"ב
 מ"כ א5יהו ה"ר ובשם דאורייתא שיעבדדאתש5א(

 דשיעבורא התם פפא רב רפסק רהאמפרש
 יביאו שמתה האשה כגון קרכן 5ענין היינוראורייתא
 וכן ר"ח פירוש מתוך הוזם כהטמע וכן עו5תההיורשים
עיקר.

 נובה(. ר"ה ע"א קע"ו)ב"ב
 יוחנן רבי והא תימה דאורייתא שיעבודאתש5ב(

 אפילו וא"כ דש"ד )קעה:( כב"ב לי' איתנופיה
 הפקדון ו5שבועת הערות לשבועת 5ה משכחת היכיע"פ

 דאליביה 11כ"ל שבועה- כהטכחת 5א 5עולם ש"דןללם"ך



 נהמראוצר שי"ןט,יטת התוטפותקיבץש
 ואין(. ד"ה ע"ב ל"ז)שבועות ה,טיעבוד. כיטמחלנמטכחת
 נתן כר' דהלכה משמע נתן ררי שיעבוראתשלנ(

 קאי דבא דהא מנין( ד"ה ע"א י"מ)כתובות
 שייך קדקע גבי רדוקא לר"י לנך114[ בשמעתיןכוותי'
 לדאובן משועבדת זו דכשהקרקע הוא שיעבוד דבתשדד"ן
 משכנה או מכרה אם דהא בידו היא כאילו לי'חשבינן
 לבע"ח נמי גהטועבדת ולכך אותה וגובה דאובןחוזד
 דאובן. ביד הם כאלו להחיטיבם אין ממלסליםאבל

 כדטתעבדנא(. ד"ה ע"א ל"א)פסחים
 וחבידו מנה בחבירו נוע1ה דריינ, 2טיעננוראתשלד(

 כר"נ. רהלכה לזה ינותנין מזה מוציאיןבחבירו
 מנין(. ד"ה ע"א י"ם)כתובות

 בתחלה וד"ת כד"ן הלכה רריין שיעבוראתשלה(
 בו. חזר ושוב כר"ן הלכה דאין לומרדצה

 מדדבי(. ד"ה ע"א ל"ז)גיטין
 הלכה דאין מדקדקין מכאן דך"ן 2טיע1נדדא ,תשלו(

 דשמותי ור"א בדר"נ פליגי ורבנן ד"א דהאכר"נ
 מהא ד"ת מדקדק ךעד41 כרבנן והלכה כר"ג סברהוא

 דאין ש"ם וכו' אושפזיכני' נבי )סט.( לקמןדאמרינן
 שאומר ךמ1[ כר"נ דהלכה פי' דך"י ךר"רצ כר"אהלכה
 י1ק"ך אלעזד ר' גדם פפדים ברוב הוא שמותירד"א

 כד"נ. להו אית כ"ע מלוה לגבי מפרשנתנאל
 -ואידך(. ד"ה ע"א ט"ו)קידושין

 א"ל וז"ל מאיר רבינו כתב דריין שיעבוראתשלז(

 וכו' יונתן רבינו בשם מווינא יצחק הר"דמודי
 משטעון לוה ראובן . כגון אלא מדר"נ מחייב דלאש"מ
 כיון מדד"נ ללוי ראובן חייב מלוי שמעון לוהושוג

 לו נשתעבד ללוי ונשתעבד שמעון רנתחייבד4עידנא
 לוה ושוב תחלה מלוי 5וה שמעון אם אבל כן כמודאובן
 ללוי. ראובן משתעבד לא משמעוןדאובן

 תום'(. הבעלי בשם מרדכי המניח פ')ב"ק
 יצחק ב"ד יהודה רבינו פי' ררייך שיעבוראתשלח(

 מרי ךל4ש1נא לפרוע במה ללוה כשאיןדוקא
 של חובותיו ך1קפרךע, לו ביש אפילו ר"נ דאיידינדאה
 ואפילו כהטכון למלוה לי' אית ואפילו מעותי1 איבדחובדו
 מעותיו איבד אפ"ה לו לפדוע את,הלוה תדיד דוחקהוא
 בניזק נמי ושייר ה15אה של בהוב שיינא דר"נוהך

 ונגזל בנוזל דר"ש נמי ר,טייכנא בשכירות נמיושייבא
 המסוד של מנפקד דמפקינן ומסור בנפקד נמיושייכא
 במסוד. חולק שמחה ךרבניבו לנמקרויהבינן

 תום'(. הבעלי בשם הדא"ש הגהות ל"ז)ב"ק
 מים מרביעית יותד הוא יין יביעית שיעדריןתשלם(

 שהיין מפי שיעודא צריך ביין כשכהטעדיןוע"כ
 רביעית הכום מן שיפול קודם קצת נורש ומחזיק עבהוא
 הכלי. מן חוץ בקל והולכין קלשי וכרםיין

 במאי(. ד"ה ע"א מ"א)בדכות
 אוסר שתי' ולענין 3כזית היא אכילה שיעורין,תשמ(

 ממלא בפחות אפילו עליו ולבדך להחמירדיש
 דבי(. ד"ה ע"ב מ"ם )ברכותלונמיו.
 מקשים פרם אכילת בכדי כזית שיעורין,תשכנא(

 רלית הדמע לנזיד הנח אמדינן )לד:(רבחולין
 בכרי ל"ה כזית רסתם כהטסע פרס ~כילת בכדי גזיתבן'

 לי' קים תדומה( 'טל מקפה )לענין רהכא וי"5 פדסאכילת

 דאיכא(. ד"ה ע"א מ"ד)פסחים
 אלא הוי לא וכביצה כזית שיעורי 2טיעה4ין,תשסב(

 גמודה. שביעה בעינן דמדאורייתאאסמכתא
 ואכלת(. ד"ה ע"ב מאם.)פסחים

 בל פ.( )יומא מפדש לוגמיו מלא 2טיעךריןתשמנ(
 והוי לונמיו כסלא יראה אחד לצד מסלקושאילו

 יותד דהוי התם אטדינן לוגסיו מלא אבל מרביעיתפחות
 בינוני לאדם ודוקא רביעית רוב שהוא ינראהמדביעית

 התם. כראמדינן מפי בעי הבשן מלר לעונאבל
 אם(. ד"ה ע"א ק"ז)פסחים

 תורה של רביעית חסדא דב דאמד שיעךריןתשמד(
 דבינו של רבותיו פירוש על קשה מכאןאצבעיים

 לפי כי הקב דובע היינו בכ"מ דרביעית שפירשושלמה
 ע"ג המקוה יום פריית הלונ. דביעית הוא החשבוןזה

 ע5 אבל מבוון החשבון שלנו תלמור ולפי וכו'אצבעות
 אצבע בדום אצבעיים על אצבעיים דקאמד ירושלמינידסת
 שתות חסד גובה ועל קמייט עשה וכן אצבע ושלייטומחצה

 אינו המקוה שיעוד לפי כי קשה אחד והכלמאצבעים
 והכא צימוריים באצבעות איירי דבידושלמי וי"למכוון

 שלנו בתלמוד כי מדוחב למעט צריך כן וכמובמדבריים
 הפיים שיסד כמו בעגולות וירושלמי במרובעותמיידי
 שקלים(. פ')בפיוט

 רביעית(. ד"ה ע"א ק"מ)פסחים
 וקצת )ר"ת( נכזית ינ"ע אכייה שיעדרי1,תשמה(

 כדטנה התם דקאמד רנזיר בירושלמי כןמשמע
 מה לומר וחזרו וכו' יין רביעית שישתה עדראשונה
 בבזית. 'טתי' אף בכזיתאכילה

 גפן(. ד"ה ע"א ו')סוכה
 יין מלא , בכום המשער דומה אינו שיעדריןתשמו(

 ממהר ואינו עב דיין מים מלא בכוםלכושער
 . היין. מן יותר הכום שפת ע5 ונגדש נבר'ו אלאלצאת

 נפן(. ד"ה_ ע"א ו')סוכה
 פליגי ולא דבכזית מודו ג"ע אכילה 2טיעדרין,תשמז(

 דביעןת שישתה עד ראשונה דמשנה בשתיהאלא
 דענבים היכי דכי ס"ל ךןא"ע שתי' כל כדרר)נזיד(
 בבזית. לעיל הכתוב שתי' נמי הכיבכזית

 ואינו(. ר"ה ע"ב ל"ח)נזיר
 דאוכלין אלכוא זצ"ל הלוי דיב"א הקשה שיעדריןתשמח(

 בעירובין והתנן בכביצה הגוי' את פוסליןממאין
 הנוי' את לפסול חציה וחצי המנונע לבית חצי')פב:(
 לשתות אדם בני דרר אין מורי ךר1ירץ ביצים שנידהיינו
 דלא מילתא לכן וקודם ביצים שתי אכילת לאחראלא

 בשתי ךדךקא זה תירוץ לר"י נראה ךאין היאשכיחא
 בתוך מתעכל כביצה האוכל שהרי לא בכביצה אבלביצים
 יותד מצריר באוכלין ךד4ךקא מכביצה הרבה יפחתמעיו

 הי' ך14"רצ מעיו בתור להתעבל משקה דרר ראיןדביעית בבדי נוי' פסלו כהטקין אבל דמתעכל משוםמכשיעוד
 העמיר לישעודי' דנחית כיון מ"מ מעם יותר להוסיףלהן

 ביצים. שתי עלאותה
 הא(. ר"ה ע"א ל')סוטה

 להחמיד חכמים רשיערו שיעורא כל שיעורין,תשמם(
 סיקרא הכא אבל בבדייתא או בכהטנה מיליהני

 הכלל(. זה אמרינן )לאהוא
 ער(( ר"ה ע"א ס"ו)חולין-. כבא"פ. בי' בראיתד~סקינן



ילי נהמראוצר שי"ןמערכת התומפותקובץ
 תלל למער צריר בכותבת ששיערו בל 2טיעןךיןתיטנ(

 שיסלקנו היינו לונמיו מלא בכזית ןצ"עלברעין
 לוגמיו. בכלא ויראה אחרלמקום

 י"ז(. פ"ת)מעילה
 אסור הכה2תאות בבית לשורר בקונמרט פי' שירתשנא(

 גיל אל ישראל תשמח אל ט' בהושע)רכתיב
 שיר במל סנהררין משבמלה תנן )מח.( ובנמוטהכעמים(
 ישתו לא בשיר כ"ר( )ישעי' שנאמר הכמ2תאותבבית
 משום בירושלמי רההוא בכיוצא להחמיר ןר~~יייין

 חופה בשעת כגון שרי מצוה של ךשיך ביותרשמתעננ
 וכלה. חתן לשמחשעושין

 זמרא(. ר"ה ע"א ז')גימין
 בבני אומר נחמי' ר' בתוספתא הים על שיךהתשנב(

 ישיר אז אסר כה2ה וכו' שמע את שקוריןארם
 וזמרת עזי אמר כה2ה ;ה' אשירה אומרים וישראלמשה
 ריה"ג ובין ר"מ ךבנין וכו' אלי זה אומרים וישראליה

 בנתוספת' '2ירה אמרו אמן שבמעי עוברין ראפילוסוברין
 הכי.מסיים

 ר"נ(. ר"ה ע"ב ל')סוטה
 המלאכים ואותן הכי מסיים בתוספתא שירהתשנג(

 הקב"ה להן אמר תזכרנו כי אנוש מהשאמרו
 הן אמ פתחו ישראל את שראו ביון השירה את וראובאו

 הארץ בבל שסך אריר טה ארוננו ה' שנאמר שירהואמרו
 עקירה לענין אלא זו פרשה נאמרה לא אומר ב"מ ור"שוגו'

 בבית וזמרה שירה מאיר(. רבי ר"ה ע"ב ל')סומה
 מצוה של דשיך בכיוצא להחמיר וראוי אסורהמשתאות

 ובלה. חתן לשמח שעושין חופה בשעת כבוןשרי
 זמרא(. ר"ה ע"א ז')גימין

 אע"פ הגליונים פיאות בר' שירממ אם שיךכטדטתשנר(
 לענין אפילו שירמומ חשוב לשימה שיטה בין שרממרלא
 כל בין לשרממ צריך ואנוהו אלי זה משום אלאס"ת
 שירמוס בלא בכתבים כותבין שאנו ומה ושיסיןשימין
 בעלמא לאמירה אלא פסדק לשום בתבינן רלא למיחשליכא
 אבל צח בלשון לרבר או עברי בלשון שלום בולפרום

 אסור גוונא האי כי פסוק לשום אותו שמביאבשכותב
 שרסומ. בלאלמכתב

 כתבה(. ר"ה ע"ב י"ז)סוטה
 תיבות שתי ררק כר"י פוסק בה"ג שירטוטתשנה(

 ר"ת ואומר שירמומ בלא המקרא מןכותבין
 הפסוק לכתוב שמתכוין ררוקא ר"א בשם ריב"א פי'ובן

 שיבתוב מותר לחבירו אגרת שולח כשארם אבללררשה
 שירמוס. בלא צח לשון לכתוב כרי המקראלשון

 א"ר(. ד"ה ע"ב ו')גיסין

 זה משום שרמומ בעי רם"ת ר"ת ואמר שירטדטתשנו(

 בעי לא בעור רמכוסין תפילין אבל ואנוהואלי
 נוי. בהו שייך רלאשרסומ

 הא(. ר"ה ע"ב ל"ב)מנחות
 המצרי חבל מפרש בירו'טלמי ה~שכה שיריתשנז(

 בחומת הלשכה משירי באין המצריתוכפיפה
 שנהרג וסייף בו שנחנק סורר אי ירענא ולא ומברליההעיר
 הלשכה כהטירי נמי פירויטו אי ציבור כהטל רבאיןבו

 הבא.בי
 ואחר(. ר"ה ע"ב ח')סומה

 יטהוא ביון בח.1 יורה שאינו אפילו זרע שכבתתשנח(

 להזריע. הראוי זרע שכבת מין חשיבלח
 שבבת(. ר"ה ע"א נ"ו)נדה

 תרומות )במם' בירושלמי להתפלל ראסור שכרתשנט(
 שאינו בך 53 ושיבור שתוי הוא ראפילופ"ק(

 ואבלת רכתיב המזון בברבת חייב מ"ם בראוי לרבריבול
 וברבת ושבעת כהטמע דהבי מרומרם ואפילו וברבתושבעת
 שביעה ואחר וברבת ושבעת ואבלת בתיב רהא תהר"י)וז"ל
 התורה(. אותו חייבה ואפ"ה שכור הארם עומרפעמים

 מבאן(. ר"ה ע"ב ל"א)ברכות
 ועתה שישתה בשבור להפציר ארם בני ירו שכדרתשם(

 לגמרי לסלקם הוא נזיר ואומר לשתות רוצהאינו
מעליו.

 ואם,. דאה ע"א י"א)נזיר
 בשבת אפילי קנין יעיטית רשרי מרע שכיבתשסא(

 ריש ןועדע רעתר תטרף שלא ע"ב( ע')גיסין
 בשבת לברש לו התירו רהא אחר לארם שכ"מ ביןחילוק
 סברשין. ואין מקרשין אנוואין

 מ"ס(. ר"ה ע"א י"ז)ביצה
 נותנין שקל אלא לבני תתנו אל שאמר שכ"מתשסב(

 צרבן. בללהן
 מ"ס(. אות תום' פסקי)תענית

 או בכולה שב"ם רמתנת פשיסא הא שכ"מתשסב(
 ואומר קנין בעי רלא מיתה מחמת מצוהאו

 במו בקולר יוצא ראפילו לאשמעינן 'לי' ראיצסריךריב"ם
 ליהרנ הוה בקולר יוצא )גניבא עלה רמייתי רנניבאעוברא

 במו בתבו רמועיל היכא רבל שכ"מ רין לו ישלכלכות(
 זה. רין ל1 ישתנו

 בדי(. ר"ה ע"א ס"ו)גיסין
 חשבינן אי ומספקא ברעתו אינו פעמים שכ"מתשסר(
 דמי. ובישן רנקמי' הוא בעלמא תונבא שמא או כשומהלי'

 התם(. ר"ה ע"ב ע')גיסין
 ניסו ור"ח פירש"י כמתנתו בימו אר"ה שכ"מתשסה(

 חוזר. עמר אם סתם אשה המנרש רש"םבמתנתו
 אר"ה(. ר"ה ע"ב ע"ב)נימין

 שם העומרים שאותם מפר"י צדואה שכ"מ,תשסו(
 בנים של כרחם על ריינים נעשים צוואהבשעת

 לפניבם לרון רוצה איני למימר האי מצי ולא ריןועושים
 אלא שבעירי חשוב ב"ר לפני או הנרול ב"ר לפניאלא
 בריינין. אותן מקבל ברחוע5

 אורעיה(. ר"ה ע"ב קי"נ)ב"ב
 מתנתו יהי' זה מחולי ימות שבאם שכתב שכ"מתשסז(

 מוביח קברו והרי מת הרי רבה אמר ומתלזה
 לנו ויש חזקתו על והעמרנו אזילנן השתא ובתרעליו
 והא סתנה המקבל ושנה מת חולי אותו שמתוךלומר

 דהלבה ר"ש מי' זה ומטעם נתן בר'. אזלאשמעתתא
 לעומקא ונחית נג.( )ב"ק הוא ריינא נתן דר' משוםכרבה
ררינא.

 במאן(. ד"ה ע"ב "נ"נ)ב"ב
 בבר*א אבל נאמן בידי לפלוני מנה נמי השתא. ואמר בריא בשהי' נכסיו את שהקריש שכ"םת'טסח(
 בניו. את להשביע שלא ברי שאומר חיישינןודאי

 שביב(. ר"ה ע"ב קע"ב)ב"ב
 רסי ובמסורין כבתובין שרבריו שתקנו שכ"מתשסס(

 תסרף שמא מתנה מסעם דנותן היכארוקא



 נחטראוצר שי"ןמעינת התומפותקובץא4

 מטעם ולא סלוה מכח ליתן מצוה אם אבל ע5יורעתו
 מלוה. מכח אלא לו איןאחר

 ורב(. ר"ה ע"א קע"ה)ב"ב
 כגון בשכ"מ חכמים עשו כח יימוי הרבה שכ"מתשע(

 ועור. כזכי והולך קנין בעירלא

 )זבחים כראמרינן בטנם על לשכב ררכן 2טכיננדץתשעא(
 ומק'טה. אמעוהי רסי ר"לה'(

 כריסי(. ר"ה ע"א מ"ז)גיטין
 ממנו שכינה נסתלקה שלא מירש"י 2טכינדץתשעב(

 המשכן שהוקם יום עד תורה מתן מיום)ממשה(
 וא"כ הענן על שנעלה השנית בשנה באייר בעשריםוער

 הוא. ורוחק שני' שנה ער הוי לא היובל רבכהטוךשריותא
 סכרי(. ר"ה ע"ב ה')ביצה

 מקום שבכל שכינה נבי ביאה שייך לא שכינהתשעג(
 הקב"ה שבא כררך רש"י שפיריט )לעניןהוא

 לר"ת(. יתכן ולא לראותו בא אתה כךלראותך
 יראה(. ר"ה ע"א ב')חנינה

 השמים וצבא מרכתיב שילפ-נן נמערב 2טכינהתשער(
 לענין )למערב( מ'טתחוים לך במזרח()שהן

 שהיתה מביהמ"ק התפלה מהום נרע יא ראמאיתפלה.
 רשבינה רי"ל ללמיר אין רמשם וי"ל במערב שכינהשם
 בצר אלא וכפורת ארון להשים אפשר אי ומ"מ מקוםבבל
 הי' הקרשים קר'טי דבית רנהי מתרץ ךריצב"אאחר

 במזרח הי' 'טם שהשכינה הארון מ"מ המקרשבסערב
 הקד'טים. קרשיבית

 וצבא(. ר"ה ע"א כ"ה)ב"ב
 אלא ה' לפני מקרי רלא משמע הכא 2טכינהת'טעה(

 כל בסוף ואלו מערבי נר גבי ובןבמערב
 שחיטה גבי וכן במזרד ה' לפני אמרינן )ס"א(הטנהות
 בעזרה. מקום בכל ושריא ה' לפניבתיב

 כדטוך(. ר"ה ע"א נ"ח)זבחים
 י"ר רנקט אור"ת יום י"ר לשכינה ק"ו 2טכינדץתשעו(

 שותפין רשלשה ל"א( )נרה ראמרינן משוםיום
 והאם חכהטה )והאב דברים תשעה בו נותן שהקב"הבארם

 רכרני' כאביו ריו אמרינן והשתא ואמו אביו בנגרארבעה(
 לשבינה ק"ו הול"ל רסה"ר מפרש חיים רך2ח12יילפינן
 הסנרות שתי כנגר י"ר נקט אלא כ"כ רחמורהלעולם
 רק2טדץ הסנרות שתי לשכינה ק"ו רר"א בפרקי איתאוכן

 רלישנא ךי"ל ולבאן לבאן עולה שביעי ריום סנירבי"ג
 הסגר. בכל ימים שבעת רכתיב כהטום י"ד נקטרקדא

 ק"ו(. ר"ה ע"ב ס"ט)זבחים

 אם שנתבטל מה כל עמו מחשב חלה אם 2טכירתשעו(
 פועל בשבר יה"ה מ"י ראיכא הרבה אםמעט

 רחמנא. קר1יה רשביר עבר( במו)רינו
 הזקן(. ר"י תום' ע"א י"ז)קירושין

 ואח"כ בית שהשכיר מי ר"ת פסק מנאן שכידרתתשעח(
 כלום. באימורו ראין עליואסרו

 אם(. ר"ה ע"א ס"1)נררים

 סוף וער מתחלה לשכירות ישנה שכירותתשעט(

 אין רשכירות רקיי"ל ואע"ג הלבתא רהכיומשמע
 ראין מורה ישנה למ"ר אפילו. לבסוף אלאכה:תלמת
 )לענין טיוה הוי אם רק הוא והנ"ם לבסוף אלאכהטתלמת
 בעית(. ואי ר"ה ע"א צ"ט )ב"ק ע"ז. ולעניןקירושין(

 לא רשכירות מוכח )טו.( רבע"ז תימה 2טכידךרצתשפ(
 רהבא ךי"ך מכהן פרה ששכר מישראלקני

 5ן )דיש שכירות לרבות מיותר ממכר בהיב אונאהגבי
אונאה(.

 והאי(. ר"ה ע"ב נ"ו)ב"ם
 סומ ער מתחלה ישנה למ"ד אפילו 2טכידךרצתשפא(

 סטרא כריליף לבסוף אלא כהטתלמת ראינהמורה
 כהטתלסת אינה זו שנה ש5 שכירות בשנה שנה)כשכיר
 מורה לבמוף אלא אינה למ"ר ך24מ!ילך אחרת( בשנהאלא
 הרי חוזר וכשהוא היום בחצי אפילו לחזור יכולרפועל
 יותר. מלאבה לעשות רוצה שאינו סוףהוא

 שבירות(. ר"ה ע"א ס"ה)ב"מ
 שהשכיר מה למבור אדם ריכול משמע שכידךתתשפב(

 ראם )כא.( בערכין כהטמע וכן אחריםביר
 בו לרור רשאי השוכר אין הבית את הכהטכירהקריש
 שהקרש לפי בו לרור יכול שאין )ומה מעל רר ואםיותר
 שנתן(. שבר זה ויקח הבית וימכור בומעורב

 השתא(. ר"ה ע"ב ע"ג)ב"מ
 כךטתלמת אינה ישכירות אף בתים שכיתת,תשפג(

 השכירות ליתן מנהגם הי' שטא לבמוףאלא
 חרש. כלבסוף

 נטר(. ר"ה ע"ב ע"ג)ב"מ
 אם וע"כ נרולים שהם שכיח )ננרי( שכירותת'טפר(

 שגם פשיטא איש עליו לרכוב החמורשוכר
 ובין גרולה בין לא'טמעינן צריך אשה אבך שכרהינרול
 שכרה(. לקטנה ררק סברא )רהי'קטנה

 אשה(. ר"ה ע"ב ע"ט)ב"מ
 ליה קרינא רממכר דמאי וי"ל שכירותתשפה(

 אונאה לנבי רוקא היינו שעה לפי)לשכירות(
 רשבירות אמרינן מקומות בשאר מיהו מיותר ממכררכתיב
 קניא. רלאהוא

 ישראל(. ר"ה ע"א ט"1)ע"ז
 אין חוזר הפועל שאין זמן כל יויאי 2טכירותתשפו(

 משום עליו לבעה"ב ואין לבסוף ער שכרולו
 נטר אנר כאן ר5יכא שכר על להרבות מותר וגם תליןלא
 וישתלם לחזור ריוכל בהא מודו לחזור בא פועל אםאבל
 סוף. קרוי אז שחוזר שבשעה שעשה מה 5פישכרו

 אלמא(. ר"ה ע"ב י"ט)ע"ז
 זה בשביל זה שטורחים השכנים דרך שכניםת'טפז(

 התם(. ר"ה ע"ב ס"א)ובגיטין
 התם(. ר"ה ע"ב 1')חולין

 ולא במשנה לא מצינו לא שבר איסור 2טכרתשפח(
 וצדיך אסרוה האמוראים בימי ושמאבברייתא

 המתאבסן ומיהו הנכרי בבית שבר לשתות שלאליזהר
 שבר לקנות בעיר לשלוח שמותר להיות יכול הנבריבבית
 לאסור ואין ישרא5 של בביתו כמו רהוי הנבריםטן

 לגבי בטלה רהתבואה היכי רבי נברים בישולימשום
 בישול. איסור לענין במלה ה"נ שנ"ב ברבת לעניןהכרם

 ותרווייהו(. וד"ה מפני ד"ה ע"ב ל"א)ע"ז
 5שבור שרגילין בזסן שייקרו ינילין רירה שכרתשפט(

 זילו. ששברו ולאחרהבתים
 רביומי(. ר"ה ע"ב ז')ב"ק

 רברים א5ו רתנן והא ליכא נה"ע מצוה שכרתשצ(
 היינו בעוה"ז פירותיהן ואובל אותם עושהשארם



ילה נהמראוצר שי"ןמעיטת התוסטותקובץ
 וחציו זכאי חציו הי' אם )היינו מכרעת שקולה היתהאם

 5זכות.חייב(
 אוכ5(. ד"ה ע"א קכ"ז)שבת

 עומדין אין דבדים דדוב ד"י אומד מצוה שכךתשצא(
 אין ובעוה"ז מיתה 5אחר א5א בעוה"זלאדם

 נדו5ות. סצות א5א 5אדםעומדין
 ואיזו(. ד"ה ע"א י')ב"ב

 5ענין דק שכדות שכיח 5א במנחה ל!כרריןתשצב(
 רביעית א5א שתה 5א דאפי5ו שאני כפיםנשיאת

 כפים. נשיאת 5ענין במנחה חיישינן וע"כ כפיו 5ישאאסוד
 התם(. ד"ה ע"א י')שבת

 במנחה כהטכרות שכיח יותד בעדבית שכררתתשצג(
 קצת. שכדות שייך נ"כ במנחה 5עו5םאב5

 מנחה(. ד"ה ע"ב ב"ו)תענית
 5פודעניות שמוכן ממנו יש ש5ג אוצדות שלגתשצר(

 בנחת. יורד אם למובה ויש בשמף יוצאאם
 אוצרות(. ד"ה ע"ב י"ב)חניגה

 חישב ש5א מיירי טומאה מקב5 דאינו שלגתשצה(
 5משקה ע5יו חישב שלא או 5אני5הע5יו

 מומאה. מקב5 ע5יודבחישב
 והס5ח(. ר"ה ע"א כ')ב"ב

 ש5נה"נ הוי חי חלב הנאתן, כדרך שלאתשצו(
 מהורה צפור אכ5 )קב:( בחו5ין דאמרוהא

 וחזי רך שהוא עוף שאני בבזית במיתתה בכ"שבחייה
 הנאתו. כדדך וחשיב5אומצא

 פדמ(. ד"ה ע"ב כ"ד)פמחים
 אכי5ה בתיב 5א והא וא"ת הנאתן כדרך ~טלאתשצז(

 של בצי5ו )ליהנות אסור יהא שלכ"הואפי5ו
 ובתרומה מתדומה חטא חמא י5פינן דמעי5ה רי"להיכ5(
 אשירה תחת לי'טב )מח:( בע"ז דאמד רהא אכילהבתיב
 דגבי רערך הנאה דרך והיא עשוי' לצ5 דאיטירהכהטום
 אכילה. כתיב לאע"ז

 שאני(. ד"ה ע"א ב"ו)פסחים
 משום היינו הכא דשרו והא הנאתן כדרך שלאתשצח(

 כדרך א5א אסור ואינו יאכ5 5א כתיבדבחמץ
 שלא אפילו ואסוד אכי5ה בתיב לא בע"ז אב5הנאה
 ותנן(. ד"ה ע"א ב"ח )פסחים הנאה.בדדך

 כד:( )פסחים דאמרינן 1.הא הנאתן כדרך שלאתשצמ(
 כדרך א5א עליהן לוקין אין שבתורה איסודיןב5

 כוכבים בעבודת רשמא איבא מיהא איסודא מ"מהנאתן
 רלוקין הברם אכלאי דהוה מידי לקי נמי מילקאאפילו
 אכי5ה בהו בתיב דלא כהטום הנאתן כדדך ש5א אףעליהם

 בדברי אלא באודייתא אכי5ה בי' כתיב 5א נמיובעבו"ם
 איבא. מיהא איסודא 5יבא דמלקות את"5 ר4שכחילרקב5ה

 א5א(. ד"ה ע"ב י"ב)ע"ז
 בשעה דוקא הסוכה מן דפמורין נ%2ה שלרחיתת(

 במצוה.שעוסק
 ש5וחי(. ד"ה ע"א ב"ה)סוכה

 ניזוקים. שאינם נם על יסמכו לא נ2צוה שלוחיתתא(
 ה'(. אות חנינה תוס')פמקי

 5יתן חנירו של פתחו לפני להשבים אסור שלרכ!תתב(
 בע5מא באקראי פנעו אבל התפ5ה קודם ש5וםלו

 בכהטכים(. ר"ה ע"א י"ד)בדבותמותר-

 והוא ש5ום ה' 5ו ויקרא ע"ד קודם שם הוא שלוםתתנ(
 5י' חשיב ד5א אף נמחקים שאינםמהשמות

 ורחום מחנון ועדיף ושייד דתנא )פ"ד( סופריםבמם'
 חנון. כך שמו הקב"ה שקדא אשבחן ד5אדנמחק

 א5א(. ד"ה ע"א י')סומה
 5חבירו כמו 5רבו ש5ום המחזיר או הנותן שלוםתתד(

 נדים רבי אמר ו5א ע5יך שלום לי' שאמדהיינו
 מישדא5. שתסת5ק5שכינה

 בדי(. ד"ה ע"ב ע"ג)ב"ק
 פ5ונית אי' 5שאו5 דמותד דוקא אשה שלרםתתה(

 אסוד. בע5ה ע"י אפי5ו בש5ומה 5שאו5אבל
 על(. ד"ה ע"א פ"ז)ב"מ

 5י' תיקשי יתיב באמתא אמתא אי אפי5ו שלחןתתו(
 ואסה ארבו אמתים הש5חן להמבי5 יבולהאיר

 הדגלים שעם רי"ל אמה ע5 אמה דהוי במקוה קומתווחצי
 עם מחובדים היו 5א והרנ5ים וחצי אמה קומתוהיתה
 תדומה. בפ' דש"י פירש וכןהש5חן

 אמתא(. ד"ה ע"ב ק"מ)פסחים
 הלגימא כח דנדו5 מכפר אדם ש5 שלחנו שלחןתתז(

 ח5ק. בהנדתבדאיתא
 שלחנו(, ד"ה ע"א כ"ז)חגיגה

 דבי בש5יח דמתפקד מאן מנגיד דדב בייד שליחתתח(
 בהן שכתוב מפרים ריש הקונמרם גירסתדינא

 רנ2ידער הספרים בכל כתוב וכן דרבנן שליחא דמצעדמאן
 ש5יח דדבנן 'טליחא בקונמדם פידש יב:( )קידושין שםנם

 ש5יח דל"ה אע"ג ל5קות יש דדבנן שליחא דבב5רנראה
 לההוא יהודה דב דשמתי' ע.( )קידושין כדאשכחןב"ד
 ש5וחו. דציערמבחא

 דמתפקר(. ד"ה ע"א נ"ב)יבמות
 עד קיים ומכרו טפי נחו אלים ב"ד שליחתתמ(

 מקחו כדטתות פחות אפי5ו ש5יח )דבסתםשתות
 ד"ת(.במ5,

 רבא(. ד"ה ע"א ק')כתובות
 ששת כרב תודה בשל אפילו שליחותו עושה שליחתתי(

 דה5כה נדאה רלןא"רן מפולירר"א ד"ש פוסקבך
 רק ש5יחותו עושה שליח חזקה אין תורה דבש5כר"נ
 חזקה לי' 5ית ששת דב דאפילו אומד רך"י סופדיםבשל
 ש5יחותו יעשה לא שאם במקום אלא ש5יחותו עושהשליח
 עבירה. לידי המש5חיבא

 רב ד"ה ע"א 5"ב)עידובין
 שוננ כשהוא שייך 5א עבירה לדבר שליחתתיא(

 התלמיד ודבדי הרב דבדי למימר שייךדלא
 בב"ק כדטמע והבי שוגג שהוא כיון שומעין מידבדי
 זה טלה מול לכהן ואמד העדד מן מ5ה ננב נבי)עמ.(
 הננב חייב אמאי התם הד"י רדןקשה וכו' שלישהוא
 שהוא יודע הבהן שאין ניון ררןירץ שלד"ע איןנימא
 נבי אבל שומעין מי דברי למימר שייר 5א מנניבהבא

 שלא אותו מע5 לפיכר ב,טונג אלא אינה דמעילה לפימעי5ה
 שניהם נזכדו אם דוקא מ"מ הוא מזיד שנזכר ואותונזבד
 מעל. בעה"ב לבד השליח נזבר אםהא

 אסאי(. ד"ה ע"ב מ"ב)קידושין
 הושמ לשליח באומר ד"י הי' מסופק שלדייעתתיב(

 על שב או הסיכה מן ותהנה שמן של לכדידך
 ידע לא והשליח עולה בניזי התחמם או הקרש שלעירימ



 נחטראוצר שי"ןמעינת התוטפותקרבץ0ש

 ההנאה מן אלא שליח עשאו לא רהשתא הקרש שלרהם
 זה רילסא או סעילה גבי כראסרינן הכה2לח יתחייבאם

 אמרינן. לא מתחייב וזהנהנה
 שלא(. ר"ה ע"א מ"ג)קירושין

 הוי נרושה אשה לי קרש שאם- נהן שרד"עתתיג(
 בשמקרשה עכשיו עובר ראינו אף חיובאבר

 אבל עלה עבר לעצמה מקרשה ואי הואיל מ"מלחבירו
 סכשול תתן לא עור לפני משום רעובר אע"גישראל

 סיחייב לא לעצמה מקרשה ראי כיון לכהןכשמקרשה
 חיובא. בר מקרילא

 ראמר(. ר"ה ע"ב י')ב"מ
 עביר בעי אי למ"ר בין נ"מ מאי וא"ת שרד"עתתיר(

 הקירושין על לקי לא חיובא בר שליח למ"רובין
 לוקה בעל לוקה אינו קירש עח.( )קירושין ראמרלרבא
 י"ל א"נ הקירושין על אף אח"כ לוקה בעל רכיןי"ך
 אין ואי הקירושין חלין שליחות יש ראי נ"ם לרבאאף

 הקירושי. חלין איןשליחות
 ראמר(. ר"ה ע"ב י')ב"מ

 בעי ראי היכא כל ראמר לישנא להך שרך"עתתמו(
 אמר כשכהן וע"כ שולחו מחייב לא עבירלא

 דלהך שולחו מיחייב לא נרושה אשה לי קריטלישראל
 מיחייב חיובא בר לאו רשליח היכא כל ראטרתלישנא
 יכול )רהוא הוא חיוב בר לאו רישראל כיון נמי הרשולחו
 משום עובר רישראל ן14ע"ג שולחו מיחייב גרו'טה(לקרש

 לא לעצמו מקרשה ראי כיון מכשול תתן לא עורלפני
 לקי לא בלא"ה הלא דא"ין חיובא בר מקרי לאמיחייב

 בעל לוקה אינו קירש עח.( )קירושין לרבא הקירושיןעל
 הקירושין. על אף לוקה אח"כ בעל רכי דע"ךלוקה.

 ראמר(. ר"ה ע"ב י')ב"מ
 משחוטי ריליף איכא )מ"ג.( בקירושין שרד"עתתטז(

 משום ריליף ואיכא ש5יחו ולא הוא רכתיבחוץ
 ריש כאחר הבאים כתובים שני הו"ל וטביחהרמעילה
 שלר"ע. אין וע"כ מלמדין ואיןשליח

 אין(. ר"ה ע"ב י')ב"מ
 שיש ירע לא נשהשליח שליחות יש שרד"עתתיז

 בי'. סותיב רבע"כ כחצר רהו"ל ברבראימור
 נתנו(.(. ר"ה ע"א ע"מ)ב"ק

 עבירה שיש ירע לא רהשליח הינא שרדייעתתיח(
 בכור בפריון לכהן ונתנו טלה שגנב כנוןברבר

 רהכהן שלר"ע ראין ך44"ך הכהן בסשיכת הגנבנתחייב
 שלא סבור רהמשלח לומר ול"ש גנוב י2הוא יורעאינו
 רהא שומעין מי רברי התלמיר ורברי הרב ררברייעבור
 יעבור. ובוראי עבירה שיש כלל ירע לאהוא

 נתנו(. ר"ה ע"א ע"ט)ב"ק

 חטא כרילפינן שלר"ע יש רבמעילה אף שלד"עתתיט(
 הוצאה ע"י הבאה במעילה ה"מ מתרומההטא

 מצינו רלא לא והנאה אכילה ע"י הבאה במעילהאבל
 מתחייב. וזה נהנה זהבכה"ת

 אכילתו(. ר"ה ע"ב י"ח)סעילה
 על ר"ת את ישראל יעקב ר' שאל 2טליוקריעתתכ(

 העכו"ם מן סעותיו לקבל לשמעון ששלחראובן

 ךד21טיננ אח"כ העכו.'ם נמצא ולא בחשבון העכו"םוטעה
 המעות רהוי שניהם בין שחולקים לי נראה הר"תלו

 כיון המעות שבעל לפי רחולקין ומעמא קצבה לו שישכרבר
 אסרינן אלא שליח של בטעותו לו סה קצבתושקיבל
 מעות גבי ה"נ פלנא לי' יהיב נשתבר מעותיו וע"יהואיל
 לה ומוקים הוא טעות במאתים כנה שוה רהאחשבון
 אם ך4ומ1ילך הלוקח עליו שקיבל כגון ירושלמיבהש"ם
 יום שכירי אינם שלנו שהשכירים כיון שלו שכירהי'
 מלאכתו עם מציאותו הגבהת על סקפירין בע5יהםאין

 לבעה"ב. הכל טעות רכ5 בו חזרדעטוב
 אר"פ(. ר"ה ע"ב צ"ח)כתובות

 5שמעון ש5ח ראובן ראם נראה 1לר"י שליחדתתתנא(
 בחשבון העכו"ם ומעה העכו"ם סן מעותיו5קב5

 והטעה וגז5 גנב שאם 5ש5יח שהכ5 העכו"ם נסצאו5א
 כה2ום 5ומר שייך אין חו5קין ואפי5ו בעה"ב ש5 טיבומה
 בשבי5 הכ5 שנותן מעות 5שאר ר5"ר נשתכר סעותיורע"י

 הכא אב5 5ו שנתן מה כל שוות שהמעות שסבורהמעות
 סברא רהא ועדע עצסו בפני ורבר הוא בע5מאטעות
 שהמעהו מה כ5 5עכו"ם סחזיר הי' רוצה הי' שאםהיא
 5ו. ו5החזיר 5הוריעו יכו5 הי' ש5א 5מימר תימהרזהו

 אר"פ(. ר"ה ע"ב צ"ח)כתובות
 שליחו רהשו5ח רבי שנה כאן בגמ' 2טךיוקךיןתתכב(

 המעות 5בע5 הכל בזו5 ו5קח 5סחורה5שוק
 מכר ראם 5ר"ת נראה )רש"י( ארווחאי אנא 5סיסרול"ס
 במאתים מנה שוה משנתינו כעין מעות מחמת בזו55ו

 המעות. 5בע5 רהכ5 מורה יהורה ר'אפי5ו
 כאן(. ר"ה ע"ב צ"ח)כתובות

 ספר ש5 )בשערים גאון האי רב כתב שליחותתתכג(
 בטעות כא5מנה ש5יח שהבר ו'( שערהמקח

 ךאיגך כא5מנה הריומות ג' וצריך בטל( רהוא כ5)שבטעות
 ולא במעותו אלא כא5מנה ש5יח ת5מורא פסיק ר5אנייך
 5ברו הוא קעביר בע"ח רברשות רכיון הריוטות ג'5ענין
 ברצון ש5א סוכרת שהיא א5מנה אבך כב"ח 5מכוריכו5

 5אלמנה רוסה הש5יח ואין ג' בפני שצריכה היאהחכמים
בזה.

 רי"ר(. תום' ע"א ק')כתובות
 כתוב 5חבירו האומר )נב.( ביבסות שרידותתתכר(

 מפני גט ה"ז אגרשנה 5כשאכנסנה 5ארוסתיגמ
 מהו 5יבמתו התם ובעי ירצה אם מיהא 5גרשהשבירו
 אלא ו5גרשה ע5י' 5בא בירו והא 5י' מיבעיא קאומאי
 ש5יח כה2וי סצי 5א מגרשה סצי לא רהשתא כיוןוראי
 ע5י'. לבא סעשה רמחומרכיון

 מ"מ(. ר"ה ע"א י"ב)נזיר
 שהאשה יום בכ5 מעשים רהא וא"ת 2טליוקךיעתתכה(

 ח5ה והפרישי קמח 5י 5ושי 5חבירתהאומרת
 ואיך כך אומרים רבן בית ש5 ת5סירים ונםבעבורי
 ש5יחות אותה שעושה בשעה הא הזה ברבר ש5יחנעשה
 בר שאינו זה סקמח ח5ה 5הפריש בעצמה יכו5ה היתה5א

 בירה ריש ךאךך"וע מקמח ח5ה מפרישין שאיןחיובא
 קמת ע5 ח5ה תהא זו עיסה ו5ומר מגו5נ5ת עיסה5הביא
 ש5א רבר זה ראין קיימים שבירה ורברים ני5וש5כשיהי'

 שפיר קרוי העיסה ו5נ5ג5 55וש שבירה כיון 5עו5םבא
 5עשות. שבירה כיון 5עו5םבא

 "" שריחותתתנו(
 :נ 1 11:ן'י1::ינא

 היכא היינו ש5יח עושה שהש5יח מלמדוש5חה
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 לא ראמר רשכ"נ על )סוסב מקפיר הכעלראין
 אחר(. בידישלחנו

 רשבאנ(. ר"ה ע"א כ"מ)גימין
 שעושה מלמר שלח דתניא ר"ח לשון וזה 2טלידזדיזתתכז(

 למיכתכ הו"ל אחרון מכיתו ושלחה )פי'שליח
 עושה שהוא מלמר שלחה דכתיכ ה' הוסיף כירה(ונתן
 שליח. עושה שהשליח מלמד ו' הוסיף ושלחהשליח

 ושלח(. ר"ה ע"א מ"א)קירושין
 מהני דשליחות יליף 5א אמאי וא"ת שליחדתתתכח(

 לו אשר החטאת פר את ושחמ רכתיבבקרשים
 די"ל בעלים כעינן לא קרשים דבשאר מכלל אהרן()גבי
 רומיא רוקא חמאת היינו אהרן של מפרו רממעמינןרהא
 והלכך בע"כ אפילו אותו כתיב וכחסאת אהרן שלרפרו
 מקריכין רלא קרכנות שאר אכל שליח שיעשה הוארין

 לעשות. שיכול ירעינן ל"הכע"כ
 נפקא(. ר"ה ע"ב מ"א)קירושין

 לכל א"כ מקשים יש מצדה לדבר שליחדתתתכס(
 שב לחבירו ארם ויאמר השליח יועיל מצוהרבר

 ד2יא נ2יליזא דל44ך עכורי תפילין הנח עכוריבסוכה
 הוא יפמר האיך בגופו לעשות המקום שחייכושהמצוה

 בגיךרזטין ןדאי כלום יעשה לא והוא שליחוע"י
 בנמ שכותב השליח ולא המגרש הוא כי מהנידקידו,טין

 לו אם כי מקודשת האשה נמי וכן פ' פמרי' פ'אנא
 לשליחו לומר יכול ה"נ במדכה אבל וכו' בתרומהוכן
 לא חבירו כה ישב אם אב5 בה יושב והוא סוכה ליעשה
 המצוות. וכל ציצית וכן כלום הואקיים

 רי"ר(. תום' ע"ב מ"ב)קידושין
 בערים שעשאו רשליח רהלכתא ונראה שליהותתתל(

 חתימת בלא שליח כא אם )היינו שליחהוי
 הכהשלח(.יר

 ורכי(. ר"ה ע"ב ק"ר)ב"ק
 שליח הוי לא בפניו שלא ענין בכל שליחדתתתלא(

 )לענין רהשואל כההוא לי ש5ח בפניו שיאמרער
 ובב"ם פמור, ומתה 'שלוחו ביר ושילחה הפרה אתהשואל

 להיפך(. כתבו השואלפ'
 שליח(. ר"ה ע"א ק"ר)כ"ק

 לרבות אתם גם דכתיב תרומה גבי שליחידתתתלב(
 שלוחכם אף לרעתכם אתם מה ובעינןשלוחכם

 הסכרא הי' חבירו של חמור פסר הפורה אבללרעתכם
 בעלים. כתיב רלא פרוירפריונו

 הפורה(. ר"ה ע"א י"א)בכורות
 ארם של שלוחו ראין ככה"ת נילף שליהדתתתלנ(

 חבירו קרבן ולא קרבנו דכתיב כדשוםכמותו
 כתובים שלשה ערופה וענלה ויבמה רממיכה משוםוי"ל
 הן לו וקראו כתיב )כיכמה ילפינן לא וע"כ כאחרהבאין
 שלוחם( ולא ומרדו ערופה בעגלה וכן ש5וחןולא

 מראיצמריך ששלאר"כ רוכתא רבכל מינייהו למילףנוכל דל4~
 ראשמעינן רקירושין קראי הני לאו ראי רי"ללמעומינהו
 אחריתי. לררשה קראי תלתא להני מוקמינן הויששלאר"כ

 קרבנו(. ד"ה ע"א ב')ערכין
 שנשחמה לאחר היינו נירו רשרי.ר"ם ח' בן שלילתתלד(

 שלא כ"1 אבל האם בשחימת דניתרהאם
 חלב איסור ודדקא בשליל ניד איסור איכא האםנשחמה
 לא ח' ובן וכשב שור חלב כל רכתיב כה8ום כואין

 מיקרי לא דגבט כו יש גיר איסור אכל וכשב שורמ5קרי
 מה ע"ה( )חולין כראמר והקרב כעומד ראינו כיוןחלב
 שליל. מכלל מוציא כאשם האמורים הכליות ושתיחלב

 בולרות, ר"ה ע"ב פ"ט)חולין
 אילימא(. ר"ה ע"בצ"ב

 מסר כן רעת על לירו שמסר כיון נאמן שלישהתלה(
 ד"ה ע"א ס"ר )גיסין ישקר אפילו להאמינול1

 אי לשליש והכחישו ערים ובאו ניסת אם וצ"עשליש.
 לשליש מהימנינן רלמי"ז תצא שלא עלי' וסמכינןמהימן
 יהכינן לפקרון ואכע- ולהשכיר להשאיל העשוייםכרכרים
ניהליה(.

 רל"נ(. אות תום' פסקי)גיסין
 ממתו הנה )שה"ש( שנאמר המלך שלנוהתתלו(

 בקונסרם פי' לה סביב נכורימ ששיםשלשלמה
 ע"א או ע' למימר רהו"ל וקשה קאי הנזיתראלשכת
 קאי. ישראל ריבוא אששים י"ל אלא)סנהדרין(

 ששים(. ר"ה ע"ב ק"ט)יבמות
 שמות רשני אור"ת מידות עשרה שלשתתלז(

 אני הכא כראמרינן מירות שתי הםהראשונים
 שיחמא לאחר מרחם ואני עליו לרחם שיחטא קודםה'
 שהוא כאלקים ולא הרחמים מירת הוא דעי' ישובאם
 בר' נמנים הם ונקה וחסאה ופשע עדן הריןמדת

 הראשון שם מונה אין נסים ררבינו סתריםו2נבוגלת
 ה' ששכצ הקב"ה רה"ק משום השמות בין פסיקשרש
 מירות בשתי מונה לאלפים חסר דנדשבך וחנוןרחום
 שמדה אחרת מרה 5אלפים אחת מרה היינו חסררנוצר
 כתיב דהתם פורענות מרת על מאות חמש מרובהמוכה
 טשא 11נפמיקתא לאלפים כתיב והכא רבעיםעל

 שתי אותן שכחני וה' ה' עזבני ציון ותאמר עלכר"ת
 עזבוני.מידות

 שלוש(. ר"ה ע"כ י"ז)ר"ה
 של רשניהם כיון ה' ה' מדות עשרה שלשתתלח(

 שהם נראה לכך מרות שתי הם האיךרחמים
 על ארון שהוא לפי התואר שם מהן ואחת אחתמרה
 מרת הוא 44ל רחםים כמרת כל עם להתנהנ צריךהכל
 ולבקש כמו הבריות לכל מזון מכין הוא חזקה ביד כיחוזק
 כמו ולא הרחמים מרת הוא גם ק"ר( )תהלים אכלםטשל
 בעת שחונן הוא ןדזנדן חלוקים הרחמים כי ה'מרת
 לקול יחנך חנון ל'( )ישע" כדכתיכ הצועק לנאולהרחק
 הצועק על לחון לו יש כח שכעל כביכול זו ומרהזעקך
 אע"פ כלומר אני חנון כי ושמעתי כמו כרין שלאאף

 ולרשעים לצריקים אפים 4טאך לידך העכומ כאשברין
 ןך1נ ארם בני עניני כהמני שהם לפי מדות שתיוהם
 וכשרואה באמת בתחלה כרררשינן שתים הן ואמתחסר
 אחת לאלפים חסר נוצך בחסר מתקיים העולםשאין
 פירש כך לשבים דנלךץ שלש וחטאה ופשע עוןנרשטא
 והכי(. ד"ה ע"ב י"ז )ר"ה ז"ל.הרב

 כתורה היא רמדה ואור"ת מדדת עשרה שלשתתלמ(
 כממונא. ול"ש באיסורא ל"ש לחומרא()רמקשינן

 רומיא(. ר"ה ע"א נ')ב"ק
 שוה בנזירה הלמד יבר מדות עשרה שלשתתם(

 והיקש בקעו מלמד 1ק"ך בנז"ש ומלמרחוזר
 נאי(.)נוסחאות

 5אא(. אות תוס' פסקי)זכחים
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 זה המדוחקין ופדם כ55 מדות עשרה שלשתתמא(

 )נדה דרנין והא ופרם בכלל אותן דנין איןמזה
 אחד בדבר איפםיק ךאם פרשתא בחדא שהוא לפילנ.(

 דנין. ואין עניני בתדי 5י' הוה ענין מאותושאינו
 כ55(. ד"ה ע"ב נ"ה)מנחות

 ר"ח ככודה כדטה יתקשה רברים שטלשהתתמב(
 אשר חי' איזה או השק5 מחצית אבלושדצים

 על שתמה א5א נתקשה ה" 5א תאבלו 5א ואשרתאכ5ו
 5ישראל להדאות וכן נפ'ט כופד 5יתן ארם יוב5 מההדבד
 טותרת. היא ואיזו אסודה היאאיזו

 זאת(. ד"ה ע"א מ"ב)ח:5ין
 ישדא5 )במררש( זה ע5 זה מעידין שלשהתתמנ(

 על מעידים והקב"ה ישראל והקב"ה.ישבת
 שהוא הקב"ה ע5 ישבת ישראל מנוחה. יום שהואהשבת
 באומות יחירים שהם י'טרא5 ע5 ישבת הקב"האחד.
 בשבת. בטנחה אחד אתה 5ומר סמכינןוע"ז

 מי(. ד"ה ע"ב ג')חגיגה
 והמ5בין א"א ע5 הבא עולין ואין שיורדין ~טלשהתתטד(

 )אע"ג 5חבידו דע שם והמכנה בדבים חבידופני
 דאין דק לעו5ם עו5ין דאין 5פדש אין בשמי'( בי'רדש
 מיד עו5ין היורדין )וב5 עושנם קב5ת אחרי מידעולין
 ים.( )עירובין כדאמדינן בהן שו5ם גיהנם ש5 אורואין
 הזהב(. מסזבחק"ו

 חוץ(. ד"ה ע"ב נ"ח)ב"מ
 שמי את אזכיר אשד בב"ם מיכתיב שמים שםתתמה(

 נורם דמצוה שם מרהזכדת וברכתיך א5יךאבא
 עכיות נודם דלבמלה שם הזכרת א"כ עושר דהיינוברכה
 קצת רומה 5במ5ה השם דהזכרת פידש ור"י א5עזר()הרב

 שקר.לשבועת
 שכ"כ(. ד"ה ע"ב ז'~נרדים

 ודבר ש"ש הם'טתף ב5 ריטב"י דאמד שמים ~טבטתתמו(
 דבדנו דבתיב תהא דמי לא העולם מן נעקראחר

 דאלהות. במידי א5א אסור ד5א ובךבה'
 כ5(. ד"ה ע"א ס"נ)םנהדרי1

 שמיפ שם מזכירין היו לא בערבין שמים שםתתמז(
 שלא כינויים הזכיר בנדרים אבל הערביןע5

 5במ5ה. שמים שם5הזביד
 הכ5(. ד"ה ע"א ב')ערכין

 זמן תיקנו )וע"כ אחותו בת ע5 יחפה שמאתתמח(
 אוקמה אמרינן ר5א יוחנן( דרב אליבאבגיטין

 כיון זמן( נכתב )ב5א דאיגרשה הוא והשתא א"אאחזקת
 בשדה בחזקת אוקמה אדדבה לעךזא לפנינו גדושהשהיא
 א"א. כשהיא נבע5השלא

 כהטום(. ד"ה ע"א י"ז)גימין
 דאמר ומאן וא"ת אחותו בת ע5 יחפה שמאתתטט(

 זמן כותבין 5מה הזה בזסן אחותו בתמשום
 פו.( )5קכק בדתנן זמן דבעי מיטמע בזה"ז דאפי5ובנימין

 ממזרים בניו על יחפה שמא גזידה ךי"ל פמו5ים ניטיןנ'
 אחר זינתה יאמרו ש5א איינ המקדש יבנה מהדהאיינ

 כדאמרינן 5חזוד סותרת שזינתה רנרושה ויחזירנהגידושין
 )יח:(.בסוטה

 הנהו(. ד"ה ע"א י"ח)נימין
 זח הדי דנבי לח5ק יש דחיישינן ימות שמאתתנ(

 מיר כתרומה 5אכו5 אסורה למיתתי קודםנימך

 ימות שמא אמרינן כי דהתם בח.( )גימין ימות שמאכמטום
 קודם אחת שעה אמר שהדי לאבול אסודה השעהבזאת

 מקריבין שפיר ממדה"י חמאתו השו5ח נבי אב55מיתתו
 בע5י' שמתו חמאת דהוי חיישינן ולא קיים שהואבחזקת
 שעתא ב5 אמר כי אפי5ו וא"ב מכהט מיד מיתה 5אחדא5א
 ושרי שכיב 5א מיהא השתא השעה בזו ימותשכש4

5אקרובי'.
 א5א(. ד"ה ע"ב נ"ה)יומא

 תימצי אם יהודה רבי דחייש לא5תד ימות שמאתתנא(
 אשת א"ב 5א5תד מת שמא נמי דחייש5ומר

 מכיון בתרומה תאבל 5א ביתה מפתח בע5ה שיצאכהן
 לפני' תמיד בע5ה שיהא וצדיך מעיני' בע5השנתע5ם
 אוכ5ת. שהיאבשעה

 דבדי(. ד"ה ע"ב כ"נ)סוכה
 דלית למיתה חשו ד5א רבנן אפי5ו ימות שמאתתנב(

 אשתו תמות שמא אחדת אשה 5ו שמתקנין5הו
 פעמים הכא אב5 5א5תר חייש 5א דדוקא י"ל ב.()יומא
 שמא חיישינן מרובה ובזמן מ5ח5וץ גדול זמןשמאחר
 לכ"ע.ימות

 די5מא(. ד"ה ע"א י"ח)יבמות
 השתא דם"ד 5פדש דמצי אוד"י יעיד יטת שמאתתנג(

 ךרנננן דחד 5מיתה כמו דתדי למיתהדחיישינן
 אוד"י )ב.( ך12יךמא דתרי ו5א רחד למיתהחיישי
 אע"נ מועם דזמן לםיתה דחיישת כיון 5ה פרבידהכי
 וא"ב שכיח ד5א אע"נ דתרי למיתה נמי תחוש שניחאדלא
 כוף. קדבדאין

 למיתה(. ד"ה וע"ב אי ד"ה ע"א כ"ו)יבמות
 שמא קאמר ולא ברה"ר "סית די יעבירנו שמאתתנד(

 בפתח היכירא שיש וי"5 5רח"י מרה"ייוציאנו
 החצר.ובגפופי

 שמא(. ד"ה ע"א י"ח)ביצה
 צדיך המב5ת נבי בדה"ד ד"א יעבירנו שכואתתנה(

 המוטאה בו5ד ךכנן להטבי5ו ש5הום 5פי5מגזר
 5המבי5ו כ"ב 5הום שאינו לפי יעבירנו שמא נגזור פריך5א
 דרבנו. מומאה א5א דליכאכיון

 נגזוד(. ד"ה ע"א י"ח)ביצה
 5גבורות שהניע זקן נבי דחיישינן מת שמאתתנו(

 דא"א חומר כהטום נם בסביא ה"מ כח.()גימין
 חמאתו בשולח אבל השליחות( ונתבמ5 מת שמא)חיישינן
 חילוק אין קיים שהוא בחזקת אותה מקדיבין היםממדינת

 לא. או 5גבודות הגיעבין
 והתנן(, ד"ה ע"ב נ"ה)יוטא

 מפי החמידו יתמי ד5ענין אור"י מת שמאתתנז(
 סבתא ההיא גבי 5ם: )באמ מת שמאלכרחוש

 5מיתה. מפי חיישינן רבשבויות ךעךךדאישתבאי(
 והניחו(. ד"ה ע"א ב"ח)גיטי1

 וכהט5יש ממדה"י הבאים ביטין פי'ם, ש2טאתתנח(
 נחתם 5א שעדיין 5פי מפי דחיישינן הוא דהכא ישן(גם )והוי פיים שמא חיישינן לא אמאי 5אשתזגס

 העדים כ5 חתמו כשכבר אבל קלא ליכא נמי מתפייםוני
 וסתפיים וכשחוזד להתפייס רניל אין !לינתן וכהוכןבנם
 חיישינן(. ר"ה ע"ב י"ח )גיטין . י ~ סרנישין.הכל

 עמה נתייחד שמא בקונמרס פידש פיים ש2ואתתנם(
 )עו:( רלקמן לד"ת נדאה תשין ישן נטזהוי
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 ן44וך"רע נינהו מילי תרי ישן וגט פייס רשמאסשמע
 פיים שסא לומד רוצה )כט:( ולקמן דהנא פייסדשמא
 רלא לר"י ךנראוץ הוא נטל שנתתי גט ואמדוכיטל
 בעלכוא לעז משום חיישינן אלא פייס לשכואתיישינן
 שפיד משני והשתא הנט את שבטל לעז הכעלשיוציא
 יוציא לא שוכ עליו שהאמינה דכיון עלי נאמנתבאומר
 מילתא. לי' דכמיפאלעז

 שסא(. ד"ה ע"ב י"ח)ניטין
 שהוא נט דבהכדטליש לר"ת ונראה פיים 2טמאתתם(

 מחמת ממתמא כהשם הולך ואינו בעירעמה
 קא לצעורה הגט בנתינת זמן שקובע ומה מגרשקטטח
 ואינו כושם שחולך דלקמן בהנך 14בנל להתפיים ולאמכוין
 וקובע תתעגן שלא נתכוין לטובתה ממתמא בעיראצלה
 נמי יתפיים וני ויתפיים נך נתוך יבא שמא חיישינןזמן
 קטטה. בשביל מגרשה שאינו כיון קלאליכא

 חיישינן(. ד"ה ע"כ י"ח)גיטין
 שמאי דחשיב הא על תתסה אל והלל 2טמאיתתסא(

 בהיות לומימד איכא לכ"ע ניטיא והלל הללמקמי
 היו )ביו"ט( לססוך שלא שאמרו הראשונים מזוגות ג'כי

 ך14גב כראשונה לי'- נקט כוותייהו סבר ושמאינשיאים
 סקמי 'שמאי ככ"מ לי' חשיכ כראשונה הכא לי'דנקס
 מנחם. ונן ב"ד אב הי' עפמאיהלל

 שנים(. ד"ה ע"א ט"ז)חגיגה
 עליו להעיד מרבע"ה את שקדא הנביא 2טמךאלתתמב(

 קיימתי' דלא כאורייתא דכתיב מילתאדליכא
 אלא שמואל של בדורו מרכע"ה הי' לא והא ידעמנא
 שכך והעידני בא מעשה ועשיתי דרשתי וכך כך אומרהי'

 - אתה. גםלמדת
 דליכא(. ר"ה ע"ב ר')חגיגה

 ושררתו נ"כ הי' שמואל של שנותיו נל 2טכמואלתתסג(
 שנה. י"ג ונמשכה ל"ט כשהי'התחילה

 ושלשים(. ד"ה ע"א ט"1)תמורח
 שנאמר רריטע כשמי' ממקינן דלא אף 2טמךתתתמד(

 ושמו רשע אחד אם אטו מ"מ ירקב רשעיםשם
 אחר. זה כשם נקדא לאאברהם

 שבנא(. ד"ה ע"ב י"ב)שבת
 נקרא שבטו ע"ש בנימין בן מנאנ מבני 2טסצךרןתתמה(

 כן ארח בני התם דחשיב הני ךמל בנימיןבן
 שבטם. ע"ש כולם יהודה בן דוד בנייהודה

 מבני(. ד"ה ע"א מ"א)עירוכין
 א' מין והן שמות ושלשה שנים תבלין שמרת,תתמו(

 פלפל לכן פלפל ארוך פלפל נמו דש"יפירש
 או ערלה של כגון אימור עניני דג' מפרש ךר"ר1שחור
 שסות נ' קרי הנדחת עיר ושל אשירה ושל הכרם כלאישל

 לידי מכיא מכות לידי המביאו השם שלאכדאמרינן
 הללו. השמות ב?ל עובר )קיא.( וכב"מתשלוכוים
 נגלוי הוא השם ציין הקדושיט, 2טמךתתתמז(

 שד"י שם דכתיכ אף בעור מחופין הןותפילין
 של שי"ן דדוקא נמור כתב זה אין בקמסיןבתפילין
 שם איכא דבציץ רעךך לא " ד' אכל הלל"כותפילין
 יש זה לעניז 14ננל מפי דהמיר אותיות ד' בןהמיוחד

 שפיד וע"כ הדכה הזכרות כהן שיש בתפילין חשיבותצד
 בוןפילין. דעתו יסיח שלא מציץהק"ו

 וטה(. ד"ה ע"א ח')יומא

 גמוד שם ה"א שיו"ד אע"פ הקדושים שמותתתמח(
 מזנירם דאין ניון באותיותיו שם הוגה זהאין

 שלם.לשם
 יו"ד(. ד"ה ע"א ה')מוכה

 לשנות רשאין וני לי קשיא הקדושים 2טמךוןתתטם(
 אם כי אותיות י"ב בן שם להזכיר כהניםבכרכת

 פנחם לר' אמר אסי חד ירוזטלמי נתורה. הנתוב ד'בן
 דאנא יכול איני לי' אמר השם לך נממור חמאתאבן

 כוכר כויכל יכיל לא כשם דרגיל מן רב ואמד כועשראכיל
 נ15ם.נש

 רי"ד(. תום' ע"א ע"א)קידושין
 השירים שכשיר שלמה נל הקרוזטים 2טמותתתע(

 ליתא אין תינת נ"י )וכנומחאות נבוחקיםאין
 נמחק. אינו 112נאותבכת"י(

 נ"א-נ"ב(. אות תום' פמקי)שביעית
 ההונה אף אומד שאול אבא הקרושים שמותתתעא(

 שדורשו פ"ה לעוה"ב חלק לו אין באותיותיוהשם
 העולם ךרך1נ חפץ שהוא מה בו ועושה אותיותבמ"ב
 כאותיות המיוחד שם של אותיות במי' קורא שהי'מפ'
 שאין לי"י ךנראה לעשות אין וזה התיבות שארשל

 שהרי העולם שרגילין כמו י"ה אותיות אפילולהזכיר
 א"ר להתיר לר"י נראה ומירי המיוחד שם הואי"ה

 יש במפדים שנמצא דסה בכתוכ נמצא רלא כיוןמאדנ"י
 השם. את להזכיר נתכוונו ולא כן כתבוהו שהמופריםלומר

 הוגה(. ר"ה ע"א י"ח)ע"ז
 כוידי הלולבין הגרולים שומטין בהו"ר שמחהתתעב(
 גזל - כהטום כו ואין אתדיגיהן ואוכלין הקטנים-

 ךי2ט שמחה. מחמת נהגו שכך שלום ררכי כהטוםולא
 ונלחמין חתן לקראת במומים שרוכבין בחורים לאותןללכווד
 שכך פסורין שהן מומו יו מקלקל או חכירו בנדיוקורעין
 שמחה. מחמתנהגו

 מיד(. ד"ה ע"א מ"ה)מונה
 שמחת של תקיעות דאין השואבה בית 2טמחתתתעג(

 סמלאכות כטלה של 'שהתקיעות אע"פ יו"טדוחות
 דאין דקיי"ל ר14ע"ג )כו:( בחולין כדתנן -יו"טדוחות
 דאינה בנמ' כראמרינן שאני השואבה בית כמקדששבות
 יתירה. שמחה משוםאלא

 כגון(. ד"ה ע"ב נ"ד 'טאינו, ד"ה ע"א נ')מוכה
 שכמטם מפרש בירושלמי השךאבה בית 2טמחתתתעד

 שפחה מתוך שודה שהשכינה הקודש רוחשואבים
 עובדא ומייתי ה' רוח עליו ותהי המנגן נננן ויהידנתיב
 השואבה בית וכשמחת רנלים סעולי שהי' אמיתי בןדיונה
 שכינה. עליושדתה

 חד(. ד"ה ע"ב נ')מוכה
 עוטדים הלוים שעליהן השואבה בית שמחתתתעה(

 לשיר דוכן אבל השואכה בית לשמחת שירככלי
 )סז.( ךבניוספא בקונטדס פי' כך הי' המזכח אצלכקרבן
 עלי' נתון ודונן אמה גנוה שם היתה סעלה אומרראב"י
 כהנים. לעזרת ישראל עזרת בין היתה מעלהואותה

 שעליהן(; ד"ה ע"א נ"א)סוכה
 בודרת היתה אשה השואבה בית 2טמחתתתעו(

 מעילה האיכא כירושלמי ופריך לאורהחיטין
 וריח וכוראה דקול וכושני הקדש של הי' ופתילהדשמן
 ןי"ל אינא איסורא הא ךק2טוץ מוגילה כהטום בהםאין
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 אודה. סדוב 5בדור יכו5ה היתה א5א רוקא 5אורבורדת

 אשה(. ד"ה ע"א נ"נ)מוכה
 ושסחת דדבנן דהוא 5ד"י נדאה הרגל שמחתתתעז(

 חניגה. בש5סיהיינו
 עשה(. ד"ה ע"ב י"ד)סו"ק

 משסחה בע5ה אשה אביי אסד הרנל שמחתתתעח(
 אם כי הדנ5 שמחת אצ5 כתובה אשה איןפי'

 מיהו אב5 ונו' ובתך ובנך אתה בחניך ושסחת דכתיבבת
 5תרץ אביי ךבנא חייבת אשתו נם חייבת דבתוכיון

 כה2סחה בע5ה דאשה באשה ו5א נוהנת באישדהשסחה
 כהסמחה. אבי' הבת נסיוכן

 רי"ד(. תוס' ע"ב 5"ד)קירושין
 סנוי ססתפקין אין יע"ש שח5 תורה שמחתתתעט(

 א' ביום תודה שסחת כשח5 וכן בשבתסוכה
 יום. באותו האתדונ מלאכו5 נזהדיןיש

 עד(. ד"ה ע"ב ל')ביצה
 תיקן נאון האי שדב אומרים יש תורה שמחתתתפ(

 יודעין אין אב5 כה2ה סות אחדי ויהי5הפכרר
 שלסה. ויעפוד 5המטיר הש"ס מדד ששינההסברא

 5סחד(. ד"ה ע"א 5"א)סני5ה
 5עי5 5פדש נוכ5 האיך כמפים שמימתתתפא(

 שמיטות דין וה5א בסדבד כספים שסיטתשתנהוג
 )ם:( 5קסן כדאמדינן וישיבה ירושה 5אחד א5אאינו
 לי ךנראה שנה ס"א 5שסיטה שקדם תורה ת5מודנדו5

 אף דנוהנ פשיטא וא"כ היא הגוף חובת כספיםדהשמטת
 בחו"5 קדקע שסיטת דאין דכיון דסד"א 5ארץבחוץ

 ס"ם. שסיטה קדא כי ת"5 בחו"5 תנהונ 5א כמפיםהשסטת
 השמטת(. ד"ה ע"ב 5"ח)קידושין

 השסטת שאין שביעית קדוי כספים שמימתתתפב(
 וזה דאה( )פ' במפדי כדדדשינן ביוב5כספים

 יוב5. ו5א כספים סשסטת שסיטה השסיטהדבד
 השסטת(. ד"ה ע"ב 5"ת)קידושין

 וידוע נ5וי בקונטרס פידש לבינך ביני שמיםתתפנ(
 אדם. בני כשאר עסי נזקק שאין5שמים

 יודה שאינו דהיינו בהדיא בנמ' ספדש נדדיםךבנשלהי
 בנים 5הם ויתן 5מקום יתפ55 פד"ת בקשה דדר יעשטךכחץ
 )ורש"י בידוש5סי וכן ויפייסה מעודה יעשה פידשךך"ומ
 יפה(. מנהנ בה ולהתנהנ 5בעו5 בקשה דדך יעשוספדש

 יעשו(. וד"ה השמים ד"ה ע"א קי"ב)יבמות
 אב5 יתבינן סיתב רהלכתא עצרת שנ2יניתתפד(

 שהוא 5פי ממפק שיט5נו 5תקן דצו 5אב5ו5ב
 כגהנ בו שנוהנ 5סי5תי' ומינכדא 5טי5טו5 וסוקצהיו"ט
 אפי5ו בה אוכ5 ע5יו עריבה שסוכתו פעמים סוכה אבלחו5

 אחד.ביו"ט
 סיתב(. ד"ה ע"א ס"ז)סוכה

 שמיני בשרבנות אומרים שה5וים השיר שטנ2ייעתתפה(
 )דש"י( 5י פודש ו5א החג שיר מסדראינו

 ע5 5סנצח בבהכ"נ אומדים שהי' כה2מע מופריםובמס'
 וכן בביהסעק ה5וים אומדים הי' כן כסו ושכאשהשכרנית
 בירוש5סי.כה2מע

 שיר(. ד"ה עעא ס"ז )סוכה.
 אבי5ות 5ענין ספדש ד"ח עצסו בפני דג5 שמייעתתפו(

 בט5ה הרג5 קודם ימים שבעה סתו אתדהקובר
 לדנל קודם שבעה ד5יכא וזיסנין ש5שים נזירתססנו

 עצסו וך"רצ שם"ע. כה2ום ל' נזירת היגגו בט5הואפעה
 כאשד ידחם ושלשים ל5ינה קודש שם"ע ש5 במעריביסד

 דאמרינן 5נסרי שירחה 5וסר א"א ךנ2ידצ ינחםאב5ים
 יום. כ"א הדי ש5ו ושסיני והחג החנ 5פני אחד יוםבסו"ק

 ד' ר"ה דנ5, ד"ה ע"א מ"ח)סוכה
 פז"ד(. ד"הע"ב

 בב?ת אומרים שהיו אור"ת עצסו בפני י% שמ"עתתפז(
 החג ימי שאר בכ5 כך2א"כ ש5ם מזכמדהכנמת

 וחציו אחד ביגם חציו א5א ש5ם סזסוד אוסדים היוש5א
 הוסבה"י. וסיסנך )נה.( במוכה כדאיתא אחדביום

 ע5 5סנצח בביהכ"נ אומדים שהיו סרפרימךבמסנת
 בביהם"ק. אומדים ה5וים היו כן כסו רשכ2אהשסינית

 פז"ר(. ד"ה ע"ב ד')ד"ה
 אינו האידנא ואפי5ו בסוכה יתבין ד5א שמ"עתתפח(

 רבקיאינן ואע"ג מפיקא כד2ום מדדבנןא5א
 דירחא.בקביעא

 סאיסתי(. ד"ה ע"א ב')תענית
 )מח.( סוטה דאמדינן רהא ספרש וד"י שמירתתפט(

 ושידא 5בנה וזכוכית שסיד בט5 ביהמ"קסשחדב
 זכוכית דהא כ"כ נסצא הי' ש5א א5א בט5 5נסדי 5אפדנדא
 קסייהו תבר 5א.( )ע"ז דאסרינן חודבן אחר היתה5בנה
 בנו. בחופת חיורתאזכוכית

 אנן(. ר"ה ע"ב כ')שבת
 שסיד בעי אפוד ד5אבני משמע הנא שמירתתצ(

 נתינה בן דדמא עובדא גבי )5א.(ובקידושין
 הי' וא"כ שני בבית הי' וזה 5אפור אבנים ממנובקשו
 ש5סה סימי ששמדוהו 5וסד ךצריך שני בביתשסיד
 שני. בית חורבןעד

 איכא(. ד"ה ע"א מ"ח)ניטין
 הפשיעה סן עצסו 5שמור ינו5 הנוף שטנ2ירתתתצא(

 כשסביאין אבל עצסו 5המית שבידו ודאידהא
 פחים צינים אב5 5שסור 5ו א"א השמים מן באונסע5יו
 דכתיב והא 5יזהר דוצה אם באונם ע5יו יבאו א55עו5ם
 דאין במלחסה או דדכים בעובדי מיירי מחסתו נסתראיו
 לתוהר. יכולאדם

 הכ5(. ד"ה ע"א 5')כתובות
 )5ענין כך2קה חשוב דשמן משמע השתא שטנ2ןתתצב(

 כך2סע )5א.( דבמנחות ר"ת והקשהטומאה(
 בקדוש דהתם ואוד"ת אוכ5 הוה דשסן שזודי כר"שדה5כה
איירי.

 שסן(. ד"ה ע"ב ע"א)עירובין
 דבי האיך דשבת בפ"ק בידושלסי דאסדינן שטנ2ןתתצנ(

 שאסר סה סתירין דינו ובית הנשיאיהודה
 צדוק ב"ר ד"א בשם דאד"י כדעתי' וחבורתודניא5

 קיב5ו ו5א הציבור ע5 גוזרין שב"ד נזירה שכ5טקוב5ני
 ש5 בנזידתו ומצאו ובדקו גזירה אינה ע5יהם ציבודרוב
 כנון פשט ד5א היכא י"ל ע5יהם. ציבוד קב5ו ו5אשמן
 5התיר יכו5 קטן אפי5ו בנפשותם ע5יהס דעטדו אע"גשסן
 רבר(. בי"ח כן)5א

 א5א(. ד"ה ע"ב 5"ו)גימין
 ז5יפתן ומשום חתנות נומום נזרו ענו"ם ש5 שמןתתצד(

 אסודים. כ5יםש5
 בשלמא(. ד"ה עאא ל"ו)ע"ז

 ואפילו רותחין כסו יאפי5ו וחריף עז זירן שטנ2ןחתעה(
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 ע"נ(. אות תוס' פמקי )ע"ז שמן. לרב האכי5 שמואלצונן
 ריין שזורי כר"ש פמקינן רהכא ר"ת הקשח שמןתתצו(

 כהשמע רוכתא ובכ5 ורבש שמן ו5א משקהאיקרי
 ןיעין8ון ועור. יז.( )שבת כהטקה חשוב רשמן רהש"םסתסא
 רר"ש ויין רחכמים רבש וכן בקרוש מיירי רחכאר"ת
 )מ"ר(. איירי בקרוש כולהשזורי

 אימא(. ר"ה ע"א ל"א)מנחות
 5שמצה כרכתיב ע"א רבר ר"ח פי' פםול שמץתתצז(

 לכהונה. ופמולבקמיהם
 שמיו(. ר"ה ע"ב נ')פסחים

 נרור הי' אמו מבטן א5א בנזיר נזר 5א 12מ12דןתתצח(
 בנבואה 5י' רקאמר הוא מלאך ממי5אבנזיר

 שסשון. מפי ולא אביו מפי לא נזירות יצאולא
 התם(. ור"ה ש5א ר"ה ע"ב ר')נזיר

 ש5 שמו ע5 שטשון יוחנן ר' יאמר שמשוןתתצט(
 מ"ש 5רבי תימה ימחה לא מעתה אלאהקב"ה

 ה' 5ו ויקרא כרכתיב ש5ום איקרי גופי' רשםכהטלום
 שאין שמות בהרי סופרים במס' 5י' חשיב קא ולאשלום
 ראמר ורחום מחנון יעריף ושייר יתני ונראהנמחקין
 שמו הקב"ה שקרא א,טכחן ר5א רנמחק 5ה.()שבועות

 שהוא ע"ש חנון כמו שסו מעין א5א רחי רקא והיינוחנון
 בריותיו. ע5 ומרחםחונן

 אלא(. ר"ה ע"א י')סוטה
 ומ"מ )נ"ב( בפסחים כרמוכח מנגרא חמיר עממועאתתק(

 ש5יחו רציער גברא 5ההוא יהורה רבשמתי'
 שמא ב"ר( ש5יח רמצער 5מאן מנגיר רק ררב)אע"נ
 עצמו. יהורה רב את שביזה משום ע5יוהחמיר

 רמתפקר(. ר"ה ע"א נ"ב)יבמות
 יבא אם כ"כ חשש אין נרר גבי יויאי 12מתאתתקא(

 הרב שיהי' ער ע5יו נררו ויהי' ההיתרלרחות
 הארם. ע5 להשהות אין שמתא אבל 5התירמזומן

 וש"ם(. ר"ה ע"ב ח')נררים
 האוהבות. מאהבת חשונאות שנאת גרו5ה 12נאהתתקב(

 כי(. ר"ה ע"א צ"ר)יבמות
 ימות כמנין מנין מם' פשיטה בשנה אפי5ו 12נהתתקג(

החמה.
 י"ר(. פ"ת)מעילה

 ררשינן בשנה שנה כשכיר יבתיב בנ12נה 12נדץתתקר(
 בשנה אלא משת5מת אינה זו שנה שלשבירות

 החרש מן תורמין ראין ררשינן )נג:( ובבכורותאחרת
 שנה אותה רמשמע שנה שנה דכתיב כהשום הישןע5

 ררשינן והכא ב' בלא שנה כתיב רהתם די"לעצמה
 ד14"רן האחרת בשנה רמ'טסע בב' בשנה שנהמרכתיב
 5מיררש הו"5 בשנה 'טנה תאכלנו בכור גבי )כז:(בבכורות

 קרא רמוכח טשום די"ל אחרת שנה ער נאכ5 יהאשלא

 5י. תתנו השמיני ביום רכתיב שנתו בתוךרנאכל
 שכירות(. ר"ה ע"א ס"ה)ב"מ

 יש אב5 5יכא בעוה"ז בארם ראשים 12ניתתקה(
 א' ארם קרקע מתחת הוציא אשמראיבמררש

 והו5יר אשה ונשא המ5ך שלמה 5פני ראשים שני לושיש
 אחר. בראש באשתו וביוצא ראשים בשני בו כיוצאבנים

 או(. ר"ה ע"א 5"ז)מנחות
 בפני זה נשא5 אם אומר יהורה י' 12בילין 12ניתתקו(

 ארם שיאכלם 5א טהורות עצמו בפני וזהעצמו

 מומאה. וראי יאכ5 רא"כאחר
 ואם(. ר"ה ע"א כ"ז)כתובות

 בחלק ה,,קדבץ" לומדי ימצאד הש"ם""דרך
 אדת ער ק"צ אדת מן דל"ת מערכתראשדן

רע"ד.

 ש5נו מפרים ע5 חולק פעמים כמה ש5נו לם"מ(תתקז(
 את שפט והוא בשכהשון בירוש5מי מצינוןכן

 ממנו יראים פ5שתים שהיו מ5מר שנה ארבעיםישרא5
 )שופטים ש5נו מפרים ובכ5 בחייו כמו מותו אחר שנהכ'
 שנה. עשרים בתיבי"ו(

 מעבירם(. ר"ה ע"ב נ"השבת
 שלום אין ו5בא וליוצא בזבריה כתיב בבנל ש"כםתתקח(

 כהש"ם 5ש"ם מש"ם פירש אפילו היינו יוחנןלר'
 איתא וכן רש"י כרפירש עמוק שהוא בב5י 5ש"םירושלמי
 הבבלי ש"ם אלו עולם כמתי הושיבני במחשכיםבירוש5מי

 וסיהו הבב5י ש"ם מיני' ר5ישתבח ציים רהוה ר"זוכן
 שמתוך בזה הבין לא ועריין מזה שפירש י"5 איפכאאפי5ו
 ברורה. ה5כה בירו יע5ה 5אכך

 אפילו(. ר"ה ע"א י')חנינה
 הפוכות מוגיות בש"ם הרבה בה כיוצא יש 2ם"כםתתקט(

 כמה ועור מו:( )נזיר גומיה פירקאבההוא
 הפוכות.מוניות

 ואיכא(. ר"ה ע"ב נ"ח)מנחות
 ה5שון ראיכא רוכתי בכל 7,1ם")ם ל12ןן עט"כם,תתקי(

 או התנא ע5 קאי שאלו" "ועור כמו"ועור"
 הוי הש"ם בכ5 ביום" "בו דכן מקורם רנזכרהאמורא
 כח.( )ברכות נשיא עזריה בן אלעזר רבי את בו שמינוביום

 ועור(. ר"ה ע"ב כ"ז)חו5ין
 יע5ה 5א שעטנז כ5אים ובגר רקאמר 12עכפגזתתקיא(

 שיהא וב5בר ראמור מינא חר אפי5ו נימאע5יך
 תערובות. נמי משמע רשעטנז די"ל ונוז מווישוע

 אב5(. ר"ה ע"ב ר')יבמות
 וטווי שוע ריב"ן שפי' כמו 5פרש אין שעטנזתתקיב(

 היכי בציצית כ5אים א-כ ופשתים צמדיחר
 צמר תכלת ש5 חוטין ב' שיהיו צריך שהרי להמשכחת
 אור"ת נמי ןנןז לברו אחר כ5 שוע א5א פשתן ב5אלברו
 כ5 נמי ונוז שזור היינו נוז א5א ארונ רהיינו 5פרשראין
 5בר פשתים ושל 5בר צמר של שעטנז וע5 5ברואחר
 נפקא ומיחריו ביחר בנר מהם יעשה שלא הכ'הזהיר
 פ"ם )כ5אים רתנן כוהא לו הקשה הלבן יצחק רבינודדץרבנ
 שנאמר וארונ מווי ע5 אלא כלאים משום חייבין איןמ"ח(
 ואויית ארונ היינו רנוז אלמא ונוז טווי שועשעטנז
 א5א קאמר מד5א קאתי שעטנז כל למררש 5אורע"ל
 טווי משום א5א שעטנז מייתי ו5א וארונ טווי שועע5
 נפקא. מיחריו ארונ אב5 לחורי'ונוז

 ער(. ר"ה ע"ב ה')יבמות
 כתיב שעמנז רמראורייתא ר"ת ומפרש 12עכפנזתתקיג(

 5ברו אחר כל שוע ונוז טווי שוע שיהיהער
 נוז ופי' לחברם יחריו ואח"כ 5ברו נוז וכן טווי נמיוכן

 בציצית כלאים 5מישרי מרא אצטריך דמשדייה שזורהיינו
 שזורין. הציציתשחוטי

 שוע(. ר"ה ע"ב מ"א)נרה
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 שורף והנה משה ררש ידיש החטאת שעיותתקיר(
 רריש ובת"ב נחשון בשעיר פירש"י 1'()ויקרא

 1ג1' לכם נתן ואותה מרכתיב חורש רראש אשעירבהריא
 ךב2דץ וקרשיו מקרש סומאת עון ע5 רמכפר ר"ח ש5והיינו

 הקדש אל רמה את הובא לא הן כהטה להו מדאסרדפירש"י
 יץקשה רשרפוה עבור שפיי הובא ראם סכללפנימה
 רשרפוה עבור שפיר לאו ע"כ הא מטרויש שלמה רבינוהרב
 אכלתם לא מרוע ה"ק וקרא צורה עיבור בלא שרפוהרהא
 שפיר הובא אם הא רמה את הובא לא הן החטאתאת
 אכלוה. דלאעבור

 רכתיב(. ר"ה ע"ב כ"ג)פסחים
 בן בעינן רנלים שעירי וכן ר"ח של שעירתתקטו(

 ובא הכרוחר אחר קרא ראמר משוםשעירה
 ימי כהטשת עזים מכהטפחת )היינו בראשית ימיכהששת

בדאשית(.
 בשעיר(. ר"ה ע"א י"ז)בכורות

 אחרים רמטמא כיון נמי המשתלח שעיותתקטז(
 5טומאת ושייך גמור טהור אינו בוהעוסקין

 לזב. ורמיא במגע טמא באלו והויעצמו
 כי(. ר"ה ע"ב נ"ה)נרה

 )הממונה המעמר ראש התם יתנן המזרח שערתתקיז(
 אב בית של הטסאין את מעמיר הי' כך(על

 המזרח שער יהאי לי"י נראה המזרח בשער בוקרבכל
 במחנה נננם אינו יום יטייל אעי'ג נשים עזרתהיינו
 מעזרת אלא קאמר לוי' מחנה בכל לא ז:( )יבמותלוי'
 ולפנים.נשים

 ה4,( ר"ה ע"א פ"ב)פסחים
 ברא"ש )ר"ז בבתו5ות ולא ערוה באשה שערתתקיח(

 אמות ארבע בהרחקת סגי בבית 4ל2 ל"ו(סיכח
 עיניו. כמיא ולפניו5אחוריו

 ע"1-ע"ז(. אות תום' פמקי)ברכות
 ל"ט( )תהלים שנאמר ננעלו לא דמעה 2טעךיתתקיט(

 רמעתי אל האזינה ושועתי ה' תפלתישמעה
 נראית שהיא ש"מ תראה ודמעתי קאמר מר5א תחרשאל
 שתהקבל. רק להתפלל ואין פעםבכל

 אל(. ר"ה ע"ב ל"ב)ברכות
 )פסחים כדאמרינן נתקרשו לא נקנור שעךיתתקכ(

 נקנור משערי חוץ נתקרשו השערים שכלפה:(
 למה יא"ת לבהונות יו-יו ומכנים עומר מצורע2רטם
 יריו ויכנים נשים בעזרת יעמור לקרשם זה בשבילנמנעו
 הוי רלא ה' לפני זה ראין ריב"ן ךכ2ירש נקנורלשער
 כקרושת קרוש הוה ראי לר"ת נראה י4יין העזרהבאויר
 בשביל רעשו ר"ת מפרש וע"כ ה' לפני הוי שפירהעזרה
 בחמה השער עליהם 'טיגין שם שיעמרו מצורעיםתקנות
 הגשסים. מפני בגשמים החמהמפני

 זה(. ר"ה ע"ב ז')יבמות
 שבת שייך בשפחה גם הירו.שלמי לפי שןמ!ר(דץתתקבא(

 חורין בת וחצי' שפחה בחצי' כפינן רלאוהא
 רלא כיון כמסום היינו הפקר מנהנ בה רנהגו היבאאלא

 תקיים. לא שתשתחרר לאחר נם ורבו אפרומיפקרא
 5א(. ר"ה ע"ב מ"א)גיטין

 ידה על חצירות עירובי לזכות ייבו5 2טכשחהתתקכב(
 אור"ת הקסנים ובתו בנו ע"י מזכה דאיןאף

 ר"ת דחק דזנם ךעל אוכלת טרחה בשכר דשפחהכמסום

 יהום חשבינן רלא רנראה בשכרה אוכלת דשפחהלומר
 רוקא אלא שוחנו על ממוך שהוא בשביל בעה"ב כירירו

בבנו.
 אלא(. ר"ה ע"ב ס"ר)גיסין

 בנענית רשפחה מנאן משא כנענית שפחהתתקכג(
 מותר כנעני רעבר ךד2"יץ כובבים בעוברמותרת

 אע"ג נשג"ז משום ע5יו גזרו ולא בוכביםבעוברת
 בעבר. שפיר שייך דאורייתא וא"א נרהראיסור

 מסר(. ר"ה ע"א מ"ז)נרה
 לי' רסבירא כר"ש לן קיימא סיהו שפחותתתקכר(

 בתו מובר אדם ראין י"ח( )קירושיןהתם
 בה שבגר ביון בה מבגרו לן ברנפקא שפחות אחרלשפחות
 למוכרה. יכול אינו שוב לשפחותשמכרה

 התם(. ר"ה ע"ב ב"ט)ערכין
 שייך לא יעבור ואל ייהרנ רמים שפיכתתתקכה(

 דמאי אמרינן בירים להרוג אותו במאנסיןאלא
 התינוק על לזרקו רוצים אם אבל טפי סומק ררמךחזית

 הורג שאין ביון איפכא למימר איכא אררבה בזהויתמעך
 מצווה ואין בעלמא עולם קרקע אלא הוי ולאבירים
 קורמין. חייו ראררבה בגופו חבירו5הציל

 אין(. ר"ה ע"ב נ"נ)יבמות
 )כהסלי נכוחים רברים מישב ישק שפתיםתתקכו(

 אותם נכוחים רברים אוסר כשארם הפי'כ"ר(
 יורעים ואין ששותקין לזו זו שפתותיהם כהטיקיןשסביבותיו

 להשיב.סה
 שפתים(. ר"ה ע"א ט')גיסין

 ער יום חשוב רונתא בנל החמה שקיעתתתקכז(
 תענית כל )י"ב( תענית ךבנמם' הכוכביםצאת

 בצאת בירינו וקבלה תענית אינו חמה עליו שקעהשלא
 תחלת כמסמע רוקא דשקיעה לפרש ך"רצ 41ךגילחכוכבים
 ר"ת ךמפרש שקיעה סוף משמע כהטתשקע אבלשקיעה

 ליבנם מתחלת שהחמה שקיעה תחלת משמערכהסקיעה
 הרקיע.בעובי

 מניין(. ר"ה ע"א נ"ו)זבחים
 שקיעה אחר תפילין המניח החמה שקיעתתתקכח(

 תענית חנובה נר וכן בלילה היינו בעשהעובר
 היא. תורה אבותינוומנהג

 נפסל(. ר"ה ע"ב כ')מנחות
 טעמא כרמפרש חוטא אינו ששוקל נהן שקליםתתקכט(

 לוי ושבס הפקורים על העובר כל שקליםבסם'
 עובר העובר כל רריש זכאי בן יוחנן רבי 4שבנל נפקרלא
 הפקורים על העובר כל לפרש יש בלא"ה ומיתך סוףבים

 ישראל. עם בין לבדם ביןשנפקרו
 בל(. ר"ה ע"ב כ"א)מנחות

 )רע"ק תורה כמסום קעביד אי ליכא לנפש שרכ2תתקל(
 אליעזר(. רבי פטירת על בבשרו מכהשהי'

 הי'(. ר"ה ע"א ס"ח)סנהדרין
 פי' בכה2הו ראיסורן משום שקצים או 2טך2כיםתתקלא(

 דבהריא דק 1451 בכערשה אסוריןבקונטרס
 ראכי5ה בכזית ע5יהם לוקין רשרצים )טז:( במעילהאמר
 5פרש יש אלא רובתי בבמה כהשמע וכן בהוכתיב

 ובן בריה דהוה כהפום נמ5ה ע5 ד5וקה בכהשהודאיסורן
 לר"י,נראה

 כה8ום(. ר"ה ע"ב קי"ר)יבמות
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 שהחכררו חומרא רהתם וי"5 וציר שוציםתתק5ב(
 חמור אימור רברים רבכמה ןאע"ג סומאהגבי

 טוסאה ספק אמרו אם פו:( )חולין כראמרינןמטוטאה
 חכמים החמירו ההם להתיר איסור ספק יאמרולטהר

 יותרבטוטאה
 אומר(.(. ר"ה ע"ב ק')ב"ק

 ויש רג( ר"ה ע,יב )זי בכדרדתובתוסי
 חמור )שאיסור לטוסאה איסור ביןלחלק
 טסומאה(.יותר

 ער ילקה לא אכילה בל,סון נכתבו רלא שרציםתתק5ג(
 בהו רכתיב שרצים אבל שלימה הברי'שיאכל

 שלימה. אינה כשהברי' אף רלקי וראי אכילהלשון
 ריסק(. ר"ה ע"ב ט"ז)מכות

 קמיירי בברי' רהכא ,:דוא רכל צ"ל שרציםתתקלר(
 ברי/ כדטום מחייברבכ"ש

 מה(. ר"ה ע"ב ק"1)זבחים
 בששים השרצים 5בט5 יש ביכ!רל עירשבים,תתקלה(

 אוסר הנאסר אין לצאת יכול אין שהאוסרכ"מ
 אוסר קליפה כרי אותו אין ק5ימה כרי הנאטר ר!נלייותר
עור,

 ס"ג(. אות תום' פסקי)זבחים
 אחר 5ריין שתהא סברא ראינו יבי אמר שררהתתק5ו(

 בירוש5ים היו חשובים אנ'2ים רכמה שררותשתי
 הי' אי דעדז4 ושררה. שררה לכ5 5עמור יכוליןשהיו
 הסצרי לחנן 5היות צריך הי' שררות שתי מהםלאחר
 כמו אבישלום בן מחנן יותר חשוב שהי' שררותשתי

 ר"ת.שפירש
 קשיא(, ר"ה ע"א ק"ה)כתובות

 כה2נים פחות עושין אין הציבור ע5 שררהתתק5ן(
 עמו אחר הי' צרקה ע5 ראכפי' רבא)ואפי5ו

 יבא(. של כבורו מפני 5י' חשיבולא
 כי(. ר"ה ע"ב ח')ב"ב

 תרור 5א )קיג.( רפסחים ההוא מפר"ת שררהתתקלח(
 תהי' בעצמך שאתה כלומר אסא ררישאבמתא

 ציבור צרכי מחטת התבט5 ש5א אסי רבי ששמךראש
 רופא. אסי ררישא שמוא5 רבינו שפירש נמורלא

 51א(. ר"ה ע"א ק"י)ב"ב
 מיתש5 בעי ואי הואי5 י"5 ועור 1ץלחם שרזיתתק5ט(

 לחם גבי לקמן כרמוכח 5התיר אמר 5א שכיח 5אע5ה
 ראיכא אע"ג י"ט רוחה אפייתן ראין הלחם ושתיהפנים
 שאם מקרשם התנור שאין 5י' פריק ואי הואי55מימר
 קורם אותה ראופין כיון ב5ינה יפם15 א"כ מ"רשםהי'
 רוחה אפייתן אין רמ"ר עב:( )מנחות מיכח וכןי"ט
 מקרשם. התנור ראין קסבריו"ט

 הואי5(. ר"ה ע"ב מ"ו)פסחים
 דוחה )האם אפי' אלא בעי ר5א וץלחם שרציתתקמ(

 ובכל ררחי 5י' פ'טיטא הקטרה אב5שבת(
 5קמן קשיא מיהו 1)הקטרה 5שחיטתן קרא בעינןקרבנות

 והיכי בקרא תנור כתיב 5א דהא ה5חם שתי נבי)צה:(
 א"כ שבת רחי ר5א כיון ךי"ל שבת רוחה ראפייתןכעכח

 מחוסר 5או ב5י5ה מים שאיבת זכגן. הוי נמיכאשתמו5
 הקערות שגם 5י נראה מקרש אינו תנור ןלג2"ך הואזמן
 התקד"2ו.5א

 אפי( ר"ה ע"א נ"א)כשחות

 פעמים נמי ה5חם ר'טתי אע"ג הלחם שתיתתקמא(
 אין רכב'טים ראמר למאן עמהם כבשיםשאין

 זה מייתי 5א מיהא 5י' ראית היכא ה5חם אתמעכבין
 זה.בלא

 לוג(. ר"ה ע"א נ"ח)מנחות
 הותרו וכי מחו"ל ראי יר"ת וק'טה הלחם שתיתתקמב(

 מקום מכ5 בעבים שהיו בשבי5 ה5חם5שתי
 ע"י הן נאסרין וכי מא"י ואי ו5יכא בעינןממושבותיכב

 אטמהתא הני כי בעבים יררו נם רע"י נ"ל אלאכך
 נט:(.)סנהררין

 חיטין(. ר"ה ע"ב ס"ט)מנחות
 זכר לשון קרוי ובמקרא במשנה הלחם שתיתתקמג(

 זכר לשון 5י' קרי מנחות וא5ו נקבהולשון
 יחסר ולא נ"א( )ישעי' וכתיב גרו5 מ5חם בבארקאמר
5חמו.

 שתי(. ר"ה ע"א צ"ר)מנחות
 עושה שהי' ברפוס לברר וא"א הלחם שתיתתקמד(

 ה5חם או הלחם בתוך הרפום הי' אםאותן
 הרפום בתוך שה5חם נראה הסברא דמר(וןמבפנים
 של וץקערךרצ 5רפום חוץ שה5חם מי2מע מגמ'אבל
 5פרש אין אבל אפי' 5אחר בקערות נותנו שהי'שו5חן
 הקערות בתור סוררין היו שבהיכ5 כהטה ש5 שו5חןרע5
 טפחים. עשר מחמ,טה יותר מקרש הי' שו5חןרא"כ

 וכשהוא(. ור"ה וברפום ר"ה ע"א צ"ר)מנחות
 שהי' חוכהט בפירוש פין-ש"י ונן הלחם 12ועיתתקמה(

 רפליני הא דרצימ1ץ אפייה 5אחר בקערותנותנו
 מקרש תנור ראמר רלמאן שבת רחיא אי באפייתןלקמן
 נתקרשו קערות 5מר ובין 5מר בין הא וכו' שבתרחיא
 נ5י מ"מ קערותיו ועשית שלחן גבי רכתיב אע"גדוטמא
 א5ו קערותיו דמפרש מאן ~ש"נ מיקרי לא מיהוהשלחן

 תנור אין ראמר מאן אב5 מקרש תנור קסברהרפוסים
 בהן שנותנים קערות היינו רקערותיו מפרש הי'מקרש
 וכו'. שו5חנות שתי ע5 ה5חםאת

 וכשהוא,. ד"ה ע"א צ"ר)מנחות
 עשרון רי5מא קושיא ומאי בגמ' הלחם שתיתתחמו(

 סיפא קשיא אכתי תימה מקר'ט תנור מקרש5א
 מירת א5מא בפנים ועריכתן 5ישתן כ"ג חביתירקתני
 עשרון חצי נכהטח 5א רעשרון ראע"ג ךי"ל נתקרשהיבש

 5חצאין קדושה )ח.( בפ"ק ראמר 5מאן רמיהינמשח
 כחירוזטיגפ ךיש מ"ש קשה וכו' רמביא כה52םומחצה
 5מרור 5עשרון צריכין שהיו 5פי )נ:( 5עי5 שכתבמרש,יי

 מוציאו ומעמים מנחה המתנרב יחיר כ5 מנחות שארבו
 5כגחת צריך ו5"ה 5כ"ג מיוחר הי' עשרון חצי אב55חוץ
 כ55. זה טעם יתכן ו5א יחיר ש5נדבה

 ומאי(. ר"ה ע"ב צ"ה)מנחות
 רלחם ועריכה רלישה לפרש ינראה הלחם שתיתתקמז(

 בהן ראין הוא יבש מירת ה5חם ו'טתיהפנים
 אב5 ה5ח בכ5י הי' 5א ועריכתן ו5ישתןשמן
 שנמדר שמן בה דיש ה~ח בכלי הי' רחביתין ועריכה5ישה
 במתני' תני רלא ךהא 5כ"ע נכה2חה ה5ח ומירתבלוג
 הלחם כהטתי חלוקין רחביתין כד2ום י"5 חביתיןא5א
 כחו'ך ועריכתן 5ישתן דאלו דברים ביטני הפניםו5חם
 יכו'. וא5ו השבת את דוחותואינן

 י וטאי(. ר"ה ע"ב צ"ה)מנחות
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 ועריכתן לישתן הפנים להם הלהם, שתיתתקמח(
 דאי )נם'( נתקדשה לא יבש מידת אלכאשבחוץ

 ילא אבראי להו אפיק אי מי5תא מיננייאנתקדשה
 כלי קידוש דכךשום יוצא פםול מטעם דמפרשכפייה

 )ס.( לעיל כדפרישית ביוצא מיפסל5א
 לישתו(. ד"ה ע"ב צ"ה)מנחות

 5החמיר דיש ר"י אומר שתי' 5ענין שת"תתקמט(
 אע"נ לונמיו ממלא בפחות אפילו עליוולברך

 ברכה. לענין מיני' י5פינן לא ליתא יוהכ"פדלענין
 ר"מ(. ד"ה ע"ב מ"מ)ברכות

 להתענות כשרוצה אכילה לאחר בנלילה קטרצי'תתקנ(
 מותר שישן לאחר שאף ריב"א אומרמחר

 כ"כ. להקל רוצה ר"י ואין הירושלמי עפ"י5שתות
 לפי(. ד"ה ע"א קי"ח))שבת

 לשתי' מנין ר"ל אמר אטילה בטלל שתייתתקנא(
 מעשר וכו' ואכלת שנאמר אכילה בכללשהיא

 וכו'. ואכלת וכתיב הוא חמרא ותירוש ותירושךדננך
 וכל מדכתיב אכילה בכל5 דשתי' יליףובירושלמי

 לא אינו שקרש רם והתניא בשקרש וכ"ת תאכלו 5אדם
 אכילה. בכלל דשתי' ש"ם כמ2קה ולאאוכ5

 נמר(. ד"ה ע"א כ"נ)שבועות
 השותה לרבות דנפש בהא אכילה בכלל שתייתתקנב(

 יי"ל אכילה בכ5ל שתי' הא קרא 5"לוקשה
 אכילה. דבר במידי והכא דשתי' מי5ידהתם

 5רבות(. ד"ה ע"א ק"כ)חולין
 שלוש השתא אם לדקדק אין חטרוזם שתיםתתקננ(

 ואמילו ושלוש שתים דדילמא מיבעיאשתים
 אינשי. כדאמרימובא

 שתים(. ד"ה ע"א נ"ז)כתובות
 נראה דשתיק כי פי' דמיא כהודאה שתיקהתתקנד(

 אבל לדבר רנלים שיש קצת ויודע אמת5ו
 שהוא כיון הוא שכן ודאי שיודע מכדש הודאה למיסר5יכא
 דלאו לך מהימן אי דאמר )םו.( בקידושין דא"כשותק
 שותק שהוא מאחר נסי נזלן אפילו אפקה זיל הואנז5נא
 שייך הוה לא ממש הודאה אם יעךך התם שמפר"תכמו

 מצי היכי נמי םמיא יזקזקרא העד נאמן התםלמימר
 היא. מכדש הודאה לאו ודאי א5א שזינתה ודאילידע

 דשתיקה(. ד"ה ע"א פ"ח)יבמות
 כיתות שתי כשבאו אמרינן 5א כהודאה שתיקהתתקנה(

 שותק( )והוא זא"ז מכחישין אבל ומעידיןיחד
 זה. את זה מכחישין שתיהן הא להכחישן 5י מהדאמר

 ת"ש(. ד"ה ע"א כ')נזיר
 מחמת שותק דאם ונראה דמיא כהודאה שתיקהתתקנו(

 וטל כהודאה שתיקה הוי דלא יודעשאינו
 מהרותיך נטמאו 5ו באומר לפרש יש דקידושיןהסוגיא
 כהודאה. שתיקה הויא דוקא והתם ידעת אובפניך

 אמר(. ד"ה ע"ב נ"ד)ניטין
 תיייומערטת

 בתבלין נוהנ שביעית אבל במעשר חייב 5א תבליןא(
 שביעית. נהנה נמי בהטה במאכ5דהא

 אינו(. ד"ה ע"א ו' )חו5ין.
 א5א דאויין דאין דהנהו תב5ין מיני ב' איכא רצבליןב(

 חייבין ואין אוכ5ין טומאת מממו 5א5מעמא
 נסי ועבידן עצסן בסני נסי דדאויין תבלין אב5בסעשר

 ומממאים במעשר חייבין ובצלים שומים כנון5סעמא
 )נא:( ד5קמן ממוי"5 ר"ש הרב הקשה עךך אוכ5יןטומאת
 אוכלין מומאת מממאין פלפלין דאין ונמרו דנמנואמרו

 אף חזי בו להסביל אותו שוחקין כי נרניר דזרעיי"ל פ5פלין. וכ"ש וכו' הגרגיר זרע אמר )כח:(ובעירובין
 א5א בעינייהו חזי לא שנשחקו לאחר פלפלין אבלבעינו
 מיבול.ע"י

 כל(. ד"ה ע"א נ')נדה
 לוקחים והיו מעט במעט תסיד מוכרים הי' לור רצגרינ(

 אחת.בבת
 אי(. ד"ה ע"ב נ')ב"ם

 מי תברא )כמו שבועה חננאל רבינו פירש רצבראד(
 קשיא(. תברא מפרש ירש"י זו. שנה לא זוששנה

 תברא(. ד"ה ע"ב ע"ה)כתובות
 תרווייהו למיעבד דמצי כיון ניםא יפרטרמי רצדירה(

 דלא היכא אבל קודם ותדיר תרווייהועבדינן
 עדיף. ניםא פרםומי תרווייהו למיעבדאפשר

 הדר(. ד"ה ע"ב כ"נ)'שבת
 עו5ת מלבד נמרינן לא קודם תדיר תדיר ושאינו רצדירו(

 דתרווייהו היכא אלא התמיד לעולת אשרהבוקר
 כה"נ כל אבל ומוםפין דתמידין דומיא מתנה וזו דזושוין
 לא. סילוק עבידת וחד מתנה עבודת הוידחד

 אפילו(. ד"ה ע"א ל"נ)יומא
 פתח דוד ע5 חביבה שהיתה פרשה כל )א'( תהליםז(

 וממיים האיש )אשרי באשרי ומיים באשריבה
 מדא נוים רנשו ולטה האיש דאשרי בו חוםי כלאשרי
 אלא באשרי ומיים באשרי פתח דוקא ולאו היא(פרשה
 בתה5ה ומיים בתהלה שפתח כמו פתיחה מעיוחתימה
 בהללויה שמתחילות פרשיות הרבה וכן פי ידבר ה'תהלת

 בהללויה.ומםיימות
 כל(. ד"ה ע"א י')ברכות

 זה אין חקיך למדני ה' אתה ברוך )קי"מ( רצזקלימח(
 דוד. שאמר בקשה א5אברכה

 ה"נ(. ד"ה ע"ב י"א)ברכות
 והכי כסעשהו לאיש תשלם אתה כי )ם"ב( רצזקלימט(

 כמ2וה"ד לפנים ליכנם החסד ה' ולך קראקאמר
 לאיש כשתש5ם מתקיים העולם שאין רואהכשאתה
כסעשהו.

 בתחי5ה(. ד"ה ע"ב י"ז)ר"ק
 השחת יראה לא לנצח עוד ויחי )מ"ט( תהליםי(

 ימות 5א הרשע וכי הוא בתמי' דקראפשטי'
 ימותו. שהחכמיםכמו

 ויחי(. ד"ה ע"ב ה')הנינה
 בהם שנותינו ימי ש5 דקרא אע"נ )צ'( רצדןלימיא(

 דוד מםתמא כתיב משה בתפ5ת שנהשבעים
 יותר. שחי מצינו כה2ה אב5 כך שחי שמצינואמרו

 ימי(. ד"ה ע"ב ס"ד)יבמות
 עבדי דוד מצאתי בתה5ים דכתיב )פ"ט( רצזקלימיב(

 אמרו. הקודש ברוח אמרה עצמו שדודאע"פ
 הכא(. ד"ה ע"א ע"ז)יבמות

 חוכהט 5שון בקונמרם פי' תה5ים חומשי שני רצהליםינ(
 בש5 כמו בו יש חוכה2ין חמשה יי"כ2הםפר

 5ישרא5 מוב אך )ם'( תעדוג כאי5 )א'( האיש אשריתורה
 אחד 5כ5 )ק"ז( ה' נאו5י יאמרו )צ'( 5כה2ה תפ5ה)ע"ג(
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 תהלים. סוף שהוא האחרון מן לבר באמן מסיים חמפריםפן

 שני(. ר"ה ע"א 5"ג)קירושין
 תו~ה בש5 כמו בו יש חומש.ן חמשה י"ם רצד2ל'םיר(

 מן 5בר באמן מסיים הפפרים פן אחרלכל
 ר' אמר רבה נ:בראשיה תה5ים. סוף שהואהאחרון
 )וע"כ תהלים בספר מסתכ5 הייתי 5א אם ע5י יבאחייא
 רבי(. בר שמעון רבי מקסי' קםלא

 שמא(. וד"ה שני ר"ה ע"א ל"נ)קירושין
 אלהים 5שלסה רכתיב מזמורים אלו אפי5ו ו2הליםטו(

 דור ג"כ 5שלמה המע5ות שיר או ונו'משפטיך
 כלו הסזמור בסומ דכתיב תרע ש5מה ע5 והתפללאמרו
 רור.תפ5ות

 וע"י(. ד"ה ע"א ט"1)ב"ב
 ראשמעינן בניך יהיו אבותיך תחת )מ"ה( רצהליםטז(

 בתר" רכתיב כמות1 לבנים הצריק שיזכהקרא
 הארע. בכ5 5שריםתשיתמו

 ההוא(. ר"ה ע"א קנ"ט)ב"ב
 רשב"5 קרי בשמו קראו 5ה' הורו הקפיט5 רצדץליםיז(

 האומר. שם הוזכר שלא מ"ה יתמאטזמורא
 מה ע5 הוזכר שלא משום יתמא לו שקדא לפרשןנראה
 התורה. על לאמרו שנעשה שמפרש 5תורה מזמור כמונאמר

 מזמור(, ר"ה ע"ב כ"ר)ע"ז
 לנתבע השבועה לו 'טפח5 אע"פ דנתבע רצרבנעיח(

 היכא רמ"ש 5נמרי מטון לו מחל 5א כךבשבי5
 שעה. באותה לישבע הניחו ש5א אלא שבועה לו מח5ד5א

 ו5א(. ר"ה ע"ב ק"ח)ב"ק
 תחלה לתובע רנזקקין פירש 1ייב"א ובתבע רצרבנעיט(

 יסות1 אם ונ"מ תחלה עריו לקב5 היינופי'
 תובע שזה וי"ם הים 5מדינת ילכו או נתבע שלעדיו
 משאר למחר או היום עדים שיביא אומד והנתבע בושחבל
 תחלה. 5תובע רנזקקין עליו לו שישתביעות

 אשרי(. ר"ה ע"א 5"ה)סנהדדין
 נרון אומר אחר ברין לחבירו התוקף ןנרצבע רצןבנעכ(

 שיש דבר כל הווער למקום נלך אומר וא'כאן
 כופין ופקרונות וממכר מקח וחבלות וגזי5ות ונתבעבו

 וזה מלוה שזה ידוע אם הוועד. למקום והולךאותו
 כייף מצי 5א לוה פרעתי אמר או מקצת שמורה כגוןלוה

5מלוה.
 נ"ר-נ"ה(. אות תום' פסקי)סנהדרין

 בשניהם יחלוקו עוברא ר"נ דעבד ונתבע רצרבנעכא(
 שהוא לפי 5תובע רקנסו משום והמעםחשודין

 )ר"ת(.חשוד
 מתוך(. ד"ה ע"א מ"ז)שבועות

 הביא אם וראי הא המעשר מן רלחמה רצרדהכב(
 ר21כודוייקים ברכה ע5יו תבא החולין מןלחם

 הא המעשר מן תדווייהו מייתי ד5א סני לא וכימצאתי

 ברכה. ע5יו תבא החולין מן שניהם הביא אםוראי
 תודה(. ד"ה ע"ב פ"א)מנחות

 שעסוקים זמן כ5 נקרא דמי כדיבור דיבוד כרי רצרךבג(
 דבר.באותו

 וניתרי(. ד"ה ע"א ל"נ)כתובות
 לא א5יעזר הר"ד פירש דמי כריבור ריבוד כרי רצרךבר(

 שישיב כר הוא רמררבנן רכפירש 5נו כגיןירענו
 גגי דהא וקשה יפסיד ולא סמכרו בהפסק וישאלאדפ

 ראורייתא. דהוי לדכ2ך ר2בריך הוא דאורייתארינין
 והלכתא(. ר"ה ע"א פ"ז)נררים

 מפרש בעכו"ם רמי כריבור לאו ריבוד כרי רצדךבה(
 דלא ריבוד כדי תוך וחזד אתה אלי שא"לר"י

 הכתוב. גזירת שהוא להיות ויכו5 מידימהני
 חוץ(. ר"ה ע"ב קכ"ט)ב"ב

 אמר ר5כך ר"ת פירש רטי כריבור דיבוד כרי רצרךכו(
 ש5ום היינו לרב ת5מיד שאי5ת כרי דמיכריבור

 ויראה חבירו עם סחורה עושה שכשארם לפי רביעליך
 5ו יתן שאם ש5ום 5ו יתן 5א בחכמה הימנו גדול אורבו
 שכשיעור חכמים תקנו לכך ממקחו בו לחזור יוכל לאשלום
 זה שיעור ותיקנו רבנן פ5וג רלא רי"ל 5חזור יכו5זה

 זה. טעם שייר ד5א היכאאפילו
 והלכתא(. ד"ה ע"ב קכ"ט)ב"ב

 רב שא5ת כדי היינו דמי כריבור דיבור כדי ר2דךכז(
 שהוא לדב ת5מיד שא5ת כדי לא אב55תלמיר

 רבי. ע5יך ש5וםארוך
 לא(. ר"ה ע"ב כ"ה)תמודה

 שאינו רבד בחבירו לרואה מכאן דאר"א רצרכףזהבח(
 איסוד ד5יכא אע"נ פי' להוכיחו צדיךהגון

 תוכיח הוכח פשיסא ראורייתא איסוד איכא ראידאורייתא
כתיב.

 רבד(. ר"ה ע"ב ל"א)ברכות
 אי ומיהו מזירין יהו ואל שוגנין יהו מוטב רצרכחוץכט(

 לאוכחינהו חייבין מיניה רמקב5י סילתאידוע
 ק"ט(. אות תום' פסקי )ביצה בהרא"ש(.)ר"ז
 א5 בני ה' מוסר דכתיב כהטום אחר קורא רצרכףזהל(

 תעשה א5 אחא א"ר בתוכחתו תקוץ ואלתמאם
 עמו אמדתי אני דסכנין ןאך"י קוצים קוציםהתוכחה
 שלהם הצרות על בני שיבדכוני רין אין וא"כ בצרהאנכי
 לברך יוכל ואז אחד בדבר ויתחי5 הכ5 אחד יקדאאלא
 וסוף.תח5ה

 אין(. ד"ה ע"ב ל"א)מני5ה
 תשובה להשיב יוכל שלא עאכו"1 הקב"ה ש5 רצרכחדץ5א(

 מצי דברים רמכמה 5גמרי להיפמרמעלייתא
 וכו'. לפסור יכולני סה.( )עירובין קצת עצמולפטור

 ש5(. ר"ה ע"ב ר')חניגה
 יכהו. ו5א הגרו5 בנו את להוכיח יש ועוכףזדץ5ב(

 נ"ו(. אות תוס' פסקי)קידושין
 רשע הוה הצריכים מן תוכחה שמונע מי רצרכחהלנ(

גמור.
 ענוה(. ד"ה ע"ב ס"ז)ערכין

 ובעיקיי זיתים שבעיקיי תולעים דוקא יק רצדלעיכםלד(
 במחובד הנרלים )תולעים( ו5א שריו הויגפנים

 בתוך רוחש השרץ יטיהי' צריך עכ"פ לשמוא5 מאף5פרי
 כלל הלך לא אם אבל בקרקע דוחש כאלו הו"להפדי
 שרי. הפריבתוך

 קפא(. ר"ה ע"ב ק"ט)פסחים
 )רש"י( אמירי ושבריאה שבכבד תולעיםלה(

' 

 ור"ת
 דקוקיאני זאת )היינו שבדנים דבתו5עיםאומד

 ראסירי. איידיאסירי(
 קוקיאני(. ד"ה ע"ב ס"ו)תולין

 ודיבאא נתנאל ורבינו י"ת מרקדק מכאן רצןלעיםלו(
 שהתקיקח קישות דאסד כשסואל הלכהדאין



 נהכ2ך84דצך תי"ומערנת דעעדכ2ט1דדצקדבמ1ש

 ע5 השורץ שרי1 דנקרא מע~ום אסורה מחוברתבעודה
 ךנויהו כשמואל פוסק דר"א ובשאלתות ךצנדן"נהארץ
 וחימצי בלע"ז פואי"ש שקורין פולין אותן לשמואלאפילו

 של תולדות ובתחלת יבחושין כנון בתוכםכשנמצאין
 הקליפה וכשמסירין מכחוי1 כר2חרת הקליפהיבחושים
 משום מיתסרי ולא לאוסרן אין תחתי' היבחושיםנשאדים
 ריחשה. שלא זמן כל האר'1 על השור'1השר'1

 דיקא(. ד"ה ע"ב ס"ז)חולין
 הבהסה שמפשיטין לבשר עור בין הנמצאים רצךלעיםלז(

 נבלתם ואת דכתיב משום אסוד דרני()נקרא
 לשוחם לדמות וא"א שבבהמה הדרנים את לרבותתשסצו
 לא דליתי' משום דאמירי יונה דמות בה ומצאבהמה
 הלימוד בלא אפילו אסור )ויהי' בפרסות ולאבפרסה
 בהמה דבכל מקרא דאי'שתדי משום עובר דשאנימקדא(
 בכל דבקרא פדסות דאיכא היכא אלא למשרי 5י'ולית
 הבשד מן נבראין שבבהמה תולעים אבל פרסה כתיבבהכמק
 מן לחותך דמי ךלא כב'שד דח'טיבי אמדינן והויעצמה
 נחסר לא הכא אבק חסרון איכא דהתם והכליותהטחול
 לדבות(. ד"ה ע"ב ס"ז )חוליןדבר.
 אפילו קנה לא לאחרים שחב במקום לבע"ח רצךכשם5ח(

 מציאח מגביה כמ"מ כרש"י. דלא י2ליחעשאו
 מיגו מציאה דשאני תולבע"ח ול"ה חבידו קנהלחבירו
 לחברי'. נמי זכי לנפשי'דזכי

 התופם(. ד"ה ע"ב י"א)ניטין
 אי אפילו לר"י תימה בשחל"א לבע"ח רצךפמלט(

 שליח שהוא משום היינו קנה לבע"חתופם
 עצמו הוא תפס כאלו חייב שהוא לפי בע"כ אפילווקונה
 אין דע"כ לומר )ורוצה לעבדי זה שחרור תן באומראבל
 קנה( בכדטחל"א דתולבע"ח מע(ום לחזור בעה"ביכול
 בו מלחזור האדון את לעכב יכול אינו עצמו העבדאפילו
 נפשי' נייח לי' דעבד כה2ום חוב האדון חייב מהועך1א
 האדון לו חייב אינו שהרי לאחרים חב לי' חשיבומ"ם
 שמע(. ד"ה ע"ב י"א )גיטיןכלום.
 אבל קנה לא לבע"ח דתופם הלכה וכן לבע"ח רצרפםמ(

 דאי רי"ל קנה לאחרים חב שאינובמקום
 להו ואכלה שמטה דילמא מסתפינא ואמר ליהטעין
 לגבי להו שבקינן הוא מהימנא אינש ואי טענהטענתו
 ביד להו יהיבנא מהימן לא ואי המלוה ליד דמטיעד

 אמרינן דלא רי"ל המלוה ליד דמטי עד דמהימןאינש
 מטלטלי לי' ואית קרקע לי' דלית היכא דוקא אלאהכי
 תופם אמרינן כדטו"ה למיטרינהו או ליזבינינהודמצי
 דאית היכא אבל לאחרים( חב שאינו )במקום קנה5בעעח
 של סטלטליו לתפום הימנו כל לא ומטלטלי מקרקעילי'
 מעותיו. להפסיד יכול אינו המלוה שהריזה

 רי"ד(. תום' ע"ב י"א)גיטין
 תו5בע"ח בהדיא לי' אית פפא רב רצךלצנע"1ןמא(

 היא לא ודילמא פד: )כתובות קנה לאבכה2חל"א
 היא(. בעלמאדיחויא

 דילמא(. ד"ה ע"א י"ב)גיטין
 במים שייך לא לאחרים שחב במקום לבע"ח רצך:2כםמב(

 )ר"ת( לאחדים חב ואינו בבור מים הרבהשיש
 )לא שליח בעשאו אפילו קני לא בשל"אתולבע"ח

 כיו"ט שהוא יו"ט לפני אחת שעה יו"ם רצךספתמנ(
 באותה ובטילה דאורייתא דתוספת מלאכה,לענין

 שעה( באותה נישואין לעשות )ויכולין המלאכה מןשעה
 בלא נישואין ךגכ2 בשמחה שמחה מערבין אין שייךולא

 לישא אסור שיהא האי כולי שמחה חשיבא לאסעודה
 בכלל הוי לא הבעל לשלוחי האב כשמסרה ךגכ2ביו"ם
 בשמחה. שמחה מערביןדאין

 דמסר(. ד"ה ע"א מ"ז)כתובות
 בתוספתא מוכח וכן כתבו כ"ה ב"ק בתום' רצךכ2כשתאמד(

 תוספתא שום נמצא לא לפנינו והנהדאבות
 אבות. מסכתאעל

 קל(. ד"ה ע"א קי"א)ב"ב
 תועבה כל ל"ת כד2ום לאסור אין דבבע"ח רצרעבהמה(

 תקריבו לא בע"ם גבי ומדכתיב לגבוה דשריכיון
 מקריב אתה אבל מקריב אתה אי אלה מכל אלהמכל

 וקעטוץ להריוט דיטרי מכש"כ עבירה בהם שנעבדהקדשים
 בבהמה אלה דכל ןי"ל ליתסר הקן שייוח דפריךמהא
 ממעם לאסור יש שפיר בעופות א"כ בעופות ולאכתיב
 תועבה. כלל"ת

 חורש(. ד"ה ע"א חט"ו)חולין
 עכו"ם סידסן אפילו אוכלים אנו האיך רצךעבהמו(

 בבל הוא הרי לך '2תיעבתי )דכל מבב"חמ"ש
 מכלל לגבוה וכתות מעוך רחמנא מדאסר וי"לתאכל(

 דשרי משום דשרי בכור אוזן ך2כירכו '2רידלהדיוט
 מתועב דבר אינו א"כ וכאיל כצבי שהוממו קדשיםרחמנא

 ש5 בישול כמו גופא תועבה יחשב לא למה שבתך2:י~טךל
 ניבר הבישול דבב"ח כה2ום טעמא דהיינו ונדאהבב"ח
 בשבת. שנעשה ניכר אינו שבת מעשהאב5

 חורש(. וד"ה כל ד"ה ע"א קט"ו)חולין
 כרש"י. דלא תפלה קודם ללמוד דשרי ראי' יש רצןרדץמז(

 אלא(. ד"ה ע"ב ה')ברכות
 נאמרה הקודש בלשון מךלדן דץרצךרדן מל רצךרדץ,מח(

 ךי"ל בתורה לקרות יז:( )מגילה ר'2"יפי'
 פרשת כמו דאורייתא לקרות המחויבין בפרשיותדמיירי
 )אליבא חליצה פרשת מעשר ווידוי ביכורים מקרא אוזכור

דדבנן(.
 בלשון(. ד"ה ע"א י"ג)ברכות

 וכו' לבניך והודעתם כתיב כב.( )ברכות דתניא רצךרדןמט(
 מכאן ובזיעה וברתת וביראה באימה להלןמה

 בתורה לקרות מותרין נדות ובועלי ומצורעים זביןאמרו
 ו2:עלי ואגדות ובהלכות ובש"ם בכה2נה ולשנותובנביאים

 דמחמת וביראה באימה אינו קדי רבעל פי' אסוריןקריין
 בא. הוא דאשקלות

 מנין(. ד"ה ע"א פ"ו)שבת
 בקונטרם פי' סלע יפוצץ וכפטיש דנכה2לה רצךרך:נ(

 ר"ת ךאךבשך ידו על הסלע מתחלק פטישמה
 )איכה( רבה במדרש דאמר ברזל המפוצץ באבן מיירידקרא
 הסדן על נתנה לבודקה ובא סנפירין שקנה באחדמעשה
 וסנפירין הסדן ונשבר הפכרש נחלק בקורנום עלי'והכה
 דהתם י14ע"כ8 סלע יפוצץ וכפמיש הה"ד ממקומו זזלא

 תורה דברי מדמה וכאן לפטיש יצה"ר מדמה ל:()קירושין
 טעמים. לכמה יוצא אחר דמקרא לחוש איןלפטיש

 מה(. ד"ה ע"ב פעח)שבת קני(. שליח דבעשאוכפירש"י
 לשמה שלא אפילו ילמור לעולם ראמרינן רצןךה נא( תופם(. וד"ה דב ר"ה ע"א י')ב"ם



יטא נהטראוצר תי"ומערנת התוטמו'תקובץ
 אב5 שיכברוהו כרי או רבי שיקרא כריהיינו

 המות. סם לו נעשה 5קנמר 5ומראם
 וכ5(. ר"ה ע"א ז')תענית

 לפכרינ"ך לנו צוה תורה רכתיב 5נ"ו נקרא רעדרדןנב(
 )ה5נו סצרינו עלינו שמנינים הקרבנותנקרא

 כתבו ועת"ה רכתיב עתה נקרא רעךרה 5צרינו( אםאתה
 יהושע(. באתי, )עתהלכם

 עתה(. ור"ה אמש ר"ה ע"א ג')מגי5ה
 ענ5ה ופרשת חליצה מצות כגון דעעךרך2 מל רעךרדן,ננ(

 בכ5 נאמרה וכו' וביכורים מעיטר וירויערופה
 ן , .'5שון.

 כ5(. ר"ה ע"ב י"ז)מנילה
 שיכנם מתפ5ל יטארם ער במררש אמרינן ד; רעךונר(

 מערנים יכנסו שלא יתפל5 גופו 5תוךתורה
 רבי ש5 פטירתו )ביטעה ררבי עוברא ומייתי גופו5תור
 וירוע ג5וי רבש"ע אמר מעלה כ5פי אצבעותיו עשרזקף

 אפי5ו נהניתי ו5א בתורה אצבעותי בעשר שיגעתי5פניך
 קמנה(.באצבע

 5א(. ר"ה ע"א ק"ר)כתובות
 משכימים כשהם תח5ה בתורה מברכין שאין רעךרדונה(

 והערב בר"ת 5עסוק מברכין שאין תורה55מור
 ת"ח מבניהם לצאת ת"ח מצוין אין )וע"כ בחר ואשרנא

 ביהם"ק(. רחורבן מעמאוהיינו
 שאין(. ר"ה ע"א פ"א)נררים

 לשמה ש5א שמתוך 5'טמן ש5א אפי5ו ומצוות ר2ורד;נו(
 שם ולקנות להתגרר שלומר מיירי 5שמהבא

 ועבירה נברא 'ט5א 5ו נוח אז אחרים 5קפח כשעוסקאב5
 5שמה. 'ט5א ממצוה קצת עדיפאלשמה

 שמתוך(. ר"ה ע"ב כ"נ)נזיר
 להו מגני ר5א ואחיתופ5 רואג יראה בלא רעךרדןנז(

 כ5ל. יראה להם הי' שלא לפיתורתן
 ע"א כ"א בסומה)כדאיתא

 בתורה ארם יעסוק לעו5ם ראמרינן זאת רעךרך;נח(
 היסורין מיראת מיירי לשמה ש5א אע"פובמצוות

 העוסק כל ע"א ז' בתענית ראמרינן והא פרםומאהבת

 ע"א י"ז ובברכות המות סם 5ו נעשית 5שמה ש5אבתורה

 ולא מאהבה לא עוסק שאינו מיירי נברא ש5א 5ורנוח
 'טעבר שירע שאעפ"י פשע חמאתו ע5 5הוסיף א5אמיראה

 5בו. תאות כל מנעלא
 לעולם(. ר"ה ע"ב כ"ב)סוטח

 ט"ת רבשעת פשיטא הא ר"ח פי' לשון רעךרך;,נמ(

 רנ5 הכא רקאמר והאי קורש ב5שון 5כמטהניתנה

 ב5שון 5העתיקה ניתנה אמ היינו נאמרה לשון בכלהתורה

 5א אחר ב5שון 5העתיקה ניתנה ר5א ולם"ר 5א אואחר

 פרסי ב5שון קראה ראם אחר ב5שון כן כמו 5קראניתנה
 בע"פ. קורא הי' כאילו עברי 5שון כתובהוהיא

 כ5(. ר"ה ע"א 5"ג)סומה

 רבי בתוספתא התורה את ישרא5 כתבו כיצר רעךרדןס(
י

 אבל כתבוה המזבח גבי ע5 אומר יהודה
 יהורה רבי דברי נכתבו המלון אבני על תניבירוש5מי

 נתן נסים מעשה נכתבו מזבח אבני על אומר יוסירבי

 התורה את והשיאו ואומה אומה כ5 בלב בינההקב"ה

 לשון. בע' כתובהשהיתה
 כיצר(. ר"ה ע"ב ל"ה)סוטה

 ל5מר להן שהי' האומות( )של דינם נזר נחתם רעךרהסא(
 החזירה מ"ת רבשעת 5י' תיפוק וא"ת למרוו5א

 זה רעונש ןי"ל קבלוה ולא ו5שון אומה כל ע5הקב"ה
 ולא הסיר( )ע5 בירם כתובה שהי' ש5אחר הואנרו5
 כ5ום פה פתחון להם יש רעריין תימה ןכמיד;ך 55מוררצו
 רינם. גזר נתחתם איך א"כ עלינוכפית

 וע5(, ר"ה ע"ב 5"ה)סומה
 רבר כ5 לך אין אומר ר"ש הי' וכן בירוש5מי רעךרדןסב(

 בריתות תקע"ו ע5י' כרות שאין מה"תורבר
 ברית ושמא י"ב אכ~שי ייענא ךל~ש בברוך עשרה'טתים
 ושבמ. שבמ כ5כנגר

 ר"ש(. ר"ה ע"ב 5"ז)סומה
 רברי את יקים 5א אשר כתיב בתנחומא רעךרך;סג(

 אליקים בן ר"2ט נופלת תורה יש וכיהתורה
 הב"ר זה אמר ח5פתא בן ר"ש עומר שהוא החזן זהאומר

 קרע הזה הרבר רע5 שמואל בשם בר"י ראר"השלממה
 5הקים. ע5י ואמריאשיהו

 ר"ש(. ר"ה ע"ב 5"ז)מוטה
 ש5א נתנה חתומה קאמר ר5א 5פרש ונראה רעורדוסר(

 ריש נכתבה הסרר שע5 א5א 5בסוף ערנכתבה
 ו5א 5פניהם הכתובים אותם 5פני תח5ה שנאמרופרשיות
 זאת וכותב לפני' שכתובה אותה לו שנאמר ערנכתבה
אחריה,

 "תון4 ישו~מ תורה.ס"(
 נו,:'

 נאסיו זני נ,ש,ן
 ררכים בשלשה נקנית האשה ר5יתני מקשה)וע"כ

 ב5שון שנקראים רברים כמה רמצינו ~וע"ג זכר(5שון
 בו והנה א5י ש5וחה יר ב'( )יחזסא5 רכתיב ונקבהזכר

 נר נבי כא.( )שבת מצינו חכמים בלשון וכן סמרטגי5ה
 ראיכא היכא ט~ידע רבות וכהנה 5ה זקוק איןשכבתה
 ררשה. שזם יש נמי ובקראי משנינןלשנוי

 5יתני(. ר"ה ע"ב ב')קירושין
 ו5שון 5חור התורה רלשון מפרש ר"י לשון תורה,סו(

 5חור. חכמים ו5'טון 5חורנביאים
 מטחרת(. ר"ה ע"ב 5"ז)קירושין

 קורם הת5מור נמנו וכבר בירוש5מי לימוד רעדרה,סז(
 בסצוה מיירי הירוש5מי זה פי' וכו'5סע'טה

 הואיל העוברת המצוה מפני תלסורו שמפסיקעוברת
 ךואאש 5תורתו. חוזר ואח"כ שיעשנה מי שםואין

 ש5חו בטבריא 5מנמר 5בריה ש5ח אבהו י'הירושלמי
 קברים אין המב5י 5י' ש5ח הוא חסר נומל 5י' ואמרול"

 למעשה קורם תלמור נמנו וכבר במבריא ש5חתיךבקסרי
 המתים. את שמלוין אחרים שם שהי' מפני כרברינוכהטמע

 הזקן(. ר"י תום' ע"ב מ')קירושין
 יהורה ררבי טעמא 5ר,טב"א נראה עצמה בפני רעדרד;סח(

 אסור מ"ם 5מע5ה חתורה את יניח אםאפילו
 הכל או תורה כמו הכ5 יראה שלא זה נב על זהלהניח
נביאים.

 רבי(. ר"ה ע"ב י"נ)ב"ב
 על וכתובים נביאים יתן לא ובתובים נביאים ר2ורדןסמ(

 אחר בכרך יחר מרובקין כשהן אבל תורהגבי
 ננאי.אינו

 מרביק(. ר"ה ע"ב י"ג)ב"ב
 כראסרי' תורה נקרא כהצה 5נו צוה תורה הפסוק רעןרך;ע(
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 תורה מלמרו אביו 5דבר היורע קמן מ"ב()סוכה

 משה. לנו צוה תורה תורהמאי
 רילמא(. ד"ה ע"א י"ר)ב"ב

 סזונותיו על האדם לב דאגת ריב"א מירש ועדרד:עא(
 אם י"כש תורה רברי מחשבת אף לשכחמהניא

 אלא יספיק לא תורה לרברי נם הן להעשיר הן חושבאדם
 כרמסיק. לשמהכשעשה

 מחשבה(. ר"ה ע"ב כ"ו)סנהררין
 מצי דהוה אף בע"א 5י' משני מעמים כמה ועדרדועב(

 ויאריר. תורה יגריל אום ישן תירוץלשנוי
 גריס דלא ספרים אית אחר במקום דגדדיך' ועדריוענ(

 גלו שכבר ישראל כל על מושל הי' דלאחזקיה

 הוא ממניא ולא הי' ישע רשבנא דעדז4 השבמיםעשרת

 למלכות. קרוב שהי' נתן בר הונא הוהדהא
 והא(. ור"ה כולהו ר"ה ע"א ל"1)סנהררין

 כבוש קמנים שתלמיריך בשעה בירושלמי ועדרהער(
 להם ג5ה כעתורים ונעשו הגדילו ר"תלפינהם

 על עצמך לשקע רשות לך אין רשב"י דתני תורהרזי
 אלחנן הר"ר מורי ד4~ןכמך כשר ארם בפני אלאד"ת

 על להרהר אין ארומה פרה בפ' הקליר שיסר מהשזהו
 עליהם משיקין ליטון בנשיקה נתנו שכו5ם נחקקהמה
 הפה.את

 מ"ש(. ר"ה ע"א ל"ה)ע"ו

 התחילו הלבבות שנתמעמו מעת שבע"פ רזורדועה(
 שבע"מ. ברברים לכתפ והאמוראיםהתנאים

 היינו ע"מ 5אמרם רשאין אין הכתובים הדבריםי"כ!
 כל בפי ששגור יבר יגם בקריאתו חובתו ידישכפציא

 ינתוב 5א מגילה אבי ומזוזה ותפילין ק"ש כמומותר
 ע"פ. היורע אפילוע"מ

 ע"ו-ע"ז(. אות תופ' פסקי)מנחות

 לכהטתה בהמה ליקח שהלכו יהושע ור' ר"ג ועדךדץע1(
 אחותו( על הבא בענין )ועסקו ר"ג שלבנו

 ברברי עוסקין היו מרורין. שהיו שאע"פ שבחןלהוריע
תורה.

 שהלכו(. ר"ה ע"א ט"1)כריתות

 ראמר רמי תמילין כמניח בתורה עוסק אם רנדרהעז(
 התפילין. מן ממור בתורה העוסקבמכילתא

 קרקפתא(. ר"ה ע"א י"ז)ר"ה

 למעות שרוצה מי ימעה שלא)ובכדי

 המתעסק יצא הקרושים התום'בדברי

 מגדרו חו'ו התום' רברי בסירורבקרשים
 אטרינן הלא מובן אינו רלכאורהלברר,
 לתפלה מפסיקין ואין לק"ש מפסיקיןבגמ'
 אומנתן דתורתן וחביריו רשב"י כנוןורק
 מעיר כאלו תפילין בלא ק"ש הקוראוהנה
 ראמילו חזינן וא"כ בעצמו שקרעדות

 תפילין, להניח מחויבין וחביריורשב"י
 מוסב והמכילתא התום' דברי ע"כאלא

 עזאי כבן בתורה חשקה שנמשו מיעל
 והיא מתמילין פמור וכן אשה סלישארפטור
 העוסק בסתם אבל מאר אשטר בדרךנ"נ

 אדרבה אומנתו תורתו ואפילובתורה

 בתפילין מ5ובש בתורה שיעסוקמהראוי
 )המחבר(. בברכות(.כדכדטמע

 צריקים שעתירין נירושלמי איתא המתים ועחייתעח(
 בתכריכין. יעמדו ולא מחיים בלבושיהןשיעמדו

 בלבושיהן(. ר"ה ע"ב קי"א)כתובות
 בתרנום כראמר דורא בבקעת יחזקאל שהחי' ועחהיימעמ(

 ה" לא מרעה( שלח כד והוה )שלירושלמי
 יותר ברבית שלוה זה נענש ולא המתים כל תחייתשעת
 הוזהרו לא נח )דבני שעה באותה חיו שלא מתיםכהטאר
 מן שנזהרו בשביל לעמור זכו חביריו א5א הרבית(מן

 את אבותינו שקיימו כטו נצמוו שלא אע"פהרבית
 להם. ניתן שלא אע"פהתורה

 תשיך(. ד"ה ע"ב ע')ב"מ
 המתים מחי' למיכש- ממא כי ובניו חייא יי ועוקדץ"כשפ(

 אלא הוי לא רתחה"מ כהטום אור"ת עלמארגש
 מקמי מתים מחי' באמירת הפעולה הי' לא )וע"כ מלע"י

 נשב הגשם ומוריר הרוח רבמשיב ןעדי"י הרוח(משיב
 והגשם הרוח תפלת עיקר שזהו משום מיטרא ואתיזיקא

 בחתימתה. הוא עיקרה תחה"מ אבל זושבברכה
 כי(. ר"ה ע"ב מ"ה)ב"מ

 לוז זה י"ב( )קהלת חשקר וינאץ נתיב ועחה"ימפא(
 לעתיד להחיות מתים עתייים ממנה שררהשל

 רבה(. )ויקראלבא
 תרנגולת(. ר"ה ע"א ח')בכורות

 הן תכיפות שלשה רברכות( )פ"ח בירו'טלמי ועיכףפב(
 ושחמ וסמר שנאמר שחימה לסמינהתיכף

 וברכו יריכם שאו שנאמר ברכה ירים 5נמילתתיכף
 וגו' פי אמרי לרצון יהיו שנאמר תפלה לגאולהתיכף
 משמע )מב.( דבנבט4כןת צרה ביום ה' יענך בתרי'וכתיב
 רבעינן מינה שמעינן מ'ך:ן בברהמ"ז איירי ברכהרההיא
 לה מייתי ןד:כא קרא בי' רמשתעי בברכה נם"יתיכף
 מתכימת למישמע איכא תכימה דשיעדך כהניםאברכת
 מעשרים מפי דל"ה משמע מירות ובמם' לשחימהסמיכה
 הכהנים ורגלי ישראל רגלי רריסת מקום אמהושתים
 אמה. י"א הי' אחדשכל

 כל(. ר"ה ע"א ל"מ)מומה
 רכשרות. חזקה לי' לית ועינןקפג(

 וליוחסין(. ד"ה ע"א מ"ו)כתובות
 חלקי' ר' )ירושלמי( לחרשיו ע1לה שהוא ועיבוקפר(

 שלא בתורה גדול שהוא זה סימון ר'בשם
 שבן זהו ידסי א"ך ממנו הגרולים את ומבזהבפירקו
 מכל אחת על בא והוא י"ב כבן נראה ואיבריותשע

 פמור. והוא ירו על מתות והן בתורה האמורותהעריות
 כל(. ר"ה ע"א כ"ב)מומה

 ממאים תינוקות שסתם בתוסמתא אמרינן ועינוקתפה(
 אבל אותם ומנשקות מגפפות נרות שנשיםמפני

 ובא מלוכלך אמו הניחתו אם אבל נקי הניחתו אםרק
 ומנשקות(. מגפפות אין )ראז מהור שהוא כמוופצאו

 רוב(. ד"ה ע"א פ"ו)חולין
 כתוב רה"ג דבנשם אלפם( )רב לקולא דממונא ועיקדמו(

 חולקין דממונא תיקו שכל מחצה וימולשישבע
 תיקו. כהטום כלל לחייב לר"י נראהואין

 עשו(. ר"ה ע"א ס"ב)ב"ק
 הדסים דמזבני להנהו יאמר שממל מצות ועיקדןפז(

 כד"מ הלכה יררוש לאו ובאם ביוקר ימכרושלא
 לטזבת להפחיד דיכולים משמע כשר קמומין נ'דאפילו
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 לי'. טבר דלא בסידי אפילו סצותקיום
 ולררוש(. ר"ה ע"ב ל"ר)טוכה

 לפי לתקן שרוצה שבישראל נשיא אפילו י[יקךןפח(
 ירשו שלא בניסין בבני שסצינו כעין שעהצורך

 צדוקין. משום 5ו שומעין אין אחיו עם הבןבת
 אפילו(. ר"ה ע"ב קמ"1)ב"ב

 קישוטין פוטקין הסריר בפ' יאמר נשים רונשימיפמ(
 ע5יו תתננה שלא עסה שהוא כ"ז היינו5אשה

 סזונות(. תובעת ואשתו הים למדינת כשהלך לא)אבל
 תכשימ(. ר"ה ע"א ס"ח)כתובות

 כסחובר חברו ולבטוף תלוש הוי בשחימה 1[לךשצ(
 פ5יגי. ך2:ןץנשך תלוש הויך2:ע"ז

 כ"ג(. פ"ת)מעי5ה
 אותו יקריב רתניא מהא זביני זביני' ךז2:ין רולירהךצא(

 ויהיב תליוהו הוי הלא וקשה אותו שכופיןס5מד
 הקרבן תחת כפרה 15 יש רהא ר"י ך1[ירץ מהני()ר5א
 זכיני. רזביני' סכר כסוהוי

 אמר(. ר"ה ע"א מ"ח)ב"ב
 אונם מחסת אפי5ו זביני זביני' ךז2:ין י[ליךדץךצב(

 מ1[נה זביני. הוי לא מורעא ססר ואםססון
 רירעי אי סורעא ססר לא אפי5ו מתנה ל"ה ויהיבת5יוהו
 אונטי' ירעי לא אפילו סורעא רמסר והיכא אונטי'ערים
 בגימין. וכןכתבינן

 אסר(. ר"ה ע"א ס"ח)ב"ב
 גמלא בן יהושע סתקנת רבא אמר י[ךרדץ 1[למךךצג(

 וכגון לסתא סמתא ינוקא סממינן 5אואילר
 אבל מ5מר 5הם להשכיר שראויין ינוקי כ"ה כאןשיש
 להשכיר זה את זה לכוף יכולי! העיר בני אין מכאןמחות
 מלמר.5הם

 טך(. ור"ה מתקנת ר"ה ע"א כ"א)ב"ב

 הוא חריפות סאי השרץ את למהר שיורע רולמיךצר(
 בהריא טסאתו 'שהתורה השרץ את5מהר

 כזית יממא שלא איירי נבילות מומאת רלעניןךאךר"רו
 במשא.סמנו

 שיורע(. ד"ה ע"ב י"נ)עירובין
 כפי הת5מירים 5כל 5השיב שיורע זה 1[למיךצה(

 ועריף יחיד נקרא זה כלה במס' ואפילושאילתו
 אם אבל הציבור ע5 פרנם למנותו ראוי ואותוסתלסיר

 תלמיר. נ"כ נקרא שלו בססכת אלא להשיב יורעאינו
 איזהו(. ר"ה ע"ב י')תענית

 אותו שסמנין ת"ח איזהו ר"י יאמר חכם רולמיךצו(
 הלכה רבר אותו ששואלין זה הציבור ע5פרנם

 בה רגילי רלא פירש"י כ5ה בסם' ואפילו ואוסרבכ"ם

 פירש )סט:( ובקירושין לנורטה בלבו נתן והואאינשי
 עזאי בן כשמעון אומרים אין ת"ח שאני ע"םלגריעותא

 כלה סטכת ואפילו הלכה דבר אותו ששואלין כ5א5א

 רהכא ונראה קלה שהיא כ5ה ססכת אפילו בקונמרסופי'

 ראפילו נקמ קידושין לענין והתם חשיבות כהסום 5י'נקם

 חכם. נקראהכי
 ואפילו(. ר"ה ע"א קי"ד)שבת

 ר"ם כסו הגון שאינו אעפ"י סמנו דלומרים רע"תצז(

 שלא לפי ת"ח רוקא היינו אחר לפנישלסד

 5פניו. 55סוד רשאי אינו ת"ח אינו אם אב5 סמעשיוילסור
 אם(. ר"ה ע"א ז')תענית

 ביותר. ת"ח הוו היופי שונאים הי' אם 1ן"ךןצח(
 אי(. ד"ה ע"א ז')תענית

 ראויין תורה רברי ביניהם ואין בררך שמהלבים רו"חצט(
 הסה ויהי רבתיב רהיינו במררש ואיתא5ישרף

 ראויין וכהשו"ה בטלים רברים מרברים שהי' ובו'הו5כים
לישר4.

 ואין(. ד"ה ע"ב י')תענית
 ע5 בין האסת ע5 בין 5חבירו סורה אחר כ5 רע"ךקק(

השקר.
 ח'(. אות תוס' פסקי)תענית

 כשיסות. ת"ח כגון הכם בחיי 5וסר אין 1ן"ךןקא(
 5כבורו. כ"ע באין סטפיר גדולכשאדם

 ק"ד(. אות תום' פטקי)סנילה
 הוה בעו5ם ספיו שסועה דבר שאומרים ון"ןקקב(

 רשב"י( כהשום )אר"י בקבר דובבותשפתותיו
 כא5ו בקבר נעות שפתותיו מע5ה של בישיבהכשנשסתו
 )והיינו עו5מים בשני רר אחת שבשעה נמצאמרכרות
 עו5מים(. באהלך אגורה רב אסר יהורהדא"ר

 אנורה(. ר"ה ע"ב צ"ו)יבמות
 ש5א לדיין אזהרה )ז:( בטנהררין ראסר הא 1ן"ןקקג(

 יצא ש5א היכא היינו קדוש עם ראשי ע5יפטע
 5קצר 5ו יש 5צורך יצא אפי5ו איינ קרוש עם5צורך
 אזהרה 5ב:( )קירושין כראסרינן שיכו5 סה כ5ררכו
 בהריא גרמינן ך2:י[ךםפתא סויראת יטריח שלא5זקן
 העם. 5צורךיצא

 סי(. ר"ה ע"ב ק"ה)יבמות
 זומא א5יהו בטרר איתא והני חכמים 1[למידיקר(

 מושבותיהם בכ"ם לישרא5 5הם כפרהדת"ח
 סבעל בא ואיש ואוסר ביכורים סנחת תקריבשנאסר
 שם אין וה5א הי' ביכורים אוכ5 א5ישע וכי וכו'שלישה

 ות5סיריו אלישע א5א כ"נ ולא סזבח ו5א מקדש5א
 ביכורים כסו )רמכפרים וכו' אמרו מכאן לפניויושבין
ומזבח(.

 וכי(. ר"ה ע"ב ק"ה)כתובות
 בה ועוטק אוסנתו תורתו חכם תלמיד מתם 1ן"ןקקה(

 ב5א אסות ד' הולך ואינו שעה ב5וסהרהר
תורה.

 זה(. ר"ה ע"א כ"א)טוטה
 אל זו טטכת' 5טרת אם אותו שואלים אם רע"ךקקו(

 אבל הרבה לסדתי בלוסר ש5סדה 5וסריתנאה
 סמנו ללסור שצריכין או ה5בה רבר אותו שואליםאם

 במילי אבל ברבר ינמגם ש5א מחורדים שיהי' צריךסטכת
 יורע. איני לומר לשונך 5סדרע5סא

 אל(. דאה ע"א ל')קידושין
 לעסוד רשאין אוסניות בעלי אין חכמים רולמידיקז(

 שפיר רסיידי ניחא והשתא חייבין כסו רשאיםי"5 וטיהי אחרים במלאכת בעוסקין סייריספניהם
 עצסן. במלאבתבעומקין

 אין(. ד"ה ע"א ל"ג)קירושין
 סאח )בעם יוקרא יפסיד ולא לטותא לקבל יונ5 וז"חקח(

 אבל רבא רסבר מאי 5פי היינו רבי. ד"הע"ב
 הבי(. קאי דלא נלע"ר האסתלפי

 קסאא(. אות תוס' פמקי)באם
 בירור לידי לבא זלאז המתווכחין ת"ח שני רו"ךץקם(
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 ל"1(. אות תום' פמקי)ע'-ז אוהבן.הקב"ה
 מיני' רזומר לקמי' אסהורי ליזל רלא ראמרינן ון"חקי(

 זילותא. כהטום אלא לעמור רצריך כדטוםלאו
 להעיר ילך דל14י:נדרא עומר. ת"ח אפילו נפ'טותובריני
 ה'. לנגר תבונה ואין חכמהאין

 מיושב(. ר"ה ע"א מ"ז)זבהים
 כראמר בברזל קשה יטהוא לת"ח הוא ,טבח ון"ןקקיא(

 ת"ח. אינו כברזל קשה שאינו ת"ח כל ז.()תענית
 'טהוא(. ר"ה ע"ב צ"ה)מנחוה

 רמזיקין כךטום כלילה יחירי יצא לא רוקא ון"ןקקיב(
 מלך שימור צריכין ג' כראמרינן כהםמתקנאים

 וחתן.ת"ח
 מכאן(. ר"ה ע"א צ"א)חולין

 לבבל ללמור הלכו מא"י התלמירים תלמידיםקינ(
 )לרבי לא"י ללמור הלכו מבכל ותלמירים)לרב(

 לעסוק יכולין היו שלא להתרחק הי' 'טררכן לפיחנינא(
 בביתם.כ"כ

 הא(, ר"ה ע"ב ט')שבת

 נרכה נותנים 'טבו )שיפורא( שופר הי' ו[לבמידיםקיד(
 מתיבתא רי'ט אצל השופר שמניחים ןידדעיכןלתלמירים

 לתלמירים.לחלק
 אלא(. ור"ה שיפורא ר"ה ע"ב ס')גימין

 יוצאים הי' א"י בני שגם פעמים מיהו ו[לבמידיםקמו(
 היו רובם אלא תורה ללמור לבבל למקומםחו'ן

 הא(. ר"ה ע"ב כ"מ )קירו,טין במקומם.לומדים
 למקומו חו'1 יצא האיך אשה שנשא אחר ו[לבמידיםקטז(

 אשתו מזונות אחר לחזור צריך הוא והלאללמור
 ארם בני אביתר רבי רשלח אשכחן )ו:( ובניכרןובניו
 הילר את ויתנו בעצמן מקיימים הם לכאן משםהבאים
 ללמור 'טהולכים יפה עושין שאין במשמע וכו'בזונה
 אשה(. שנשא )אחר יסקומןחוי1

 הא(. ר"ה ע"ב כ"ט)קירו'טין
 הולכין היו בבל בני בקונמרם פירש ו[לבמידיםקיז(

 שלומרים ומתוך בא"י התנאים משניות 'וגורסין
 אשה נושא עליהם, מומל הבית צרכי אין למקומםחוץ
 א"י ד2נני תורה לומד ואח"כ הרהור בלא לי'רהוה

 הבית צרכי כל יהיו אשה נושא אם במקומםהלומדים
 להיפך. ספרש דך"י[ ויבמלוהו עליומוטלין

 הא(. ר"ה ע"ב כ"מ)קירושין
 על שחולקים תלמירים הרבה מצינו ו[לבמידיםקיח(

 בילרותם.רבם
 מאי(. ר"ה ע"ב י"ר)נרה

 הקריטו הקרש של פרה תחת זו פרה ו[במורהקים(
 ואפילו הבית ברק בקרשי רמיירי י"לפרוי

 הבית לברק תמיסים המתפים ה:( )תמורה ראמרבתמימים
 אפילו מיירי א"נ ע'טוי שעשה מה בל"ת שעובראע"פ
 עושה ראינו להקדש המום שקרם וכגון מזבחבקרשי
 למומ1 הקרשו קרם אפילו רמיירי לפרש אין 14בנךתמורה
 ראנח היכא אלא תמורה עביר רלא אקודש רירווכנון
 רירו משמע הקרש של פרה תחת זו רפרה אחוליןירו

אחולין.
 פרה(. ר"ה ע"א נ"ה)ב"ם

 העמרה בעי הא נגאל שחיסה לאחר הא ו[במדרהקב(
 כחי' היא רהרי במפרכסת לוקמי תימהוהערבה

 אירחי. מי פסח מדמי )ל'( בחולין בדאסד רברי'לכל
 דדקא2נ תמורה לענין אף כחיה אף חשובה רשמאר"ס
 השחימה רנגמרה רהכא מפרט הי' זצ"ל מנייבלא שמעוןר'

 כהי'. מפרכסת חשיבא לאבהלכתה
 הא(. ר"ה ע"א ל"ב)בכורות

 איפלגו שאנן שמעון ורבינו ברוך ורבינו ו[בנורד:קכא(
 ומצאו רתמורה בשוגג מלקות יש אם הרכהבה

 חלוקים. ספריםבה
 נבי(. ר"ה ע"א י"ז)תמורה

 וכו' היתה תואר יפת כת תמר רב אמר אר"י ו[במרקכב(
 אותה כשרואה בתחלה יפ"ת של רינהרזהו

 ליצרי' לייתובי מיר עלי' לבא מותר בה חיטק ולבובמלחמה
 לקיימה ירצה ן214ם יצה"ר כנגר אלא תורה רברהרלא

 בה האמורין המעשים אותם כל ויע'טה לביתויביאנה
 ראשונה ד2נב:יא1ק קידושין ע"י אצלה ויקיימנהומניירה
 נתעברה ראשונה כיאה ובאותה בעלמא נכרית אלאאינה
 אבשלום את ילרה כ'2גיירה ושוב מרור תמר אתמעכה

 שאמר מה אך לאמנון מותרת תמר היתהלכשיכך
 להתגייר עלי' קבלה ראם נ"ל אינו מגיירה שנייהרבביאה
 בה. ומותר ממבילה אלא המעשים אותם לכל צריראינו

 רי"ר(. תום' ע"ב כ"א)קירושין
 מקורס אלא רור בת היתה רלא לומי יש ו[במרקכג(

 הי' )וע"כ מעוברת )מעכה( אמה היתהלכן
 כן י"נ( )ש"ב רנתיב דך:א אותה( ליקח אמנוןיכול

 אלא בתו שהיתה משום לא מעילים המלך בנותתלבשנה
 המלך. בנות עם רור של בביתו שגרלהלפי

 שלא(. ר"ה ע"א כ"ב)קירושין
 מלכים ממנה ויצאו שמים לשם נתכוונה ו[במרקכר(

 אמו'1 בן רי,טעיה דנביאים רות בסוףכרכתיב
 שמו תורה שהזכירה מקום בכל רגמירי היו נביאיםואמו'ן
 נביא. הי' אביו גם אביו1'טם

 תמר(. ר"ה ע"ב כ"ג)נזיר
 היתה )כי היא אחתיה לאמנון שריא היכא ו[במרקכה(

 נראה ע"כ במלחמה( דור שנשאה מעכהבת
 מעוברת היתה כבר '2אמה רור בת היתה לא רתמרלמימר
 כן כי י"ג( ב' )שמואל רכתיב והא למלחמהכשבאת
 של בחיקו שגרלה מתוך מעילים המלכים בנותתלכשנה

 מלך. בת לה קרירור
 ראי(. ר"ה ע"א כ"א)סנהררין

 הכי ררינא משום לאו ותשרף הוציאוה ו[במרקכו(
 ולא רירהו ברינא לא נתחייכה לא מיתהראפילו

 בתו שהיתה לפי בשריפה לחייבה עלי' וכיטהחמירוברירן
 אינה(. ר"ה ע"א נ"ו )סנהררין שם.של
 גרוגרות אכל כראמרינן מגרוגרות עייפא ו[במריםקכז(

 כשקבוצים אבל ברכה עליו תבא תמריםושילם
 )ר"ת(. כך כל מובות אינן ביחרהרבה

 שיגרא(. ר"ה ע"א .פ')כתובות
 יודע הי' שלא אע"פ היא יוסי י' אהלות ו[נאקכח(

 ריבר יוסי שרני הי' יורע מייתי רקא זוברייתא
 ראהלות. כהטנה ההיאעל

 מאן(. ר"ה ע"א ע"מ)עירובין
 )החולק יחיר לגבי רבים רהוי עריף קמא תב4נקכט(

 התאק(.על
 פכלל(. ר"ה ע"א)ב"ם
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 ושייר תנא רלא קאמר דהכא 1א"ת ושייר וענאקכם*(
 לזה זה בין ראין דכה2מע קאמר בין איןרהא

 בין אין קתני )ח.( במגילה רהא וקשה בלבר אלואלא
 אחר חילוק ביניהן ריש יורעין ואנו וכו' לנרבותנררים
 עולות בין ראין בע1ל1ת מיירי בין א.ן רקתני רהארי"ל
 כה2א"כ באחריותן חייב שהנררים אלא נרבה לעולותנדרים
בנרבה.

 מאי(. ר"ה ע"ב י"נ)תענית
 בין דאין ונהי ושייר דתנא א"נ ושייר רצנאקכם**(

 )סב:( בב"ק כראמר דוקא דהוי רמשמעקאמר
 דקאמר רשייר בין אין אשכחן )יג:( רבתענית ל"קמ"מ
 אין(. ר"ה ע"א ס"ג שבת 30"ן אמצעות שלש ביןאין

 אין(. ר"ה ע"א ח')מנילה
 להקרים בלשונו הש"ם מדקדק אין מקום בשום ו~נאיקל(

 אע"נ ללאו קורם והן כפול ותנאי למעשהתנאי
 זה חידוש על שלא 5פי לשונו שמקצר אלא מיירירבהכי
 רהיינו אחר ברבר ומעשה לתנאי רל"ך להשמיענובא

 את לי שתחזיר רע"מ ההוא כי זא"ז סותריםכששניהם
 עה.( )גיטיןהנייר

 הילך(. ר"ה ע"ב מ"א)סוכה
 כהלכתא רלא אתו אמוראי דהני לר"י תימה רצנאיקלא(

 מוטעת רחליצה )ער.( ובכתובות )קו.(דקיי"ל
 ב"נ מתנאי רנמרינן משום בחליצה תנאי דאיןכשירה

 ר44רך"י שליח ע"י לקיימו דאפשר דבעינן ראובןובני
 תנאי אין כרקיי"ל חליצה הוי לכ"ע לשוק התרהרלענין
 לה ספקע רלא פסולה חליצה דהויא לענין אלאבחליצה
 יבמין זיקת בלשון מאמר אחרי' יועיל שלא לגמריזיקה
 ר"ת. בשם ר"י מצא ושונ תנאי רישקאמר

 רבינא(. ר"ה ע"א נ"ג)יבמות
 תנאי על קרשה גבי )עג.( דבכתובות תימה רצנאיקלב(

 תנאי יש לשמואל בבעל אפילו אלמאוכו'
 אר"י )ולא רב אמר אר"י בכאן הגיה ררי11"ןבנישואין

 לעיל אביי ראמר 1חא לר"י רנראה שמואל(אמר
 וכו' כא"א ה"ה ריבמה ושסואל ררב פ5וגתא נבי)צה:(
 בנישואין תנאי דאין משום יוסי ררבי מילתי'דמפרש

 דאין משום אלא קאמר תנאה מהני דלא כה12םלאו
 דרגילות בקירושין שהי' תנאי מחמת נישואין שיהורגילות
 בשעת אהדדי ומחלי נמרי או מלישא וימנע שיודע אוהוא

נישואין.
 ב"ש(. ד"ה ע"א ק"ז)יבמות

 ובני ב"נ מתנאי דילפינן לאו ראי 1אור"י וענאיקלנ(
 המעשה את מבטל אינו תנאי דשום הו"אראובן

 דילפינן והשתא קיים המעי2ה בסוף יתקיים לאואפילו
 כשאינו רדוקא אמרינן המעשה לבטל תנאי רמהנימהתם
 שלא ראובן ובני רב"נ דוטיא בותרה שכתוב מה עלמתנה
 מתנה אמרינן ייא ראורייי בתורה שכתוב מה עלהתנו
 שמתכוון היכא אלא בסל תנאו בתורה שכתוב טהעל

 הריני קס.( )מנחות התם אבל בתורה שכתוב מהלעקור
 סצוה שיש הוא סבור יכו' חוניו בבית שאגלח ע"מנזיר
 לן אית לעקור מתכוון ואין בביהמ"ק כמו חוניובבית
 ראובן. ובני ב"נ מתנאילסילף

 הר"ז(. ד"ה ע"א נ"ו)כתובות..
 שאין מהני לא בתורה שכתוב מה על מתנה רצנאיקלר(

 בדברים כמפליג אלא התנאי שיתקייםרעתו

 לתהום. שתרר לע'מ ורמי' ליצנות בררךבעלמא
 ר"ת(. בשם אספ"ז ע"א נ"1)כתובות

 בתורה שכתוב ע"ם מתנה רשייך כיון 1א"ת רצנאיקלה(
 חובו למחול אדם יוכל לא א"כ סמון נביאפילו

 מחול וחובך היום עמי ע'2ה יאמר שאם תנאי ע"ילעולם
 חשבינן לא מ15ה כמיהו בתורה שכתוב ע"מ מתנה יהאלך

 הכתובה מלוה ינ:( )קירושין למ"ר ראפילו בתורהכתובה
 וכו'. נזקין כנון רוקא היינו רמי בשטר ככתובהבתודה
 יוכל שלא נימא הבן ופריון ניזוקין דלענין קשהאבל
 ן2א' דועירץ בתורה שכתוב ע"מ הוא דמתנהלמחול
 שאין ע"מ ושבר קרע אומר הי' אם נמי דהתםאלחנן

 בתורה שכתוב ע"מ מתנה חשוב הוה נזק רין עליךלי
 יבול. למחולאבל

 הר"ז(. ד"ה ע"ב נ"1)כתובות
 וא"ת שליח ע"י לקיומי' ראפשר תנאי בנם' רצנאיקלו(

 אלא מהתם נטרינן דלא כאן יש סבראןל~ה
 מהני רלא מהתם ילפינן לא דהא סברא שהוא מהלענין
 והמעשה רהואיל דה"ט די"ל קרקע בנתינת אלאתנאי
 כמו שיהא הוא סברא שליח ע"י לקיימו שיכול בירוכ"כ
 לקיימה בידו שאין חליצה אבל תנאה בי' לשויי בידוכן
 לא 1אפיל1 תנאה בי' למירמי נמי בידו ל"ה שליחע"י

 סברא הך וכה2ום קיים המעשה יהי' התנאייתקיים
 רב"ג רומיא שליח ע"י לקיימו שאפשר רבעינן כ"עמודו
 בב' ומעשה ותנאי נפול תנאי לענין אבל ראובןובני

 ולא לי' אית ר"ת -דוקא )עה.( בניטין משמערברים
 פליג להכי משם ללמוד כ"כ סברא אין זה רלעניןרבנן
עליה,

 תנאי(. ר"ה ע"א ע"ר)כתובות
 שותה שאהא ע"מ נזיר הריני אמר בנמ' רצנאיקלז(

 מפני בכולן ואסור נזיר הר"ז למתים ומסמאיין
 דנזירות לי' ותיפוק וא"ת בתורה שכתוב ע"מ מתנהשהוא
 רבעינן )עד.( בכתובות ראמרינן שליח ע"י לקייםא"א
 רי"ל ראובן. ובני רב"נ רומיא שליח ע"י 5קייםאפשר
 כאילו נחשב תחתיו קרבנות להביא יכולים שאחריםאחרי
 שליח. ע"י לעשות יכול הי' המעשהכל

 רהוי(. ד"ה ע"א י"א)נזיר
 לקיים א"א דנזירות לי' ותיפוק וא"ת בנזיר רצנאיקלח(

 נבי ררוקא נתב עזריאל רוץ"ך שליחע"י
 וראי רהתם וקירושין גט חליצה קנין כנון בידיםמעשה
 המעשה אלים עצמו ע"י אלא אחר ע"י לקיים א"אאם

 נדר אבל המעשה נתבסל לא התנאי נתקיים לאואפילו
 וישמור שיזהיר אלא בידים מעשה צריך דאיןונזירות
 התנאי. נתקיים לא אם שיתקיים אלים 5אמעצמו

 התום'(. בעל בשם אספ"ז ע"א י"א)נזיר
 שאהא )ע"מ ע"מ האי רריב"ל נזיר נבי רצנאיקלמ(

 נזיר הריני אמר כאילו רמי כחוץ יין(שותה
 עד רבעינן לר"ש נזיר דל"ה היין מן חוץ מילתאמכל

 שאין ע"מ האשה את מקרש והא רא"רן מכולןשירור
 בסל והתנאי מקודשת הוי ועונה כסות שאר עליולה

 קידושין דנבי ןי"ל רמי כחוץ אמר ולא יס:()קירושין
 נבי אבל בכולן חייב ולכך לחצאין קידושין דאיןשאני
 דאם מכולן שיזיר רצריך מקראי )נ:( לעיל ילפינןנזיר
 נזיר. 5"ה מהם מאחרנדר

 האי(. ר"ה ע"א י"א)נזיר
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 ע"ם האומר רכ5 נרבי שיי"5 מנת על תנאי,קמ(
 ה5כתא פסקינן )ח.( ובקירושין רמי מעכשיוכאומר

 ה"ז רינר חסר מנה 5ה ונתן במגה 5י התקרשי ראמרכר"א
 רמי. ע"מ ראמר רכמאן ויש5יםמקודשת

 רב(. ר"ה ע"א ע"ר)גיט'ן
 בתורה שכתוב מה על מתנה יהא ש5א ו[נאיקמא(

 מהתם י5פינן היכי ש5יח ע"י 5קיימוואפשר
 רהכי א5א התנאי מועי5 נמי ב5א"ה ר5מא ער.()כתובות

 רמייתי הכתובים התנאים רכ5 כהטום וי"ל מעשההוה
 האי כי מכהש רבעינן ש"מ זה בענין הוו )סא.(בקירושין

 רוב נמי ושמעתם תאכו ואם ת5כו בחקותי ר~~בםבוונא
 ש5יח. ע"ימצות

 5אפוקי(. ר"ה ע"א ע"ה)ניטין
 תנאי רבעינן כר"מ רה5כה ונראה כפןך ו[נאיקמב(

 כוותי' סברי בסמוך ורבא רשמוא5 וכו'כפו5
 פירש ר5א אע"נ כפו5 בתנאי איירי רמתניתין הניוכ5

 י1ן בשת111 יוקא אלא כפי5ות בעי שבש"ם ע"מובכל

 רבעינן דזקא 5ו:( )שבועות איסורי רהוי ראשופרועי
 ממנוא בי' ראית איסורא רהוי משום בסוטהכפי5ות

 וכתובה. ועונה כסות שארדאיכא
 5אפוקי(. ר"ה ע"א ע"ה)ניטיז

 א"ר האומר בפרק בירוש5מי ראמרינן יהא רזנאיקמנ(

 מכ55 5ר"מ 5י' אית אתר ככ5 בון א"ריוסי
 א5חנן ר' 5הרב רנראה 5י' 5ית והכא הן שומע אתה5או

 וכמטני 5י' אית והכא לר"מ 5י' 5ית אתר בכ5רגרסינן
 תנאו כפ5 ר5א אע"נ כלומר בערוה הוא חומר חנינאר'

 הנט אין חומר וכהטום קיים ומעשה בט5 התנאי הריןומן

 מאחר קירושין קכ5ה 'טאם קירושין הקירושין ו5אנט

 משניהם. נטצריכה
 5אפוקי(. ר"ה ע"א ע"ה)ניטין

 תנאי רבעינן כיון א5חנן ר' הרב הקשה ו[נאיקמר(
 אנא רירך קיימת אי גבי סו.( )ב"םכפול

 הוא התנה שאם משמע הוא בע5מא מי5י פטומירקאמר

 5תנאי' כפ5י' 5א הא ואמאי מועי5 הי' אמרה שהיאכמו

 אפי5ו מהני ר5א משום מילי פטומי רנקם האיאורייי
 תנאי רבעינן מקומות דיש יקט עניניבם דג' רר"ם5רבנן
 אלא בעינן ר5א מקומות ויש כפו5 תנאי ו5ר"םנמור

 בעינן. 5א רעת ני5וי ראפי5ו מקומות ויש רעתני5וי
 5אפוקי(. ר"ה ע"א ע"ה)ניטין

 מתנאי 5מי5ף יהי"5 אקחנז ר' יהיב קשה רזנאיקמה(
 היכא אכ5 5קיימו שיכול ראובן ובני גיבני

 מעשה בטל רתנאי ראע"נ 5מימר 5ן הוה 5קיימו יוכ5ש5א

 שליח ע"י 5עשות שיוכ5 רכעינן ק"ו( )יבמות כמוקיים
 ע"י 5עשות יכו5 שהמעשה א5א י5פינן 5א רהתםד'"ל
 ש5יח ע"י 5עשות יוכ5 5א אם לחוש אין תנאי אב5ש5יח
 נ55. 5עשות יכו5 אינואו

 ע5(. ר"ה ע"א פ"ר)גיטיז

 )צר.( וכב"מ נם אינו 5יקיע שתע5י ע"מ ו[נאי,קמז(

 5או ואם נם הר"ז רתנאי נתקיים ואםנרסינן

 שם. ע"י י4"ל 5תיימו יכו5 האיך ותימה נםאינו
 ע5(. ר"ה ע"א פ"ר )גימין.

 יצא החזירו וכו' זה אתרוג הי5ך רבא דאמר ו[נאיקמה(
 הא יצא 5א אמאי וא"ת יצא לא החזירו5א

 כנון כפו5 בעי ר5א תנאי ראיכא וי"ל כפו5 תנאי5"ה

 וב5א ושל"ון ש5ו אתרוג ע5 חכירו שיכרך רעתו שהי'הכא
 אחר בדבר ומעשה תנאי הוי והא יצא 5א אמאיהחזירו
 ןי"ל וכו' מכרי עה.( )בניטין כראמרינן בט5והתנאי
 תנאי מהני ר5א הא י"ל 84"נ הכי מסקנא הוי 5ארהתם
 זא"ז. מותרים כששניהם היינו אחר ברברומעשה

 5א(. ר"ה ע"ב ו')קירושין
 ה"מ כפו5 תנאי רכעינן רהא פירש ישב"ם רזנאיקמם(

 רברים ןיש ת"כ בעינן לא בממון אכ5באיסור
 רברים יש ןגבם מי5תא נ5וי א5א ת"כ צריכיםשאינם
 בעי. 5א מי5תא ני5ויראפי5ו

 רברים(. ר"ה ע"כ מ"ט)קירושין
 כתנאי שאינו תנאי כ5 אומר ר"מ בכהטנה רזנאיקנ(

 בקונטרם פי' תנאי אינו ראובן ובני נרבני
 שמצינו כמו הרברים נתקיימו התנאי נתקיים 5אואפי5ו
 ש"מ וכו' ח5וצים יעברו 5א ואם 5כפו5 הוצרךשכהצה
 בארץ נאק5ין והיו קיימת מתנתו היתה כפ5יה 5אראי

 תנאי רכעינן נמי דדל"ין היררן יעברו 5א ואפי5והנ5ער
 55או קורם הן יבעינן נמי ןלממעינן 5מעשהקורם
 יבנ"מ דקשה 5חוריה כפו5 אתנאי פ5ינ ב:"גדר"וץ
 5מעשה קורם תנאי בעינן ראמר 5י' שמעת מאן)צר.(
 5ר"י נראה לגן אכו5הו פ5יג ררחב"נ משמע הואר"מ
 אכו5הו.רפ5ינ

 כ5(. ר"ה ע"א ס"א)קירושין
 ה5ך שאם משסע הקונטרם פירוש מתוך ו[נאיקנא(

 5ו 5יתן ירצו 5א והם אברהם 5כהשפחתא5יעזר
 בש5מא נשר"י לכן אינו וזה כנען כבנות מותרשיהא
 ש5א שהוא אע"פ 5או שומע אתה הן מכ55 5י' ר5ית5ר"מ

 תהי' יתנו 5א אם 5פרש הוצרר שיתנו ע"מ א5אהשביעו
 התנאים בע5י רעת 5פי סברא בתר ראזי5 5ר"ח אב5נקי
 5יתן ירצו 5א אם פיטימא לך יתנו 5א אם פירש5מה
 נקי.ריהי'

 בש5מא(. ר"ה ע"ב ס"א)קירושין
 מכ55 5ר"ם 5י' אית אתר בכ5 נירוש5מי ו[נאיקנב(

 כראיתא רוקא כאיסורא פי' הן שומע אתה5או
 דש6ב דכו[ב באיסורא ר"מ מורה הערות שבועתבם"פ
 וקירושין כנימין א5א התנאי 5כפו5 שא"צ שא5הבתשו'
 שהסעם מ"ך איכא כפו5 תנאי בעי 5א בממונאאבל
 שהקנה תנאי ע5 א5א קרקעית ונותן מוכר זה שאיןהוא
 נימין אבל שהתנה תנאי ע5 5א אם כררו נוציאואיך

 או 5נרש רעתו שנתן מכיון הוא דעת אומדןוקירושין
 בו תנאי ואין ברברים כמפ5ינה א5א התנאי אין5קר"ם
 בו. שנתפרשו בתנאים חזקו אא"כ ו5רחק 5קרכמועי5

 הזקן(. ר"י תום' ע"ב ס"א)קירושין
 רשאר פ"ק בנררים נתב דע[שלום ובעל ו[נאיקננ(

 ןב:על בממונא אפי5ו הרי"ף בעי התנאיכהטפטי
 5א רבממונא בתשובתה כתב שהרי"ף נת3ההשלמה

 חר ו5א 5מעשה קורם ותנאי קורם והן כפול חגאיבעינן
 כהטפטי בתשובות הביא דשאיייף וגוידצ רתנאימאנפי
 אחר. ברבר ומעשה תנאי וביאר שאחזו כר רפ'התנאי

 הזקן(. ר"י תום' ע"ב ס"א)קירושין
 5א אם רכתיב היינו 5רחכ"ג בש5מא בנמ' ו[נאיקנר(

 לא שכב אם כפ5 ש5א בקונטרס פי' הנקישכב
 כ5 רהא ןק~טדן ק55ה שוסע אתה ברכה מכ55 א5אהנקי
 קורם הן בעינן וא"כ נמרינן ראובן ומבני נר מבניתנאי



רטי נהטראדצר תי"ומעיט התומפותלובץ
 כתיב שכב 5א אם רהא להן קורם 5או הוה והכא55או

 רוצים שאנו שסה הן חשוב שכב 5א ראם ןי"לכרישא
 שיעברו רוצים שאנו יעכרו דאם רומיא הן חשובשתעשה

 אותה איש שכב ש5א רברים שיתקיימו רוצים אנוכך
 5או. ווהו תפמיד שכב ואם הןווהו

 בש5מא(. ד"ה ע"א מ"ב)קירושין
 5הן קורם 5או רהוי ואע"ג ונו' שכב 5א אם וענאיקנה(

 בוכות פוחתין 5ב:( )מנהררין מהכא אסרינןהא
תח5ה.

 ת"י(. הנקי ר"ה ע"א מ"ב)קידושין
 עליו 5ו אין אונאה ע5י לך שאין ע"מ בנם' וענאיקנו(

 ויש אונאה בו שאין מבטיחך אני פירש"יאונאה
 ספרש שמדאל דךגגינד מעות סקח נם והוי אונאהבו

 רלא איסור יחו5 ש5א ע"מ כהטמע אונאה בו שאיןרע"מ
 רומיא סמש הוי והשתא ח5 הוא וע"כ המקח ע5תונו

 שכיעית תשממהו ש5א 5ע"מ מרמהו רמכות )פ"קדשביעית
 שכיעית(.רמשמטתו

 מכות ע"מ, ר"ה ע"ב נ"א)כ"מ

 5ר"ם אתאן בט5 תנאו בתח5תו מעשה שיש רענאיקנז(
 עה.( )גיטין הקונמרם כמי' ר5א הכאכה2מע

 5מעשה. קודם תנאי רכעינן מורו רר"מ רבנןראפילו
 אימא(. ד"ה ע"א צ"ר)ב"מ

 )קירושין קראי הנהו מכ5 תיקשה אכתי אכל וענאיקנח(
 ר5יכא אע"נ כפי5א ר"ם רמצריך משמעסא:(

 כמה איכא וכו' בחקותי ראם ןי"ל גרירא איסוראא5א
 5ענין שייך נמי *יזהמצא דדן4י ממונא כהו ראיתמצות
 יבנררים לר"ת קשיא אבל תרומה מממא כנוןממון
 אע"נ הן שומע אתה 5או מכל5 5ר"מ 5"5 נרר נבי)ינ:(
 באימור י1קא י"ט הר"ר ואלמר אימורא א5אר5ינא
 הן. שומע אתה 5או מכ55 5ר"מ 5י' ראית הואחמור
 בשבועה כפו5 תנאי ר"ם כעי )שם( בקידושין וה5אד4י"ון
 דכתיב ממונא איכא דהתם רי"ל מא5תי תנקה אזנבי
 ה"נ(. ר"ה ע"ב ל"ו )שבועות בירו. ארוניו מובוכ5
 ע"מ ואמר 5ישרא5 כהמה שסכר נהן רענאיקנמ(

 שירצה כהן 5כ5 ישרא5 נותנן ש5ישהמתנות
 הבהמה לו נתן שלא כמ5 המקח א"כ וא"ת ורש"י()בנמ'
 מתנה נמו הוי איונ וכו' ש5ו המתנות שיהיו ע"םא5א
 שירצה. מי 5כ5 5יתנם תורה שהרשתו בתורה שכתובע"מ

 חוץ(. ר"ה ע"א ק5"ד)חו5ין

 שבירה. ומעון דמימסא להשאי5ו ייך אין וענדרקם(
 ריחים(. ד"ה ע"א מ"א)ניטין

 חו5יות העשוי תנור היינו עכנאי של וענורקסא(
 בין חו5 ונתן חרם כ5י כררך בכבשןומצרפו

 אם מטמאין וחכמים ממהר א5יעור רבי 5חו5יאחו5יא
 הוא חשוב דכ5י ר"א מורח הי' בינתיים חו5 הי'5א

 אצ5 וו ומעכהדן החו5יות מחברת 5תנור מביבשהמפי5ה

 ממהר מוו וו החו5יות 5הפריר כינתיים חו5 דנתן וכדטוםוו

 וכו'. 5רוחבו חתכו מ"ח( )פ"ה כ5ים במם' תנן והכיר"א
 חתכו(. ד"ה ע"א נ"מ)ב"ט

 בירווט5מי וכן חכנאי רגרם יש עכנאי ש5 וענורקמב(
 עושה שהי' התנור בע5 יזטמא נחש והוחכן

 כן.שסו
 וה(. ראה ע"ב נ"מ)ב"ם

 ופו5ס שחוור היינו כ5ום בכך ואין מ1עם רועניתקמנ(
 ןמשד"ה תענית כשאר אפי5ו 5א בו5עאב5

 נהנה. שאינו ברכה צריך אינוהפו5מ
 טועם(. ר"ה ע"א י"ר)ברכות

 כרכות רקורין 5"א( רף )מגי5ה בנמ' יש ועעניתקמר(
 ואנו ויח5 מפרש )פי"ו( מופרים ובמם'וק55ות

 כ"פ. החיצונים כמפריםעושים
 א5א(. ר"ה ע"א י"ח)ברכות

 עננו שאומר בה"נ פירש בשבת ה15ם ועעניתקמה(
 נצור.בא5קי

 כ5(. ר"ה ע"ב 5"א)ברכות
 שאומר 5עצמו ברכה ק1בע שש"צ ציבדר ועעניתקסו(

 קורם בה ונזכר שכחה אם 5רופא נוא5 ביןעננו
 5חוור צריך שהי' כיון אותו מחוירין אין תפ5המיום
 אם 5בט5ה ברכה הוי א"כ רשכ"ם כפי' המרר ע5ו5ומר

 במקום אומדה הי' הקינטרם 5פי' אבל אותומחוירין
 5במ5ה. ברכה כאן ואיןשנוכר

 אמצעיות(. ר"ה ע"א 5"ר)ברכות
 5למור יש 5שתיה קבע שאין ראמרינן 5פי ועעניתקמו(

 אכי5ה 5אחר למחר להתענות כשרוצהב5י5ה
 שממתמא 5פי התנה 5א אם 5אכו5 יכו5 אינואע"פ

 רעתו סי5ק 5א ס5שתות אב5 מ5אכו5 רעתו סי5קכשבירך
 יין שניח י5א ךוקיגבא שתי' קבע ראין הכאכראמר
 רעתו. סי5ק 5א ממים מ"מ היין מן דעתו דסי5קאע"ג

 5פי(. ר"ה ע"א קי"ח)שבת
 אמור נמי ררבריהם ריו"מ יטשמע ועעניתקסח(

 אב5 ררשות תענית ה"ם ערביות בו5התענות
 ראפי5ו נמי ומנהג מתענין ת"ב כנון חובהתענית
 במם' אמרינן נמי וגגירדשלגשי מש5ימין הרשותבתענית
 תענית בע"ש עצמו ע5 הנוזר יחיר אפי5ו ר"ה בשםתענית
 רכמה ש"מ שבת רחי 5א ת"כ דתענית אע"נמתענה
 בשבת כמתענה חשוב לא מעונה כשהוא בשבתשנכנם
 עי1"מ אבל 5הש5ים שרי נמי הרשות בתעניתוא"כ

 רמה הרשות 5תענית ת"ב בין 5פ5וני שייךררבריהם
 5התענות יבא ש5א דדבריהם כעיו"ט 5התענותשאמור
 נזרו. 5א בת"ב אכ5 רשות בתענית גורו וכו' עצמוביו"ט

 שאני(. ד"ה ע"א מ"א)עירובין
 מתענין ה5כה פורים או חנוכה בעיו"מ ועעניתקממ(

 ראפי5ו ירירי' הר' בשם לי אמר ומוריוכהט5ימין
 אי מורה ר"י נם מיהו להש5ים ריכו5 א5א ל"פ יומיר'

 אמור אמר יהורה ור' בירו הרשות 5הש5ים רוצהאינו
 משמע וכד52ים מתענה רה5כתא 5י נראה דל4ו5הש5ים
 5הש5ים.דחייב

 וה5כתא(. ר"ה ע"ב ס"א)עירובין
 כאיתא פסח ערב להתענות נהנו הבכורות ועעניתקע(

 מופרים.במם'
 רב(. ר"ה ע"א ק"ח)פמחים

 ראמרינן תענית נבי לה מפרש בירוש5מי רוענירןקעא(
 אלא שנו ו5א 5אכו5 אסור ישן רתעניתפ"ק

 היכי רכי מפמח ראי' וקמייתי 5א כטענכגם אב5 מכהצישן
 שתי 5ענין מע5יא כשינה בע5מא נמנום חשוב 5אדפסח

 חשיב 5א ה"נ מקומות( בב' נאכל פמח )ראיןסקוסות
 הכי. בתר באכי5ה 5איתמורי דלמחר תענית לענקנמנום

 אמר(. ד"ח ע"ב קי"מ)פסחים



טעיטת התימפאקיבץא4

 תי-

 נחמראוצר
 שאין למקום שמתענין ממקום ההולך יעעניתקעב(

 ונהטלים מתענה לחוור דעתו אין אפילומתענין
 התענית. עליו וקבלהואיל

 ההולך(. ד"ה ע"ב י')תענית
 חוטא נקרא בתענית היושב שמואל דאמד יעעניתקענ(

 יותר גדול התענית עושה שהוא המצוהמ"מ
 יש ומ"מ לנדור דמצוה נפשו מצער שהוא העבירהמן

 חטא.קצת
 אמר(. ד"ה ע"א י"א)תענית

 שחרית בתפלת עננו אומרין דאין בה"נ מפ' יעעניתקעד(
 בתפלתו שקרן נמצא התענית יסיים לאשמא

 לעולם להודיע כדי בשחרית אומרו שש"צ נוהניםאבל
 שהי' כיון שקרן נקרא דלא נראה ילי התעניתולהוכיר
 נפשי' מצער מצי ולא אונם אירע אפילו להתענותבדעתו

 קיבל שלא מי האיים יכיעב לשעות ממתענין גדעלא
 הוא. חלום דתענית לא אי עננו אומר אין יום מבעודעליו

 לן(. ד"ה ע"ב י"א)תענית
 אחרי טובים ימים על עצמו על שקיבל יעעניתקעה(

 להחמיד יש הללו מובים הימים חכמיםשנורו
 אחד ליום אותו ישלים אבל יתענה לא יום אותודדוקא
 ובפודים. ובחנוכה בר.'ח להתענות שלא ליוהד ישוכן

 ואם(. ד"ה ע"א י"ב)תענית
 דוקא ופורע תעניתו דלוה שמואל דאמר יעעניתקעו(

 דמצי היכא אבל נפשי' מצער מצי ד5אהיכא
 אם מסופק יד81"י תעניתו ללות מצי לא נפשי'סצער
 אם וכדומה היום רביע עד והתענה להתענות כברקיבל
 לא ' אבל נפשי' כדצער מצי לא אפילו ולפדוע ללותיכול

 ללות. דיכול ודאיהתענה
 דאי(. ד"ה ע"ב י"ב)תענית

 אלא בבבל ציבוד תענית שאין ועכשיו יעעניתקעו(
 בתמוו י"ו אפילו בחטין אפילו מותריןת"ב

 לרחוץ אסר אביו יואל ורבי ראבי"ה פסק כך גדלי'וצום
בחמין.

 וכל(. ד"ה ע"א י"נ)תענית
 תפלה שומע בברכת היחיד אומד עננו יעענית,קעח(

 וחותם. ברכה וקובע ישראל גואל אומד ש"צאבל
 אלא(. ד"ה ע"ב י"נ)תענית

 לחוש שיש עו"ג על דבר יהי' שאם נראה רעעניתקעמ(
 שהי' מדבר תעניתא דנור חוינן דהאולהתענות

 דנכרים וכש"כ אדם 5בני מעייהו דדמו כהטוםבחוירין
 לישראל.דדמו

 אמדו(. דאה ע"ב כ"א)תענית
 הנביא שאין לפי בבבל ציבור תענית אין יעעניתקפ(

 ימים שני להתענות קנ2ל ברא"'ט( )ד"ועמהן
 י"א( סי' ברא"ש )ד"ו פירש לא אם שביניהם בלילהאוכל

 עד למחד בתענית הריני אסר אם לשעותמתענין
 י"ב(. סי' )רא"ש ונמרו נמלד ואח"כחצות

 י"ו-י"ח-י"ט(. אות תום' פסקי)תענית
 בעדבית לא ענינו אומרים אין ענינד יעענית,קפא(

 קבל לא בשחדית ולא למחר להתענותשרוצה
 כמו ענינו אומד התענה 08 ןמיתי לאכול מותרתענית
 הריני תפלה בשומע אוסר תענית קננליץ חלוםבתענית
 דץטטקבל עמך תפלת שימע אתה כי ותדצני למחרבתענית
 למחד. יחיד בתענית הדיני טבעדב אוטד יחידתענית

 מתפלל חלום ובתענית תפלה בשומע תעניתק21ליץ יחיד בתענית אלא נאסר אין סתם תענית עליוהמקבל
 תעניתו ארם לןדץ ענינו ומתפלל לשעות נניעעניןעננו
 מתענין כנעטהציבור אונם לו יארע אם ודוקאופורע
 לפרוע. ע"מ אפילו ללות יכוליןאין

 כ'-כ"ב-כ"נ- אות תוס' פסקי)תענית

 שקבעו קודם וחמישי שני תענית עליו קבל יעעניתקפב(
 וחל ואחד בשלשים אלא בשלשים ולאחודש

 ציבור קבלתו. מקיים וחמישי בשני בחודש ואחדשלשים
 על העלו ולא מורים או ד"ח בהן ואירעו תעניתשנודו
 ציבור יעכשיו מתענין ואין יום אותו ממסיקיןדעתם
 שמפסיקין יום אותו לפרוע וצריכין תענית לענין כיחידהוי

 הנסים על לומר שנקבעו הימי2 תענית מנלתבטלה
 ת"ב כגון במלו( לא ופורים חנוכה ר"ח )כגון יו"טאבל
 ביום להתענות מתחילין אין גירסאות( )שני במלולא

חמישי.
 כ"א-כ"ד-כ"ו-מ"ו(. אות תום' פסקי)תענית

 ישן שלא ומן כל מותד מלאכול בעדב גמר יעעניתקפנ(
 התנה. אם השחד עמוד שיעלה עדואוכל
 דהוי שינה אחד לשתות נהגו נישן אינומתנמנם

 במנחה אלא ענינו מתפלל יחיד ןאין דכמתדכהתנה
 עד להמתין צריך ואין אונ5 החמה שקיעתאחר
 הכוכבים.צאת

 כ"ח-כ"מ-ל"ב(. אות תום' פסקי)תענית
 נתחייבנו ואם עיד של לדחובה לקברות יוצא יעעניתקפד(

 ואם נלינו הדי נלות ואם כמתים הרינוטיתה
 דעבים. הדינורעב

 מ"ד(. אות תום' פסקי)תענית
 מתענה תענית עליו הסקבל יחיד אפילו יעעניתקפה(

 הפסח אחר תעניות כשמקבליןוכהטלים
 קנ2לן יום מבעוד עליו לקבל יחיד כל צריך אווסוכות

 ישלימו לא חצות קודם הדבד ועבד תעניתדץ2ביננור
 ישלימו. חצותאחד

 מ"ח-נ"נ-נ"ד(. אות תום' פסקי)תענית
 רצו שלום ואין צדה אין בד"ה דתניא יעעניתקפו(

 דקבלוהו כיון מ"מ מתענין אין דצו לאמתענין
 קבלוהו. הם נם מסתמא עצמם על אבותינוכבד

 ורחץ(. ד"ה ע"ב ה')מנילה
 כהטום בשחרית ולא במנחה שמפטיר הטעם יעעניתקפו(

 דתעניתא ואגדא צדקה *עשו כהטפמ שמרודכתיב
 שעשו אחר בעדב לאומרו נכון ומשו"ה ערב לעתצדקתא
צדקה.

 הקורא(. דעה ע"א כ"א)מנילה
 נקהלו באדד שביעג שם ע4 קיוי אםתר תעניתקפח(

 שנלחם במשה כמו בת"צ צדיך ונ'להתענות
 באחד פורים יכ2שחל שלשה שהיו וחור ואהרןבעמלק
 מפני שהות דאין בע"ש ולא ה' ביום תענית הוהבשבת
 לפי שהי' כמעשה בניסן מתענין שאין ימה שבתכבוד
 בדא"ש(. )ד"ו בניסן מתעניןשאין

 ב'(. אות תום' פסקי)מגילה
 דאסך למאן דאפילו אליעזד הרעד תידץ יעעניתקפם(

 כשקובע ה"מ קדוש נקדא בתענית היויטבדכל
 הריני כשאוטד אב5 אחר יום או מחד דמפדשומנו



רמה נהמראוצר תי"ומ,ינת -התומפותקובץ

 תענית מקבל אינו וא"כ אימת מפרש 1א*נובתענית
 יאחר דשמא' דשעים בנ:-רי הוי יום לקבוע שידצהרק
 בל5. יעשנו לא או סדאי יותדנדר

 הריני(. ד"ה ע"א ט')נדרים
 סובות ולאחר פסח לאחר להתענות נחנו ו[עניתקצ(

 ונשים אנשים קבוצות שיש הרג5 יפותמשום
 זה. ע5 זה עין ונותנין הדרשה5שמוע

 סקבא(. ד"ה ע"א פ"א)קידושין
 דיורדין תנחומא במדרש איתא ציבור רזעניתקצא(

 בבדים כהמה וידי בדבתיב התיבה לפניש5שה
 ונו', וחורואחרן

 אוקמינהו(. ד"ה ע"א פ"1)ב"ם
 לשעות מתענין ספרש דנדרים ובירוש5מי ו[עניתקצב(

 בדעתו לגכוור הוא יכול היום חצי עד אבלשאם
 דמתענין יוחנן כדר' הענית 5ו וע5תה הלילה עד5התענות
 שאבל אע"פ לשעות מתענין דחשיב רמשמעלשעות
 צאת עד להתענות נוהנין שאנו רמה קודם או כןאחרי

 ש5א תענית כל דתענית בפ"ק דאמרינן אע"גהבובבים
 החמה דבשקיעת משמע תענית אינו חמה ע5יושקעה
 נפשין סחתינן לא הכוכבים צאת קודם סי5ין ה' והואסגי

 דפסקינן אע"ג שבת בערב הטתענה רמיהך5ספיקא
 ולהמתין 5דקדק א"צ ומ'שלים סתענה ה5בה מא:()עירובין

 הכוכבים. צאתעד
 מתענין(. ד"ה ע"א ל"ד)ע"זש

 הרבה שעשה באחד ר"ת לפני בא מעשה ל[עניתקצג(
 הפסיד לא בי ואר"ת מאתטול קבלם ולאתעניות

 גמר היינו להתענות בדעתו שהי' מאחר ביתעניותיו
 בלבו דגנש- בו:( )שבועות דאמר לב נדיב בב55 והויבלבו
 קב5ה ור"י שמוא5 דבעי ךדץא בשפתיו הוציא ש5אאע"פ
 עד בלבו גסד לא אף כי אור"ת הי' רערך 5בתח5ההיינו
 ידי ויצא תענית תפ5ת ו5התפ55 5התענות יבו5ה5י5ה
 לקב5 המובחד מן מצוה רמידץך כואתסו5 קבל באלונדדו
 סתענה כשהי' רגי5 ה" ןך"י המנחה בתפ5ת יוםסבעוד
 נצור. בא5קי בשבת תעניתו 5קב5 בשבתבאחד

 סתענין(. ד"ה ע"א ל"ד)ע"ז
 נוהגין שהבל הוא תורה אבותינו מנהג ו[עניתקצד(

 ב5 )יב.( בתענית דאסדינן הבובבים צאתעד
 תענית. שמי' לא חסה ע5יו שקעה ש5אתענית

 נפס5(. ד"ה ע"ב ב')מנחות
 בדור רבינו הי' סבאן העשוי מן ולא ל[עשהקצה(

 הבית בתור סובה עשה שאם אומרסדגנשבורג
 אסרה דהתודה פסו5ה התקרה הסיר ואח"ב התקרהתחת
 שייך דאין הבשיד דץלבן ודק8"י העשוי מן ו5אתעשה
 הי' הסבך דגוף היכא אלא העשוי מן ו5א תעשה5וסר
 גודסת שהתקדה א5א בשד הסבך דגוף הכא אב5פסו5
 התקרה. שהסיר אחר דבשידה נמי הבילו

 התום(. בעלי בשם הרא"ש ע"א י"ב)סובה
 סדינו יקדע שמא בגם' העשוי מן ו5א וץעשדץקצו(

 מן ו5א תעשה אמרה והתורה ויתפרנו ג'בתוך
 שהציצית הכנף שנקרע היינו ש5ש תוך 5פדש צדיךהעשוי
 אבל 5גסרי נפסק באי5ו והוי ג' נשתייר ו5א בהת5וי
 וזץ84 הוי מע5יא חיבוד הבל 5דבדי נ' בו נשתיידאם
 מעו. 5א דבהא בו5ה יקרע שמא מדינןדלא

 שכש1(. ד"ה ע"ב מ')מנחות

 זירא דרבי מ"ד היבי תיסה העשוי סז 51א ו[עשהקצז(
 לעי5 לי' אית גופיה ר"ז הא העשוי סן ו5א תעשהל"ל
 בי' שייך לא מצוה לשם הנחתן דתח5ת ביון דם"דוי"ל
 העשוי. מן 51אתעשה

 והאמר(. ד"ה ע"ב ס')כ~חות
 )שהי' איסורא דעביד דביון העשוי סן 51א ו[עשהקצח(

 ממיק ואח"ב אחרים ד' לה והטיל ציצית ד'בה
 קציצת ובשעת עשייה חשיב לא תוסיף ב5 ש5לקכואי(

 עשייתן. היא זוהראשונים
 בבל(. ד"ה ע"ב מ')טנחות

 עשאן א"ר אד"י בגם' העשוי מן 51א ו[עשהקצט(
 בסוף הת5ויין )חוטין הקוצים מן)הציצית(

 העשוי מן ו5א תעשה משום בקונטרם פי' פמולההיריעה(
 רב דאמר העשייה היינו אח"ב דעביד דמה נןאאדזרלי
 היא דזו בשר שלהן חוטין דאשי פסק ואח"כ ת5אןגזפיה
 לשמה. תלייה דבעינן מ'שום א5אעשייתן

 הקוצים(. ד"ה ע"ב מ"ב)סנחות
 לרבי 5י' מסמקא אחרון או ראשון לשון תפוםר(

 אד"י )ע"ג( ובמדובה )כ"ה( ובתמורהיוסי
 תפום והיינו קיימין דבריו ש5מים תמודת עולהתמודת
 ובמסחים )5.( ובזבחים )קג:( ובמנחות )ט.( ובנזירשניהם
 דהיבא רי"ל נתפם אדם דבריו בגסר לר"י 5י' איתנג:(
 ובשסותר שניהן לישון תפום מ"5 זה את זה סותרדאינו
 רבנמפרש שניהן ע5 דעתו 5וסר וא"א ספיקא הויזא"ז
 נתפס. אדם דבדיו דבגמד קאסרדבריו

 ובא(. ד"ה ע"א ק"ה)ב"ב
 דדבדיו היבא בין חי5וק יש אבל ראשון 5שון ו[פרםרא(

 5פדושי דםיפא למימר ו5יכא זא"זסותדים
 דאיבא היבא 84בנל שניהם תפום אזי קאתילדישא
 אחדון 5שון תפום קאתי 5רישא לפדושי דסיפאלסימד
 5י'. מספקא סמוקי אזי 5גמדי דסותדיםרהיכא

 אמד(. ד"ה ע"א כ"1)תמורה
 סמר וידאו נודם ראש של התפי5ין מורא ו[פילין,רב(

 בתובה שהשי"ן ':ד"י ש5 שם רוב בהן שיש5פי
 בגבהו שהן 5פי 184 ברצועות והדלי"ת שבבתיםבקמם
 5אות דבתיב מבוסין יד של תפי5ין אב5 ונדאין דאששל
 לאות. 5אחדים ו5א ידךעל

 א5ו(. ד"ה ע"א 1')ברבות
 5השתין קבוע הכסא 5בית בהן ליבנם דאסוד ל[מ1יליןרג(

 אדעי הבסא בבית אב5 בהן ימנה שמאדחיישינן
 דתניא ודץא בהן 5השתין כ!ותד שם 5פנות רגי5יןשאין
 דוקא היינו ארעי בביה"כ אפי5ו בה ישתין 5א5קסן

 אם הניצוצות בהן ישפשף שמא דחיישינן בידובשאוחזן
 באסה. יגע או רג5יו ע5 מיםיפ5ו

 חיישינן(. ד"ה ע"א ב"ג)ברבות
 יש בזרועו הנחתו דתח5ת ביון ברכות תפילין,דד(

 ו5א מצות על מבדך דאש בש5 אב5 5הניח5ברך
 במנחות רמ"ה מהם אחד והניח התחי5 שבבד5הניח
 שתיהן ע5 אחת ברבה דסברך אחת סברך סח 5א)לו.(
 ברבות שתי הוצרכו ד5א 5ומר ודוחק בינתיים סחב5א

 עבידה. ועבר בשסח אלא סצות וע5דלהניח
 אשד(. ד"ה ע"א ס')ברבות

 שהוא דאש ש5 ועל 5הניח יד ש5 ע5 מנרך ו[פיליןדה(
 סניח ראם סצות ע5 סברך ועיקר המצוהגמר



 נחמראדצר תי"ופעיגת התומפותקובץ4%

 ראש ש5 ע5 שתים מבדך זא"ז מעכבין ראין 5בד ראשש5
ב5בד.

 אשר(. ד"ה ע"ב ס')ברבות
 בהן יפיח ש5א כהטום בהם 5ישן דאסור ר~פיליןרו(

 משום אב5 הדעת היסח כהטום או שינהבשעת
 5חוש. איןקרי

 ש5א(. ר"ה ע"א מ"ם)שבת
 בהם. 5ישן דאסור מורה אביי נם תפיליןרז(

 אביי(. ד"ה ד"ה ע"א מ"ס)שבת
 כא5ישע נקי נוף צריכין תפי5ין ינאי רא"ר ר~פיליןרח(

 כיון רמסתמא א5ישע נקס 5הכי כנפיםבע5
 נקי. גוף 5ו והי' בהן זהיר הי' בתפי5ין נם 5ושנעשה
 יכו5ין אנו בזה שהרי 5יפטר יכו5ין אין הסעםונוזה
 שנם בירינו רפוי' תפי5ין שמצות ע5 תימה ןאיןלהזהר
 כנפי ראמר כנפים בע5 )וא5ישע רפוי' היתה חכמים.בימי
 ק"5 5קמן הן, תפי5ין לומר עצמו מסד ש5א הרי הןיונה
 שמוא5(. רבינו אמר ר"הע"א

 כא5ישע(. ד"ה ע"א מ"ס)שבת
 המניח בארם נאמנות החזיקו 5א מה מפני ר~פיליןרס(

 תפי5ין מניחין שהיו הדמאין מפני וקאמרתפי5ין
 ת5מיר אותו 5י' אמר וכו' שהי' ומעשה ארם בנילרמות
 ראשר. שע5 5תפי5ין א5א הפקרתי 5רלא

 כאלישע(. ד"ה ע"ב מ"ס)שבת
 עבד הכי רעבר דה"פ 5ר"י ונראה קשירה תפילין,רי(

 תפי5ין מצות משום שמא5 ש5 5חבב שרוצהמי
 משום יותר ימין ש5 5חבב שרוצה ומי בירוהרשות
 5ענין דרוקא ייב"א אומר בירו. הרשות ימיןחשיבות
 דחשיבות משום ספי שמא5 ש5 רחשיבא הואקשירה
 ימין ש5 5נעו5 יש סעמא רלןץאי בקשירה הואדתפי5ין
 קשירה. בהן שאין במנע5יםתח5ה

 וסיים(. וד"ה רעבד ד"ה ע"א ס"א)שבת
 רמקום כמפרש ד5א מנאן 5הוניח יש ונן ר~פיליןריא(

 מקום רבכ5 ממרפק 5מסה בקנה הויתפי5ין
 מ"ח( )פ"א אה5ות ובמם' בזרוע תפי5ין רמקוםאמרינן
 מם-פק. 5מע5ה הוא דזרועכהטמע

 במרפקי(. ד"ה ע"א צ"ב)שבת
 וסריפות נבי5ות עור ע5 5כתוב רמותר ר~ם!יליןריב(

 ואומר סמאה וחי' בהמה עור על 5כתובואסור
 אחר 5מ5כות הרינה שנתחייבו אדם בני 5שני למה"רכהט5
 הוי כהטובח מהן איזה וסריפה( נבילה )היינו מלךהדנו
 א5א מא5יהן מתו 5א אפי5ו ומ"מ מ5ך שהרגו זהאומד
 דמתו כיון שרי ג"כ מ5ך הרגו שייך ר5א ועקודותנחורות
 הכיתר ממין א5א רוקא 5או בפיך המותר מן א"בשרי
בפיך.

 איזה(. ר"ה ע"א ק"ה)שבת
 במקום התפי5ין ע5 עצמו 5מסוד חייב אין ר~פיליןדיג(

 ד"ה ע"א מ"ט )שבת אחד בענין 5קייםשיכו5
נסלם(.

 תל"נ(. אות תום' פסקי)שבת
 ברוחב יש שיעור איזה ד"י הי' ססופק תפיליןריי(

 כ"ב רשיעורן במררש דמצא ר44ןך"יתפי5ין
 ואמרינן אצבעות ב' ררוחבו ציץ לרבר וסמךאצבעות
 כגיח ששם 5מצנפת צייו בין נדאה הי' שערו )נ:(בערכין
 תפי5ין 5הניח הדאוי במקום הי' רציץ דדרמןץתפילין

 גבי עינוהי בין ומתרגמינן מצחו נתיב ציץ רגניאעיע
 שבראש. בנובה ורדשינן עיניכם בין כתיב נמיתפי5ין

 מקום(. ר"ה ע"ב צ"ה)עירובין
 שבזרוע בשר קבוצת הוא קבורת זו ידר ע5 ר~פיליןדטו(

 מקום רבכ5 הכתף ובין שקודין המדפקשבין
 בזרוע הן דתפי5יןכהטמע

 ר2:מבוצר~
 אמדינן נמי )5ז:(

 ה5ב. כננד שימה שתהאדבעינן
 ירך(. ר"ה ע"ב צ"ה)עידובין

 רתפי5ין כהטום הוא יניחו 5א דנשים 5ם"ר ועפיליןרמז(
 5יזהר. זריזות אין ונשים נקי גוףצריכין

 מיכ5(. ד"ה ע"א צ"ו)עירובין
 השמר 5ו:( )מנחות דאמר יוחנן ר' ואפי5ו ר~פי~יןריז(

 אחר תפי5ין המניח ו5הכי הוא 5או נמירעשה
 ביום הנית 5א שאם הוא מורה ב5או עובר החמהשקיעת
 קאמד ב5י5ה תפי5ין הנחת 5ענין ר41רקא 5וקהשאינו
 5י' רחשיב הצרעת בנגע השמד כמו רהוי הוא ר5אור"י
5או.

 השמר(. ר"ה ע"א צ"ו)עירובין
 צריך אינו 5י5ה משום כשחולץ אפי5ו ר~פיליןריח(

 זו חוקה נאמרה 5א ראמר כר"ע רקיי"55ברך
 ב5בר. פסח 5עניןא5א

 ושמרת(. ר"ה ע"א צ"ו)עירובין
 רהוו מערבא בני ראפי5ו אור"ת מנאן ר~פיליןדיס(

 היינו חוקיו ~טמוד תפי5ין חו5צין כשהיומברכין
 תפי5ין זמן 5או ד5י5ה כהטום 5חשיכה סמוך כשחו5ץרוקא
 משום חו5צן אפי5ו 5ברך צריך ואין הכי קיי"5 5אמיהד
5י5ה

 ן2:מבתדר~
 תפי5ין זמן 5או ר5י5ה פסקינן )5"ו(

 ואין ה5כה התם מסקי ורבינא אשי ורב שינה שעתער
 רשמעתין. כרע"ק תפי5ין זמן ה5י5ה כ5 א5א כןמורין

 ושמרת(. ר"ה ע"א צ"ו)עירובין
 כרחין ע5 מתפי5ין( )רפסירי קסנים והני ר~סויליןרכ(

 בתפי5ין 5חינוך רבהניעו איירי 5חינוך הגיעוב5א
 תפי5ין לשמור היורע קסן )מב.( במוכה כראמר חייביןנסי
 ועבדים רנשים ר14שמעיבן תפי5ין 5ו 5יקח חייבאביו

 5הו שבקינן 5א 5אנוחי בעי ראי תמי5ין 5עניןכקסנים
 )ר"י(. 5חינוך הגיעו ר5א היכא תפי5ין בזיוןכמטום

 5א(. ד"ה ע"ב צ"ו)עירובין
 ראין ב5בד השי"ן היינו ה5"מ הוא רהקשר ר~פיליןרכא(

 ה5כה. רוקא והיא ב5בר בשי"ן א5אקרושה
 קשר(. ד"ה ע"א צ"ז)עירובין

 תפי5ין קשר 5התיר יום בכ5 צריך אין ר~פיליןרכב(
 הנמרא ו5שון שמניחן בשעה ו5קשורו5חזור

 קשירה שעת עד הנחה כדטעת ע5יהן מבדך מאימתיתפי5ין
 "קשורה" ש5יא כמו הידוק א5א ממש קשירה היינו5או

 ככ5ב. בו "קשודה" וכןבוולד
 אביי(. ר"ה ע"א צ"ז)עירובין

 תפי5ין ש5 קשד בקונסדס פידש קשר ר~פילין,רכנ(
 ובתפירתו 5ר5"ת שרומה עשוי הוא האיךה5"מ

 ודוסה כפוף ודאשה בהם קבועה ודצועה שי"ן ככרןעשוי
 אלא ה5"מ דאין לריץ נראה ד4שין שר"י. הרי5יו"ד
 מקום בשום מצינו ו5א ה5כה רוקא והיא ב5בדהשי"ן
 קשר(. ר"ה ע"א צ"ז )עירובין ד'. קדוי הקשדשיהא
 ניקחין דאין קאמד לכתחלה דהתם ואור"י ועפיליןרכד(

 התפר כ5 5קדוע יצמרך שלא הסוסחה מןא5א



רמו נחמדאוצר תי"יטעיכת התהטפותלובץ

 שלא למיחוש נמי ראיכא תפילין בזיון ואיכאולבורקן
 לצורך .בריקה ב5א 5הניחן ויסמוך 5בורקן 5סרוחיתעצ5
 שאינו )ממי 5קח שכבר בריעבר איירי יף,כאשעה

 )בורקן(. מסנו 5קנות סוסחה מוצא שאין ננון אומומחה(
 הלוקח(. ד"ה ע"א צ"ז)עירובין

 בראשו תפי5ין לו שאין וסי בגמ' ראסדינן וענחיליןרכה(
 מנודין בפתחו ומזוזה בבגדו וציצתובזרועו

 15 אין אפי5ו איינ מניחן ואינו לו בשיש מיירילשטים
 )שבת דאמרינן יף2א חיוב 5ירי עצמו ו5הביא 5חזריש

 וכו' בהן יפיח ש5א כא5ישע נקי גוף צריכין תפי5יןמס.(
 מ5כוא עו5 ע5יו 5קבל כדי ק"ש בשעת 5יזהר יכו5בק5
 ש5ימה.שמים

 ואין(. ר"ה ע"ב קי"ג)פסחים
 שלא בתיק וסניחן תפי5ין שחו5ץ בשעה רצפיימיןדכו(

 ואח"כ תח5ה בתיק ויתנם יר ש5 אותןיעביד
 ראש בש5 יפגע )הניח כשיבא דא"כ 5מע5ה דאשש5

 יש יר רש5 משום הסצוות ע5 5העביר ויצסדךתח5ה
 תח5ה.5הניח

 עבווי(. ר"ה ע"ב 5"ג)יומא
 והפ5וגתא אמור 5כ"ע קבע שינת בהם לישן רצפיליןרכז(

 ממ5יך רי5מא חיישינן אי ב5י5ה ארעי שינתרק
 מס5יך. די5מא חייש 5א יעקב ור' קבע שינתוישן

 הישן(. ר"ה ע"א ב"ו)סוכה
 בהן דמשכהטי אימת כ5 אשי רב דבי רצפיליןרכח(

 חוקיו. 5שמור רמברכין ומסתבראמברכי
 דכ5(. ד"ה ע"א מ"ו)סוכה

 ך4'ת מפרש תפי5ין מנח ד5א כ"8קפתא רצפילין,רכס(
 כהטום 5הניח ירא אם אב5 ע5י' בזוי'כשהמצוה

 בגופן. ישראל בושעי דין ע5יו אין וראי הא נקי נוףרבעינן
 קרקפתא(. ר"ה ע"א י"ז)ר"ה

 צדיכין אינן רתפי5ין הלכה רכן ר"ת פידש רצפיליןר5(
שרססס.

 תפי5ין(. ר"ה ע"ב י"ח)מנילה
 אב5 רוצה אם להסתכן יכו5 הסכנה בשעת רצפיליןר5א(

 5ו ויעשה המצוה ע5יו שתגין 5סמוך יכולאינו
 הכנפים. בע5 כא5ישענס

 סכנה(. ד"ה ע"ב כ"ד)מנילה
 מרובע. עצמו התפר שיהא דצריך פיוש ו"ת ועפיליןר5ב(

 בתפדן(. ר"ה ע"ב כ"ר)מגי5ה
 ה' שם כי הארץ עמי נ5 וראו דררשינן רצפיליןר5נ(

 י"5 שבראש תפי5ין א5ו ממך ויראו עליךנקרא
 5עו5ם ונראים רא,ט ש5 בגובה 5עו5ם שהן 5פיהסעם
 אות בהן ואין נראין אינן יר ש5 אותן אב5 אותשפיר

 )ורש"י 5אות 5אחרים ולא וררשינן 5אות 5ך והי'-כדכתיב
 של אותיות רוב והדל"ת השי"ן בהן שיש כהטוםפירש
 תשמישי(.' ר"ה ע"ב כ"ו )מגי5השד"י(.
 בתפי5ין הכסא בבית ליכנם מותר אם צ"ע רצפיל*ןרלר(

 עור(. דמחופין ידשל
 צ"ב(. אות תוס' פמקי)סנילה

 התפי5ין מן פסורים מעיים שחולי אף וצפיליןרלה(
 הי' דבי אב5 היטב ליזהר יכו5ין שאיןלפי

 ליזהר היסב יודע והי' מדאי יותר בקרויטה עצטוכגחינ
 תפי5ין(. הניח מעיים חו5י שהי' אף)היינו

 ומנח(. ד"ה ע"א ק"ר)כתובות

 5ו דאין 5ה גסירי ה5כתא רהכי נדאה תפיליןריו(
 ראמרינן הא פירש י"ת אבל תפי5יןלשדסס

 שרסס אם אבל כ5ל שרסס 5א אם היינו כותבין איןש5ש
 5שיטה שיסה בין שרסס ר5א אע"פ הג5יונים פיאותבוז
 ואנוהו א5י זה משום אלא ס"ת 5ענין אפי5ו שרסוסחשוב
 ושיסה. שיסה כ5 בין 5שרטםצריך

 איגרת(. כתבה ד"ה ע"ב י"ז)סוסה
 ושיסה שיסה כ5 ע5 שרטוס בעי ר5א אור"ת רצפיליןר5ז(

 תחתיו וכותב 5מעלה אחת שרסוס עושהאב5
 נקרא ושיסה שיסה כ5 ע5 שרסום שעושה ומי שיסיןכמה
 שרסוס ב5א יפה 5כתוב יכו5 הסופר אין אם מיהוהריוס
 ואנוהו. א5י זה משום ושיסה שיסה כ5 ע5 5שרסטצדיך

 א"ר(. ר"ה ע"ב ו')גיסין
 מוכח )אין בתפילין הרבה 5הדויח אין רצפיליןר5ח(_

 בתוס'(. 5הריאכ"כ
 קפ"א(. אות תום' פסקי)ניסין

 זמן ר5י5ה 5ו:( )מנחות רקיי"5 אע"ג רצפיליןר5ט(
 הוי שפיר מ"מ כן מורין ואין וה5כהתפילין

 כדררשינן ויו"ס בשבתות נוהגין אין שהרי שהז"גמ"ע
 איקרי נופא רשבת אות צריכין שאין 5פי צו.()עירובין

 היא. אות כי כרכתיבאות
 ותפי5ין(. ר"ה ע"א 5"ד)קידושין

 בכ5 תפי5ין מניחין אין אמאי 5הר"ם וקשה רצפיליןרם(
 )כמו הראש בכ5 קרחה דקאמר היכי כיהדאש

 בין האי סהני 5הכי ושמא מתפי5ין( קדחה גז"שדי5פינן
 בראשיכם. 5מיכתב מצי דהויעיניכם

 תפי5ין(. ד"ה ע"א 5"ו)קירושין
 ובין באדץ בין ונוהנ ביאה בה דכתיג רצפיליןדמא(

 אמוראי ברבנן רוכתין בכמה אשכחן דהאבחו"ל
 הוה מררבנן די5מא י4י"רצ )קונסדם( תפי5ין דמנחידבב5
 בחו"5. רנוהנ במתני' 5מיתני' 5י' הוה דמ"מ וי"לעבדי

 הדי(. ד"ה ע"א 5"ז)קירושין
 כי במספחת תפי5ין שנותנין אשכחן 5א רצפיליןרמב(

 בתיק. או בכיסאם
 מספחת(. ר"ה ע"ב ק"ה)ב"מ

 א5א כ55 ניתק ש5א עור הוא בויל רצפילין,דמג(
 ו5הכי שער במקום וכותבין השעד אתשהשירו

 5שנים אותו שחותכין ופעמים מתוקן שאינו גוי5 5י'קרי
 בשד ש5צר ואותו ק5ף קרוי שער שכ5פי ואותו עוביוררך
 5הם ייט קיף ייו רעטלנו בשד( )מקום דוכססוסקרוי
 רוכססוס ע5 כשרים שאין תפי5ין ע5יהם כותביןו5כך
 הק5ף. ע5אלא

 בגויל(. ד"ה ע"א י"ד)ב"ב
 ואח"כ רמר5יקין יטמע שבת ערב רעפילין,רמד(

 ןי"ל איפכא משמע )לה:( רבשבת וקשהחו5צין
 רבי פסירת )ש5 שעה שבאותו א5א ברישא תפיליןרודאי

 ו5כך בחו5יו סרורין שהיו מפני להד5יק איחדואליעזד(
 בנו. בהודקנוס )ר"א( גוערהי'

 האיך(. ר"ה ע"א מ"ח)מנהררין
 ס"ת רין בג5יון ועשויין בנירין הנתפרים רעפיליןרסה(

 אמד(. ר"ה י"א שנ"ץ תום' )ובהנהות 5הםיש
 י"ח(. אות תום' פסקי)מכות

 סרי תרי ליבעי א"כ 'טתיים בכתפי סס רצפיליןרמו(
 כפדשה להו הוה הוא רמנין כיון וי"5בתי



 נחמראוצר תי"ומעיטת התוספותקובץש*

 לגופי' טמפת דחר מפרש מקורבי"ל והר"י ונשניתשנאמרה
 אפריקי. ובלשון כתפי בלשון בתים למנין תרתיואינך

 סם(. ר"ה ע"ב ל"ז)זבחים
 שיסין ז' יר של כתפילין רנוהנין אע"נ ו[פי?יןרמז(

 )מ"ר( פמול לא שינה אם שיטין ר' ראשובשל
 יומף ה"ר שם ךמ!" הקלף על אלא תפילין הנשיר ?א1

 לא שיער במקום כקלף לכתוב שינה אם רתפיליןרנראה
 ארוכמומטום. וכתב ממצותן שינה אם פמל שלא כמופמל

 אירי(. וד"ה הא ד"ה ע"א ל"ב)מנחות
 הקורא הקונטרס פי' לפי הפרשיות סרר ו[פיליןדמח(

 מוקרם בתורה כתובין שהם כסרר כסדרןקורא
 יביאך כי והי' קדש מפרש דך"יצ מאוחר. מאוחרסוקדם
 ואחרי' מבחוץ שמע הוי קורא של וכמ2מאל קורא שלמימין
 בתשו' וכן נאון האי יב וכן מבפנים שסוע אםוהי'

 ובשימושא הקונטרס נפי' משמע ךגנמכי?יןאהגאונים.
 הקונטרם. כפירוש ג"כ משמע התפילין תיקוןרבא

 והקורא(. ר"ה ע"ב ל"ד)מנחות
 יביאך כי והי' קרש הקורא מימין ייש"י ו[פיליןרמט(

 מימינו הקורא ן?ך"ין שמוע אם והי'שמע
 ויכתוב שמע שמוע אם אם והי' יביאך כי והי'קדש

 במרר יניחם אך שמוע אם והי' קורם שמע פרשתברביעית
 שניהם להניח שניהם ידי יצא שכוים ךיך4ישפירש
 יודע אינו ךאם תפילין ב' להניח בראש ישדמקום
 האחד וישם וימירהו מהן אחר ויניח תחלה יברךהמקום
 בנבדהרדעא בינתיים. יסיח שלא ובלבר ברכהבלא

 כר"ת. ואחת כרש"י אחת זונים ב' מצאוובירוש?ים
 צ.'ב(. אות פ"ת)כגחות

 פלילות שעשה ויפל5 כמו ויכוח לשון נראה תפי?יןרנ(
 נקרא שהשם והוכחה ערות שהם שם על קונועם

 ממנו. ויראיםע5יו
 לטוטפת(. ר"ה ע"ב ל"ר)מנחות

 תפילין של בתים שעושין יש רשעות תפי?ין,רנא(
 )מ"ר( רצועות אלא שחורות בעי' רלא לבןסט5ף

 מושבן במקום אלא מרכעין שאין יש מיובעותתפי?ין
 ובאלכמונן בתפרן אלא מרובעות בעי דלא נראה הי'רקצת

 רצועות(. ר"ה ע"א ל"ה)מנחות
 למסה הנכפל העור הוא ה55"מ תיתורא רצפי?ין,רנב(

 תפילין ש5 מושבו בית והוא הבתים פישמכמה
 הקונטרס פירוש מתוך ךמשמע גשר של רף כעיןונראה

 כן. נוהנין ך4~ין אחר מעור הכל והתיתוראשהבתים
 תיתורא(. ד"ה ע"א ל"ה)מנחות

 מכפילות הנעשה העור הוא מעברתא רןפי?ין,רננ(
 ומכנימים הבתים פי לכמות למטה שהוכפלהעור

 לכל ומושכן רמעבירן כהטום סעברתא ונקרא הרצועותכו
 מעברתא(. ד"ה ע"א 5"ה)מנחות שירצה.צר
 עובר הריו עם אבל נקוב יהי' לא הקלף רןפי?יןרנד(

 לי'. בדיק דקולמומא הלכה רכן נקב אינועליו
 קו5מוסא(. ר"ה ע"א ל"ה)מנחות

 דחבים אותם שעושה תפילי1 בתקון נתוב י[פי?יןרנה(
 ואי רמי שפיר טפי עברינהו ואי אצבעותב'

 בהכי. מיפסל לאפחות
 שי"ן(. ר"ה ע"א ל"ה)מנחות

 רשי"ן צורה רתפילין רבה בשימושא כתב תפיליןרנו(
 אפיך ואי רישי ר' ורשמאלא רישי נ'דימינא

 הפרשיות קלף על שמניחים שם כתוב עךך בה לןלית
 כתבו אם קאמר יר בשל ושכמש בו וכורכו אחר חלסקלף
 כתבינהו אביי אסר שם כתוב עך1א לרבק וצריך עורותבר'
 אמרינן רבהריא א"א יזדץ הלכה וכן רמי שפיראגויל
 כתיקון כתוב עך1א נתבינן מי אנויל תפילין עס:()שבת
 טפי עבדינהו ואי אצבעות ב' רחבים אותם שעושהתפילין
 בהכי. מיפמל לא פחות ואיש"ר

 שי"ן(. ד"ה ע"א ל"ה)מנחות
 לבן מקלף תפילין של בתים שעושה יש ו[פי?יןרנז(

 רצועות. אלא שחורות בעי'דלא
 רצועות(. ר"ה ע"א ל"ה)מנחות

 ר"ת מפרש דהכא קשירה עד הנחה משעת ו[פי?יןרנח(
 ומצמצמו שמהרקו ההרוק היינו קשירהרהך

 קשירה משעת למימר הו"ל אליהו יבינו ך?פירושכראשו
 ראש של בתפילין ר"ת כדברי ךמסרצבנרא הנחה שעתוער

 יר בשל רכתיב יד של כתפילין אליהו רבינוךכדברי
 צריך שמניח שעה רבכל רמושסע ירך על לאותוקשרתם
לקשירה.

 כהשעת(. ד"ה ע"ב ל"ה)מנחות
 ומאי צררה בערר פי' בערור ר~עה תפילין,רנט(

 אצבע ער ר4"מ ארוכה אצבע הוא ופי'אמצעי
 הנחתן ממקום ארוכות הרצועות לעשות שצרירצררה
 ומשער אצבעו את שכופף היינו וכפוף צררה אצבעער

 הרצועות משערין ראש של ךבנתפי?ין שם עדהרצועה
 ושמא הלב ער השני וראש טבורו ער האחר ראששתגיע
 יש. מררששום

 וכמה(. ד"ה ע"ב ל"ה)מנחות
 ראמרינן הוא יר של תפילין גבי רצועות רןפי?ין,רם(

 לבבכם על אלה רכרי את ושמתם )יג:(בברכות
 יש יתפילין רבה ךגנשיכורוטא הלב. כנגד שימהשתהא
 ולחרא מימינא מילה כננר לחרא רלימטי ער רצועירליפשי
 רוחב שיעור רמצות י"א עךך משמאלא הלבכננר

 כשר. יותר ואם מכשעורה ופחות מכחטה יותרהרצועות
 וכמה(. ר"ה ע"ב ל"ה)מנחות

 צריר אם ממופק ראורליני"ש יעקב ה"ר ו[פי?יןרסא(
 רשמא הכמא לבית כשנכנם יר של תפיליןלחלוץ

 של תפילי1 אלא אמרו רלא צריר לא עור רמחופותכיון
 אלו(. ד"ה ע"ב ל"ה )מנחות בעור. שי"ן שכתובראש
 ארם שצריר אליהו רבינו מרקדק הי' מנאן רןפי?יןרמב(

 צריך דאין מפרש ור"ת יום בכל תפיליזלקשור
 רבינו וכרברי ראש של בתפילי1 ר"ת נרבריךמכ(רצגנרא

 יד. של בתפיליןאליהו
 כהשעת(. ר"ה ע"ב ל"ה)מנחות

 של בין אחת מברר מח 5א בקונסרם פי' רןפי?יןרמד(
 בשל להניח שתים מברר מח לא ראש של ביןיד

 של על מברר מח לא פי' ךך"רצ ראש בשל מצות ועליר
 דאש לשל ב' מבדר מר ברכתו היא שזו מצות עלראש
 פי' ךמרזןך. רבא. כשיסושא כתכ וכן מצות ועללהניח

 א5א איסורא וליכא שרי ובירד מח ראם כה2בזעהקונטרס
 ברכה. ושכר סצוהאדרבה

 עבירה(. ודאה לא ר"ה ע"א ל"ו)מנחות



רמי נחטך%8ך תי"דמערכת התומפותקובץ
 אות קרויין עצמן שהן ויו"ט שבתות יצאו ר2פיליןרטה(

 ראפילו מ5אבה בעשיית ראסירי כדטום5א
 ראמור בפסח אות איבא מ5אכה בעשיית רשריחוש"מ
 כהטמע )יס.( ובמו"ק במוכה רחייב ובמוכות חמץבאבילת
 כדי ומובר בותב הלבה רב לי' אורי ובן חייברחוש"ם
 מה המוער לאחר משום ראי במוער רמניח משמעפרנסתו

 שאין לעצמו לכתוב סותר 5מה לאחרים לי מה לעצמו5י
 פרנסתו. צורךזח

 יצאו(. ר"ה ע"ב ל"ו)מנחות
 המפ' כרברי לא אור"ת קיבורת זו ירר ע5 ועפיליןרסו(

 רהא המרפק היר שבין עצם שבאותו בשרגובה
 שבין עצם ואותו בזרוע תפילין רמצות רובתי בכ5משמע
 מההיא ריית ומרקדק קנה אלא זרוע קרוי אינו 5קוראיר

 קיבורת. זו ירר רמראורייתא התם רמשמע )ים:(רערבין
 קיבורת(. ר"ה ע"א ל"ז)מנחות

 מעשיו רוב ושאר בימינו הכותב ארם ועפיליןרמז(
 תפי5ין מניח מהן באיזה להסתפק ישבשמאלו

 בשמא5ו. ריניח היינו יריו בשתי כשו5ט 5רמותו ישושמא
 מה(. ר"ה ע"א ל"ז)מנחות

 עור דאף ברשב"ג רהלכתא ר"ת אומר ועפיליןרסח(
 לשמן. שיעברן ער פמו5ות מהורהבהמה

 ער(. ר"ה ע"ב מ"ב)מנחות
 לי"ב אחת תפילין לברוק שצריר נמכי5תא תפיליןרסם(

 שמצריר איכא רבה נשימושא מיהדחורש
 חמירות משום ל"ה בריקות רך2ני בשבוע פעמיםלכרקן
 ונתקלק5ו. בלו שמא אלאויתירות

 תפילין(. ר"ה ע"ב מ"ב)מנחות
 בחמירות בקונמרם פי' נריקה להן יש תפיליןרע(

 שמא המומחה מן אלא נקחין אין ואפ"הויתירות
 אבל לסותרן שננאי ניקחין ראין דנך~~דן 5שמה עיברןלא

 רתניא דד2~י בו בקיאין שהכל חיישינן לא לשמה5עיבור
 אחת אחת בורקה השוק מ! תפי5ין הלוקח צז.()עירובין
 תפילין אצל מצויין דרוב שאני מ1צא איינ אייריבריעבר
 ימימה ימים כאן נאמר אי' דבנמכילתא הןמומחין
 אף חורש י"ב להלן מה גאו5תו תהי' ימים לה5ןונאמר

 חורש. 5י"ב אחת תפילין לברוק שצריך מ2ירבאן
 תפי5ין(. ר"ה ע"ב מ"ב)מנחות

 ראש ובשל שימין ר' יר בשל העולם נהיגי רצפיליןרעא(
 בין ד2טייו יגיע פסול לא שינה ואם שימיןז'

 הי"א לפי בנמ' )ר"ז השי"ן וגם התפר מקום ער 5ביתבית
 נ5פי הפרשידת רכדרך קמנות( בה5' הרא"ששהביא
 טהורה בהמה ב'טער דכרכן מזוזה במו קדש בננרראש

 ברא"ש(. )ר"ז בו שתפר הניר היינוי"ם
 ע'-ק"א-ק"ה(; אות תום' פסקי)מנחות

 בלא בחוה"מ תפי5ין מניחין יש יןדדן"מ רצפ!ילין,רעב(

 יב"ק והר"ר אברהם והר"ר הניח י2אדקחברבה

 5א ע5י1 הן אם 5שמרן החמה שקיעת אחר יניהלא

 אמות ר' ברחוק חבירו מטיניר תפילין זמןיח5צם

 זמן ר5ילה ולברר להניחן ינו5 במלירצתכשעדמדין
 קב"א-קב"ב-קב"ג(. אות תום' פסקי)מנחותתפילין.

 ראשו. על הרצועה יתהפך שלא יזהר יעפיליןרעג(
 קל"ב(. אות תום' פסקי)מנחות

 עשה. בשמונה עובר תפילין מניח שאין כ5 רצפיליןרעד(
 פי'(. ר"ה ע"א ו')בבורות

 יר. של 5הקרים צריר שניהם שמניח בשעה רצפיליןרעה(
 של(. ר"ה ע"ב נ')ערכין

 מברכין ולא מערבא כבני קיי"ל 5א 51דירן רצפיליןרעו(
 מבר אשי ררב חוקיו 5שמור תפיליןבח5יצת

 גם בהם ישן ש5א ראסור הוא ומררבנן תפי5ין זמן5ילה
 לאו רשבת אע"ג מברך אינו בשמסלקן חשיכה עםבע"ש
 5ס5קן. חייב ראין תפיליןזמן

 ולבני(. ר"ה ע"ב נ"א)נרה
 ראשו בנגר שלא לבסת כר בין לתת מ1תי רצפיליןרעז(

 )סמ"נ(. תורכליובבלי
 י'(. פ"ת)תמיר

 לפי חוקיו לשמור מסלקן בי רמברר נמי רצפיליןרעח(
 החמה 5שקיעת סמוך בשמסלקן רוקאהירוש5מי

 5אחר תפילין הניח )לו:( במנחות בראמר 5מ5קןשמחויב
 החוקה את ושמרת רכתיב בעשה עובר החמהשקיעת
 )ר"ת(. עשה רעשהוהשמר

 ו5בני(. ד"ה ע"ב נ"א)נרה
 אי )5ומר מהני 5א המפ" שנולר אחר רצפיסהרעט(

 מיני'(. מפקינן לאתפם
 קנ"ב(. אות תום' פסקי)קירושין

 ואפי5ו לחשיכה ממוך מתפללין דאנו מבחה רצפלה,רפ(
 זמן ראמרו כרבנן לן רקיימא הכגחה פלנ5אחר

 הערב. ער המנחהתפלת
 מאימתי(. ר"ה ע"א ב')ברבות

 רהא יתפלל מתי גופי' עבי וכ~א"ש, רצפלהרפא(
 שבא וביון ק"ש זמן היינו אכילתו זמןאמרת

 די"ל ברישא שיתפ55 עד במעורה 5התחי5 אסור ק"שזמן
 מעודתו 5ו שיבינו וער מעורה 5זמן קורם הוי תפ5הרזמן
 ויתפל5.יקרא

 כה2עה(. ר"ה ע"ב ב')ברבות
 במחזור שפירש מה למתור יש מבאן קדיש רצפלדערפב(

 מתפ55ין שאנו תפ5ה שזו רבא שמי' יהאוימרי
 יהא ופירושו שלם ובמאו ש5ם שמו שיהי' שמושימ5א
 דמבנדרך ושלם גרול שמו שיהא רבא י"ה שםשמי"ה
 וזה הבא 5עו5ם ומבורר ב5ומר אחרת תפלה הוילעולם
 דגכם מבורר הגרו5 שמו ריהא היא אחת רתפ5ה נראהלא
 תרגום בלשון קריש אומרים ד5בך העו5ם שאומריםכוה

 ויתקנאו המ5אכים יבינו שלא נרול ושבח נאהשתפלה
 עברי ב5שון שהם יפות תפלות כמה שהרי אינו וזהבנו
 ושם הררשה אחר קריש לומר רגי5ין שהיו נראהאלא
 תקנוהו לכך 5ה"ק בולם מבינים היו ו5א הארצות עמיהיו

 מבינים. היו שהב5 תרגוםבלשון
 ועונין(. ר"ה ע"א נ')ברבות

 אביי ר5יים ואע"ג הביננו היינו קצרה רצפלהרפג(
 אב5 בעיר רוקא היינו הביננו רמתפ5לאמאן

 מותר.בשרה
 הי'(. ר"ה ע"א ג')ברבות

 עינינו יראו שאומרים ואנו ערבית רצפלה,רפר(
 הואיל נראה השביבנו אחר אחריםופסוקים

 זה 5ומד רתקינו אריכתא כנאולה ה"ל רבנן 5הוותקינו
 ער מביהב"נ י5ך ולא הוא גם חבירו יתפל5 בךשבתוך
 י"ח פסוקים באותם יש ךגכם תפ5תו אחר ב5שינמור
 ליזהר יש ד4ש"כ עשרה רשמונה ברבות י"ח בנגראזברות
 רב במרר דמיהך 5שמ"ע רערבית גאי5ה בין 5מפרש5א



 נחמדאתר ת~ץמערנת התוספותקובץ"*

 5תפ5ת נאו5ה בין קריש אומרים שאנו סה פי'עמרם
 5תפ5ה ערבית נאו5ת סססך בעינן ד5א 5אשמעינןערבית
 מלספר ו5הזהר 5החמיר ונכון נהירא ולא רשות רת"עבהסום

בינתיים.
 ראמר(. ר"ה ע"ב נ')ברכות

 יש מ"ם רשות ת"ע רפסקינן אף ערבית רצסולתרפה(
 5החמיר ךנכ:ןן 5תפ5ה רערבית נאו5הלסמוך

 השכיבנו אחר שתקנו ודץפ:מוקים בינתיים ס5ספרולהזהר
 אזכרות י"ח פסוקים באותם יש ןבבו אריכתא כגאו5ההוע5
 עשרה. שבשמונה ברכות י"חכננר

 ראמר(. ר"ה ע"ב ר')ברכות
 אב5 הקיר 5בין בינו חוצץ רבר יהא ש5א רצפלהרפו(

 הפסק, זה אין ותיבה ארון כנון דקביעאמילתא
 ש5א(. ר"ה ע"ב ה')כרכות

 קודם 55מוד שאסור פי' רש"י )5ימור( רצספלדץרפז(
 רשרי ראי' אבל 5י' מנא ירעתי ו5אתפ5ה

 ידי' ומשי מקדים ררב אמרינן )יר:( ר5קמן קורם5למור
 וכו'. ק"ש זמן ממא כי ק"ש וקרי פרקי' ומתניומברך

 א5א(. ר"ה ע"ב ה')ברכות
 שיצאו עד ומאריך תפ5תו מאחר הי' הר"י רצפלהרפח(

 בביהכ"נ ארם שום בא הי' כך בתוך ואםכו5ם
 5נו אף 5ההמיר ונאה תפ5תם שנמרו ער בספר מעייןהי'

 5ו. מורפין חבירו את המתין ו5א המתפ55 דאמרינןממעם
 המתפ55(. ד"ה ע"א ו')ברכות

 כ5 פירש"י רשע נקרא ביהכ"נ( )אחורי תפלהרפט(
 5מערב ואחוריהם 5מזרח היו כנסיות בתיפתחי

 נראה 5ביהכ"נ פניו מחזיר ואינו ביהכ"נ אחוריוהמתפל5
 ע"כ נהירא ו5א 5פניו מתפ55ין שהציבור במיבבופד
 והעם במזרח העם אחורי שהוא מי ביהכ"נ אחורינראה

 5מערב 5התפ55 מנהנם שהי' הם ךדךק84 5מערבכהפתחוים
 וכתיב א"י ש5 במערבו שאנו 5מזרח מתפ55ים אנואב5

 ארצם. ררךוהתפ55ו
 אחורי(. ר"ה ע"א ו')ברכות

 היינו ניזוק ראינו לתפ5ה גאו5ה סמיכת תפלהרצ(
 5אחר ותפ5ה הנץ קורם ק"ש שקוריןכוותיקין

הנץ.
 כ5(. ר"ה ע"ב מ')ברכות

 עו5ם אהבת אמרי דרבנן עו5ם( )אהבת רצפלהרצא(
 בשחרית 5ומר תקינו ה5כך רבה אהכה מ"דו5חר

 עו5ם. אהכת ובערבית רבהאהבה
 ורבנן(. ר"ה ע"ב י"א)כרכות

 ערבית ואמונה ואמת שחרית ויציב( )אמת רצפלהרצב(
 5הניר שנאמר חובתו ידי יצא 5א אמר ש5אכ5

 ןאמונתך במצרים 5נו עשה שהקב"ה חסר חסרךבבוקר
 ואמונתו הכמחתו שישמור מצפים שאנו העתיר עלמדבר
 דפרעה 5גאו5ה חוזר ברכה ןבנמוף הכלכים מירוינא5נו
 ישרא5. 5גא5 5סמורכרי

 להגיר(. ר"ה ע"א י"ב)ברכות
 קאי א5א השכינה ע5 קאי 5א ויציב( )אמת ועפלהרצנ(

 ךאי' בהר"ם אי' וכן הזה( הרבר ויפה )ומוב הזהאהרבר
 5ה שאין פי' מימא בי' רלית מרגניתא האיבירוש5מי

 רא"ל )לנ:( 5קכה בראמר 5ה מתנני שכהסבח מה כ5שומא
 שבחו. 5ספר יוכ5 5א פה כ5 בי דמרך 5שבחי סייסתר"ח

 אמת(. ד"ה ע"א י"ב)בי-כות

 5בר בכריעה סני 5א והשתהוי'( )נריעה יעפלהרצר(
 אי' וכן הראש שיכוף נמי בעי א5א זטוףוראשו

 ויונ"פ ןבנר"ה מדאי יותר ישוה ש5א וב5ברבירוש5מי
 קורם שיגביה 5יזהר צריך בתפ5ה שעה כ5 שוחיןשאנו
 מיר. ושינביה בברוך שיברע רק הברכהשסיים

 כרע(. ר"ה ע"ב י"ב)ברכות
 וברכה ברכה בכ5 ישחה ש5א אותו ימרין יעפלהרצה(

 צריך בתפלה שעה כ5 שוחין שאנו ויו"כוברעה
 הברכה. שסיים קודם שינכיה5יזהר

 כרע(. ר"ה ע"ב י"ב)ברכות
 שאסור רבמקום שמעי' רבינו פסק הפמק רצפלה,רצו(

 ב5ה"ק. אפילו 5רבר אסור5ספר
 ובאמצע(. ר"ה ע"א י"נ)ברכות

 בין תפי5ין להניח שמותר משמע הפסק תפלה,רצז(
 רעיקר דוקא דתפי5ין לומר ויש 5תפלהגאו5ה

 רק חייב שאינו ציצית אבל בתפי5ין שייכי ותפ5הק"ש
 רהניח אמר דד2רמ"כ2 הפסקה רהוי וראי מ5ית 5ו ישאם

 ומברך. בהם מכהשמש י"ת 5אחר רק ברכה ב5א אב5תפי5ין
 וכגח(. ר"ה ע"ב י"ר)ברכות

 בעידן אמיא רמהרר אמאן 5יימ חסרא דיב יעפלהרצח(
 5תפ5ה אב5 5ק"ש ה"מ דגרסי ספרים וישרק"ש

 ש5א ממעם נמי צ5ותא 5ענין דה"ה נרסינן ד5א ונראה5א
 מתפ5ה. ק"ש שנא ראמי תפ5ה זמןיעבור

 אמאן(. ד"ה ע"א מ"ו)ברכות
 אינו עפר מה תהי' 5כ5 נעפר ונפשי י"ח תפלתרצם(

 יכ5ה 5א שזרעי רצון יהי כן 5עו5ם כ5י'מקב5
 הארץ. כעפר זרעך והי' אומר שהוא כמו5עו5ם

 ונפשי(. ר"ה ע"א י"ז)ברכות
 ותפי5ין בקר"ש אבל סמה הנושאי פמורים תפלהש(

 חייבים. מדאורייתאשהן
 א5ו(. ר"ה ע"ב י"ז)ברכות

 כר"י דה5' יתפ55 התפ55 אם בספק יוקא רצפלהשא(
 התפ55 ודאי אב5 היום כ5 אדם שיתפ55דה5ואי

 בתפ5תו. רבר 5חדש יכו5 אם ןכן5א
 ורבי(. ד"ה ע"א כ"א)ברכות

 אומרים שאנו מה )עננו( י"ח תפלת רצפלדץ,שב(
 יחיד אב5 5ש"צ א5א אינו 5רופא גוא5 ביןעננו

 תקון סרי תמני כם.( לקמן )דאמרינן תפ5ה בשומעכו55ה
 תקון(. 5אתשסרי

 ער(. ר"ה ע"ב כ"א)ברכות
 בהא5 אמן 5ענות ליזהר יש 5נך )אמן( יעפלהשג(

 במקום תפ5ה בשומע אמן 5ענות וגםהקרוש
 5הפסיק.שאסור

 ער(. ר"ה ע"ב כ"א)ברכות
 ההזן מפי ושמע התפ5ה באסצע הפסק יעפלה,שר(

 וגרו5 ו5שמוע 5שתוק העם נהנו קרושה אוקריש
המנהג.

 ער(. ר"ה ע"ב כ"א)ברכות
 ש"ץ 5כשיגיע החזן עם המתפל5 קדושה רצפלה,שה(

 הקרושה. וכ5 נקרש הש"ץ עםיאמר
 אין(. רעה ע"ב כ"א)ברכות

 ציבור ומצא 5ביהכ"נ הנכנם דאד"ה )מודים( רצפלהשו(
 שלא ער ו5גמור להתחי5 יכו5 אםשכךופ55ין

 לפי ומעמא יתפלל אל לאו ואם יתפלל למורים ש"ציגיע



ימח נחמראשר תי"וסערטת התומפותקובץ

 שהציבוד במי ככופר יראה שלא חציבור עם לשוחשצריך
 יניע כשש"צ למודים יגיע אם נמי ווץ"ה לוכהטתחוין
 1214ל חבידיו עם כהטתחוה שהוא כיון דסי דשפירלפודים
 לענות שמצוה הכי נקם דרבנן מורים דמשום נראהאין
 כשהי' רני5 הי' רך"ר1 בגמ' עיקר 15 מצינו לאשזה

 הקה5 עם כורע הי' לטורים מניע כשהחזן ביחידסתפ55
 כן. לעשות אין לכתחלה מיהו כלל אמירהבלא

 עד(. ד"ה ע"ב כ"א)ברכות
 משמע הירושלמי מתור מוסף תפלת רעפלה,שן(

 ברכות י"ח לומר רגילין שהיו השחר( תפלת)פ'
 אומר רעודי ובחוה"מ בר"ח כגון חול של במומףש5ימות
 כמנהנינו בהדיא ת"ה( )דם' בתומפתא דאיתא חייםהר"ר

 קדושת ואומר וחוה"מ( ר"ח )אף שבע מתפללדבמוספים
 הוא מופר דטעות י"ל נמי ר2:יררשלמי באמצעהיום
 מוסף. של גרמינןולא

 עד(. ד"ה ע"ב כ"א)בדכות
 לח:( )סוכה רש"י כתב וקדושה( )קדיש ר~פלהשח(

 קדושה או קדיש החזן מפי ושכ!ע המתפללדאדם
 וימתין ישתוק אלא הציבור עם ולענות להפמיק יכולאינו
 דענייה כן לעשות אין דלכתחלה רי"ל כעונה דשומעמעם

 דאדרבה אומרים היו ור"י ןך"ר1 מצוה הדור מפיחשיבא
 העם נהגו רמ"מ שותק אם הפסקה הוי כעונה שומעאי

 החזן עם י"ח רדןמר1פלל המנהג וגדול ולשכ!ועלשתוק
 הקדושה וכל נקדש הש"צ עם יאמר לקדושה ש"צלכשיגיע
 )דאין יחיד קרוי זה ראין הציבור עם לענות יכולמשלם
 קדושה(. מתפלליחיד

 אין(. וד"ה עד ד"ה ע"ב כ"א)ברכות
 תפלתו שהתפלל אע"פ המינופת( )נמקום ר1פלהשם(

 פירש ןך"י 5תקון יוכל לא מעוות והויתועבה
 ויתפלל.דיחזור

 אע"ם(. ר"ה ע"ב כ"ב)ברכות
 שיכלו עד ממתין ברכיו על שותתין( )מים ר1פלדןשי(

 ואין בנרים ע"ג או קרקע ע"ג במשתיןהמים
 רבי הרב פי' כן מהרה שנבלעין להמפיח ע"מ מופחשם
 להמפיח ע"מ מופח בהן יש אם אפילו נראה ומידליומף

 העמוד כנגד אלא אסורין אין דמדאורייתא כיוןסותרין
 לא בתפלתו כבר שעומד וכיון דגזור הוא ודבנןבלבד

 בתפ5ה. לחזור רבנןאמרחוהו
 ממתין(. ד"ה ע"ב כ"ב)ברכות

 דכיון מקוצי השר אומר שותתין( )מים ר~פלהשיא(
 כדי שהה אם ע"כ ולהתפלל לקרות דאוידאין

 כמו חזי דגברא היכא 4~ונל לראש חוזד כולהלגמור
 לכ!קום אלא לדאש חוזר דאינו מודו כ"ע ומופרמנילה
 שעות בם' תקיעות תשע שמע אר"י ל"ד )בד"השפסק
 יצא(.ביום

 אלא(. ד"ה ע"ב כ"ב)ברכות
 בבנרו מכהטמש הי' רבי פיר'ט ור"ח )הפסק( ר21טלדןשיב(

 נפל אם אבל ראשו מעל המלית יפול שלאתקן
 מתעמף אם הפמקה היא שהרי מתעמף הי' לא דאשומע5
 הוי לא יפול שלא קצת 5תקן אבל לנמדי שנפ5כיון

 וכו' ממתין בתפלה עומד כשהי' מתעמש ן4~כטהפמקה

 ואח"ב תפלתו באמצע מיד וכו' יצדתני רבש"עואופ-
 שפסק. ממקוםמתחי5

 ואומר(. ודעה וממשמש ד"ה ע"ב כ"ד)בדכות

 מצינו לא תפלות ב' אתר י"ח תפלת תפלהשינ(
 ר4ופ1י' שכח אם ולהתפלל לחזור חכמיםשתיקנו

 קרי ובסמוך לתקן יוכל לא במזיד במל אם אחתתפלה
 לתקון. יוכל לא כ!עוותלי'

 מעה(. ד"ה ע"א כ"ו)בדכות
 התפלל ולא מעה נעי 5א מוסף תפלת ר1פלה,שיד(

 בערבית מתפל5 דאינו ודאי דהא יעשהסה
 לא רגבט מוסף זמן עבר וכבר הקרבנות את יקראדהאיר
 פרים ונשלמה משום אלא מוסף של בדכות שבעתקנו

 שאר 4~ונל קרבנו במל זמנו עבד ודאי ובזהשפתינו
 אחרת. בתפלה זמנו עבד כאן אין נינהו דרחמיתפלות

 איבעיא(. ד"ה ע"א כ"ו)בדכות
 אלא להתפלל ינול שאינו מנחה תפלת ר1פלדן,שמו(

 תפלת נבי קתני לא ע"כ ומחצה שעותמשש
 קרבנות שהרי ד,מוספין ר1ם~לר1 נבי כמו היום כלמנחה
 מומפין תפלת גם א"כ התמיד אחד מיד להקריביכול
 הבוקר. כ!ן כ!יד 5התפלליכול

 תפלת(. ד"ה ע"א כ"ו)ברכות
 לתפלת דינה מקדים מנחה תפלת ר1פלה,שמז(

 כמטום לכונחה קודם מוסף דמתפלל אע"גהמומפין
 יום. בכל תדידהשהיא

 תפלת(. ד"ה ע"א כ"ו)ברכות
 ערבית התפלל ו5א מעה ערבית תפלת ר1פלה,שיז(

 בז:( )לקמן רב אמד והא שתים בשחריתמתפלל
 קשמ ןערדי באימורי כוותי' וקיי"ל דשות ערביתתפלת
 ויבא יעלה התפלל ולא בערבית דטעה )ל:( לקכ!ן לי'לכוה
 בלילה החודש מקרשין דאין כהטום אותו מחזיריןאין

 ת"ע דאמרינן הא ןי"ל רשות ערבית דתפלת לי'תיפוק
 אמרינן דאז עוברת והיא אחרת מצוה לנבי היינורשות
 לבמלה. לו אין לחנם אבל מפני' ערבית תפלתתדחה

 מעה(. ד"ה ע"א כ"ו)בדכות
 יכו5 התפלל לא אם ערבית תפלת ר1פלה,שיח(

 בבל רסן יתפלל לא ואח"כ המנחה עדלהשלים
 לתקן. יוכל לא במזיד במל אםתפלה

 מעה(. ד"ה ע"א כ"ו)בדכות
 בשבת מנחה התפלל ויא מעה י"ח, ר1פלהשים(

 ר44"ר1 חול של פי' שתים בחול ערביתדמתפלל
 שלא להתפלל חייב שהוא ממה יותד מתפלל הואוהלא
 בכך י"ח מתפלל והוא ברכות ז' אם כי להתפלל לוהי'
 שלא רק י"ח כל שיתפלל דין הי' בשבת 2טנם לחושאין

 במנחה התפלל אם נמי רדן"ין המורח מפניהצריכוהו
 דלמוצאי נראה שבת של הזכיר ולא שלימות י"חבשבת
 בדכות. י"ח התפלל דכבד שתים יתפלל לאשבת

 מעה(. ד"ה ע"ב כ"ו)ברכות
 יוהרא משום פירש"י רבו אחורי יתפלל דלא ר1פלדןשכ(

 5רבו. ככהטתחוה שנראה מפדשויש
 ולא(. ד"ה ע"ב כ"ז)ברכות

 כ!נחה של מתפל5 דהלכה מנחה תפלת ר1כשלה,שכא(
 לו כשיש היינו הר"י אומד סוסף שלואח"כ

 בזמנה המנחה תפלת להתפל5 יוכל ש5א צרכיולעשות
 למעודה 5ילך לו צדיך שהי' בגון מיד שניהם להתפללוצדיך
 או במעודתו יכ"טיך שמא ומתידא לנישואין כסוגדולה

 ואח"כ מומף כסדר יתפלל שהות לו יש אם אבלשישתכד

 הלכה(. ד"ה ע"א כ"ח )ברכותסגחה.
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 רוקא תפ5ה בשומע צרכיו ארם רשואל רעפרהשכב(
 שצריך או ביתו כתוך חו5ה לו שיש כגוןצרכיו

 הזנרה אבך שא5ה וכן תפ5ה מעין רהוא מיםשרהו
 ונראה שו"ת מעין שאינה אמור שבחים ושארוהברלה
 תחנונים רכרי שמיים אחר שו"ת ה' אתה ברוך האוסרשנל

 פעם עור י"ח 5התפלל כא אם ך84בפירך סנונהמיושב
 שונה שש"צ ךמוץ הכרכות על כמומיף שנראה אסוראחרת
 ב5חש שמתפ5ל ומה חובתן ירי רבים 5הוציא היינובהן
 תפלתו. 5המרירכרי

 מפני(. ר"ה ע"א כ"ם)ברכות
 רמצ5י אמאן אביי רליים הביננו תפרת יעפרו2שכנ(

 במתא ה"ם דממיק מפרים ויש הכיננותפ5ת
 שרי. בררךאבל

 ליים(. ד"ה ע"א כ"ם)ברכות
 תחנונים לשון לומר יכו5 אם ר"ח פי' רעפרהשכד(

 בעינן רלא מע5יא תפ5ה הוי ככה2א עליואפילו
 בלבד. תחנונים לשוןאלא

 כ5(. ד"ה ע"ב כ"ם)ברכות
 אין פ' כירושלמי )שא5ה( י,יח תפרת רעפרה,שכה(

 עקר אם השנים בברכת שאל לא אםעומרין
 ךרכךךרעזץ תפלה בשומע אומרה לאו ואם לראש חוזררנ5יו
 כש"ת מזכיר המתים בתחיית גשמים נבורות הזכיר לאאם
 שהיא הזכרה בש"ת אומרה מדוחק שהיא שא5ה אםומה

 כגבורות דחוזר התם איתא רבהריא אלמא כש"כ 5אטךיוח
 תפלה. 5שומעגשמים

 הא(. ר"ה ע"ב כ"ם)ברכות
 בירושלמי המר מוריר יייח, תפרת רעפרה,שכו(

 אותו מחזירין נשמים של והזכיר בטל עומדהי'
 נשם של והזכיר בטל דכשעומד כה2ום הקיץ בימותפי'

 גשם ולא טל לא כלל מזכיר שאינו למי קל5ה מיכעשהוא
 ט5 בש5 עומד שאם למעשה הלכה ךכן טקל5שאינו
 משניהם הזכיר לא ואם אותו רמחזירין גשם שלוהזכיר
 בימות אף ט5 הזכיר אם אבך אותו מחזירין איןכלל

 שאומרים ארם בני יש רכך אותו מחזירין איןהגשמים
 רגילים. שהם מתור טל שעהכל

 הא(. ר"ה ע"ב כ"ם)ברכות
 גם הגשמים בימות גשם יייח, תפרת רעפרו;שכז(

 אותו. מחזירין אין הגשם מורידשכח
 הא(. ד"ה ע"ב כ"ט)ברבות

 מ5התפל5 עדיף 5תפ5ה גאולה סמיכת רעפרד3שכח(
 כרשב"א. הלכה בה"נ פמק והכימעומר

 מממך(. ד"ה ע"א ל')ברכות
 לא השחר עמור קודם מתפל5 אם )זמנה( רעפרהשכט(

 ך14בנךוץ יום אינו רעריין כיון כ5ליצא
 משעלה ר"ח פי' ומצ5ו מקדכר רהוו 1ל1ידץטבפואל

 עוקר אינו ועדייז החמה נץ קודם מקדמי והוי השחרעסור
 מדקאמר ךכמיהו קרו קר"ש זמן מטי הוה וכי תפלהזסן
 כהטמע הכי עבדי רקא קשישי 5רבנן חזינן לא אשירב
 עדיף. 5תפ5ה נאולה ומממך ככיתם הלכהדאין

 מממך(. ור"ה אבוה ר"ה ע"א ל')ברכות
 מכנה במקום שלא יאפילו ירר לא בשדוכב רעפלהשל(

 כננר פניו להחזיר צריך ואינו במה5ךואפילו
ירוש5ים.

 הלכה(. ר"ה ע"א ל')ברכות

 5הססיך לתפ5ה נאו5ה סטיכת י"ח, תפלתשלא(
 ברכות רי"ח ובןשבןע מעומד מלהתפל5עדיף

 ךרעגחרר2 לעמוד צריך ואין בסה5ך בדרך 5התפ5לכיתר
 כ"כ ררך בטו5 כאן ואין קצרה רהוא מעוסר דוקאהביננו
 ברכות. בי"חכסו

 מממך(. רעה ע"א 5')כרכות
 תפלה זמן והגיע החמור ע5 )ייננ( י"ח רעפלתשלב(

 רהלכה מכנה כמקום ש5א ואפי5ו למטה יררלא
 פניו להחזיר צריך ואינו מתפ5ל במה5ך ך4פכפירךכרבי
 ירוש5ים.כנגד

 הלכה(. ר"ה ע"א ל')ברכות
 ר"ת את דראה אור"י ומיחו )טעה( יויח רעפרתשלג(

 ברברים אפי5ו לרצה חוזר רג5יו עקר דלאדהיכא
 דבר. עכחש וכן הנמים על כנון מחזיריןשאין

 ממתברא(. ד"ה ע"ב ל')ברכות
 יצחק ה"ר אומר והי' )טעה( י"ח תפרת רעפרה,ש5ר(

 כגון אותו מחזירין אין חכמים שאמרו רבר5כ5
 רגליו עקר אם מיבעיא 5א הנמים וע5 בערבית ויכאיעלה
 אפילו א5א אותו מחזירין דאין ש5אחרי' בברכהופתח
 לאומרה בה שתקנו ברכה אותה שמיים א5א עקרלא
 דמשמע א5חנן 5רכינו נהירא ךרא אותו מחזיריןאין

 מחזירין שאמרו )אלו שוין ואלו א5ו עקר דלא דהיכאבכ"ם
 לראש חוזר יג5יו עקי דאם מחזירין( דאין שאסרוואלו
 ברכה לאותה יחזור וה"נ לתקון יוכ5 לא מעוות ר"חוזטך
 ש5אחרי'. בברכה התחיל לאאם

 ממתברא(. ר"ה ע"ב 5')ברכות
 דיבי ביחיד שמתפל5ים הלכה מוסף רעפרתשלה(

 ביני כרבנן ביחיר מתפללין היו אמי ור'אסי
 כרבנן. רהלכה 5אשמעינןעמודי

 אין(. ד"ה ע"ב ל')ברכות
 מתוך א5א ויתפ5ל יעמוד 5א בירוש5מי רעפרהשלו(

 כעומק ציבור בצרכי העומק אר"י הלכהדבר
 רמי.בד"ת

 רב(. ד"ה ע"א ל"א)ברכות
 פירשו תפ5ה ש5 אמות בד' לישב ראמור רעפרהשלז(

 הי' אם אב5 במ5 ביושב דוקא הנאוניםבתשו'
 ש"ד. יושב אפי5ו וכיוצא בק"שעומק

 מכאן(. ר"ה ע"ב 5"א)ברכות
 התפלה קורם 5ומר שנהנו ואשרי פסרייז רעפרה,שלח(

 מצוה. של שמחה מתוך שיתפל5ובכרי
 רבנן(. ר"ה ע"א ל"א)ברכות

 באמצע והשתחוי'( )נריעה יייח תפרת רעפרה,שלם(
 של מנהגו הי' שפיר וע"כ 5שחות מותרהברכה

 ורק והשתחויות כריעות מפני וכו' מתפלל כשהי'רע"ק
 ברכות במוף לשחות ראין לשחות אמור ברכה כלבמוף
 )ר"י(. דתקון היכאא5א

 ומוצאו(. ר"ה ע"א ל"א)ברכות
 תפ5ה ב5א טובים ממעשים יותר גרו5ה רעפיהשם(

 טובים מעשים בידו שהיו אעפ"י מרע"השהרי
 לתפלה.הוצרך

 גדולה(. ר"ה ע"ב ל"ב)ברכות
 בא מוף בה ומעיין בתפלתו המאריך נ5 רעפרהשמא(

 אבל בקשתו שתבא שמצפה פירוש 5ב כאב5ידי
 מעליותא תפלה עיון אז 5תפ5ה 5בו את שמכוון תפ5העיון
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 קסר:(. ב"ב קבז. )שבת וטובהוא
 כ5(. ר"ה ע"ב 5"ב)ברכות

 עקבו ע5 כרוך נחש אפי5ו י"ח תפלת ועפ?ה,שמב(
 קאמר בירוש5מי פוסק עקרב אב5 פוסקאינו

 כננרו שבא 5פי פוסק כנגרו 5בא מרתיע נחש הי'ראם
 שיחזור פסק אם מצינו יא דבפיהד 5הזיקו מתכויןבבעם
 בג' טעה דאם יחזור מיהא ברכה 5תח5ת אב55ראש

 באחרונות טעה ואם באבות הג' 5תח5ת חוזרראשונות
 5ר.( )5קמן 5עבורהחוזר

 אב5(. ר"ה ע"א 5"ג)ברכות
 ירוש5מי אותו ימשתקין מדדים מדדים וץכפלה,שכג(

 הם תחנונים ביחיר אב5 בציבור רתימאהרא
 ויום בי"ה פעמים ז' הא5קים הוא ה' שאומרים מהוגם
 א5יהו גבי מצינן וכן הוא כשר מנהג רקיעים ז' כננרערבה
 פעמים. שתי הא5קים הואה'

 אמר(. ר"ה ע"א ל"ר)ברכות
 ואחרונות ראשונות בג' ישא5 יא5 צרכיו ועפלה,שמר(

 אנו ו5כך שוא5ין ציבור 5צרכי אב5 5יחיררוקא
 וקרובץ. זברנואומרים

 א5(. ר"ה ע"א 5"ר)ברכות
 ברב פמק ובה"ג )טעה( י"ח תפלת ועפלד;שמה(

 ארם וא"ב סרר 5הם אין אסצעיות ראמראסי
 המ5ך אמר ש5א או באמצעיות אחת ברכה ור5נשטעה
 רמחזירין )יב:( לעי5 רקיי"5 5יוהכ"פ ר"ה ביןהמשפט
 ומשם שר5ג ברכה לאותה א5א חונן 5אתה יחזור 5אאותו
 רשב"ם. כרפי' הסרר ע5 יאמרואי5ך

 אמצעיות(. ר"ה ע"א 5"ר)ברכות
 5י, יקים 15מי יש 1השתח1י'( )קייה יייח ועפלתשמו(

 רמסייעו. קרא ומייתי אפים ע5 רקירהמקב5ה
 קירה(, ר"ה ע"ב 5"ר)ברכות

 ע5י חציף כהנא רב יאמר י"ח תפלת תפלה,שמז(
 במקום בבקעה מיירי בבקתא רמצ5ימאן

 הכתיב קשה )רא5"כ ררכים והו5כי 5עבור ארם בנישרגי5ין
 המוריה(. בהר התפ55 ריצחק ועור בשרה 5שוח יצחקויצא

 חציה(. ר"ה ע"ב 5"ר)ברכות
 ל:( )5עי5 ראמרינן הא )נוונה( יייח ועפלתשמח(

 יתפ55 5כוין יכו5 אם רעתו ארם ימור5עו5ם
 ב5 ע5 ריבוין התם נמי 5פרש יש יתפ55 א5 5אוואם
 יכוין(. ר"ה ע"ב 5"ר )ברכות מהן. באחתפנים
 שיהא רק לתפ5ה קטן מצרפין ויש מנין רעפלו;שמט(

 הוא. שטות רמנהנ דאיך"ין בירוחומש
 זאת(. ר"ה ע"ב ט"ז ברכות החסיר ר"י)בתום'

 שיהא רק 5תפ5ה קטן מצרפין יש קטן ועפלדלשנ(
 חומש ראטו הוא שטות רמנהג ואור"ת בירוחוכד2

 כד2מע מברכין 5מי ויורע פורח קכון דבפידץך הואגברא
 בג'. גם ע5יושמברבין

 ו5ית(. ר"ה ע"א מ"ח)ברבות
 ברוך הברכה סיום אחר תקנו ישתבח ועפלה,שנא(

 ההוראות. א5 בתשבחות גרו5 מ5ך א5 ה'אתה
 ה5בך(. ר"ה ע"א נ"ט)ברבות

 בחר אפי5ו 5תפ5תו מקום 5קבוע צריך ועפלהשנב(
 באשר"י כ"א ש5נו בתוס' בך נמצא )5אביהכ"נ

 ו'(. סימןריש
 י"נ(. אות תום' פסקי)ברכות

 )היינו התחי5ו אם יק""5 מנחה תפלת תפלה,שנג(
 מפסיקין אין 5רון( או 5אכו5 מףחץ,5הסתפר,

 5התפל5. ביום שהות בראיבארוקא
 ואם(. ר"ה ע"ב ט')שבת

 סעורה ושרי ה5כתא הני מנחה תפלת רעפלה,שנר(
 סעורה ורוקא תפ5ה זמן ער גרו5ה בכגחהקטנה

 אסור. מי5ה וסעורת ונשואין אירוסין סעורת כגוןגרולה
 בחספורת(. ר"ה ע"ב ט')שבת

 א5א יחף 5התפ55 שאין 5הוניח יש מנאן ועפלהשנה(
 רכר הונא רב בר רבא )שהרי ויוכ"פ באבבט'

 ברג5יו(. חשובות אנפי5אות נותן ומצ5י,פוזמקי
 רמי(. ר"ה ע"א י')שבת

 באמרם ע5יו מתפל5ים החולה נשמבקרים ועפלה'2נו(
 מוע5ת מה ר"ת מקשה ע5יך ירחם המקום5ו

 רין וגזר בר"ה נירונים הכ5 טז.( )בר"ה ור"י 5ר"מתפ5ה
 ראה שבין בשבת רהכא די"ל וכו' ביוה"ב נחתםש5הם
 אימא איבעית התם רכה2ני מאי ןלס8י איירי יוה"כובין

 אתי וכו' נז"ר קורם בין 5ארם צעקה ריפה יצחקכררבי
שפיר.

 רבי(. ר"ה ע"ב י"ב)שבת
 דיש ה5ב כוונת הפירוש תפלה עיון ועפלה,שנז(

 בקשתו. הקב"ה יעשה מתי רמצפה רהכוונהעיון
 עיון(. ר"ה ע"ב קי"ח)שבת

 במנחה קטנה סעורה לאכו5 מותר בינחה ועפלוץ,שנח(
 ראה ע"ב ט' )שבת תפ5ה זמן ערגרו5ה

 ואם קטנה סעורה אסור קטנה 5מנחה דכומןךבתספורת(
 5מנחה סמוך מותר בעלמא פמעיביה מפסיקהתחי5
 וברית ונישואין אירוסין סעורת היינו נרו5המשדה
מי5ה.

 כ'-כ"א-כ"ב-כ"נ(. אות תוס' פסקי)שבת
 תפ5תו התפ55 ואם יתפ55 א5 שיכור ועפל1;שנט(

 5פני 5רבר יכו5 שאינו כיון יצא ו5אתועבה
 ברכות 5השוות יש אם דפב"ע ו5התפ55 5חזור וצריךהמ5ך
 רמיין מי5י 5ב5 5או דע"כ ושיכור צואה 5ענין5תפ5ה
 מזונ ביין ואפי5ו יינו שיפינ ער יתפ55 א5 שתוירהא
 ופשיטא הוראה 5ענין ד4יס8ילך מרביעית ביותר יתפל5א5

 כראמר כו5ן הברכות וכ5 המזון ברכת מברךרשתוי
 רג5ים מי כדצום ןגויהך מרומדס ואפי5ו וברבתבירוש5מי
 ו5ברך. 5חזור רא"צפשיטא

 שיכור(. ר"ה ע"א ס"ר)עירובין
 חיישינן התפלה זמן והגיע שישן שיכןך רעפלדץ,שם(

 טוב ע"כ התפ5ה מן וימנע בשינה ישתקעשמא
 כרי בה וכיוצא בדרך 5התעסק שצריר ו5גלותו5הקיצו
 יתפ55. ואח"כ5הפיגו

 מסר(. ראה עאא ס"ה)עירובין
 בקכגה ויחיר בנרולה תשעה מנין ועפלה,שסא(

 בקטנה חכ!,2ה אב5 בקטנה ביחיר רוקאמצטרפין
 פה:( )פסחים רתנן רדטש מצטרפין אין בגרו5הוחכדשה

 וקאמר כ5חויו ולחוץ האנף ומן ב5פנים ולפנים האגףמן
 ש5 מחיצה אפי5ו אמר וריבא5 5תפ5ה וכן בנמ' רבהתם
 ןנרא1ץ שבשמים 5אביהם ישרא5 בין מפסקת אינהברז5

 כראסדינן מצטרפין ראין ריב"5 מורה הצירוףלפרום
 פן רב וקסבר וברכו קרושה 5ענות 5ענין ופליגיהבא
 שבפנים ציבור בכ55 ר5"ה לענות יכול אינו ולחוץהאנף
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 והוי מפמקת אינה ברזל של מחיצה ראפילו מברוריב"ל
 'טבקרושה. רבר ולענות כהנים ברכת לעניית ציבורבבלל

 תשעה(. ר"ה ע"ב צ"ב)עירובין
 איירי היום כל שיתפלל ולואי ר"י שאמר ועפלהשמב(

 אסור התפלל וראי אבל התפלל לא במפקרוקא
להתפלל.

 והאמר(. ר"ה ע"ב נ"ר)פסחים
 לי' קרי אמאי תיסה מנחה תפלת ועפלה,שמג(

 בין קריבה היתה רמנחה משום ראימנחה
 תמיר ומנחת חביתין מנחת קריבה בשחר גם הלאהערבים
 ראמרינן דעדך שחרית תפלח אחר שם יש בשחרוי"ל

 נענה לא אליהו שאף מנחה בתפלת זהיר הוי ו:()ברכות
 ולכך נענה המנחה הקרבת בשעת ושמא מנחה בתפלתאלא
 רף )ובאבוררהם רצון שעת הי' שאז מנחה תפלת לי'קרי
 שנברא היום מן עשירית שבשעה מפני פראג, רפוםמ"א

 יומא(. למנח ומתרנמינן היום לרוח שכתב וזהו חטאארה"ר
 ממוך(. ר"ה ע"א ק"ז)פטחים

 ברישא השמאלי נגר על לבקש יש המתפלל ועפלהשסר(
 והרר ברישא הקב"ה לימין רהוי הויומעמא

אימין.
 וכי(. ר"ה ע"ב נ"ג)יומא

 אין היא ררשות נהי ערבית תפלת ועפלה,שמה(
 לא תיקנה אבינו ריעקב כיון בחנםלבמלה

 היא ופררים ם איבר רכנגר כיון דעדך לבמלהתיקנה
 מ"מ כפרה מעכבי רלא נהי הלילה כל ומקטירןשמעלן
 מצוה. ערבית תפלת גם ע"ב להקמירמצוה

 והאסר(. ר"ה ע"ב פ"ז)יומא
 תפלת למימר יאינא נעילה תפלת ועפלה,שמו(

 טן ביום או אותה להתפלל כך נתקנהנעילה
 רקאמרינן והא שירצה כמו בלילה או ולמעלההמנחה
 בלילה אותה להתפלל כשרעתו לו 1ת1 המנחה ערלעיל
 כרי ביום להתפלל רוצה כשהוא היום כל הכא ראמרוהא
 הלילה. בתחלת למעורה מזומןשיהא

 אי(. ר"ה ע"א פ"ח)יוכ!א
 מנמילת טמי בה ומתעצל שהות יצריכה ועפלהשמז(

 בתפלה )וע"כ בי' נפק אגבהי' רמכילולב
 למיפשע(. ראתיחיישינן

 יום(. ר"ה ע"א ל"ח)סוכה
 כתבי בזיון ראיכא וס"ת תפילין דוקא לא ר~פלהשמח(

 רעתו ואין מפי בהו מרור בנפילתוהקורש
 אפילו אלא התפלה בשעת לאחוז אמור בתפלתומתיישבת

 התפלה. בשעת לאחוז אסור ומעות ככרמכין
 ואמר(. ר"ה ע"ב מ"א)מוכה

 לפני לירר וכן סבוע ציבור שליח ועפלה,שמט(
 ביוהכ"פ כגון ברחמים שמרבים בשעההתיבה

 זקנו. שיתמלא ראוי ובמעמרותובתעניות
 היורע(. ר"ה ע"א מ"ב)סוכה

 ומ"מ נחתם וביוהכ"פ בר"ה נכתב יהכל רזפלהשע(
 ועל עליך ירחם המקום אומר החולההמבקר

 כוצלינן לא וראי יהלה רשלא ר"ת 84דט?ך ישראל עמוחולי

 ננזר יחלו רמתי רכ"ע אליבא מצלינן שיתרפא אבללר"י

 שאני ררבים יתפלה י"ל דעדי4 נגזר לא יתרפאומתי
 נקרע. רינםרגזר

 כמאן(. ר"ה ע"א מ"ז)ר"ה

 כרי כששהה רקיי"ל נראה והי' הפטק תפלהש4(
 עלי' רפליגי אע"נ לראש חוזר ראין כולהלגמור

 רב לגבי יוחנן כרבי רקיי"ל יח:( )מגילה ושמואלרב
 שהה ראם ומובר פליג אבהו ררב כיון ומיהוושמואל
 כמותו לפסוק נראה קצת הי' לראש חוזר כולה לגמורכרי
 ביו"ט בבהכ"נ שהציבור מאור הרבר דקזטוק בתראהרהוא

 שיגמור ער ושותקים לש"צ וממתינין ויציב אמתאומרים
 שוהין ראין היכא וסיהו פיוטים( )היינו כמוך ומיזולתות
 לחוש. אין מוף ער מתחלתה כולה לנמורכרי

 לרירי(. ר"ה ע"ב ל"ה)ר"ה
 לומך שאין הר"ם וכהטם ף2סןל 13דריך ועפלוק,שעב(

 הר"י אמר ומשו"ה הרוח משיב החמהבימות
 הגשמים בימות בין החמה בימות בין לעולם א"זבשם
 ספק. לירי אתי לא רלעולם המלמוריר

 בימות(. ר"ה ע"ב ג')תענית
 רברים ג' כהטום אלא מחזירין אין ש"צ תפלה,שעג(

 ולמלשינים ומברכת ירושלים ומבונה מתחה"מ.
 ככופר. רנראהמשום

 בימות(. ר"ה ע"ב ג')תענית
 אפילו לומי קפייא אין הטל מוריד ועפלה,שער(

 ואם הגשם מוריר יאמר שלא אך החמהבימות
 מוריר אם כי ול"א הרוח משיב הגשמים ביכעתרילג
 לאו או הזכיר אם לגמרי מפק ואם מחזירין איןהגשם
 רלא והיכא אומר הוא למור שהוא מה חזקה יום ל'כל

 בש"ת הזכיר רלא והיכא בש"ת מזכיר בגבורותטזכיר
 לראש חו1ר לא ואי לש"ת חוזר רנליו שעקר קורםאי

 מחזירין. ראין יהורה רבינו פסק ש"צ אבל ביחירוה"מ
 בימות(. ר"ה ע"ב נ')תענית

 ששים עד בגולה שואלין אין וממר מל ועפלה,שעה(
 מתחיל. תקופה ויום רבר עמא וכןיום

 הלכתא(. ר"ה ע"א י')תענית
 השנים בברכת אומר שהיחיר וממר מל ועפלה,שעו(

 בברכת לומר צריך )והי' לעצמו שמתפללאע"ג
 הוא. ציבור וזמן הואילש"ת(

 שלח(. ר"ה ע"ב י"ר)תענית
 הגשמים על ציבור :תעניה עננו תפלת ועכ4לה,שעז(

 אומר השופרות( מתרועת )חוץ בעננושמתריעין
 עננו וביוה"כ בסליחות שאומרים הוא עננו רהאיהר"י
 עננו.אבינו

 ורב(. ר"ה ע"א י"ר)תענית
 ער הרוה משיב להזכיר אסור שאלה ועפלה,שעח(

 אומר לכך לשאול נהבנו ציבור שליחשיזכיר
 הרוח אינ אמר ב'( מי' ברא"ש )ר"ז וממר טלותן

 1ניכטררז עור יעשהו לבל ומוחין בו גוערין החמהבימות
 הברכה לראש אותו מחזירין הגשם מוריר ל"אהגשמים

 אם ני אנמר ל14 לראש חוזר חונן אתה ער חזר לאד84בט
 ריו. מטר ותן וכן הגשםמוריר

 א'-ב'-ג'(. אות תוס' פמקי)תענית
 מטר שואלין יום לששים בגולה שאלה ועפלה,שעט(

 יש כ"י ובהגהות הלכתא. ר"ה ע"א י')תענית
 מנהנ והוא נשמים לשאזל במרחשון כן שנוהגיןמקומות
 ר'(. אות תום' פמקי )תעניתכשר(.
 מלך אל ה' אתה ברוך בישתבח ישתבח ועפלה,שפ(

 בתשבחות נרול ההוראות אל בתשבחותנרול
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 ז'(. אות תוס' פמקי)תענית ההוראות. רוב1הו
 בכל 15מר ישאי יחיי יחיר בקשת רזפלד3שפא(

 בברכת פרנסה צורך כמד הברכה טעיןברכה
 בש"ת קובעים סמר הצריכים יבים עכשיד וכה"נהשנים
 5רופא גוא5 בין עננו אומר אין י1קיך השנים בברכתו5א
 קובעים הן רבים שלנו ציבדר דבנרזענית בש"תא5א
 5רופא. נוא5 ביןברכה

 5"ח-5"מ-ם'(. אות תום' פמקי)תענית
 נותן כא5ו כפים א5 לבבנו נשא כוונה רזפלה,שפב(

 מבי5ה שאין בירו שרץ שאם היר בתוךהלב
 רני5 התיבה 5פני לדןדריך ה"א( פ"ב )בירושלמיטוע5ת
 בגם' הרני5 ראפי5ו הברכות בכ5 ומבין ואגרהבחנינה
 אין אחת בנ1קרזימה ברבים כשמתפ55 מועהובאגרות
 פעמיים. ברוך5ומר

 מ"א-ם"ב-ם"ג(. אות תוס' פסקי)תענית

 רשאי חשוב ארם יאין אפים נפילת רזפלה,שפנ(
 שמתפ55 היכא מפרש בירושלמי פניו ע55יפו5

 רמי. שפיר עצמו 5בין בינו אב5 הציבורבשבי5
 אין(. ר"ה ע"ב כ"ב)מגי5ה

 ה' ברוך 5ומר תקנו ערבית תפלת רזפלה,שפר(
 השכיבנו אחר עינינו ויראו ואמן אמן5עו5ם

 להוריע תקנוהו והם התנאים בימי אומרים הי'ש5א
 רשות. ערביתשתפלת

 כיון(. ר"ה ע"א כ"ג)טגי5ה
 תפ5ת 5ם"י אפי15 ערבית תפלת רזפלה,שפה(

 ע"י 5א אם 5בטלה 5נו אין בתנם רשותערבית
 היינו ירר 5א 5ממתו ע5ה אי בירוש5מי וכן קצתאונם
 קצת.אונס

 או(. ר"ה ע"ב מ')חגיגה

 חי"ת 5ומר ינו5 שאינו ציבור שליח רזפלה,שפו(
 הוריר ומ"מ התיבה לפני אותו מוריריןאין

 פה:( )ב"ם תענית כשגזר התיבה 5פני חייא רבי אתרבי
 בק5 הי' 5א אב5 מורח ע"י החי"ת 5תרות יכו5 שהי'י"5

 5פיכך הגאו5ה תמהר ירו שע5 א5יהו 5י' שאמרו5פי
הורירו.

 כשאתה(. ר"ה ע"ב כ"ר)מני5ה

 סנר5פון קושר צריקים ש5 מתפלתן תפלו7שפז(
 5קונו.בתרים

 וקושר(. ר"ה ע"ב י"נ)חגיגה

 יומי כר' החו5ים ע5 האירנא ימצ5ינן רזפלהשפח(
 ראמר למאן רא5ו יום בכ5 נידון ארםראטר

 שוא. תפ5ת הוי בר"הרנרון
 כמאן(. ראה ע"ב מ"מ)נררים

 5ומר 5שאו5 ראשונה יביעה שאלה רזפלד3שפמ(
 ובגו5ה מרחשון( )נ' בגו5ה ש5א וממר מ5ותן

 בתקופה. ששים ער שוא5ים אין אנןבמו
 רביעה(. ר"ה ע"א מ"נ)נררים

 קיי"5 רוכתא רבכ5 חננא5 רבינו פמיק יהכי רזפלהשצ(
 ש5 מחיצה אפי5ו ראריב"5 5וי בן יהושעכר'

 ומקשה שבשמים לאביהם ישרא5 בין מממקת אינהברז5

 מחיצה אפי5ו אמך 5א תפ5ה ר5ענין כהטמע )צב.(מעירובין

 דאיבא רהיכא רמי ר5א דנך14דן מפמקת אין ברז5של

 מתוך בה ביוצא בנדו5ה ואחר עמהן וש"צ בנרו5העשרה

 אמרינן בה"ג שבאחרת זה גם יוצא הנדו5ה בנישמוציא

 שבשרות אחיו אפי5ו מוציא שהרי וכו' מחיצה אפי5ורוקא
 מצמרפי. 5א וראי 5צרופינהו רצריך היכאאב5

 מחיצה(. ר"ה ע"ב 5"ח)מומה
 שחרב מיום ראר"א )5ב:( דברכות ההיא רזפלהשצא(

 5אביהן ישרא5 בין ברז5 חומת נפסקהביהם"ק
 כמו מקוב5ת תפלתן שאין הא 5גבי אמר ההיאשבשמים

 אם מפמקת אין זה 5ענין מיףי קיים שביהם"קבזמן
 ירי ש"צ יוציא או כהנים ברכת ע"י הציבוריתברכו
 אבינו רכ5פי עמהן חובתו ירי ויוצא יתברך זה נםחובתן

 מחיצה. בהפסק ת5וי 5אשבשמים
 מחיצה(. ר"ה ע"ב 5"ח)סומה

 כדטה רב פי' הוצא בערך בערוך מדדים רזפלד3שצב(
 ציבור מורו רקא יעקב מרנא בן ישיבהראש

 ההוראה ע5 5ך מודים שאנו ע5 ומה מומכין אינון ש"צעל
 פ"ק דבנירדעטלמי אמן. אינון ענו וקא ש"צרקאמר
 ררבנן. הכערים ש5 נומחאות כמה ישרברכות

 ע5(. ר"ה ע"א מ')מומה
 14בם 5הרבות יכו5 י"ח בברכת שמ"ע תפלה,שצג(

 וכן ובו' 5נו מ5ח מעין יאמר הוא תשובהבע5
בכו5ן.

 5"ב(. אות תום' מסקי)מומה
 שנים שבעה 5אחר נרע 5א אם מדדים רזפלה,שצר(

 שממנו ארם ש5 בשררו עצם יש בב"ר נחשנעשה
 יכול האש שאין ב"כ וקשה חזק עצם ואותו 5עת"5נוצר

 5עת"ל חי אינו נחש נעשה עצם כשאותו והשתא5שורמו
 כ"כ. נרו5 עונש שיהא מבראואין

 והוא(. ר"ה ע"ב מ"ז)ב"ק
 מורירין אין כר:( )מני5ה רתני אע"נ ש"צ רצפלד3שצה(

 בית מאנשי ו5א חיפא מאנשי לא התיבה5פני
 5א חייא ור' א5פין ו5עיינין עיינין 5א5פין שקוריןשאן
 5א הכא באחר ראפשר היכא ה"ם וחכיתי 5ומר יכו5הי'
 באחר. אפשרהוה

 אחתינהו(. ר"ה ע"א פ"1)ב"מ
 שיזרע השרה( את )להמקב5 5י' אמר אם רזפלהשצו(

 מצי שרפון ובא שערי וזרעה הוא ואז5חימי
 הוה חימי זרעתה אי5ו 5המקכל( השרה )הבע5 5י'אמר
 5א ואני כ"ב( )איוב 5ך ויקם אומר ותגזר בימקיים
 בחימין א5א בשעורים שיצ5יחני השנה בתח5תבקשתי
 5מימד מצי לא שתרצה מה כ5 זרע 5י' אמר אםח2נל
 שיצ5יח זה ש5 תפ5תו הקב"ה מקב5 הי' 5א רבמתטאהכי
 ינצ5 ש5ו )שרייקא נם 5ו שיעשה 5א אם שיזרע מהכ5
 לנימא(. ר"ה ע"א ק"1 )ב"ם שרפון(.בעת
 שאין הגאונים בתשובת נתוב קדחטה רזפלה,שצז(

 רכתיב בשבת א5א קרושה אומרים א"יבני
 הוא כנף וכ5 5אחר כנפים שש חיות נבי ז'()ישעיה
 שבת וכשיגיע החו5 ימי בששת ביום אחת שירהאומר

 כנף עור 5נו אין רבש"ע הקב"ה 5פני החיותאומרים
 5פני שאוסד אחר כנף עוד 5י יש 5הס כהטיבוהקב"ה
שירה.

 מכנף(. ר"ה ע"ב 5"ז)סנהררין
 אפילו מתפ55ין שהציכור בשעה מרחי 5א יזפלהשצח(

 אלא נשמעת אינה אב5 אחר במקום הםהציבור
 מתפ55ין. שהציבורבפהום

 כיון( ראה ע"ב ך,)עאן
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 להפסיק אסור התפ5ה באמצע הפסק תפלה,שצם(
 ררחמי בפמוקי להאריר שנהגו ומה תפ5הבשום

 רהוה מירי שאני רציבור 5נו ס5ח בברבתובמליחות
 ראשונות. בנ' אפי5ואקרובץ

 אם(. ד"ה ע"א ח')ע"ז
 שנוהגין וה' ב' בתעניות עתה שנהגו ומה ר2פלהת(

 מ5ח בברכת ובס5יחות ררחמי בפסוקי5האריך
 שנהנו דהוה ם~ידי שאני רציבור 5מימר איכא5נו

 שאני. רציבור משום ראשונות בג'קרובץ
 אם(. ר"ה ע"א ח')ע"ז

 שעה כמו מנחה זמן הגיע מומף תפלת תפלה,תא(
 הניע 5א אב5 מומף ואח"כ מנחה יתפ55שביעית

 ובניור,כ"פ 5א 5כתח5ה אבל יצא 5מומף מנחהוהטדים
 צריך הי' שאז חצות ער מומפים יאחר ש5א 5יזהרצריך

 ההו5ך א5א כן העו5ם נהגו 5א ם~יהו מנחהלהקדימ
 יקרים שיאכל קורם שניהם 5התפ5ל וצריך גרולה5סעורה

 5מנחה. מוסף יקרים ביוהכ"פ אבל מנחהש5
 ר'(. אות תום' פסקי)זבחים

 בשמ"ע הנוסח אומרים יש התפלה נוטה ר2פלה,תב(
 באהבה מהרה ותפלתם ישרא5 ואשיבעבורה

 5דביר העבורה את והשב אד5עיל רקאי וי"4ש ברצוןתקבל
 ישרא5. ואשיביתך

 ומיכא5(. ר"ה ע"א ק"ו)סנחות
 עמד שאם יו"ם הר"ר אומר הי' מכאן ועפלרזתג(

 5ברך צריך לאכו5 ובא כשחוזר והתפ55מאכי5תו
 וצלויי רמיכ5 משום המוציא ו5ברך ידיו ולימולברהמ"ז
 .הדרי בהדי וברוכי מי'שתי )כמו אפשר לא הרריבהדי
 הוי ונבריך הב דהכא כ55 רל"ד נראה ד4שין אפשר(לא
 ראמו 5סעורה גמר הוי לא תפ5ה אבל הפסק והוי רברנמר
 ידיו 5יטול יצמרך הרעמים ע5 במעורה ארם בירךאם

 אפשר. לא הררי בהדי וברוכי רמיכ5 משום המוציאו5ברך
 מישתא(. ר"ה ע"א פ"ז)חולין

 כפי' נראה מי5ין ארבעת 5המריח דצריך ועפלהתד(
 דך"זק איירי בעשרה 5התפלל רלעניןהקונסרם

 5תפלתו 5מבו5 מי5ין ארבעת 5המריח רצריך לתפ5הפי'
 אינן תורה )דדברי בר"ת בתירה בן כר"י רקיי"5ראע"ג
 5א 5תפלה אב5 ו5ק"ש 5למור ה"מ מומאה(מקב5ין
 ב"ב. רר"י ס"5 5א 4י"נ לקריו( טבילה)וצריך

 5גבל(. ד"ה ע"ב קכ"ב)חו5ין
 פירש"י ולמע5ה המנחה מי מנחה תפלת ועפולה,תה(

 ןפוואשבנ"בו ערב צ55י נומים שמאז ששסוף
 המוקרם 5כ5 המנחה רזמן )נח.( בפסחים ראמרדאע"נ

 5ן קים ד5א כושום היינו ואילך ומחצה שעות כהששהוי
 מתח5ת הוא הוא הדין מן אב5 היום שעות בשיעורשפיר
 מן(. ד"ה ע"ב ס"ג )נדהז'.
 כר"ח פסקו א5פם רב וכן בתומפתא הדרך ועפלתתו(

 מעומד. 5התפ55דצריך
 והיכי(. ד"ה ע"א ל')ברכות

 תופש אתה דאם הטעם תפשת 5א סדובה ר2פשתתז(
 בכ55 שהמועט מידך אותו סוציאין איןהמועם

 ראי' הבא לך אומר המרובה לתפוש באת אב5המרובה
וטול.

 תפ'שת(. ד"ה ע"ב ה')מוכה
 שמדה לפי מפרשים יש תמטת 5א מרובה ר2פשתתה(

 תפשת(. ר"ה ע"ב ה')מוכה מוף. 5ה איןמרובה
 תפשת מועם תפשת תפשת 5א מרובה ר2פשתתמ(

 שבידך חשבון רם"ם סנה מאתים בכ55 שיש5פי
 להרבות תוכ5 ר5עו5ם קצבה אין מרובה רלמרה וי"םאמתי
 נבי תנאי פ5יגי רבת"כ ייעכן ןלא סוף יש 5מועמאב5
 וכו'. ימיםזבה

 תפשת(. ר"ה ע"א י"ז)חניגה
 בקיאין היו 5א אמוראין בימי אשראין ר2קיפתתי(

 פה. בע5 הכ5 יורעין ום"מ ויתירות בחסרותכ"כ
 מ"א(. אות תום' פסקי)מנילה

 צריקים ש5 בהמתן השתא ראמרינן זאת תקלהתיא(
 5א עצמם צדיקים ע"י תק5ה מביא הקב"האין

 אמורה. שהשעה אלא מותר שהמאכ5 היכא שייך 5אכש"כ
 אישת5י(. ר"ה ע"ב ק"ו)פמחים

 מ5ונ בנכסי שמכרה ראשה שהתקינו אושא ועקנוןתיב(
 ה5קוחות מיד מוציא רהבע5 ומתה בע5הבחיי

 דמי הנוף כקנין פירות קנין רם"5 אצמריך 5א יוחנן5רבי
 5בע5 שאין עריף ראשה הנוף קנין א"1 5ר"5 היאוהתקנה
 בתקנתא א5א פירות לבע5 ראין דעדד4 מכחה איאפירות
 תקנתא ראצמריך תירץ דאור5ייני"ש יעקב ןוק"ךדרבנן
 נכסיך. בפירות לי אין רו"ר דכתב להיכאראושא

 קנין(. ר"ה ע"ב 5"ו)יבמות
 האירומין מן 5ה בנפ5ו אפי5ו אושא ועקנוןתיג(

 מ5וג בנכמי שמכרה רהאשה התקינו)באושא
 ה5קוחות(. מיד מוציא הבע5 ומתה בע5הכחיי

 5ימא(. ר"ה ע"ב ע"ח)כתובות
 ע5 ישחה , ש5א אותו דמ5מדין חכמים ועקנוןתיד(

 מ"מ שישחה בכך רמה אף וברכה ברכהכ5
 אחד כ5 יאמרו ש5א חכמים רברי 5עקור יבא שלאכדי

 וחיישינן חכמים תקנת כאן ואין רוצה שהוא כמומחמיר
 מ5מדין(. ד"ה ע"א 5"ר )ברכות5יוהרא.
 לו התירו שלא בתנור פת בהרביק חכמים ועקנתתמו(

 חמאת חיוב 5ירי שיבא קודם 5ררותוחכמים
 חכמים. בתקנת אונם שהוא משום חמאת מחויבואינו

 קודם(. ר"ה ג')שבת
 כתובת 5מש5 5ז1 זו 5רמות אין חכמים ועקנר2תמז(

 חינא משום חוב בע5י 5שאר קודמתאשה
 בזיבורית אשה וכתובת בבינונית דב"ח תנן זיבוריתו5ענין
 רוצה שהאיש ממה דיותר משום בע"ח מכח כחהוגירעו
 5כמה וכן חינא משום חשו ולא 5ינשא רוצה אשה5ישא
 יותר. החמירו דברים כמה ו5ענין הקי5וענינים

 5בתובת(. ר"ה ע"א פ"ד)כתובות
 תנשא 5א הרגתיו אומר יהורה י' עגונות ועקנר2תיז(

 אמר אשתו תנשא הרגנוהו 5אחר( )אפי5ואשתו
 ראע"ג אור"י הורגיו עם הייתי אני באומר יהורהרב

 ןכענין הורגיו עם הייתי אני כאומר נעשה הרגנוהודאמר
 וכו'. באומר )ע.'ג( בגיטין ור"ח ר"ת מפרשזה

 באומר(. ד"ה ע"ב כ"ה)יבמזת
 ובאו 5מרה"י בעלה 'שה5ר האשה עגונות ועקנתתיח(

 בע5ה בא ואח"כ וניסת בע5יר מת להואמרו
 שנתן 5אחר דאפי5ו אר"י ומזה מזה ממזר והו5דובו'

 שהו5ד אראשון דהוה מירי כהשני ממזר הוי גמהראשון
 הראשון(. החזירה )אם ממנוממזר

 הולד(. ד"ה ע"א פ"ז)יבמות



רנא נחמראדצר תי"דמעיסת התדסמותקובץ

 אחר רער השתא רם"ר 5מאי אף עטנות רצקנתתיס(
 5ישא5 צריכה היתה מ"מ מראורייתאמהימן

 הוה רבע"א 5חזור ואמורה פיו ע5 5ינשא 5התירה5ב"ר
 )שאומרים בשנים אב5 תורה שהאמינתו אע"פ 5מידק5ה
 מותרת. שהיא ירוע הרבר בע5ה(מת

 מכ55(. ר"ה ע"ב פ"ז)יבמות
 ומינסבא ררייקא משום רנאמן ע"א עגונות רצכ(בותתכ(

 ונאמן מהדי אנן 5סימר לן רלית 5ר"ינראה
 ןאיצ רנאמן הוא חכמים מתקנת א5א התורה מן בכךע"א
 להאמין. הגון הרבר שרומה כיון מה"ת רבר עקירתזה

 מתור(. ר"ה ע"א פ"ח)יבמות
 אב5 תצא 5א שנים עפ"י נימת רכ ראמר רצק"עתכא(

 שבע5ה )היינו 5כ5 וירוע הנראה רבר5גבי
 רבשני רב אמר 5א בווראי אותו( ומכירין בפנינובעצמו
 תצא. 5אערים

 אתא(. ר"ה ע"א פ"ח)יבסות
 רמפיקא 5א.( )5עי5 ראמיקנן 5מאי ותרי תרי רצק"עתכב(

 ת5וי אשם נקמ אמאי אחזקה 5ה ומוקמיררבנן
 היכי ןעןך א"א בחזקת ראוקמא איכא תמאתאפי5ו
 ב"ר מיתת מחייב הא מערי' 5אחר שתנשא להשבקינן
 ומינמבא רייקא שאשה רמה ן4שןך"י אחזקהראוקמה
 רבממוך נתגרשה אוטרים בשנים ר~שכ8ילד 5חזקה 5י'מרעא

 יפמלו או ערי' ויזימו ערים שיבאו שיראה 5פי רייקאנמי
 אחזקה. לה מוקמינן 5א ו5הכי בגו5נותאאותם

 והבא(. ר"ה ע"ב פ"ח)יבמות
 בע5ה מת 5ומר נאמן אחר רער פר"י תק"עתנג(

 רמרחמא משום רייקא ר5א אמר ו5אשתתייבם
 5י' רמניא משום אמרינן ר5א כ"ש לא 5או 5אימור5י'
 רייקא.לא

 5אימור(. ר"ה ע"א צ"ר)יבמות
 מיגו שייך 5א בררמי ראמרה אמרינן אי רצק"עתכר(

 א5א 5שקר חשורה ראינה כיון אמרה בעיאראי

 שהחזיקה האי כו5י ררייקא כיון ן44רך"י בררמיאומרת
 5א וראי א"כ היא מ5חמה כי ואומרת בעו5םמ5חמה

 הוא ש5ום אמרה בעיא ראי רמיגו וממעמא בררמיאמרה
 אבל האי כו5י ררייקא כיון 5האמינה 5ה ישבעו5ם
 שיכו5ה מתוך בע5י מת 5ומר נאמנת אינה החזיקה 5אני

 שהיא 5עו5ם שירוע כיון מיגו זה ראין מסתו על מת5ומר
 משקרת. שהיא וירוע ממתו ע5 מת לומר יראהמ5חמה

 מי(. ר"ה ע"ב קי"ר)יבמות
 אף בע5י מת 5ומר נאמנת אינה במ5חמה רצק"עתכה(

 זימנין בררמי ראמרה כה2ום 5בינה בינושש5ום
 יראה והיא מת וראי ומברה ברומחא או בגירא 5י'רמחו
 ואינם במלחמה חצים שזור"ין 5פי שימות ער5עמור

 5ממים ע5ינו נפ5ו גבי לקמן אבל שיפו5 מימתבווע848ן
 אמרה ו5א שימות ער שם שעומרת נהרנ 5ומרנאמנת

בררמי.
 זימנין(. ד"ה ע"ב קי"ר)יבמות

 כהטום רנאמן 5הו ראיבעיא במ5חמה( )ע"א רצכ("עתבו(
 נמי הבא כהטקר 5א 5אגלויי יעבירארמי5תא

 או נ5וי יהי' שהרבר כיון בררמי יאמר ו5א כהסקרלא
 רייקא לא והבא ומינמבא ררייקא משום רנאמןרי5מא
 להאמינו אין ום"מ בררמי אחר ער יאמר 5א לעו5םבלומר
 דילמא או 5פרש אין אבל רייקא לא רהאשהכהטום

 בררמי אמר ואפילו ררייקא משום נאטן רע"אטעמא
 כיון נאמן 5היות 5ו 5מה האשה ררייקא אפי5ו רהאנאמן
 בררסי. אמררהער

 מעמא(. ר"ה ע"א קמ"ו)יבמות
 5ומר נוכ5 במלחמה נהרג אמרה אי )מינו( רצק"עתכז(

 באומרת אבל במלחמה ו5א נהרנ בעיא אימינו
 ממתו ע5 מת אמרה בעיא אי מינו רנימא במלחמהנהרג
 מיגו(. 5"ה מת אמו )נהרג אמרינן5א

 ראי(. ר"ה ע"א קמ"ו)יבמות
 מצמת רמיא 5חוש אין הרבה במים שהו אם רצכ("עתכח(

 הע5אה אחר כששוהא אב5 5מכה 5יתא כיצמתי
 א5א מעירין אין גבי 5קמן מפרש דך"יצ תפח.מיתפח

 צורת אם אב5 מיירי פניו צורת שכשנשחתה ימים ג'ער
 ימים. כמה אחר אפי5ו שריא ש5ימהפניו

 וקאמרי(. ור"ה וחזנהו ר"ה ע"ב קמ"ו)יבמות
 במפינה אחר וער ראשה ש"מ ר"ח פי' רצק"עתכמ(

 עכו"ם וכש"כ מהני 5א מת והכירוהושמבעה
 שמבעו ארם בני נשי משיאין האיך דרצי1~דן ממ5"תאפי5ו
 איירי דלט1וא מימנים הכרת שום ב5א עין סביעתע"י

 ר"ת מפ' דכנן כוורי ראכ5ום פניהם צורת קצתכשנשחתה
 כמה אחר אפילו שריא שלימה פניו צורת אם אב55קמן
יכרם.

 וקאמרי(. ר"ה ע"ב קט"ו)יבטות
 )בנמבעו נשים עפ"י נשותיהן רבי רהתיר רצק"עת*(

 וחזינהו קמן אמקינהו ראמרי ומייריבמים(
 5האמיגם אין עין מביעת ע"י אבל מימנין וקאמרי5א5תר
 א5ו. ש5 בע5יהן שאלו יאמרו מועמ וברבר ברדמיראמרי
 הפנים צורת משנים רמים בקונמרס שפירש מהאבל
 היכא צמתי מצמת רמיא 5קמן אמרינן רהא נראהאין

 הכא איירי ראורייתא 5או מימנים ןאי מכהר5יכא
 )ר"י(. עינא מביעות עפ"י מהני א"1 מובהקיםבמימנים

 וקאמרי(. ר"ה ע"ב קט"ו)יבמות
 כהטום 5מ"ה אזי קמסה בה הוא ארני5 אם רצקייעת5א(

 ררחמא כיון 5שקר כ"כ יראה היתהרמשקרא
 מועט ברבר קמטה ריש כיון בררמי ראמרה דלב2"ךלי'

 יש 5עולם קממה היא ארגילא אם ח11ל בררמיאמרה
 ששונאתו. כיון שתשקרלחוש

 איכא(. ר"ה ע"ב קמ"ז)יבמות
 5ומר שתשקר עושה קיתה 5א רזה י"5 רצק"עתלב(

 הררכים וכל ומזה מזה תצא יבא ואם בע5ימת
 בה.האלו

 איכא(. ר"ה ע"ב קמ"ז)יבמות
 מת שאמרה האשה אמרו שעה באותה רצק"עת5נ(

 אם ספי עיגונא ראיכא דחזו משום תנשאבע5י
 אותה. מאמינים היו5א

 באותה(. ר"ה ע"ב קמ"ז)יבמות
 היא הכחשה 5או אשה בערות מת 5א רנ5 רצק"עתלר(

 בבת אפי5ו מת 5א רה"ק יוא5 5רבינונראה
 וצרתה רבנן רהימנוה הכחשה 5"ה רוקא ובצרותאחת

 מת אומרת זו אבל 5האמינה אין מת 5א שובשאומרת
 באות רשתיהן כיון הכחשה וראי הוי נהרג אומרתוזו

 ואין בררמי ראמרי רבריהן מכוונות ואינן עצמןלהתיר
 הדברים. אמתותיודעת

 רכ5(. ר"ה ע"א קי"ח)יבמות



 נחמראוצר תי"ומערטת התוספותקובץש
 ידוע אינו ך4מכט ימים ג' עד אלא מעידין אין תק"עת5ה(

 רוקא. ימים ג' בתוך אלא לת5ותו אין נהרנמתי
 בסה"י(. כתובה ר"ת)תשו'

 אין(. ד"ה ע"א ק"כ)יבטות
 ךאין פנים פרצוף על אלא מעידין דאין רעק"עתלו(

 דוקא דהיינו ואור"ת ימים נ' עד א5אמעידין
 אין אפי5ו ש5ם גופו ב5 אב5 הפרצוף א5א שםכשאין
 לעךך הגוף סימני ע"י היטב הוא ניכר וחומם פדחתכאן

 טביעות ע"י אב5 הכי רקאמר הוא במימנין דוקאף,צמא
 גופו כ5 5ו שיש כיון הגוף סימני ע"י הימב ניכרעין

 בפנים נהכ5 שאינו ךהיכא יסים כמה 5אחרך4~מזילו
 ימים כמה אחר אפי5ו 5הכירו שיוכ5ו פשומ דברנראה
 ג' בתוך א5א 5תלותו אין נהרנ מתי ירוע שאיןךהיכא
 הישר(. בספר כתובה ר"ת )ותשובת דוקאימים

 אין(. ד"ה ע"א ק"כ)יבמות
 שאין ככ5ים אב5 לשא5ה חיישינן כ5יו רעק"עת5ז(

 5שא5ה. חיישינן 5א 5השאי5םדרכן
 כליו(. ד"ה ע"ב ק"כ)יכמות

 קשור דמצא וכ5יו 5שא5ה דחיישינן נ5יו רוק"עת5ח(
 שאין בכ5ים 5מימר איכא 5שא5ה חיישינןד5א

 חיישינן ד5א ןי"ל ריב"ן שפירש כמו 5השאי5םדרכן
 ך4וסזילך 5שא5ה 5"ת בממון אב5 איסור ברבר אלאלשא5ה

 ל'טא5ה חיישינן 5א מררבנן אב5 מה"ת לשא5ה חיישינןאי
 באיסור. אפי5ו לשאלה 5"ח רלמסקנא אבידה5החויר

 כליו(. ד"ה ע"ב ק"כ)יבמות
 אע"ג 5כתחלה תנשא לא שא5"ס מים רוק"עת5מ(

 5י' אית קלא ס5יק אי מדרבנן צורבאדרובייהו
 )אפילו 5כתח5ה תנשא ילא רוב לאותו חיישינן 5אמ"ם

 אע"פ ע5יהם מעידין דאין גוססין נבי כמו מרבנן(צורבא
 מתים.שרובם

 ו5א(. ד"ה ע"א קכ"א)יבמות
 מעידים דאין אריות 5גוב נפ5 או שא5"ס מים תק"עתם(

 נמים מעשה מזכירין אין דהא 5ר"י תימהע5יו
 שאינם 5ת5ות יש אלא נמלם מעשה מכהט דאינוךי"ל
 ספינה ש5 בדף 5ת5ות יש שא5"ם ובמים )האריות(רעבים
 מורד.ונ5

 אין(. ד"ה ע"כ קכ"א)יבמות
 אריות של 5נוב נפ5 בירושלמי יש מיהו רעק"עתמא(

 נפ5 כרניא5 נס 5ו נעשה שמא ע5יו מעידיןאין
 ועזריה מישא5 כחנני' נם 5ו נעשה שסא אשלכבשן
 ענין. בשום האש טן לו ובדח באש שנפ5 5ומררוצה

 אין(. ד"ה ע"ב קכ"א)יבמות
 צועקת קול )שמעו קו5 בת עפ"י רמשיאין רעק"עתמב(

 אמר ואר"י בצ5מו( אדם ראו ו5א מתפ5וני
 ר"ח בשם ב"ח ר"א בירושלמי )צ5ו( בבואה לי' דחוורכ
 בכואה ראו 5א אפי5ו בעיר אב5 בשדה רתימאהדא
 אדם.ש5

 דחזו(. ד"ה ע"א קכ"ב)יבמות
 מן ראי' רבנן מייתו מאי וא"ת )מס5"ת( תק"עתמנ(

 את והשיאו וקברתיו מת )דאמרההפזנרקית
 היתה ד5א ךי"ל היתה תומה לפי ססיחה דהאאשתו(
 יכולה היתה ותרמילו מהלו שהוציאה דמה מס5"תמכהט

 דודאי ראי' אין כי 5הם אמר ררע"ק 5עדות כןלעשות
 כן בכיא חזיתינהו רכי כיון מזה נדול מס5"ת 5ךאין

 סס5"ת. מכהט היתה ש5א בירוש5מי קצתכהטמע
 פונדקית(. ד"ה ע"כ קכ"ב)יבמות

 תנא כהאי דקיי"5 חננא5 רבינו פירש רוק"עתמד(
 נשים. בעדי וחקירה דרישה בעיאד5א

 אין(. ד"ה ע"ב קכ"ב)יבמות
 דה"נ עיגון חשוב מינסבא 5א דבדין אע"ג יעק"עתמה(

 ומיעננא וכו' הוא ובדין )כו:( 5עי5אמרינן
ויתבה.

 ושמעה(. ד"ה ע"א ל"ג)נימין
 ד5א כיון תקנתא בתר אז5ינן ררבנן יעקנתאתסו(

 תקנתא בתר אזי5 אי אב5 הדאורייתאמיעקר
 תקנתא. בתר אז5ינן לא הדאורייתא 5גמרי מיעקרדרבנן

 כך(. ד"ה ע"ב צ"א)כתובות
 הבע5ים וה5א מידו מוציאין אין אמאי כהן יעקפהתמז(

 כהונה במכירי וי"ל אחר 5כהן 5יתןיאמרו
 5מ"ד בו שיש הנאה מובת רק 5תובעו ינו5 אינואזינ
 מוציאין כהן תקפה דאם ךהמסקנא ממון הנאהמובת
 דמי ללא ממפק אם כי תפם בהיתד דלא משוםמידו
 בהיתר נכנם דהתם וכו' מרחץ ששכר אחד גבי )קה.(בב"ב
 תפימתו. מהניאו5כך

 פומר(. ד"ה וע"ב והא ד"ה ע"א 1')ב"ם
 המסקנא. הוא וכן מידו מוציאין כהן יעקפהתמח(

 פומר(. ד"ה ע"ב ו')ב"ם
 מדאורייתא דמטמאה משמע ע"א רוכש-ך12יןתממ(

 מדרבנן. שמממאה משמע )נב.( ע"אךבמסי
 תיקן(. ד"ה ע"א ע"נ)פסחים

 דאורייתא ודאי כאכי5ה דאסור עכד"ם רוכש-ך12יעתנ(
 מדאורייתא בהנאה אסור אי ספקאבל
 אסור ונמוך וקמור זבוח כגון פנים כעין שהואותקרובת

 5רבנן. אף מדאורייתאבהנאה
 ע"ז דאי, ד"ה ע"א ע"ב)ב"ק
 והיוצא(. ד"ה ע"בל"ב

 דמקיש מדאורייתא בהנאה אסורה ע"א רוקרךבתתנא(
 ויש מתים זבחי ויאכ5ו דכתיב 5מתרחמנא

 איסור ךבויהך מדרבנן אלא כהנאה דאסורה5דחות
 דאורייתא. ודאי הויאאכי5ה

 ראי(. ר"ה ע"ב ע"ב)ב"ק
 הציבור עם פרשיותיו 5הש5ים שצריך רורגוםתנכ(

 וה"ה מפרשים יש תרגום ואחד מקראשנים
 שהתרגום כמו כי תרגום כמו הוי שלהן ב5ע"זל5ועזות
 נהירא ךלא הלע"ז מתוך מבינים הם כך 5ע"המפרש
 כדאשכחן העברי מן ל5מוד שאין במה מפרש התרגוםשהרי
 קרא רהאי תרנומא אלמלא ג.( )מגי5ה יוסף רבדאמר
 שנים(. ד"ה ע"א ח' )ברכות קאמר. מאי ידענא5א

 פירש"י 5תרגם צריך ודיבון עמדות אפי5ו רטשגוםתנג(
 ש5שה לקרותו שצריך תרנום בו שאיןאע"פ

 5ו שיש ודיבון עמרות נקמ אמאי ךקשה בעבריפעסים
 שאין ושמעון ראובן 5ומר 5ו הי' ירושלמי תרגוםמ"ם
 דאין ודיבון עמרות נקמ כהטו"ה ןי"ל כ55 תרנוםבו
 העברי פעמים ג' 5קדות וצריך ירושלמי תרנום א5אבו

 בתרגום. ש5ישי פעם 5קרות מוב יותדמ"ם
 ואפילו(. ד"ה ע"ב ח')ברבות

 התנאים. בימי נעשה כבר כתובים ש5 רט~גךכטתנה(
 ובידו(. דעה ע"א קמ"ו)שבת



רנב נחמראוצר תיקטעתת התדספדתקרבע

 התנאים בימי נע,2ה שכבר מ2מע כרעיבים רט4גדם,תנו(
 בימי נעשה שוב ס"מ עשאו לא שיונתןאע"פ

 עשאו. יוסף רב כתובים של רתרגום כאומרים ורלאהתנאים
 ובירו(. ר"ה ע"א קמ"1)שבת

 יונתן עשאו לא אכל כתובים על גם יש יערגדכטתנז(
 נעשה. התנאים מימיאלא

 ובמגילה(. ד"ה ע"ב כ"א)מגילה
 שהרי הוסיף מרעתו לא שהוסיף )אונקלום( יערגדםתנח(

 כראמר ויסדו וחזר '2נשכח התרגום ניתןבסיני
 )ג.(במנילה

 המתרגם(. ר"ה ע"א מ"מ)קירושין
 הקרשים לשרוף שמצוה כשם רב אמר יערךמהתנר(

 פירש שנטמאת התרומה את לשרוף מצוה כרשנממאו
 זה מעם לפי תקלה לירי בה ליתי דלא כה2וםבקונמרנ
 כן ד44יגו ביעור שאר ה"ה אלא שריפה רוקא רלאונראה

 לקודש. ררמיא משום רוקארשריפה
 בך(. ר"ה ע"א כ"ה)שבת

 נרולים פתיתין יש אם ברכה רלענין נהי יערדמהתנמ(
 איכפת רלא השלמים על רמברר קמניםושלכ!ים

 אבל )השליסה( מזה נקי ואינו הואיל בגדול שיבררלי'
 מפי החשוב הנרול לו דיתן נפקותא איכא לכהן נתינהגבי

 לי'.רניחא
 כל(. ר"ה ע"ב ל"מ)ברכות

 לקורש ררמיא משום דוקא לשרפה רמצוה יערדמהתם(
 קורש. מראיקרו מראורייתא א"נומררבנן

 כך(. ר"ה ע"א כ"ה)שבת
 האיסור. עם בק"א עולה רתרומה משמע יערדמהתסא(

 שנפלה(. ר"ה ע"א קמ"ב)שבת
 טומאה וקרשים רבתרומה הא דקדשים יערומהתסכ(

 אשר והבשר רכתיב משום בהן כיוצאעושה
 אחרים סמטאין ראין אף סשקין ה"ה וא"כ וכו'יגע

 ריש דכיון משום טממאין בקרשים אבךמדאורייתא
 ממא בכל יגע אשר והבשר כאן איקרי עצמן מומאתלהם
 הוא.וק"ו

 אבל(. ד"ה ע"א י"ר)פסחים
 וחוכד2 קרן חייב ראינו אומר שאול דאבא יערדמהתמג(

 פרוטה שוה בו שיהא ער תרומה כזיתהאוכל
 רחימה אף מש"פ בפחות נתינה ואין ונתן קראדאמר
 )בבאמ וכן לו תתן רכתיב אע"ג הכרי את פומרתאחת
 בעינן וראי הכא אבל ש"פ בו שאין אע"פ בכלי קוניןמז.(
 השבת כמו והוי אהשלומין קיימא רנתינה פרומהשוה
 רכתיב אע"ג מילי '2אר אבל כד2"פ בפחות שאיןגזילה
 ש"פ. בעינן לא נתינהבהן

 ואין(. ר"ה ע"ב ל"ב)פסחים
 ולא לו לו תתן למררש מנ"ל ממאה רט4רמהתסר(

 לו ראוי שאינו רבר ולא לו תתן אימאלאורו
 לכתוב לא רא"כ יי"ך בהנאה אסור ממאה ותרומהכלל
 פרומה. משוה פחות נתינה ראין תתןאלא

 תתן(. ר"ה ע"א ל"ג)פסחים
 פורתא ריוח רמשום ר"י אומר ממאה יערדמהתסה(

 אותה. ישההלא
 טהרו(. ר"ה ע"א ל"ר)פמחים

 ש5 בחיטין חמין 15 דמחמין ממאה רט4רמהתסו(
 היו רבי בית ש5 ר5כהנים אור"ת ממאהתרומה

 כילוי של שאינה הנאה אלא שריא לא ר5ישראלעושין
 תרומות י1נמם' בתרומה לישראל רמערבין עירובככ!1

 מררשות ובבתי כנסיות בבתי מרליקין אמרינן נמי)פי"א(
 רנר כהן שם יש אם פירוש כהן ברשות תרומה שלבשמן
 משמרת רררשינן כה2ום מעמא אומר דך"י לכואה5אחר

 לכהן רוקא ממאה אף לכהן רוקא מהורה מהתרומותי
 הרלקה. אלא ליכאובממאה

 מחסין(. ר"ה ע"א ל"ר)פסחים
 חיישינן ולא להשהותן שמותר ממאה יערןמהתמז(

 כבר שהן רוקא נראה קצת תקלה ליריראתי
 אתי כך רבתוך אסור לכואס אבל להשהותן מותרמאוסות

 ממנו ויהנה תשרף דבמאיסתא ןאצר"ת תקלה 5יריבי'
 שריפה.בשעת

 בשליקתא(. ר"ה ע"א ל"ר)פסחים
 מה אחר להרים וצריך ומאה באחר עולה יערדמהתסח(

 הנאה. איסורי בשאר כןשאין
 י'(. אות תום' פמקי)ביצה

 אזלינן רבתרומה ראי' להביא יש וקצת רט4דמהתממ(
 נבי אמר )כר:( רבכריתות הנוף קניןבתר

 אובל שחרור גמ רמעוכב לחירות יצא עברוהמפקיר
 לכ!"ר ואפילו הנוף אלא פירות לרב שאין אע"פבתרומה
 אתיא. רמי הגוף כקנין פירותקנין

 אלמנה(. ר"ה ע"א ס"1)יבמות
 כרשיני שטאכילה מכהן פרה ששכר ישראל ועףךמהתע(

 משום היינו אור"י עליו שמזונותי' אע"פתרומה
 אין וישראל כהן של כספו קנין היא האוכלתרבהמה
 והרמים לכהן תרומה כמוכר הוא והרי הרמים אלאנהנה
 רלאו יאכילנה לא טישראל פרה ששבר כהן 144נךשלו
 קני. לא רשכירות היא רכהן כספוקנין

 ישראל(. ר"ה ע"ב ס"1)יבמות
 קיימי רעיקרם אור"י תרומה כרשיני יערדמהתעא(

 אסור הי' לארם עיקרם היו ראם בהמהלמאכל
 לארם חזו דמ"מ תרומה הפסר כה2ום לבהמה5יתנם
 ומעשר. מתרומה פמורין כלל לארם חזו לאראי

 כרשיני(. ר"ה ע"ב ס"1)יבמות
 לישראל מערבין כו.( )עירובין רתנן יערןמהתעב(

 הנאה רוקא רהיינו אור"ת בהנאה רשריבתרומה
 לבהכ!תו להאכיל כגון כילוי של הנאה אבל כילוי ש5שאינה
 אסור ג"כ תבשילו תחת ולחסיקה להרליקה ןכןאמור
 רבי בית של נבל שאול אבא )לר.( בפסחים ראמררדן44
 רהיינו ר"ת אומר תרומה של בחכרן מחמם והי'הוה

 הנאה אלא אסור רלא וםפעמא רבי שבביתלכהנים
 גבי )כו.( בשבת רררשינן כה12ם ר"י מפרש כי5וישל
 )עיי"ש(. וכו' טכ2ש בטב5 כם-5יקיןאין

 לא(. ר"ה ע"ב ס"1)יבסות
 ישראל בת )סז.( לעיל רררשינן הא ומיהו וערןמהתענ(

 גכירה ררשה כספו מקנין בתרומה ראכלהלכהן
 שנשא כהן רכא פצוע מהתם דרשינן )נז.( 5עיל רהאהיא
 )ר:( רבקירושין ד14ע"ג בתרומה שמאכילנה נריםבת

 מכ5 בספרי רריש יני2ואה בנ בנ דבן מק"1 5המייתי
 רספרי ההיא וביתכם טאתם לה רמפיק ואית בביתרטהור

 בתו"כ שרורש בגמרא יש ררשות ןממה היאאסמכתא
 אחרים. מפסוקיםובספרי

 קנין(. ר"ה ע"ב ס"ז)יבסות



 נרקכ~ך~~דצך תי"ומערבת ר~ערטפדרצטדבץש

 לה מאכי5 5א לכהן ישדאל בת )יבמה( 1ערךב1התעד(
 הוא דאחיו קנין והא רחמנא אמר כספוקנין

 מיכ5 דמדאורייתא היא בע5מא דאסמכתא ר"תאומר
 משנה זו פ"ה( )כתובות בתוספתא דתניא ךעךךאכ5ה

 בתרומה אוכלת האשה אין אמרו רבותינו אב5דאשונה
 דלמשנה כו2מע 'טתבעל עד היבסה ו5א 5חופה שתיכנםעד

 ו5א זמן הגיע אע"פ רפ' ןבירושלמי אכלהדאשונה
 בתרומה ואוכ5ת מ'ט5ו אוכלת בעליהן שמתו אונישאו
 גמורה דאשתו פשימא ביאה אחר דאי ביאה ב5אוהיינו
היא.

 קנין(. ר"ה ע"ב ס"ז)יבמות
 הבא פנוי נמ:( )5עי5 דאמר לר"א אפי5ו 1ערךבטהתעה(

 נראה זונה עשאה אישות 5שם שלא הפנויהעל
 זר. לאיש זה דאין בתרומה מיפםלאר5א

 5א(. ד"ה ע"א ס"ט)יבמות
 רצדיך אע"ג בתרומה אוכ5 ער5ה פטוך 1עףומהתעו(

 אסרוהו לא כער5 'טנראה מפני מדרבנןשימול
בתרומה.

 מותבי(. ד"ה ע"א ע"ב)יבמות
 פי' המהור ע5 הממא מן תורמין ראין 1ערךב1התעז(

 וא"א 5אורו לא 5ו תתן דכתיב מ'טוםריב"ן
 משום תרומה אין דוכתחלה מעם היינו ךדעכבא כן5ומר
 שעת 5ו שהיתה היכא א"נ בקונמרם כדפי' כהןהפסר
 היתה ר5א היכא אטו יתרום לא דלכתחלה גזרוהכושר

 רעון4 שעה"כלו
 5תרום צריך ח5בו מכ5 מעוום אור"י

 היפה. על הרעה מן הוי הטהור על הממא ומן הימהמן
 אין(. ד"ה ע"א פ"מ)יבמות

 אחר מין שהם אע"פ וחומיו דיין אוו"י 1ערךמהתעח(
 הוי ו5כך חומץ וזה יין זה הן שמות שנימ"מ

 מרה ונמצאת קישות אבל תרוסה הוי ו5א מפימעות
 קישות הוא והרי נתכוין ר5קישות כ"כ טעות הוילא
 רתרם תרומה תרומתו בשונ3 המהור ע5 הממא מןךכן
 5ו. 'טנתכוין שםאותו

 קישות(. ד"ה ע"א פ"מ)יבמות
 5פוטרו שייך ולא מש5ם האוכ5 כטב1אה רט4ךב1דןתעמ(

 תרומה דשאני מיני' בררבה 5י' דקםמו2ום
 יצחק א"ר ןעןך ע5יו חמי'טיתו ויסף בהריא קראדג5י

 בדרבה 5י קם שייך ו5א קאתי 5כפרה דתרומהרתש5ומין
 קנייה. דמדאנבהי' כהטום מיחייב א"נמיני'

 אכ5(. ד"ה ע"א צ')יבמות
 5א וה5א 5בתיהם שומה 5חרש דמשגרין 1עףוב1התפ(

 אפומרופום 5הן שיש ךי"ל בטהרהישמרוה
 אין אפילו 5ח5ק יבאו פן 5הם חו5קין אין ומ"מבבתיהן
 אפומרופום.5הם

 וכו5ן(. ר"ה ע"ב צ"ט)יבמות
 אחת דחמה שיעוד 5ה דאין גדולה 1ערךב1התפא(

 אב5 5ממה שיעור 5ה דאין י"5 הכרי אתפוטרת
 תרומה גורנו כ5 5עשות יכול ראין 5טע5ה שיעור 5היש

 )מ"א( פאה כמם' דמדז"ג ניכרים ששירי' דאשיתדבעינן

 נדו5ה ר1ערךב1ה 'טיעוד 5הם שאין דבדים א5וגבי
 מוקף. בעימדאורייתא

 לתדום(. וד"ה וכי ד"ה ע"ב ל')גיטין
 מעשד תרומת אף מדרבנן יי"י מעשר יעררב1יןתפב(

 5עשותו 5וי בן רשאי דקאמר והא מוקףבעי

 בשבתות היינו ממ.( )ב"מ אחר מקום ע5 מעשרתרומת
 רנבי ךאךך"1ע )צנ.( ביבמות כראמרינן דשריויו"ם
 ובחששא המוקף( מן ש5א )שיתרום מפי חיישינןפקדון
 בשאר אב5 בו יגע שלא 5החמיר הדבר תו5יןמועמת
 בביתו פירות 5ו שיהא שכיחא ד5א חיישינן 5אמקומות

 אחר. ממקום יעשרו 5א אם 5שבת 5ו די יהאולא
 וכי(. ד"ה ע"ב 5')נימין

 מאומד דנימ5ת מעשר ותרומת גדולה 1ערוב1התפג(
 ש5א 5צמצם שירא דמתור מאומד 5תרוםמצוה

 דתרוכעת )בפ"ק דרבנן ךי"ל יפה בעין נומ5 פחותימו5
 5עשות מצוה אין אב5 תרומה הוי דמאומד מורובירוש5מי(

 יפה 5אמוד במתכוין במעשרות מרבה חשוב ו5אמאומד
 במתכוין. ומרבה 5הרבות במתכויןא5א

 נימ5ת(. ר"ה ע"א 5"א)גימין
 במחשבה רנימ5ת מעשר ותרומת גדולה 1ערךב1התפד(

 תרומה 5שם זה בצד עיניו שנותן בקונטדםפירש
 5ומר שרוצה כה2מע הפריש ש5א ואע"פ זה מצדואוכ5
 ושרינן הפרשה ב5א 5אכו5 שרי ונחשב דכתיבכמ2ום
 תרומה. הוי נמי דיבור דב5א ודאי ךכ:1 בשתיקהנמי

 בשבת כמו בשבת תרומות מגביהין אין אמאי א"כך44"1ן
 מרומע גבי מתקן חשיב 5א במחשבה ראפשר דכיון)קמא:(
 תיקונו תחי5ת אב5 מתוקן הוא שכבר מדומע דשאניךי"ל
 דמאי ואפי5ו במחשבה ראפשר משום שרינן 5א מב5של

 במחשבה(. ד"ה ע"א ל"א )ניטין בשבת. 5תקןאסוד
 שיועי5 נדו5ה 5תרומה 5הקיש אין מעשר 1ערךב11ןתפה(

 מעשר דהא הכרי 5ממור אחת חימהבמתכוין
 דמועי5 נראה מוסיף במתכוין אם ןב1יהך רחמנאאמר

 גדו5ה. 5תרומה 5הכידמקשינן
 כשם(. ר"ה ע"א 5"א)גימין

 במ5ו ד5פיכך מעם 5יתן יש ךב1עשך רט4ךב1דעתפו(
 הקרקעות אין בח"5 שעכשיו 5פי ומעשרתרומה

 מם מהם נותנים ואנו 5מ5ך הן כה2ועבדות שהריש5נו
 ומעשר. תרומה להפריש קרקע דין 5הם אין א"כלסלך

 כ5(. ר"ה ע"ב 5"ו)קידושין
 דכתיב תרומה במחשבה ישנן וקדשים תרומהתפז(

 וקרשים תרומתכם 5כם ונחשב י"ח()במרבר
 עו5ות. 5ב נדיב כ5 כ"מ( )ב' הימים בדברידכתיב

 שכן(. ד"ה ע"ב מ"א)קידושין
 הרבה דיש יפה בעין הש5יח רתרם היכא רורןמהתפח(

 אתא אפי5ו יפה בעין 5תרום דדרכם אדםבני
 תדומה תרומתו אפ"ה לכך ברעתי הי' 5א ואמרבעה"ב
 דעתי אצ5 דעתך ובט5ת אמרתיך להכי 5י' אמרדמצי

 ותרם וה5ך ותרום צא 5ש5וחו באומר אבלשאמדתיך
 ו5א יפות אצ5 כ5ך בעה"ב א"5 אם ש5יח בשוי'אפי5ו
 בני ררך שאין לפי תדומה תרמתו אין מהן יפותנמצאו
 הבינונים. א5א 5תרום היפות 5ברוראדם

 פיחת(. ד"ה ע"ב מ"א)קידושין
 שני איכא היפה ע5 הרעה מן בתורם 1עךךמהתפט(

 רחסנא רקאמד מה ע5 שעבר חטאחטאות
 הרעה נם תדומה דהוי תרומתו על וחמא היפה מןדיתרום
 בהדימכם וטא ע5יו תשאו ו5א שנאמר תרומה תרומתואב5
 חטא תשאו שבו הרעה את תרימו אם הא ממנו ח5בואת
 לסה. חטא נשיאות קרוש אינוואם

 אם(. ר"ה ע"ב מ"ו)קידושין
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 הברי את פומרת אחת חטה שמוא5 ראמר יערך15התצ(
 ובעינן כתיב לו תתן הא מקשים ראיתיוכו'

 לרצרץ דנ"ל הנז ראשית גבי כרררשי' נתינחכדי
 אע"פ סיהו אבל וכו' חשוב רבר לו ליתן סצוהדבוראי
 אחת ותרם זו סצוה לקיים רוצה אינו אם בבךשסצותו

 מצות קיים שלא אלא מבלו מירי ויצא ניתקן הברימב5
 הטסא מן תורמין אין רתרומות בפ"ב רצנן ןוק"ננתינה
 אע"פ היא תרוסה רינא מן תרומתו אבל וכו' הטהורעל

 פצוה,שחיסר
 רי"ד(. תום' ע"ב נ"ח)קידו'טין

 אריסא קימ.( )ב"ק רבא ראסר זאת יערדכ2דץתצא(
 הארים שהביא רסיירי י'.ל זבן קאמרנפשי'

 הנא אבל מביא לחלקו שהגיע ממה רמסתמאמבית
 ולא זומרא טר חושש הי' הפרדם מן האריסשהביא
 תמול הפררם לבעל יאמר לא חלוקה בשעת רשמאאבל
 ואכל לזה חשש לא אוטי ךרב: להם שנתתי מהבננר
 משום לא אבל עביר קא דנפשי' מרעתי' דאריסכהטום
 כשירע הבעה"ב( )היינו איסק בר סרי שיתרצהדסמך
 יאוש. הוי לא מרעת שלא דיאוש באביידהלכה

 סר(. ר"ה ע"א כ"ב)ב"ם
 לאתשולי מצוה הוה רמי רשיל"מ 5"ה יזרןמהתצב(

עלה.
 הוה(. ר"ה ע"א נ"ג)ב"מ

 להרים וצריך בק"א עו5ין מעשר ותרומת רזרןמהתצג(
 במאתים הכרם וכלי הערלה ס"א( פ"ב)ער5ה

 בתרומה מפי להרים דצריך ומעמא להרים צריך ואיןואחד
 השבמ גזל משום בירושלמי מפרש אימוריםסבשאר
 כהן.פירוש

 באחד(. ר"ה ע"א נ"ג)ב"מ
 קם"ל מאי לזרים אמורים דביכןרים רטאומהתצד(

 לזרים ואמורים בירושלמי כדמפרש די"לפשיטא
 ר"י רפליגי ררבנן או ראורייתא או שיעור הציאפילו
 ע"י אפילו לזרים דאסורה 5פרש י84ין עד.( לוסא1רא5
 שייריה. פדיון לה אין אמר )עד.( דביבמותפדיוז

 ואסורים(. ר"ה ע"א נ"ג)ב"מ
 שליח שאבדה פירש"י האבוד על שתורמין רצרדמהתצה(

 שתרמו אחר אלא לדין באו לא אך שנתרמהקודם
 לפרש ןיש בהם( פשעו שלא 5גזברים נשבעין)לענין
 שתרמו קודם ונאבד הנזבר ליד שבא האבוד עלתורםי1
 השליח ביד ועורנו הנבוי ועל הנזבר 5יד שהגיעכיון
 העתיר ועל שתרסו אהר שנאבר אע"נ תורמיןבררך
 לא הרמה 'טבשעת אע"פ לגזבר ולשולחו זמן אחרלגבות
 לשליח. עדייןנתנה

 נשבעין(. ר"ה ע"א נ"ח)ב"מ
 ונוהנין שיעור להם ויש אוסרין ןמעשך רצרדמהתצו(

 הבית. בפני ושלא הבית בפני הפירותבכל
 מה(. ר"ה ע"א י"ט)מכות

 בריטיני יאכילנה מכהן פרה ששכר ישראל רצרדמהתצז(
 על מזונותיה באין דמיירי לר"י נראהתרומה

 הבהן. על אלאישרא5
 ישרא5(. ד"ה ע"א מ"ו)ע"ז

 עכשיו מפרישין אנו שאין וכ2עשרדרצ רצרדמדרצתצח(
 ש5נו דקרקעות אור"ת חו"ל כקולי לאאף
 שאם הוא דמלכותא ורינא לטסקא 5שרים הםכהטועבדות

 ולכן לו ומשוקעות עכו"ם ביר כהטועבדות שיהו יתנם5א
 בתרומות נתחייבו לא כי אומר י"י אבל שלנואינם

 ומואב בבל מצרים כנון לא"י הסטוכות אלאומעשדות
 להקל יבאו שלא להפריש רנילים היו שם בי עסוןובני

 חכמים הייבו לא הרחוקים במקוסות אבל א"יבמעשר
 מרברי ןמשמע ויצהר ותירוש ברגן ואפילו מעשרשום

 כלל הפרישוהו 5א בארץ מרבריהם שהוא ררברהירושלסי
 ראין יוקא ייק יזטב1א הקרובים במקומות ואפילובחו"ל

 הפסוק. מן כלל אסמכתאלו
 בצר(. ר"ה ע"ב נ"ח)ע"ז

 יליף יום דמבול כיון חיים הר"ר הקשה יזרדב1התצמ(
 במיתה. יהא תרומה 'טאכל מ"י א"במתרומה

 מום בעל רבנן רממעמי היכי ני א"נ הרין הואדשמא
 בתרומה רכתיב ומתו ה"ה מום בעל ולא בו רכתיבששימש

 שאכל רמ"י בהדיא פירש דב:קובטרם יום במבול ולאבו
 במיתה.תרומה

 רגמר(. ר"ה ע"א י"ז)זבחים
 בזה"ז תרומה אם וא"ת הכרם וכלאי תרדמהתק(

 הכרם כלאי א"כ האר.1 קדושת במלה א"כדרבנן
 לא ראם ררבנן חר הוא הכרם דכלאי ןי"ל דרבנןנמי

 )תרומה( הבא אבל ראורייתא הי' הארץ קדושתבם5ה
 תאנים דתרומת ועוד הארץ קדושת דבטלה חד דרבנןתרתי

 ויצהר תק-וש דגן אלא מראורייתא מיחייב דלאמדרבנן
 כמו חמור הנאה איסור בהם שיש כיון הברם נלאיאיינ

 האריו. קדושת בטלה אם אפילומדאורייתא
 ר"מ(. ד"ה ע"א ע"נ)זבחים

 בשבת בקונטרם פי' דמאי של מעשך רצרןמתתקא(
 ררבנן ודמאי הואיל חשבת בבוד כמטוםהקי5ו

 בירושלמי הוא זה דכפעכם הן מעשרין ע"ה דרובהוא
 דכם8יבסס'

 על שבת אימת אחר טעם שם מפרש ךעוד8
 למעשר קובעת דשבת מיטום פי' אמת אומר והוא הארץעם
 יאבל לא בחול שאלו שאל רצני עליו שבת אימתואם

 כבור כהטום מ"ר ניחא עליו שבת אימת מ"דבשבת
 אמרו לא וכךטני בשבת יאכל בחול שאלו אפילושבת
 דאימת כהטום התם מפרש וטעמא במזיד ולא בשוגגאלא
 אמת. אומר והוא עליורימוע

 תרומת(. ר"ה ע"ב ל')מנחות
 מצותה רלכ"ע נדו5ה בתרומה דמעשרדת רצרדמהתקב(

 מעשר בתרומת משובח דהמונה וההיאבאומד
 נומל בן א5עזר רלאבא לפרש ונראה )בירושלמי(.וברבנן
 מצוה שתהא ולא מאומר רמועיל אלא ילפי לאנסי

 הו"ל א"כ מאומר לעשות לרבנן שרי והיכי ןא"רצמאוטר
 אבל במתכוין בשמרבה דהיינו די"ל המעשר עלמרבה

 רבל משמע אבל סרבה חשיב לא יפה לאומדבשטתכוין
 יפה. עין נחשב 5הרבות שירצהמה

 נימלת(. ר"ה ע"ב נ"ר)מנחות
 אוטד בה שייך אין מדאורייתא גדדלה רזרדב1התקג(

 שנתנו לפי אלא הכרי את פוטרת אחתדחיטה
 יש מעשך ןוערדמת אומד בה שייך שיעור חכמיםבה
 ןמצדה המעשר מן מעשר כדכתיב מדאורייתא שיעורא5ה

 יפה בעין נומל לפחות שלא שירא רמתוך מאומד5עשות
 ןא"רצ ר"ת גריס וכן מאומד אלא נרסינןן!נרצומפרצא

 מעשר תרומת 5תרום רשות לבעה"ב ריש )ל:(בגיטין
 רבעה"ב אורהי' רלאו '"ל גד1לה תרוסה לתרום שישכסו
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 יטעה אם ולוי כהן מפני מע'טר תרוסת מאומר5עשות
 'ט5ו.באומד

 נימ5ת(. ר"ה ע"ב נ"ד)מנחות
 1מוקמינן 5ו המוקף מן ממנו כתיב מעשר רט4רמתתקר(

 יפריך ווץא כעשר בתרומת ולא נדולהבתרומה
 5תרום חבירים נחשדו וכי מעשר תרומת גבי 5:()גיסין
 ךיערךמה מררבנן דהיינו ר"ת מפרש המוקף מןש5א
 נותן בע5מא בראמרינן בקונסרם פי' במחשבהניס5ת
 זה דכ5 בשתיקה נמי ושרי זה בצד ואוכל זה בצרעיניו
 בטחשבה )נס:( בבכורות אחר לשון פי' עךך מונחשבנפקא

 דשריא והא צריך רריבור וכו' 5ונין שני ואומרשמחשב
 רקרי רוכתי נמי ך*14שכומן מחשבה קרי הפרשהב5א

 תרומה. הוי נמי ייבור יבלא ךנראה דיבור5מחשבה
 ניס5ת(. ד"ה ע"ב נ"ר)מנחות

 בתוספתא ומיהו במחשבה דניטלת רצרומהתקה(
 יתרום 5א )דא5ם מברך דאי סשמעדתרומות

 שפיר בהרמה ידבר שלא אע"ם לברך( יכו5 שאינומפני
 בצד עיניו שנותן ע"י תרומה דשרינן כיון ךא"יןדמי
 ומעשרות תרומות מגביהין אין אמאי אחר בצד ואוכ5זה

 תיקון חשוב 5א דלהכי )קמא:( בשבת וכה2מעביו"ס
 אפשר נמי והכא במחשבה שאפשר כיון כשמעלהובשבת

 תחלת אב5 ניתקן שכבר מדומע דשאני ךי"לבמחשבה
 במחשבה דאפשר מסעם שדינן הוה לא סב5 ש5תיקונו
 בשבת. 5תקן אסוד דסאיואפי5ו

 במחשבה(. ר"ה ע"א נ"ה)מנחות
 אמאי 5ו תתן רכתיב בתרומה קשה וקצת רצרומהתקו(

 כנתינה כזית ניבעי הכרי את פוסרת אחתחסה
 כל5. שיעור 5ה דאין משמע וב:ירךשלמידשמעתין

 מי(. ר"ה ע"א ס')סנחות
 מם' בירוש5מי ר"י מצא רמעשרךרצ רצרךמירצתקז(

 בו נוהג אינו בחו"5 דירק נשים שתי פ'ח5ה
 דגן אב5 גד51ה תרומה אפי15 היינו תרומה 51אמעשר
 במעשר. בין בתרומה כין 5גמדי חייבין ויצהרתירוש
 מפדישין היו שבגו5ה רבותינו אר"י התמ איתאךדןכי
 ובס5ום )תרגוכרני( הרובים שבאו ער ומעשרותתרומות
 ממכינן ובס5ום הרובין שבאו רקאמר דבירו'2למיואההיא
 ךך"ון ומעשרות תרומות מפרישין אנו שאיןעכשיו
 יהבי ד5א מהנהו א5א מפרישין היו 5א דבימיהםאומר
 הרחוקים שמא 5פרש יש ךער41 )מסים( וססקאכרנא
 חכמים. תקנו 5א כמונ1מא"י

 והתיר(. ד"ה ע"א 1')חו5ין
 שנמצא מפרישין אנו ראין ךמעשרות רט4רכמווןתקח(

 מן פסור ו5ה5ן רמכזיב דטאמר דהאבירוש5מי
 ממבינן. ואהא הוראי מן אף א5א דמאי דוקא 5אוהרמאי

 והתיר(. ד"ה ע"ב 1')חולין
 ו5א בעצמו טמא כהן אכ5 אם שהוכשרה רערימהתקס(

 רכי הנוף סומאת איסור 5יכא חבירו 5ותחב
 תרומה איסור רק ו5יכא ועומדת ומחו55ת סמאה בהנגע

 בעשה.שהוא
 בנטמא(. ד"ה ע"א ק"א)חו5ין

 הכרי פוטרת אחת דחיסה שיעגר לה אין רט4ךמךלתקי(
 תרומת בגון שיעוד 5ה שיש תרומה ישאבל

מעשר.
 הי5בך(. ד"ה ע"א ב"ז)בכורות

 להתירה ברוב בסלה לארץ חוצה יערךמתתקיא(
 אבל ברובא 5ה מבמל רבה כדשאמר סמאלכהן

 ומאה. באחד א5א ע51ה אינה5זרים
 תרומת(. ד"ה ע"א כ"ז)בכורות

 רמצריך בהא כוותי' ה5כתא 51ית חך"ל יערךמתתקיב(
 אפי5ו א5א חו"5( בתרומת מת )סמאסבי5ה

 בעי. 5אמבי5ה
 ו5ית(. ר"ה ע"ב כ"ז)בבורות

 5עשות מצוה 5וי בן רע5 נהי יפה עין יעףךמה,תקיג(
 5כהן( מעשר תרומת כשנותן )היינו יפהבעין

 5ו יש ואפי5ו אחרים בש5 יפה עין 5עשות 5ו איןמ"ם
 ו5וי כהן ש5 מתרעומתן עצמן 5הוציא 5עשות איןרשות
 ש5ו. באומד יסעה אם זה או זה ע5יו יתרעמוש5א

 כשם(. ד"ה ע"ב נ"ח)בכורות
 בעין שיתרום כדי 5מצוה מאומד ינם5ה רצרומהתקיר(

 בעין נוט5 פחות יסו5 שלא שירא שמתוךיפה
 ו5א במדה 5א תורמין אין דתרומות בפ"ק כרתנןיפה

 במנין. ו5אבמשק5
 כשם(. ד"ה ע"ב נ"ח)בכורות

 ב5ח שנוהגת 5פי )ודמעך( רמע נקרא ועןךמהתקסו(
 ביבש א5א אינו ךב:יכורים רמעות()מ5שון

 ביכורים יוקדם דע"כ ךב:מכילתא מלאתך(.)ונקרא
 ותרומה ומ5אה ראשית שמות ר' 5הו ראית כה12םלתרומה
 ודמע ראשית שמות ג' אלא 5ה 5ית ךרצרךמהוביכורים
 א5א בה שאין ראשין 5מעשר תרומה ריךקדמותרומה

 ראשון מעשר ךיךקדם מעשר ותרומת מעשר שמותב'
 מ5אתך ורצ"ך שני מעשר אחד שם א5א 5ו שאין5שני
 5א שבהן שחמור משתעי קא ראכו5הו תאחר 5אודמעך
 5ק5. החמור תקדים א5אתאחר

 שהקדים(. וד"ה מ5אתך ד"ה ע"א ד')תמורה
 מכשיעוד פחות 5אכו5 5עוברה התירה וערךמהתקסז(

 אפי5ו וא"ת גופה( )בשנפס5ה הסכנהמפני
 תרומה 5אכ5-1 5ענין מיירי הכא רי"ל נמי סכנהב5א
 נמי. כשיעור אפי5ו תרומה 5אכ51 ב5א אבלאח"כ

 התירו(. ד"ה ע"א י"ג)כריהות
 בנמצא סמא דהינוק דהא דספרש 5ר"ת וערךמהתקיז(

 ניחא אותו מגפפות נדות דנשים משוםעיסה
 רוב מפרש רך"רצ אשה. סומאת הוי תינוק דנםקצת

 וכהטקה. באוכ5 שייך דסיפוח בעיסה מטפחיןתינוקות
 בעיסה 5ספח תינוק של שדרכו מפני איכאיב:ירושלמי

 אבל וכו'. מטפחין אין דמיעוס משום מטהרור"ם
 5עי5(, )בנזכר סמא רוראי ר"ת אומרהתינוק

 רוב(. וד"ה האמר ד"ה ע"ב י"ח)נדה
 סשום וקדשים תרומה שורפין הארץ בעם רצרומהתקיח(

 זב הוא אם דאורייתא דסומאה דררא בי'דאית
 דאורייתא. סומאה שום 5ו אין עכו"ם אב5 נרה בוע5או

 וזובו(. ד"ה ע"א 5"ד)נרה
 בסי5ה דתרומה ראי' ריב"א מביא מבאן ועריבוהתקיס(

 מקדשו מאת בספרי דדרשינ והא ראורייתאברוב
 בעד5ה וכן היא. בע5מא אסמכתא בק"א דעו5הממנו
 ברוב. בט5 מה"ת נ"ב ומאתים אחר שצריך הנרםוכ5אי

 אתי(. ד"ה ע"א מ"ז)נדה
 בקומצו. 5קמוץ שיכו5 כש שיעייי דטחשן רט4למרןתקכ(

 י"א(. פ"ת)מעי5ה



רנד נהטראוצר תי"ומעינת התוספותקובץ

 הפנימיות. ממאונ5ות נם5 הדשן ר~רומתתקנא(
 דוקא. הגח5ים מן קמורתובהקטר

)תמיד(.
 הוא. דרבנן ספיקא רר~רי ר~ריתקכב(

 אנן(. ד"ה ע"ב כ"ו)כתובות
 דהכא וי"5 אמרינן 5א אהרדי דסתרי חרמרי ר~ריתקכנ(

 5החמיר וכמד 5החמיר כמר פסיק 5ןרמספקא
 גבי 5החמיר כו5ן כדברי ה5כה )מז:( 5קמן איכאוכה"ג
 צורות. וחצר כנרותסימני

 ה5כתא(. ר"ה ע"א 5"1)נדה
 דחביבי איידי דאמרינן והא משתמעי 5א קלי ר~ריתקכר(

 כדאמר ק5י תרי ומשתמעי דעתייהו יהבו5הו
 וקודין ק5י תרי דמי לא יצא שנים קראוה מני5הנבי
 1כוד אחד קו5 כמו דברים שני שקורין ק5י לתרי אחדדבר
 5שמוע יכו5 האוזן אין כהטונות רהקו5ות שמור אחדוקו5
 דחביבי. אףכ55

 עד(. ר"ה ע"ב 5"ט)סוטה
 עשה ע5 דאמר אחרת ברייו;א ואינא ר~שובהתקכה(

 עניני בין 5ח5ק יש ועוד מכפרת תשובהו5"ת
 5א אבל 5ו דמוח5ין ויש מיד לו ומוח5ין שכ ישתשובה
 ואם תו5ין עונש ואותו עונש יש ועריין גמודהמחי5ה
 עונותיו. לו יתכפרו יסורין ע"י לבו בכ5שב

 הא(. ד"ה ע"א ה')חגיגה
 אך בתשובה אפשר איש אשת ע5 בא ר~ש,ובהתקכו(

 גרו5ה. ותשובה בימורין ומתכפר רבק5ונו
 י"ר(. אות חגיגה תוס')פסקי

 רשאי אין אחר אפי5ו תשובה עשה אם ר~שובהתקכז(
 ראם 5השמיענו צהיך ו5מה בנו מכש"כ5ק55ו

 שם ה1כיר דאם רי"ל 5ק55ו. 5בנו אסור תשובה עשהאביו
 אע"מ נירוי בו שנתחייכו דבר עשה או 5במ5השמים
 מיפמד. ו5א חייב תשובהשעשה

 כשעשה(. ד"ה ע"ב כ"ב)יבמות
 א"א ע5 הבא דגם אומד חיים ה"י ר~שונהתקכח(

 בהן שיש עריות שאר או בן ממנהוהו5יר
 בתשובה אפשר מ"מ לתקן יוכ5 5א מעוות זהוממזרות
 אבל תשובה 5עשות א5א 5ו צוה ד5א הקב"ה 5ושצוה
 דאמרינן דאע"ג ישיב 5מי יורע אינו 5רבים שגזלגז5ן
 היא. מע5ייתא תשובה 5או מ"מ רבים צרכי בהןיעשה

 התם(. ד"ה ע"ב פ"ח)ב"ב
 חבירות דברי ע5 נזהרין שבנ5וי ח15 ר~שובהתקכט(

 שגונבי אותן מקב5ין אין נזהרין אינםובסתר
 אף מעשיהם ק5ק5ו 5גמרי אם אב5 הם הבריותדעת

 5גמרי. חזרה דחוזרין כשישובו אותן טקב5יןבפרהסיא
 איכא, וד"ה וכו5ן ד"ה ע"א ל"א)בכורות

 וכו5ן(. ד"ה ע"א 1'ע"ז
 לעשות וצריך ס"ת נגר אסור הממה ר~שמישתקל(

 בשאד אב5 5החמיר יש בחוכהטים וגםמחיצה
 בע5מא. בכיסוי דייןמפרים

 ספד(. ר"ה ע"א כ"ו)ברכות
 אסודין במקומן ש5א ושנינה שארון נ"ז ר~שמישתק5א(

 אחר היו ארונות רשני ואור"י המטהבתשסיש
 במ5חמות מו5יכין היו ואותו מונחים ה5וחות שברישבו
 שנעשה עך 5סיני בעלותו כהטה שעשה עץ ארוןוהוא
 האחרונות לוחות כו נתנו ואז בצ5אל ':עשה זהבארון

 במקומו. הי' כשלא בתה"מ נאסרין שהיו הכא אייריובההיא
 כ"ז(. ר"ה ע"ב ס"ג)עירובין

 שרוצה 5מי אלא רעבון בשני אסור 5א ר~שמישתק5ב(
 שאר אב5 שימש 5א ריוסף בחסידות עצמו5נהונ

 בין נו5דה יוכבד האיך נידקא ך2:טן שימיטו אדםכני
 הי'. רעב עת העת ואותוהחומות

 אסור(. 1-"ה ע"א י"א)תענית
 5שמש שאסורה 5ענין נקראת גרו5ה ר~שמישתק5נ(

 בשנים ת5יא ו5א יטערות ב' כשמביאהכמוך
 בירוש5מי. הואוכן

 אחר(. ד"ה ע"ב י"ב)יבמות
 קטנה במוך משמשות נשים שלש ר~עממיש,תק5ד(

 דגרמינן ומסקינן תטות ושמא תתעברשמא
 בקמנות נתעבדה דאם סברא דהי' ותמות תתעברשמא
 חיה פעסים בנד5ות וי5דה אחד( ויום שנה י"ב)קורם
 מיתה בקמנות ה5ידה שתנרום הי' מסתברא 5אאבל
 דכ5 ליואי בד כרבה האמת דמתרץ רעך1- העיבודא5א
 מת. ועוברה מתה היא הזמןתוך

 שמא(. ד"ה ע"ב י"ב)יבטות
 )קמנה בסוך משמשות נשים שלש ר~שמיש,תק5ה(

 במוך 5שמש מותר הקונטדם מי' ומניקה(סעוברת
 ד5א אע"נ זרע השחתת משום אסור נשים שאדאב5

מיפקדא
 דך"ר~

 5יתן אסוד ודאי תשמיש ד5פני אומר
 זרע כמכר5 הוא והרי בכך תשמיש דרך דאין מוךשם
 תשמיש לאחד מוך נותנת אם אב5 האבנים וע5 העציםע5
 איתסרו ד5א ואי5ונית אקטנה דהוה מידי 5אסור נראהאין

 במוך דבושמשת נינהו בנים בני ר5או אע"נבתשמיש
 במוך. לשכהט צדיכות היינו הכאדקתני

 ש5ש(. ד"ה ע"ב י"ב)יבסות
 מעוברת במוך משטשות נשים שלש ר~שמיש,תקלו(

 דכשהיא בקונטרם פי' מנדל עוברהתעשה
 ופוחת חבירו את האחד דוחק ומתעברת וחו1דתמתעברת
צורתו

 י41"ר~
 כעעעכרת כשהאשה הוא דסנד5 מפרש

 בין זרע השכבת נכנס סוך בלא משסשת אםתאומים
 משמע וכן סנד5 האחד את עושה אותם ודוחק הו5דותשני
 )כה:(.בנדה

 שליט(. ד"ה ע"ב י"ב)יבמות
 ואונן ער כמעיטה דחשוב נררכה ש5א ר~שמישתק5ז(

 כן 5עשות ורגי5 זרע 5השחית כשמתכויןהוא
 שלא אשתו על 5בא ומתאוה בע5מא נאקראי אבלתמיד
 ו5א(. ר"ה ע"ב 5"ד )יבמות שרי.כררכה
 ותימה כדרכה שלא 5שמש ראסור משמע ר~שמישתק5ח(

 דרבי 5קמי' דאתיא ההיא אמר )כ:(דבנדרים
 התורה בתי לה אנני והפכו 5ו ערכתי ש5חן לי'ואמרה
 כדרכה ש5א היינו והפכו הכי דה5כתא ומסיק 5והתירתך

 היא הפכו דאי ויענה אותה וישכב שנאמר בכךשמצמערת
 דהתם ןארך"י כך. ע5 קוב5ת היתה 5א לסמה והוא5מע5ה
 זרע השחתת רליכא כיון רשדי זרע הוצאת ב5אסיירי
 בע5מא רבאקראי אור"י וערך ואונן. ער כסעשהל"ה

 ואונן עד כמעשה חשוב ו5א שרי אשתו ע5 5באוסתאוה
 תמיד. ודגי5 5השחית כשמתכויןאלא

 ולא(. ד"ה ע"ב 5"ד)יבמות
 הקונטרס פירוש לקיים נראה 51י"י ר~שמישתקלט(

 מעוברת )קטנה במוך סשכ1וטוק נשיםרשלש



 נחטראוצר תי"וטעף5ת התוספותקובץש
 אסורות נשים דשאד אע'נ במוך לשכוש שמותרותומניקה(
 התשמיש אחר הסוך דנותנת ד"ת דלפ" זדע השחתתכהטום
 אסורה מ"מ ורבי' פרי' על מצווה שאינה דאע"פ אסורנייכ
 זדע. להשחיתהיא

 שלש(. ד"ה ע"א ל"ט)כתובות
 צער שיש הש"ם ידע לא וני לי"י קשה רצשמישתקם(

 חולות קטנות וכמה ראי2ונה בביאה לבתולהנדול
 תשמיש תאות משום בעילה דצער לך"י ךנךאהמזה.
 אח"כ. אלא תשטיש בשעת באאינו

 צער(. ד"ה ע"א ל"ט)כתובות
 אסור טהורה באשתו אפילו צניעךת רן17מי17,תקכחש(

 הויין נדה ךננאשתו מקום. באותולהסתבל
 אסור. באצבע אפילו ך1נא"א מהוגנים. שאינם בניםלי'

 הסדין. מסלק מעט מעט בנחת בל01י טפחמגלה
 כסותר ריצוי. בעניני עמה מדבר לךצדת%41ךיכה

 אחור. כננד פנים אף כדרכה שלא פעמיםלשטש
 ל"ח-ם'-ם"א-ם"ב(. אות תום' פסקי)נדרים

 כהטכהם הבא דגרסי מפדים ויש המטה רןשמישתקמב(
 שונאן( שהקב"ה דברים מהד' )הוא ערוםמטתו

 תשמיש בשעת צנוע להיות לו שיש וטעמא בויק"ר הואוכן
 פ"ה זגי מקדקש ר"ה בר ך1נון )כ.( בנדריםבדאמדינן
 ךקשה ב"ב. ממנו להוציא בכילה התלוייםפעמונים
 רייה נגירסת לו ךנךאה צניעות. מידת זה דאיןלריית
 זבובים. גזי מקרקשוהערוך

 מקדקש(. ד"ה ע'יא יי'ז)נרה
 מטותיהן שמשמשין מלוני בית המטה רן17מישתקמנ(

 במקום או בלילה ומיירי עבדיהןבפני
. 

 אפל
 אסור. עבדיהם בלא אפילו אודהדבמקום

 שכהטמשין(. ד"ה ע"א י"ז)נדה
 ס"ת תיבת מן לעשות אסור קד1שה רצשכהשיתקמד

 הפדוסה היריעה מן ךכן עליו. ס"ת שמניחיןכסא
 תשמיש הוי מבחויו הפרוסה היריעה ךאפילךבפנים.
קדושה.

 מ"ח(. אות תום' פסקי)סוטה
 לרחוץ ר"ת התיד אבלה יולדת באב, רןשעהתטטה(

 בירושלמי. וכן בת"ב נמי ךלךרקךץ שבעהתוך
 אסטנים(. ד"ה ע"ב מ"ז)ברכות

 דאין בירושלמי בט"ב לנשים טבילה רן"ב,תקמו(
 דכדאי הבהנים סנן דר"ח כוותי' דהלכתאטובלין

 בשנה. אחת טבילה עליו לאכד אלקינו ביתהוא
 לא(. ד"ה ע"א קי"א)שבת

 ב"י ברי'י מילה בברית הי' סעשה באב רצשעהתקמז(
 אב"ד הי' והוא בשבת בא' באב עשרהשחל

 הי' שלהן שי"ט מפני ורחצו גדולה מנחה להתפללוצוה
 כהטום שהחיינו מבדכין דלא ךועאי וכו'. אנכי ששכדבתיב
 דינוקא.צערא

 דילמא(. ד"ה ע"ב מ')עירוכין
 יושבין היינו מ"א יהורה רבי אכך תניא רן"צנתקמח(

 והביאו הי' בע"ש להיות שחל ות"ב דע"קלפני
 רע"ק כי בידינו קבלה ר"ח בפי' וכו' פשולנלת ביצהלו

 ביצה לגמע הדופאים לר"ע והביאו הי' מסוכן שנהאותה
 יום מבעוד התענית ךב1תחיל היום. באחריתמנולנלת

 סנירא יוסי דר' ךשד הלילה. תחלת לכוין שא"אלפי
 עלין 5עמוד יכול אדם ואין עין כהרף השכ"2ות ביןלי'

 ראורייתא ש15 דתוספת יוחכ"ם דאפילו דאמרינןיעיך4
 חפסיק. שבבר אע"פ לאכולשרי

 א"א(, ד"ח ע"א ט"א)עירובין
 ספק יום ספק )היינו מותר ספיקו אפילו רז"11תקמט(

 פשיטא יום ובודאי לאכול( עוד מותרלילה
 דתוספת אסור יום ודאי אפילו ןצניןך:כ"פדכיתר.
 דאורייתא.יוהב"פ

 לאו(. ל'ה ע"ב נ"ד)פסחים
 אבל דברים ה' אירע בתמוז בי"ז רגם אף רן"ננתקנ(

 אחת דצרה ועוד טובא תקיפא ביהמ"קחורבן
 בו.הובפלה

 הואיל(. ד"ה ע"ב י"ח)ר"ה
 בדי' יוסף בידושלמי ויוהכ"פ באב רצשעהתקנא(

 ע"ג ומעבידה כטפה ומקנח ידיו מרחיץדדיב"ל
 כדי הכר תחת סמרמוט מניח הי' יונה ךנניעיניו.
 עיניו. ע"ג ומעבירוללחלחו

 אמר(. ד"ה ע"א י"ג)תענית
 ת"ב שהרי הקברות לבית לילך בב"ם נוהגין רן"צנתקנב(

 שיצאו הגשמים פפני עושין שהי' כמו ת"צהוא
 הקברות.לבית

 יוצאין(. ד"ה ע"א ט"ז)תענית
 ובהנאתו בבבודו ולמעם לצער אדם חייב רן"צנתקנג(

 ישבב לא בדים שני על לישכב רגיל הי'שאם
 בולי חייבות אינן ומניקות עוברות אבל אחד עלב"א
 עיוהכ"פ ךכן יום. מבעוד המפסקת סעודה ך114כליןהאי.

 היום עוד הי' אם מ"ם אבל מה"ת. יוהכ"פדתוספת
 סעודה אחר עיוכ"פ אפילו ולשתות לאכול מותרגדול

המפסקת.
 כל(. ד"ה ע"ב ל')תענית

 מליח אפילו בשר לאכול אסוד ת"ב ערב רן"צנתקנד(
 מייח בשר לאכול רגילים דאנו ביון מרובהמזמן

 שהוא מקומו לשנות ךשבךיך בשתייתו. למעם צריךךכן
 ואב5 שישב ריב"א של מנהגו שהי' כמו בו לאכולרגיל
 מנוול. שהי' מקום לכיריים תנוד בין ת"בערב

 ואע"ג(. ד"ה ע"א ל')תענית
 מותר פשתן דבלי דר'יי כהטמי' דשלחו אע'יג רן"בתקנה(

 לתת רש"י מורינו לנו החמיר מ"ם במועדלכבם
 היכא אבל ת"ב בה שהי' שכוע אותה לכוכס שלנומדינין
 ואי5ך מחצות ולספד לכבם מותר בשבת בה' תאבדחל
 טורח מפני ע"ש עד להמתין דאין השבת כבודמפני
 ותרווייהו(. ד"ה ע"א ל' )תעניתהשבת.
 בשתי ד"ל תבשילין ב' יאכל דלא ת"ב ערב רן"צנתקנו(

 שעושין תבשיל לאכול לאסור אין אבלקדירות
 ומביצים. ומנבינהמבצ5ים

 ערב(. ד"ה ע"א ל')תענית
 דהאוכ5 אטדינן הא לעקור רבי רצה האיך רן"ננתקנז(

 ידוש5ים ש5 בנחמה רואה אינו בת"בושותה
 נדול אאעכ חבירו ב"ד דבדי לבטל יכול ב"ד דאיןועוד
 מחומרא אלא לעקרו רצה דלא ךי"ל ובמנין. בחכמההימנו
 מתשיעי לעקדו דיצה איינ תעניות. כה2אר יותר בושיש

 בעשירי. קבעתי' התם הואי אילו בדאר"י בעשיריולקבעו
 וביקש(. ד"ה ע"ב ה')סגילה

 בתענית המסקנא דלפי הרשב"ם בשם רן"צנהקנח(
 הה"ד בצונן ודנליו ידיו פניו לךתוץ סותדךאבל



רנה נהמראוצר תי"ףטעיטת התוספותקובץ

 לרחוץ אוסר שהי' שמעתי ר"ת ובשם ויוהכ"פ. באבמ'
 להו רחשיב שחרית מיריו חויו ויוהכ"פ באב במ'כלל
 בפיו לינע יכול ואינו הואיל וצואה בסיס מלוכלכותכמו
 לא(. ר"ה ס"ו)מו"ק מלך. בת כה2וםועיניו
 רשרי זקני יצחק רבי אומר הי' תפילין ון"ב,תשנמ(

 רשרי. בשלישיכמו
 שלישי(. ר"ה ע"א כ"א)מו"ק

 שלשה לאחר כמו באב מ' שחושב למרין מצינו ון"בנתקם(
 ואיני באב ס' בביהכ"נ שבאים סומכין וע"זבאבל

 מכאן(. ר"ה ע"ב כ"א )מו"ק מוב. מנהג הוא אםיורע
 ששום להש"ם נראה יאין וי"5 אירוטין ון"ב,תקמא(

 לא אם בת"ב לארם רשרי אמתני' יחלוקתנא
 מאי(. ר"ה ע"א מ"נ)יבמית בפירוש. ברייתאיסצא

 מלישא ממעסין בתוכה ת"ב שחל ישבת ון"בנתקמב(
 בתרא )בפרק בירושלמי ולנסוע מלבנותוליתן

 של אבורנקי כנון שמחה של ונסיעה בבנין מוקירתענית(
 כנון שמחה בשל איירי נמי ומתן רמשא וי"כממלכים.
 שימעסו אסר קא ומתן משא יייבויי ונראה חופה.צרכי
 ימים. מבשאריותר

 מלישא(. ר"ה ע"א מ"נ)יבמות
 ראם ר"י ואומר בת"ב מבילה באב, ועשעהתקסג(

 רלית למבול אסורה באב ס' ליל מבילתהאירע
 בס' בין כררכן מובלין מבילות חייבי רכל כהךהלכתא
 בית הוא רכראי כר"ח קיי"ל אלא ביוהכ"פ ביןבאב

 בשנה. אחת סבילה עליו לבטלאלקינו
 הא(. ר"ה ע"א ס"ח)נרה

 בב"א. ביהמ"ק שיבנהיה"ר

 ברירהטערכת
 ימצא מזה וחוץ דברירה, התוספות כל היטב בעהי"ת ביררתי הש"ס בכל כ"כ מפוזרים "ברירה" עניניכאשר
 וכן בכלל. ועד שנ"ב אות עד של"ז אות מן בי"ת מערכת ח"א זה ב,,קובץ" ברירה עניני ה,,קובץ"לומד
 שכמעם אני בטוח יחד ובצירות כ"ג-כ"ד אות בי"ת מערכת והשממות" "מילואים של שלישי בחלק חכרךבזח
 המזג. יחסר ולא בה,,קובץ" ישנם ד,,ברירה" חתוטפותכל

 שלקחו נשים שתי אומר יוסי רבי והתנן בגם' ברירהא(
 איזהו לכהן קיניהן שנתנו או בעירוב קיניהןאת

 אמר חמאת יקריב שירצה ולאיזה עולה יקריב כהןשארצח
 שיקריב שכל הנשים שהתנו הקונמ' פי' כשהתנו חתםרבה
 שתולה נמורה ברירה דהיינו לפי' וקשה שלה יהאלשמה
 שנתערבו רכיון שלה שהוא יתברר שיעשה ש,ה הכהןבדעת
 כשהתנו לפרש לר"י ןנרחאדק ברירה. בלא כלל א"אחקינין
 בנתנו וכן שלד יהי' וזה שלי יהי' זה לקיחה בשעתהנשים

 בשעת ופירש למוכר ונתנם בעירוב לכהן קיניהןרמי
 הקינין נתערבו שלא ונמצא לזו זה וקן לזו זה קןלקיחה
 המעות.אלא

 כשהתנו(. ר"ה ע"א ל"ז)עירובין
 לי' לית בררבנן ראפילו תנא האי מאן בגמ' בנרירהב(

 ירק של ראנורה יוסי רבי למימר מצי הויברירה
 הוה איפור בלא איפוך אלא בנבמ' מדדבנן רהויהיא

 ןכמיהך רר"ש רבנן ברירה לי' לית רבדרבנן תנאאשכחן
 רלית מאן קמבר בסמוך רקאמר הא שפיר אתי לאלפי"ז
 בדאורייתא. ל"ש בררבנן ל"ש ברירהלי'

 אלא(. ור"ה מאן ר"ה ע"ב ל"ז)עירובין

 הלוקח דם"ל שמעון רבי אפילו מפרש ומהר"י בנרירהנ(
 לונין שני לומר יכול אינו וכו' הכותים מןיין

 ברירה אין כה2ום מעמא דאי וכו' להפריש עתירשאני
 ואמר מבל של רמונים שני לפניו )הי' רבכאן שפיראתי
 יררו לא ואם זה על תרומה זה יהא היום גשמים ירדואם

 מהן אחת היתה רודאי זה( על תרומה זה יהא היוםנשמים
 מינייהו רחר ברירה ראין ואע"נ לאכלן הכהן ומותרתרומה
 אלא(. ד"ה ע"ב ל"ז )עירובין תרומה.וראי
- נא. )קידושין איתמר בנם' בנרירהר(  עח:( מנחות 

 תורה )ולחמי חלות שמונים על שנשחמהתורה
 רבי שמונים מתוך מ' עלה קרשו אמר חזקיה חלות(ט'

 ור"י וכו' שמונים מתוך מ' עלה קרשו לא אמריוחנן
 לפרושי ל"ל אפרים הר"ר הקשה מכוין קא גרול לקרבןמבר
 רר"י לי' תיפוק קמכוין גרול רלקרבן ט,2ום רר"ימעמא
 )ב"ק הן לקוחות שחלקו האחין רקמבר ברירה לי'לית

 לבירורן צריכי רלא ברירה כאן שייר דלא ד14דך"יסמ:(

 בתערובתן. ראיתנייהו היכא כלרקרשי
 ומר(. ר"ה ע"ב נ')יוכאש

 כאחר פמחים שני על נמנין אין והתניא בנם' בנרירהה(
 ולא ברירה ראין מברה רברייתא בקונמרםפי'

 צא לעברו )רהאומר ברירה ריש קמבר רמתני' לשנויימצי
 הראשון( מן יאכל וטלה גרי שחמ הפסח את עליושחומ
 יאכל. שירצה מאיזה למיתני הו"לרא"כ

 והתניא(. ר"ה ע"ב פאח)פסחים
 אהלות לז: ביצה מח. )עירובין והתנן בגם' בנרירהו(
 להוציאו חשב וכו' הרבה פתחים ולו בבית המת מ"נ(פ"ז

 תיסה אבל וכו' הפתחים כל על מצלת וכו' מהןבאחר
 ולו בבית כשמת כמ2כחת היכי ברירה להו ראיתלב"ה
 לבמוף למימר איכא הא ממאים רכולן הרבהפתחים

 דמופו מתחלה הרבר הוברר פתח בההואכשמוציאין
 המת והוציאו חדש פתח שעשאו כנון ןי"ל שם ררךלצאת
 במקומו. המת רנשאר מיירי א"נ ברירה שייךרלא

 ב"ש(. ר"ה ע"א י')ביצה
 ואומר הסוקצה על ארם עומר ע"ב ל"ר)ובביצה

 ושם ברירה ריש בהכי וסני וברש"י וכו' נוטל אנימכאן
 ירושלמי(. מביא ואומר ר"הבתום'
 סוטות לשתי מנילות ב' כתב רבא בעי בגם' בנרירהז(

 לאו הא ואת"ל וכו' מהו אחר כוס לתוךומחקן
 מהו וחלקן חזר שתיא קא רירה לאו והא שתיא קארירה
 רמולה לברירה רמי לא האי תיקו ברירה אין או ברירהיש
 מהן אחר של חלקו הוכר לא דהתם נא:( )ב"ק הבורמן



 נחמר אדצר חהשמטדת ברירה אות מילהאים התומפותקובץ5%

 כמ2ני בט4'רזץ ןמן ונתערב. הכתב הוכר הכא אבללעולם
 לכולהו וכן מעולם המעשר הוכר לא נמי ממ:( )ב"קלונין

 דמייתי לברירה דמי 14ננל )כה.( בנימיןברירות
 אע"ג וכו' בעירוב קיניהן שלקחו נשים שתי )לז.(בעירובין
 שנקח במה מתכפרת זו ל"א אחת כל דמי מתחלהדהוכרו

 חזינן מיהד ברירה דאמרי' איפכא או וכו' חבירתהמדמי
 בין לאיפלוגי דליכא אלמא ברירות אשאר לה טייתידקא
 ברירות. לשאר מתחלה שהוכרהברירה

 חזר(. ד"ה ע"א י"ח)סומה
 ד' ונברור אהא )נה:( ביומא הקשה וריב"א ננרירדץח(

 נזיר )פ"א( דמעילה כתוספתא דתניאזוזי
 לשלמי ואלו לעולתי ואלו לחמאתי אלו ואמר מעותשהפריש
 המעות שליש ליקח אכל שרי ככה"ג ורוקא וכו'ונתעדבו
 הוו דאלו הדכר הוברר ונימא לחמאת בהמה כהןוליקח
 למיפשמ. רכא סצי הוה הני מכל מיהו ל"א חמאתרמי
 כל א"כ כה"נ ברירה למימר לן אית אי ר2ימהלעןך

 דעדז4 ברירה. כמ2ום ויחלק יחזור שבעולםהתערובות
 אמאי

 ויין לשמן כילה דיש דקיי"ל )יג:( מר"ה לי' פשימלא
 לה מייתי )פ.( ובזכחים לח בדבר כרירה דאיןנמצא

 לי' מיבעיא קא דהכא דנר41ה וכו'. ורכנן דר"אפלוגתא
 שתהא הסגילה מן אמחיקה אלא קרא קפיד לא ל"אטי

 הרי וכו' אחד כום לתוך אכל שלה המים לתוךניכרת
 כרירה. אין רילטא או מימי'הוכררו

 חזר(. ר"ח ע"א י"ח)מומה
 ברירה יש אלמא נימא הוי מיית ולכי בגמ' ננר'רהמ(

 כיון כרירה צריך הוא רתנאי אע"נ בקונטרםפי'
 מאליו מתקיים והתנאי הוא מפק התנאי וכשעת בידוראין
 כן רש"י כרברי דבפיים גמ ל"ה כרירה כה2ום לאואי
 שירצה ע"ם בועליך דהריני ברירה צריך בתנאי אפילוהוא
 כדעת תולה בין מחלק דרב ןי"ל ברירה לקמן חשיבאבא
 ברירה לי' אית אחרים בדעת וכתולה ברירה לי' ליתעצמו
 לר' שמעינן אחרים בדעת בתולה דאפילו קשהאבל
 לה ומייתי )מ:( בשקלים רתנן ברירה לי' דליתיהורה
 מפני חוכה לקיני שופרות היו לא ר"י רקאמר )נה.(ביומא

 בעלי' שמתו חמאת כה2ום מעמא התם ומפרשהתערובות
 בדעת בתולה אפילו יוחנן ולרבי ברירה לי' רליתוכמ2ום
 בי"ת מערכת ח"א הקוכץ בזה )ועייז ברירה. לו ישעצסו
 ולכי(. ד"ה עאב כ"ה)נימין של"מ(.אות
 כרירה לי' לית יהורה רדבי רם"ר למאי תימה ונרירהי(

 שחלקו האחין ראמר יוחנן כרבי מברא"כ
 דמייתי כושכחת לא אאכ ביובל לזה זה ומחזירין הןלקוחות
 אלא להן דאין נון בן יהושע ער חד בר חר אלאביכורים

 כקנין לאו )צ.( בב"ק לי' אית יהודה ורבי פירותקנין
 קשיא נמי 'דמי דלרננ' יומים, או יום רין נבי דמיהנוף
 קנין אי לי' ממפקא )צ.( ובב"ק ברירה דאין סברדהכא
 או יום דמדין ר"י דר2ירין לאו או רמי כקה"גפירות
 ותחתיו כמפו סראי דכתיב דש"ה בעלמא ללמור איןיומים
וכו'.

 רכי(. ד"ה ע"ב כ"ה)גימין
 אביהם את שירשו ועכו"ם גר דתנן בגמ' ננר'רהיא(

 עבודת אתה טול לעכו"ם לומר יכול גרעכו"ם
 יורש )רנר דאורייתא ס"ד ואי ונו' מעות ואניבוכבים
 שקיל כי נמי לדשותו נאו לא כי מדאורייתא( עכו"םאביו
 כה2ום מעכהש לומר ואין שקיל רקא הוא עכו"םחילופי

 באו אפילו דא"כ חלקו דזה הרבר הוכרר דהשתאכרירה
 מעמא. מהאי מותר יהא נמילרשותו

 חליפי(. ד"ה ע"ב י"ז)קידושין
 אבל שירשו בד"א דתניא(, ד"ה ע"ב )ם"דךננע"ז

 מייתי דנשתתפו דמכרייתא ועכו"ם( )גר אמורנשתתפו
 אף דא"כ ברירה סכח ההיתר מעם אין דודאישפיר

 מותר. הי'בנשתתפו
 יוהר( או נשים )לשתי אומר הי' אם ודאי ננר'רהיב(

 כזה לי מקודשת סחר או היום שארצהאיזה
 אשה )ואותה ברצונו שתלה כיון כרירה על לסמוךהי'

 כרירה(. ממעם למפדע מקודשת קידשה שזאתשאוסר
 או נשים לשתי )שאמר מספק מתחלה שקידש זהאבל
 אין קירש( איזו בירר שלא לי מקודשת מכם אחתיותר
 רי"ד(. תוס' ע"א נ"א)קידושין ברירה. שםלומר
 ונמל חוכ בעל ובא שחלקו אחין איתמר בגמ' ננר'רהיג(

 וכו' מחלוקת כמלה אסר רכ מהן אחד שלחלקו
 כרירה ריש דקיי"ל כהטמע הכא מחלוקת במלהוהלכתא
 כרב.מדממקינן

 והלכתא(. ר"ה ע"א ק"ז)ב"ב
 מהנא פרשב"ם בי הלכה שםדבהרא"ש

 וץי' ןמן כלקוחות ולא הוו כיורשין שחלקו דאחיןשמעינן
 כדכ הלכה הכא מדפמקינן כרירה דיש לפמוק רגילר"ר2
 דבראורייתא ופמק ר"ת בד והזר ןשדננ הוו.דיורשין

 כמ2ום לאו מחלוקת דבמלה הכא רפסקינן ןהא ברירהאין
 וכו/ הוו כיורשים מילתא דלהך משוו אלא הווריורשין

 נמל אחד שחלקו השותפין ונן מיתיני בגם' ונרירהיר(
 אמודין הכלכ שכננר וכלכ תשעה ואחדעשרה

 והנך ולשקול כלב לבהדי חד לברור ברירה יש אמרתואי
 ידוע אין הא וכו' יברור אם יועיל מה וא"ת וכו'לשתרי
 שכנגר אותו לברר יכול והאיך הכלב שכנגד אותואיזהו
 שיש כיון הש"ם סברת שכך ןי"ל האחרים. להתירהכלב
 דעתו בך דממתמא בדעתו תלוי להיות לדבר שישברירה
 הכלב. כננד הוא שיברור דאותומתחלה

 לכרור(. ד"ה ע"ב נ"ו)בבורות
 ראמר היכא מורים הבל זירא רבי אמר בגמ' ננר'רהמו(

 תורה )גבי קדשו שמונים מתוך ארבעיםליקדשו
 לי' לית יוחנן דדבי אע"ג חלות( שמונים עלששחמה
 כלום דלאו לבמוף מתבדר ראינו היכא כה.( )גימיןברירה
 ןמשבא דאיתנייהו היכא כל קרשי הכא אבלעכיד

 חלות י"א להמריש צריך תרומה של חלות ר,להפריש
 קא דחולין דילמא ברירה דאין כיון ראל"ה ומין מיןמכל
 ליקדשו(. ד"ה ע"ב ע"ח )מנחותשקיל.
 ובב"ק )כה.( בנימין מפורש ברירה ונולה ננר'רהמז(

 )לו:(. וכעירובין)ממ:(
 מדתניא(. ר"ה ע"א י"ר)חולין

 מן פרומה באומר לחכמים ר"ע ומודה במשנה ננר'רהיז(
 שיוציא עד והולך מוציא שהוא הקדש זהכים

 שאין אע"פ ברירה משום דמתני' דמעמא רם"ד הכיםכל
 טכין יין )מהלוקח מלונין פריך ולכך דבר שוםממרש
 כה2ום רוקא מ"מ ברירה יש לם"ד ראפילו וכו'(הכותים
 ןכ2עטני לא במתמא אבל להמריש עתיד שאנישפירש
 ממעם ומהני כלוגין כמפריש והוי וכו' כים יפטדבאומר
 ברירה. לי' רלית למאן אפילו יועיל זה ממעם 14"נברירה

 כימין(. ר"ה ע"א כ"ב)מעילה



 חתוממותקובץ
 ד נז ח נ ר צ וא
 י ש י ל ש ק לח

 והשמטותמיליאים
 כר ובשני בראשון כמעשהו בית"א, אלפ"א לפי המערכות כלכולל

 ואגדה ם5רא הלכה, התוספות ונימוקי שיטות קו5ץ בשלישי,מעשהו
 השטטות הם החלק ובזה בית"א אלפ"א מערכת לפי הש"סמכל

 אשר התוספות בעלי שיטות מאות הרבה גליתי תלי"ת וגםלטאות,
 של מתורתן והוצאתים שלנו, בש"ם כלל )כמעט( מובאיםאינם

 התופפות בעלי קדחטי של תלמידיהון ותלמידי תלמידיהראשונים,
 אל"ף מן ומובנה, קצרה בלשון הש"ס סדר ולפי הענינים לפיז"ל,
 מקום בעהי"ת אשר וכללים, שיטות אלפים עשרת בערך תי"ו,עד

 ישיבות לבני תורה, וגדולי לגאוני רב תועלת להביא להתגדר, ליהניחו
 על וענין חפץ דבר כל למצוא תורה, מופלגי לבע"ב וגםומתיבתות

 גם לתורה, טובא זמנים ומרויחים ויגיעה טרחא מבלי ומקומואופנו
 ממקורות והשפעותיהם התוטפות" בעלי "תולדות ראשון()בחלק הבאתי גם בהם"פ. מקומותיהם הענינים ויתבררו יוודעו ה"קובץ"ע"י

 וגואלי. צורי בעזר לפניכם והכנתי ויגעתי עמלתי אשרנאמנים,

 ישראל באלפיהצעיר
 נע. עעין ע ןט. ייףףףףדטף ן4רףייףט

 ז'ל משה ר' הרה"חבלאאמ"ו
 תורה "ישיבת מצב הטבת לועד ראהם יושב רבתי, בניו-יטרקרב

 מרדכי", "פרדס ספרי מחבר בברוקלין, והמתיבתא"ודעת
 חיבורים ועוד - שנים מעשרות יותר זה מהד*ק נחטד""אוצר

 יד.בכתב



18יץ1
 ה,,קובץ" ~ומדי הקורא אלדבר

 החוברת נם חלקים(, )בשלשה נחמד" אוצר - התןםפות "קןבץ זחפף
 ולא קמצתי לא יפה, ובנייר הידורים מיני בכל נדפס התוספתעיי בנעלי"יזולדורן

 וץ,,קובנץ", לומדי רצון להשביע ככדי הטרחא על כן כמו ההוצאה, גודל עלהסעזי
 של חלקים יץשלשה בעד לי וישוחו זאת, כל יערכו שכבודכם אניובפוח

 התוספות בעלי קדושי של וזכותם עליכם, הטובה השם יד כפי רחבה נידה"קובץ"
 משולשת. בברכה ישראל כל ועל עליכם עלינו,יגן

 %15קר41%סק10(ץ(28

 72[ץ10 1078ג705גאי
 8ג072"ייסגפע[[א

 ת1 3 טזפת 884 18052ט01ץ
 5"1ט"0( 1"860 10,000 ,6ע"ק0,06ק "40 6ע4ק6,06ק 4"8 81שן480,6ן 15"6א4"8

 1  1טן  י0 248 אא245"038ז

 : המחבר אצל כרכים בשני ה,,קובץ" חלקי שלשהלהשיג
 8610ת1ח06 018ז1 0איז0איט8

 881גא 1גא[[פא0א חי8[10[[ט
 20 א0קרא1[0ז[%2קר5

 א"א 1ז0צ ,2 .א .צ.ג.5.ע

 החסר ולפי היכולת לפי חלקים שלשה ה,,קובץ"מחיר
 1805ט01, ת1( 00זא1 )5יזאק 0418ק010ץ80[ 18 0אי1מט8180

 100זע 01 0אי 0אי
 זט0ו 180888 884 ו08%ז8080 ט1א.0ת1מזז0א4

 ה,,קובץ" לומרי לבלתשומת
 תמחלו במקומו, הענין תמצאו ולא בית"א אלפ"א במערכת וענין דברכשתחפשו

- ונם הראשונות בהשמטות חיפוש אחר חיפושלחפש  - העיקר 
 והשממות". "מילואים בסדר - שלישי בחלק - שניבכרך

 הדעת בשיקול במחשבותיכם, תחשבו המבוקש הענין תמצאו לא זאת בכלדננאם
 האות לפי נקרא ואינו אחרת במערכת הענין הוא ואפשר אוליהיטב

 בע"ה. הענין המצאו ואז ענינים( לכמה מתחלק אחד ענין פעמים כמה )כישחשבתם

 לאורייתא רבהמררעה
 חשובים, בתים ובעלי רבנים השמים מן לי שיזמינו יתב"ש בחסדי אני בטוחכאשר

 להוציא ביכלתי להיות לעזר לי יעמדו אשר מדרשות ובתי כנסיות בתיגם
 לסכום יעלה אשר חלקים בשלשה נ1,מך" "4שושמך דכמכ8וין" דןרצ "קדננץ ספרילאור
 חלק בנמר הללו החשובים הנדבנים של שטותיהם להדפיס החלטתי מאוד,נדול

 אשר משפחתם זכרון ונם חיים זכרןן בתור - ח"ם תי"ו- אות אחרשלישי
 יגן ז"ל התוספות בעלי קדושי של שזכותם אני ובטוח עוה"ב, לחיי עדןנשמתם
 שמים. ורחמי רבה והצלחה נחת ורב טובים ארוכים בחיים אחריהם זרעם ועלעליהם

 אחרת במדינה והן זו במדינה הן איש לשום אוסר ואני שלו שהוא דבר אוסראדם
 או רשותי בלי ממנו חלק או נחמד" "אוצר התוספות" "קובץ זה מפרילהדפיס
 המדינה. חוקי עפ"י והן רעהו גבול יסינ בבל התורה מדיני הן יחיו כחי באירשות

 זא8ו%ז9סם טיי:ז8
 881*% ו*אם5סאסא1858[[טא

 בדפוס ונדפססודד
 שגם4א סאו[ % ,988,סם

 87 צ%058(ז[[57%
  עו2א א0%צ ,12 .א.צ



 חתומפותקובץ
 ד מ ח נ ר צ וא

 והשמטותמילואים
 אל"ףאיפת

 הלכתא למאי נאמן בני זה שאמר נאמנות אב,א(

 5יורשו ופרבינן וכו' 5יורשו שמואל אמראר"י

-פשימא - נמרא   גוסם כשהוא לו שנפלו דאנבסים 

 שראוי משום נאמן בבורה רלענין אע"ג נאמן הי'לא
 אם ירעינן רלא הכא אבל בנו שהוא בירוע שהריליורשו

 נאמן. אינו ליורשו ראויהוא
 ליורשו(. ד"ה ע"ב קל"ר)ב"ב

 סגייה לי יעשה הקמן מו )פקריו( קני קטן אבירה,נ(
- גמרא-  א'טכח מציאה אימור לירו רמשבא 

 מקבלין. אין לכתחלה מ"מ אבל רקמן הויולבך
 קנל(. ד"ה ע"א נ"ב)ב"ב

 בשם נ"ה בלל אשר"י בוהבדהות)יזטכם

 ובהגבהה יאבד שמא ~קמן יחזיר 51אהר"י,

 אבירה שמא מספק בשמירה נתחייבבעלמא
 אינו בתחלה אבל בהשבתה ונתחייב בידוהיא

 הבעלים נתנו מרעת רשטא מידו ליטולתייב
 ממנו(. וימלו ויחזרובירו

 ואם יטול לא לכתחלה חינוח ספק גבי יכן 184נירהג(

 בהשבתה נתתייב בעלמא רבהגבהה יחזיר לאנמל

 אבירה שבווראי אע"פ כבורו לפי ואינו זקן אבלמספק

 אלא לבר בהגבהה מיחייב ולא בהשבתה הייב איןהיא

 בתחלה אמר סימן בו שאין בדבר ודוקא ובו' תייםבבעלי

 יאפילו ו4ונ2שר ויכריז ימול סימן בו יש ואם יטוללא
 במקום אלא גרירא בהגבהה מיחייב לא אבידהנספק

 בזה ועיין )פר"י. להשיבו למי ויודע הבעליםשמביר

 מ"ז(. אות אל"ף מערבתהקובץ
 נ"ה(. כלל אשר"י הנהות ע"א נ"ב)ב"ב

 ה" שפ"א אסרו שבת מוצאי אונז, 4*!נילדי2,ר(
 כשבא ולמחרתו הבדלה בלא ואכל אונן ז"להר"י

 האמרינן הברלה עושה אינך למה לו אמרו הקברותמבית

 בשעת אכהט פטור שהייתי מאחר להם והשיב מברילטעם

 שכן אני מטור עתה גם אונן שהייתי משום הבדלהחיוב

 כ!איר ךה"ך ובו'. ראשון ביום תיגר )מ'( בחגינהמצינו
 מת לו שמת מי שלו שמחות בהל' בתב דנורנבערנז"ל

 שמותר נ"ל במוצ"ש הבריל ולא למחר עד נקבר ולאבשבת

 הברלה. בלאלאכול
 ב'(. בלל הרא"ש ע"א י"ת)ברכות

 מ' ביום תפילין להגיח שמותר ר"י והשיב 1114ילךוןה(

 אבלו ימי תוך מילה עליו שחל והנ2ךהלבאב

 הימים ובשאר ביתו מפתח יצא אל הראשונים ימיםבשלשה

 מותר ר184נל וימול לביהב"נ ילך ואחאכ בביתויתפלל

 לביהכ"נ הנער וכשמביאין בביתו ויתפלל ברית בעללהיות
 יבנס. אל מילה ולסעורת ברית בעל ויהי' ילךלימול

 ל"ז(. בלל אשר"י הגהות ע"א ב"א)מו"ק
 ומת כמ2ודכת שהיתה לאשה התיר ז"ל י"ת אבילות1(

 שתבנס לחופה סמוך הקרובים הזמנת לאחראחי'
 שלא כס2חר רבעל ורבי' פרי' משום יום ל' תוךלחופה
 אחרת. ישא 5א זו אשהישא

 מ"ם(. כלל הרא"ש ע"ב ב"א)מו"ק
 אביו על ראטר הא העזרי אני ונינו כתנ אבילותז(

 חודש י"ב ער השמחה לבית נכנם אינוואמו
 י"ב מרקתני חורש בי"ב סני מעוברת שנה היתהאם

 שנה. ולאחורש
 נ'(. בלל הרא"ש ע"ב כ"א)מו"ק

 יש ראמר טאן סדבו ז"ל שמעון ו' ופיוש אבילדתח(
 דעולה כהטמע עולה רקתני )בשבת( אבילותיש

 אתמול שנהג מה בשבת שינהנ ולאבילות שבעה מניןלבל
 לחשבונו עולה שע"ש בשם לתשבונו שבת תעלה כךומתוך
 אלא סלקא לא רלאבילות למנין אינו רשבת עולהךכ!ידץך

 רכהטמע מקשה דטא1נ ך1ניןיטפ11ן בגו" אבילות נהגאאי
 וא"כ שבעה למנין עולה נהגא רלא דאמר למאןאפילו
 רשבת אע"ג ומתרץ עולה יהא נהגא דלא אע"נ נמיברנל
 משום בלל אבילות ואין הואיל עולה אינו רגלעולה
 שמחה. בתיב לא שבת מיהו שמחה בהןדכתיב

 מאן(. ר"ה ע"ב כ"נ)מו"ק
 ראין קאמרינן רבגמרא 5פרש ויש אךנן אבילךיע,ט(

 שאבלו בשנים רהוי לתלק מצוה אלא עליומברבין
 כ!זבפנין ך4*ין עמהן מצטרף האונן זה ואין ליחלק'טמצוה
 מפרש ןואיב"א משלו שאבלנו נברך לומר עמהןעליהן
 נחטלו שאבלנו נברך לומר חרא ומזמנין מברביןראין
 בעשרה. שם שמזבירין במו בשם לברךוחרא

 ואין(. ר"ה ע"ב כ"נ)מו"ק
 לברר איסור ראיבא בברכות ו"י פי' אונן אבילות,י(

 בתוספות ונם בברהם"ז בזימון בשם)לאונן(
 לברך נהנו רהשתא לר"י ותימה לברך ראסור פי'הרב
 בצרבי עוסק שהוא רק הבא איירי ריא 14כשר ךהי'ולזמן
 עוסק שאינו בשעה אבל המצוה כם להתבמל לו שאיןהמת
 בלום עושה אינו והוא עוסקים שאחרים בשעה א"נשרי

 ריש בירושלמי פנאתי יץ2ך2נ לברך. ראסורךנראה
 שומעין אין עצמו על להחמיר רצה אם תני שמתו מיפ'
 וצ"ע. וכו' מת של כבורו מפני למהלו

 ואין(. ראה ע"ב כ"נ)מו"ק



 נחכור 14ר4בך רוקשכ1מ1הן אל"ף מעיטת מילהעים התדם2דתלדבין514

 שתפמו אחר יהורי על ז"ל ר"י יהורה אדנן אבילות,יא(
 לקבור המושל נתנו ולא בתפיסה ומתהמו'טל

 רלא הקרובים על חלה אנינות ראין רכים יטיםונתעכב
 לקוכרו עליהם שאין כיון לפניו מוטל שמתו מי בי'קרינן
 עליהם שיחול מלקוכרו לנתייאיטו נרמיהו לאןמ"מ
 מלקוברן נתייאשו רהתם ביתר בהרוגי כמו מעתהאבילות
 מלכות.בכח

 נ"ה(. כלל הרא"ש ע"ב כ"נ)מו"ק
 הולך היה שיהורי במננצא אירע וכן 14ננילךר2יב(

 ויהרגהו הקרוני עליו ויקם בררך ויהיבקרון
 מצאו ולא הררכים בכל חפשו וכנו טבת בר"ח הי'וזה

 ויטאל ז"ל יוסף ב"ר אליקי רבינו לפני בא אררובר"ח
 מר"ח ושלשים '2בעה למנות לו ואמר לעשות מה כרתלו

 מי י"נ( הל' )פ"ב רכתי באבל רתניא מהא ואילךאדר
 מלבקשו משנתייאשו יהם מונין מאימתי וכו' ביםשנפל
 תוך רנתייאשו היכא ררוקא ואמרו עליו שנחלקוףש
 נוהגת ואינה רחוקה כ'2טועה הוי יום ל' לאחר אבלל'.
 אחר. יוםאלא

 נ"ו(. כלל הרא"ש ע"ב כ"ג)מו"ק
 נשמה יציאת בשעת ראמרינן והא קריעה אבילות,יג(

 ה"ר בשם ששטע סאיר רבינו כתב לקרועחייב
 וחשור רשע בארם אבל רשע שאינו בארם רה"מ ז"ליונה
 כרכתיב לשמוח יש אררבה אלא לקרוע חייב ארםאין

 נראה אלא לי' נהירא ילא רכתב רנה רשעיםבאבור
 טמומר לבר נשמה יציאת בשעת הנל על לקרוע שחייבלי

 נקרא מהו ירענא לא מאיך ך1נינך כרע21 עדןלע"ז.
 ואינו שומעני' לי' סני דלא כיון לי ונראה כשרארם
 גרול שאין אלא מצוה 'ט:ם ביטל ולא עבירה '12ם עלחשוד'
 כשר. נקרא הואבתורה
 נ"ט(. כלל הרא"ש ע"ב כ"ה)מו"ק..
 רתו כשהמיר בנו על נתאבל גרשון יבינו 14נ2יליועיר(

 יום. עשר ארכעה לשכינה ק"1 יוםי"ר
 נ"ט(. כלל אשר"י הגהות ע"ב כ"ה)מו"ק ..

 ואינו מת לו שמת דמי פסוקות בהלכוה אבילותטו(
 בךךך ןמר"ך לסעורה להזמינו רמותר באבלותוטרע

 בהם. אסור שאבל רברים לעשות ראסור אוסרמרגנשפורק
 ע"ג(. כלו אשר"י הנהות ע"ב כ"1)מו"ק

 לכנום יכול ואמו אביו מתו ראפילו יאור"ת 14בילותטז(
 מותר יתירה מצוה שהוא אשה רלישא ל'אחר

 וכו' זרעך זרע בבוקר 'טנאמר משום בנים לו ישואפילו
 )פ"ט( '2מהות במם' רתנן לרבריו ראי' הביא ידמףדדן"ך
 שמחה של משתה בכל שרי אלמא מצוה של חי' אא"כוכו'

 יום. ל' תור אפילו ושרי ארישא נטי טאי אי21כ"ע
 אבל(. ר"ה ע"א ר')כתובות

 בלא כניסה אפילו ראסור הוכיח ר"י אבל 114נילדר2יז(
 לו שיש מי 14בנל בנים- לו שאין למי בי(1ה ._.
 ולאחר יום ל' תוך ביאה בלא כניסה שרי קטניםבנים
 לבית ליכנס אסור ואמו אביו יל14יקך אבילות ימיז'

 יום ל' אחר לישא מותר רכ8"כ8 חורש י"ב כלהשמחה
 היא. רבהרמצוה

 י'(. כלל אשר"י הנהות ע"א ר')כתובות
 מן אחר הי' לא שאם כרשב"ג הלכה 2144ילדתיח(

 בתוך קרוב במקום והי' אבל בביתהאכלים
 שלא אע"פ ביום בו ידעת וראוי הואיל אחר יוםמהלך

 אבילות תוך שיבא ובלבר עליו אבילות חל לונורע
 דכגךן ופטור עמהם ומסיים מונה השביעי ביוםאפילו
 פסק כבר עמרו אם אבל מאצלו מנחמים עריין עמרושלא
 שבעה כל יומא מההוא למנות צריר ואותו אבילותמהם

 היום ככל ל"ה הלילה מקצת אר ננולו הידםןמקצת
3פר"י(.

 ועיין ל"א כלל אשר"י הגהות ע"א נ')חולין
 מ"א זה בקוב.ו אפילו ר"ה תום' זהברף
 ס"ט(.אות

 המעורים זכר )כיצי אמה"ח ל,יה מה"ת החי מן אבריט(
 ניתרין הם מעט הם שמחוכרים כיוןבגופו(

 מצות משום אלא בהם ואין המרולרלים כאבריםבשחיטה
 ער.( )כרלעיל לברפרוש

 סרלא(. ר"ה ע"ב צ"ג)חולין
 לר"ת נראה ואין וכמיו בור בקונטרם פירש חיז4ייניכ(

 עליו שעומרים גבוה כלי שהוא מפרשאלא
 ראוי הוא ךגבם לכורחוק מעליו לראות וכרמים שרותשומרי
 נבי על או וכו' ישן )כז.( במו"ק כראמרינן עליולישן

 להכא רוי כמו אירווני בהן שכתוב כמפרים דיזטאורייני
 אורייני(. ר"ה ע"א קמ"ר )ב"בולהכא.
 וזה זה אונאה ומחזיר קנה שתות בגמ' אונאהכא(

 לקרובו או לתגר שיראה כרי משתות ויתרשתות
 נתן אם רוקא רהיינו כ~ייגנשבור"ק יצחק ברוך ה"רופי'

 נתתי לו לוכור דיכול מיגו המעות נתן לא אם אבלהמעות
 נתרציתי. לא לו לוכור יכוללך

 ט"ו(. כלל אשר"י הגהות ע"ב נ')ב"ם
 באונסא הא מיירי אונם באיזה וא"ת נדךים 14ךנכ:,כב(

 רשכיח אונם א"נ לאיתנוי ליה איבעירשכיח
 גבי בכתובות כרמוכח לאתנויי איבעי נמי הא שכיחולא
 רמיירי וי"ל לגיטין )נרר( לי' מרמה ובשמעתיןגט

 רר"ה טעמי' מאי א"כ ן44"רן כלל שכיח רלאבאונם
 לא כלל שכיח רלא אונם והא זכותיה רליבטלןראמר
 שהשטר שמורה משום זכוותיה ליבטלן ראמר הכארשאני די"י הגנ מן נפל גבי )עג.( בניטין כרמוכח לאתנוייבעי
 בע"ד רהוראת משום שכיח רלא באונם ואפילופסול
 שהרי הן שקר ,צראיותיו מורה והא רמי עריםכמאה
 הוראה. מטעם אלא רבר שום לו מוחלאינו

 וכי(. ר"ה ע"א כ"ז)נררים
 להו איבעיא עט.( )חולין נגם' בגן ןאון 14ררעךכג(

 חוששין ראין יהורה לרבי לי' פשיטאמיפשט
 לכושרי נ"ם לכואי לי' מספקא ספוקי רילמא או האבלזרע
 הר"י וכן הישר בספר ז"ל ר"ת פסק וכו' האם עםפרי
 האב לזרע חוששין אי להו מספקא רבנן ובין ר"ארבין
 אסור אביו שהוא מכירו אם בנו ואת אותו לעניןוכן

 א'. ביוםלשוחטו
-)מנחות  ה'(. כלל כלאים הל' הרא"ש 

 הלואה רוקא ר"ת פסק זמנו נתוך פורע 14רב! 14יןכר(
 רלהוצאה משום זימני' בנו רפרע אינש עביררלא

 להיות עליו שקבל אע"פ בו לינע שאסור פקרון אבלינתנה
 זכבו בתוך לך החזרתי לו לומר יכול זמן אותו ערנפקד
 רי"ח(. אות אל"ף מערכת ח"א הקובץ בזה)ועיין

 ל"ב(. -כלל אשר"י הגהות ע"א ק"ג)ב"ם
 אישתבע אומר אא"כ זמנו בתוך פורע ארם 14יןכה(

 היסת שבועת צריר אז בזמני' פרעתיר רלאלי



רנח נחמר אוצר תהשבשמהץ אל"ף מערמת מילהאים התומפותקובץ

 פרעתיך ואסר זסני' רמישלס ביומא כשבא מידו)פר"י(.
 רחוצפא היוס פרעתיך אמר בעי ראי מיגו 5יכא זמניתוך
 רגי5 אבל ארם בני יורעין היו היום פרע אס רוראיהוא
 ושכחת. אתמול פרעתיך אוכם-הוא

 בהנהות ושם ובא ד"ה ע"א ה')ב"ב
 מ'(. כל5אשר"י

 עבום רהשבת רקרא יפר"ת לבע"ח מסדרין איןכו(
 ואין במוח להיות רוצה שהמ5וה היכאאיירי

 לו וסחזיר הכל ונומ5 ססררין אין וכה"ג 5פרעוןנוגשו
 מסדרין אין לם"ר חובו לגבות בא אם אבל שצריךסה
 סה ססררין ןלמ"ך כלוס לו מחזיר ואין הכל מסנונומל
 שצריך. סה כל להניח צריך כי לו סחזיר איןשנומל

 ס"ז(. כלל הרא"ש ע"ב קי"ג)ב"ם
 היו שאם ר"ת בשם פמר רבינו פסק דהיתר איסורכז(

 ואחת ישראל של אחת כירה ע"ג קדירותשתי
 עכו"ם שדי דילסא חיישינן אפי' ישראל ואהדר עכו"םשל

 יצחק ב"ר ננרוך ידץ"ך ואסור ישראל בקרירתנבילה
 דדיקא לאיסור סורי אבא דעת ימן מתידסריגנש2ור"ג

 בשמ;. כחוש או במוב רעלהחליף
 ושבם מ'. כלל אשר"י הגהות ע"א י"ב)ע"ז
 בשר שדי פר"י ושדי ר"ה תום' ע"א י"בע"ז

 להרויח כרי שמינה ביטר ושקיל ש5וכחושה
 אפילו ל"ח ישראל את להכשיל כדי בחינםאבל
 למרחוק(.הולך

 הלוי יואל רבינו רן הי' מכאן שליא יהיתך 14ימדךכח(
 שנתבשלה מריפה של או נבילה של שליאעל

 מומאת מממאה רלא הואיל אוסרת שאינה כיטירה בשרעם
 בעלמא רפירשא ש"מ אוכל חשיבא רלא משוסאוכלין
 מיהו אוכלין מומאת לי' אית סחשבה רע"י אע"פהוא

 לאדם. חזי רלא שרי היא פירשא ומעיקראהואיל
 מ'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ע"ז)חולין

 ולא הכבר צלאו ראם לראבי"ה ונראה כבד אויזה,כמ(
 רנורא לחוש אין לקרירה ונתנו במיםהדיחו

 הוא. בעלמא מוהל דס לכלוך רנראה ואע"נ שאיבסישאב
 כ"ז(. כלל אשר"י הגהות כ"ה פ')חולאן

 כהל בו שנצ5ה רשפור דאבי"ה וכתב כחל אד"ה,ל(
 בו צלו ואם הבשר את לכתחלה בו לצ5ותאסור

 עילוי יכננדא לכתחלה אפילו בשר בו לצלות שריכבר
 ונראה לבלוע רך שהבשד מפני 5כתחלה בו החמירובשרא
 עליו. שנומף כ55עין

 כ"ז(. כלל אשר"י הגהות כ"ה פ')חולין
 ונתבש5 לעוף שדבוק כבד ראבי"ה וכתב כבד אדייה,לא(

 ס' בו יש אא"כ העוף כל את אוסר הכברעם
 וברומב ובבשר בעיף וכה2ערינן העוף כל כננר היתרשל

 סחובר וכבר צלאו ראם בם' דמב"ם כר"ת נהגושכבר
 וחוסרא הכבר סביב ולקלוף להחסיר ריש ראב"ן אוסדהי' מיהי פולמו כך רכבולעו כהטום סותר עצסו העוףלעוף

 היא.בעלמא
 כששחם הצרפתי יעקב האר הורה תערובדת אוייה,לב(

 שתי בין ונתערבה אחת ונתנבלה אווזיםשלש
 5חוץ אחת להשליך וצוה הנבילה הוכרה ולאהשחומות
 שגנ נרולה שגנה כי מארי אבא ן14מך לאכו5ושתים
 והחתיכה הגיר כשמכיר רוקא סתני' כרסוכח כפרהוצריך
 כשאין נאכלין והחתיכות הגירין ושאר לחוץ כה~ליכואו

 ויזרוק שירצה אחת שיקח ל"א מכירו אין אבל בנ"מבהן
 אסורות. כולן אלא שנתערבה היא היאונאסר

 ל"נ(. כלל אשר"י הגהות ע"ב צ"מ)חו5ין
 בנב5ע אלא לאיסור מצטדף היתר אין צירדף 44י"הן,לנ(

בג
 י"ח(. פ"ת)מעילה

 להו ראיבעיא הנאה איסורי נחילופי הנאה איםורי5ר(
 אבל ריעבר רוקא או לקדש 5כתחלה סותראי

 סמנה נהנה הוא הקירושין רע"י ואע"נ לאלכתחלה
 5הפקיע חכמים תקנו שלא בקידושין רוקאלכתחלה
 אבל מסנה ליהנות חייב אשתו שהיא דכיוןהקידושין
 כלי הסעות סן 5קח אם למוכרם אסור אם הנאותכה2אר
 )ספירוש בי' קרינן בח5ופיהן ראסור מכגו ליהנותאסור
 סקוצ"י(. שמעוןרבינו

 ה"נ(. ר"ה ע"ב ס"ז)נררים
 רכן כתב מבונ"א אפרים רנינו ברכדת אירדסין,לה(

 בבית יחר השוהים וארוסתו רארום הסנהנהוא
 הדין ימן יתייחרו פן ברכות שבע עליהם שמברכיןאחר
 בשעת נהנו אלא קירושין בשעת אירוסין ברכת 5בררהי'

 רדקדק הנשואות. לנו והתיר רמסיים משוםהנישואין
 5התייחר לארם יאסור מ2רי"ש הלדי ידאלרביע

 פירושו הכי הארוסות את 5נו ואסר כרכה ב5א ארוסתועם
 רארוסה. יחור על גם גזרו פנוי' של יחור על שנזרוחכמיס

 י"ב(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ז')כתובות
 פסק חפני בן שסואו רנינו ברכות אירדמין,ל1(

 אין אירוסין ברכת ברכו אפילו אירוסיןבסעודת
 ורבי' שסואל ה"ר פסקו וכן במעונו שהשמחהסברכין
 יבייק ירנני' לראבי"ה. נראה וכן יצחק בראפרים

 ראיכא רלולי הבן פשבוע גרע רלא ואסר פליגמשפירא
 במעונו. שה'טמחה סברכינן הוה לינוקאצערא

 י"נ(. כלל אשר"י הגהות ע"א ח')כתובות
 אני ממאה אמרה אם אחדונה כהטנה לפי 14ישררצ5ז(

 שויתה הא שריא אטאי לתמוה ואין שריאלך
 שנתק5ק5ו חכמים שראו ר5פי ראיסרוא חתיכהלנפשה
 כהטקרות כן האומרות ודוב באחר עיניהם ליתןהנשים
 אבל(. ר"ה סג: כתובות )ועיין להתירן 5הם נראהלכך

 אסר(. ר"ה ע"ב כ"ר)יבמות
 דבנן לה שרו אסירא רסדינא ראע"נשתירץ סי יש ואיכא, ר"ה בר"ן ע"ב צ')ובנרדים
 סלתא מינרד כדטום דאורייתא מילתאומבמלי
 תתן שלא בה גררו גדול רנרר ועשהבקום
 מכוון בעלה. סיד עצסה להפקיע באחרעיני'
 ביבסות(. הנ"5 התום'לרברי

 אמאי הגאון מעם ז"ל מאיר ר' סודינו ופירש 14ישות5ח(
 כתובתח על ויומיפו מתשמיש מורר מיקרי5א

 וכעם שנאה מחמת כשעושה אלא סודר סיקרי רלארי"ל
 והשמים שחין לסוכה קצת רומה הכא אבל פושע הוירסודר
 דמיד:ן לרבדי' סורה והוא מיני' אמרה והיא לבינהבינו
 בו2ומים לכפותו שאין שחין סוכה רין לנסרי בי' ריינינןלא
 ר"ח פי' מך כתובה ויתן יוציא שאסרו הנך ככלולא
 הוציא. לא אם עבדיינא למיקרי' רשדי המריר פרקלקסן

 .מ"מ(. כלל אשר"י הגהות ע"א ס"ב)כתובות
 חנינא ברבי יוסי רבי ראמר בידושלמי אישדרןלמ(

 אשתו כלו למכוד רשאי ארם אין אמרההרא
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 דך12ק"ך רגל וכלי 'טבת כלי אפילו ז"ל מאיר רבינופי'
 לו. הכנימה שהיא כיון מהן נובה האייט 'טל בע"חראין

 ר'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ס"ו)כתובות
 עליו לאוסרה יכול אין זינתה אשתי האומר איעגיתמ(

 אין ר"ג תקנת לפי באחרת נתן עיניוריטכהש
 ומגרש עליו אשתו האוסר לנרות יש ןע"ננ לגרשהיכול
 וכן יוסף )הרב הגאון תקנת מבטל סוף רסוף כרחהבעל
 שמשון(. ה"רהשיב

 ט"ז(. כלל אשר"י הגהות ע"א ס"ו)קירויטין
 גבורה לאיש אין הטוענת ריצב"א נתנ אישדתכאא(

 ןאם נאמן מוררת שהיא אך שיכול אומרוהוא
 במורה דז*דקא התוספת ולא כתובה ויתן יוציא לההורה
 נ' ער ימתינו צר 'טרחמה מחמת אמר אבל יכולשאינו
 לה יש העטרה הבנימ כגון ביאה קצת יש דאםשנים

תוספת.
 ט"ז(. כלל אשר"י הגהות ע"א ס"1)קירושין

 ערים וראו הפנויה על הבא ברוך רבינו פסק אישותמכ(
 בעילתו עושה ראינו גט הימנו רצריכהמבחויו

 משניהן. גם צריכה וקירשה אחר בא ד4ונם זנותבעילת
 ר'(. כלל א'טר"י הגהות ע"ב ע"ב)קירויטין

 לכאורה קניא אסמכתא והלנתא נגם' אסמכתאמג(
 מועיל מעכשיו אמר דאילו מעכשיו בלאראמר

 בזה מובא מו. )ב"מ כרפוכח חשוב בב"ר קנין בלאשפיר
 ~עך"י מיןקך שצ"ז( אות מם"ך מערכת ח"אהקובץ
 ומתם מיני' רקנו מראמר מעכשיו ראמר מיירי הכארע"כ
 כלום מועיל אינו מעכיטיו בלא טורר וקנין בסוררקנין

 בלא אבל מיני' קנו חשוב בכ"ר ררוקא קאמרואפ"ה
 ןזקא אסמכתא בלא מעכשיו מועיל לא חשוב בב"רקנין

 חשוב ב"ר בלא מועיל רמעכשיו )'טם( ננ"םדמשמע
 רמיירי מכר ררך שהוא לפי שאני רהתם ראממכתאי"ל

 וכו'. שרהו עלשהלוהו
 והלכתא(. ר"ה ע"ב כ"ז)נררים

 אמר אשי רב נר מר וקדיש תליוה אפקעינהו,מך(
 ואפקעינהו כהוגן שלא עשה הוא קירושיןרל"ה

 ארעתא רמקרש כל קאמר לא הכא מיני' לקירושי'רבנן
 ובכתובות לפיכך( ר"ה !שם )קי. ביבמות וכן מ"רשררבנן
 וביבמות רהכא משום )לג.( ובניטין תינה( ד"ה ושם)נ.
 כהוגן. שלא עשה הוא כרקאמר ררבנן ארעתא קרשלא

 תינח(. ר"ה ע"כ מ"ח)ב"ב

 אברהם גבי רכתיב וחגר רקם אותו ישראי אר*ומה(
 הי' ואותו פלשתים מלך אבימלך שלבארצו

 ןארהו מא"י רפלשתים משמע נמי דנניהרעטעבא"י
 רים במערבו רפלשתים א"י של במערבה הי' וחגררקם

 היתה רעכו ד44ןך"רן א"י של מערב גבול הואפלשתים
 רנהי די"ל בירושלכוי כרמוכח בחו"ל וחצי' בארץחצי'
 מיהא חו"ל לגבי א"י ישוב עיקר לגבי כחו"ל חשיברעכו
 כא"י.דהשיב

 ואשקלון(. ר"ה ע"א ב')גיטין

 לענין מא"י שחלוק היררן עבר כמו ישראך ארי1מו(
 מפסיק. שיררן לפיחזקה

 ומבי(. ר"ה ע"א ו' )גיטין.

 ובו' טוחנת לא אחת 'טפחה לו הכניסה במשנה אשהמו(
 הבעל מרויח טה אותה זן הוא אם תימהקצת

 ואת אותה זן ועתה הכל עושה היתה היא שפחהדבלא

 הכנימה(. ר"ה ע"א מ"א)כתובותשפחתה.
 ומצעת גרסיגן לא רבמתני' ר"ת כפי' נראה אשהמח(

 כלי ולתקן לארונ המטה ומצעת אלא המטהלו
 לכל זהו רמתני' רמצלת אומר הכהן ר4141"בנהמטה
 אינו הכא אבל חייבת ופרחי לארחי אפילו הביתבני

 לו. רקמצעת
 כ"נ(. כלל אשר"י הגהות ע"א ס"א)כתובות

 משתמשין שאין אע"פ אומר בר"ב שמואל וה"ר אשהמט(
 אביגיל שאמרה כמו שרי שפחות ררךבאיטה

 רמשמע ד(ק4ו כ"ה(. א' )שמואל ארוני עברי רגלילרחוץ
 אבל יחיר במקום יחור של רברים היינו ראמורבירושלמי
 ומכאן מותר מצויין ארם בני שרבים כיוןבמרחץ
 במרחץ. אותנו לרחוץ שמותרות כוכביםלעוברות

 כ"נ(. כלל אשר"י הגהות ע"א ס"א)כתובות
 רגילה שמואל אמר רחב"כ ראטר מזדנות אשה,נ(

 על צריך ראי' ומאי וא"ת כוסות שגי להנותנין
 1י"ך רגילה רוקא משמע רגילה קתני גופה רברייתאזה

 בפני כלל רגילה בשאינה ראי ברגילה איירי נמירר"א
 )בבית לה ליתן לגו יש ראטו פוטקין ראין פשיטאבעלה

 לכר עמו כשהיתה לה נותן בעלה שאיןאפוטרופסות(
 כגון לה שנותנים רגילה שיש חיננא מררבי לאתוייצריר

 רגילה אינה דאם אחר בום לה גותנין כוסות ב'שרגילה
 בעלה. בפני שלא כלל לה נותנין אין אחר כוםרק

 אינה(. ור"ה רגילה ר"ה ע"א ס"ה)כתובות
 איתתי' רמיטבק כהן פנחם ר' הורה מזונות אשה,נא(

 מזונות לה מעלה הוא פורנא לה טפרעולא
 כתובה. לה שיפרע ערלעולם

 א'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב מ"ה)כתובות
 נגבית פרנסה ברוך רבי את שאל אלעזר וה"ר אשהנב(

 הראוי טן רנגבית והשיבו לא או הראוימן
 הראוי מן לנבות הרין מן הי' עצמה כתובה ראףכהטום
 וכו'. הבכור )נא:( כבכורות כרתנן בע"ח רין לה רישמה"ת

 י"ח(. כלל אשר"י הגהות ע"א ס"ט)כתובות
 עם בררך שהלכה איש באשת מעשה איש אשתנג(

 ותקפה האחר בא ביער וכשבאו יהוריםשני
 רבינו ערים. ואין לה מושיע ואין וצעקה טימאהוהשני
 הפסירה שמה ונתייחרה רת על רעברה כיון אטרהשמחה
 שמורה וכיון נבעלתי( לא אמרה בעי )ראי שלהמיגו

 רנתייחרה רכיון הי' באונם לומר כפיני' כל לאושנבעלה
 טענת לה אין שוב שבוי' כמו נפשה מנוולה ולאמרצונה
 מיגו הפמירה לא יחור ימטום התירה דר1ני"הזאונם.
 בקירושין כראמרינן גמירי ריני נשי כולהו ראטושלה
)יב:(.

 כ"ח(. כלל אשר"י הגהות ע"ב כ"ג)כתובות
 רפליני הבומר ראתרוג פלוגתא זה אין קפטן 4שר1רדגנר(

 גרול אפילו רהא )לו.( לקמן ורבנן רע"קבה
 לטעם זריעה בר רלאו משום ר"ע לי' פסיל וכביצהכאגוז
 דהכא דד141ף הרר. רבעי משום שני טעם ולפיאחר
 ועוך פירא. גמר רלא משום לי' פסיל הרר בעי לאאפיל1
 בפחות הכא פסלי התם רמנשירי יבנן ראפיל1יתכן
 טפי. פירא חשיב הבוסר ראתרוגמבאן

 שיעור(. ר"ה ע"ב ל"א)סוכה
 5צאת יכול ראין יהא וי"ל מבל של את*וגנה(

 שיש רשותפין אתרוג כמו רהוי טב5 ש5באתרונ



רנם נחמד אוצר והשמטות טי"ת טעיטת מילואים העוםפותקובץ

 בתפיסת אתרוג שקנו לאחין ורמי בו חלק וללוילבהן
 קלז:( )ב"בהבית

 אתיא(. ר"ה ע"א ל"ה)סוכה
 בר חייא ר' בה פליני נגמ' ערלה של אתרוגנו(

 אבילה היתר בה שאין לפי אטר חר אסי ור'אבין
 ןא"רצ הנאתן ררכי בכל לכם הראוי לבם אמרורחמנא
 מעמא לן למה הנרחת עיר ושל אשירה של לולבגבי

 )רחד ממון רין רבעינן כדטים לי' תיפוק שיעורי'רמיכתת
 הכא חייש רלא מאן ראפילו ממון( רין בה שאין לפיאמר
 אבל לאבילה רעיקרו משום היינו ממון לרין אתרוגגבי
 ךי"ל ממון. לענין רירי' לכם בתיב אכילה בי' דליתלולב
 שני. בי"ם 5פסו5 ברי שיעורי' רמיכתתרנקם

 לפי(. ר"ה ע"א 5"ה)סוכה
 רמיבתת לי' תיפוק יא"ת ערלה של אתרוגנז(

 בתמורה לי' רקחשיב בשריפה רמצותושיעורי'
 ערלה הויא מראורייתא ראפילו ואפשר נשרפין בהרי)לג:(

 ומה"ם קמו.( )חולין הכרם מכלאי לה רילפינןבשריפה
 ולמה בשריפה רמצותה ממיאה תרומה של אתרוג פסולנמי
 אלא צריך ל"ה דוראי רי"? אכילה רהיתר מעמאלן

 סעשר לענין דנ"מ משום ערלה לענין מעמי בהנךנחלקו
שני.

 לפי(. ר"ה ע"א ל"ה)סוכה
 נמלה הזקן יעקב ר' בשם בקונמרם פירש אתרוגנח(

 רבינו יבו ר2:שם )פסול( האתרוג ראשפממתו
 שנימל עוקצו בזנב שניהם ועוקצו רפממתו פי' הלוייצחק
 שנתלש פממתו כשר שבאתרוג לגומא שחוץ מההעץ

 בקונמרם והקשה פסול לפיכך וחסרו האתרוג מתוךהעוקץ
 נטפדש רך"רצ עוקץ. פיממא בכ"מ מצינו שלא זהעל

 סימני גבי מז.( )נרה אחר במקום ופיממא עוקץשמצינו
 אתרוג גבי כאן מדמזכיר נראה הי' וקצת וכו'בוגרת
 לצר אחר במקום 'טשלשה משמע וחוממו ועוקצופממתו
 תמן פממתו נמלה אמר ר2:ידדזטלמ4 אתדוג. שלראשו

 שושן פרח כעין ראשו לצר שהוא משמע שושנתואמרי
 הרברים נראין פממתו נם5ה ר"ח בשם פירשך2:ערךך

 כפי' בעדוך פי' מאה"ג י"ג ך2:שכם חומם ש5 ררשהוא
 הלוי. יהודה בר יצחקרבינו

 נמ5ה(. ר"ה ע"ב ל"ה)סוכה
 פי' במקצתה הא בכולה הא נגמ' נקלף אתרוג,נט(

 ךך"1ק כמנומר. רמחזי פסול במקצתהבקונמרס
 בשמעתין לה מדמי רלמריפות פסול בבולה איפכאפי'
 ואם מריפה הגלורה )נה:( בחולין אשכחן מריפותונבי

 בהריא כהטמע ובו' בריא רהררא כשרה כסלע בהנשתייר
 ניקב אם נמי אתרוג רגבי ךירצכן מיפסל מריפהרכעין
 חסר שלא אע"ג פסול לתוכן שהגרעינין הזרע חרריער

 חררים. אותן בנגר שלא היינו מפולש נקב רבעיךלעיל
 אי(. ור"ה הא ר"ה ע"א 5"1)סוכה

 שהוא ומנומר כמוש ראתרוג ראבי"ה ונתב א1ער1גס(
 ושייר ומנומר במוש יבש שהי' מה חתך אםפסו5

 הפסו5 מכח שבא ביון עליו לברך שפמו5 שלםהשאר
 כשר הפסול מכח ובא ענ1י' מיעם דאם האעויגימאום

 ענבים בו שנרל ריש המיעום ניכר ראינו כהטוםהתם
 מעט. בו שגרל וישהרבה

 ב"ג(. בלל אשר"י הגהות ע"ב ל"ו)סוכה

 אתרוגים שאין במקום שנהנו ומה למקל 44רטא21,מא(

 ויוצאין בשותפות אתרוג קונין הקהל שכלמצויין
 הוי רמילתא סתמא בו לצאת רקנוהו ביון רשב"ם פי'בו

 ומברך שנומל למי חלקם נותנים הקהל שכל פירשוכאילו
 לצאת יכול אין אחר רבענין כיון להם להחזירו ע"מבו

 ח"א הקובץ בזה )ועיין כרשב"ם ובצרפת באשכנזונהגו
 תצ"נ(. אות אל"ףמערבת

 ל"א(. בלל הרא"ש ע"ב מ.'א)סוכה
 לאחר אפילו אסוד בשביעי אתרונ מוקצה אתרוג,סב(

 אתקצאי. יוכהש רלכולי שמפורש כמו בושיצא
 ברישא בי' רממביל )לו:( לעיל דאמר חנינא ר'ךרצימה
 כיון ןי"ל כר"ל. ולא כר"י רלא כמאן בי' נפיקוהרר
 בי' נפיק רמצי כשיעור בה ומשייר כולי' לי' אכלרלא
 ביום כולה נאסרה דמם"נ ר44ע"ג יוחנן לר' אפילושרי

 כולה הפריש ר"ח רילכוא פסול שהוא בל רחסרראשון
 )ביצה התם ואמרינן הימים לשאר ומקצתה ראשוןליום
 נפשי' באפי וחר חר כל מימים לילות רמפסקי אתרוגל:(
 אתרוג(. ר"ה ע"ב מ"ו )סובה תנאי. מהניוע"כ
 גרולי בשם כתב ז"ל פרץ יה"י מךקצה אוערךג,סג(

 באחר חג של האחרון יו"ם חל ראםאייבר"א
 שמיני ספק תשיעי דאמרינן אע"נ אסור דאתרוגבשבת
 ראין הבנה כדטום אסור הכא הימים8אבל בשאר ה"ממותר
 ליו"ם. מבינהשבת

 ה'(. בלל הרא"ש ע"ב מ"1)סוכה

 4ן*88*44----

 והשמטותמילראים
 בי"תמערטת

 נרחי' ע5 ךאקטיספךן בבבל רארדשיר ינראה בבלא(
 ומאי גמירי נמי אקמיספון מבבל ראי סבבללאו

 רגלת אלא הי' ולא לזו זו סמוכות והן גמירי לא הניקאמר
 אקמיספון זה ךאין )נז:( בעירובין כראמרינן ביניהםמפסיק
 הוה אשור כשרץ דההוא אקמיספון זה רסן )י.(ריומא
 )בראשית אשור יצא ההוא הארץ מן רקרא רישי'כרכתיב

 אקכרפון. זה רסן התם כתב ובפירש"יי'(
 ומבי(. ד"ה ע"א ו')גימין

 חשיבי לא וליוחסין לגיטין דשמא יי"5 נטחוזא 221:ל,ב(
 כרכהטמע גרים בה רשכיחי מבבל)מחוזא(

 מותר נר במחוזא דרריש זירא רבי נבי )ענ.(בקידושין
 בבל. של יחם עיקר זה ראין כדטמעבממזרת

 והא(. ר"ה ע"א ו')גימין
 מין רשניהן הקונמרם כפי' 5א מקרא טב ו2ךצינאג(

 וקרא בוצינא מתרגמינן קישואין רהא הןרלעת
 שני ורילועין וקישואין )נא.( בנררים ברמוכח רלעתהיינו
 אלא מקישואין יותר וחשובה נרולה ורלעת הןמינין

 הריום וכהטל לבשל ממהרת והקישות להתבשלשמאחרת
 מהרה בה שיהנה יותר הקישות אוהב שהארם הואכך
 טובה שהיא אע"פ ולהמתינה רלעת אוהב שהואממה
 )ר"ת(.יותר

 ע"א(. ע' ובסוכה בוצינא ר"ה ע"ב פאנ)כתובות
 ובתענית ע"א לאה בשבת ראמרינן יןשכטשךת 2:יןר(



 נחסר אוצר והשממות 2י"ת מעיכת מיימים התוספותקובץ51

 שקעה שלא תענית כל חסדא רב אמר ע"אי"ב
 שקיעת עד להתענות שצריך תענית שמי' לא החמהעליו
 ה' הכוכבים צאת עד החמה דכדשקיעת דהיינוהחמה
 כשהחמה החמה שקיעת מתחלת היינו כשר"תמילין

 מוף היינו שקה"ח אבל רקיע של בעביו ליכנםמתחלת
 ח"א הקובץ בזה )ועיין הכוכבים צאת זמן והואשקיעה
 עליו הקשו וראב"ן ב~2~יץ דך"א ק'( אות בי"תסערכת
 ע"מ במוף( )ולא הקדמה כה2מע החמה כוי2תשקעדהלשון
 לצאת הכוכבים כשמתחילין הכוכבים דיציאתפירשד

 וזהו הרקיע בעובי ליכנם מתחיל השמש ואז הרקיעבעובי
 יציאת נמר עד מילין ד' הזה הזמן וכהטך מה"תלילה

 הוא מיל רבעי נ' זה זמן וקורם כל לעין שנראוהכוכבים
 דר"י.ביה"ש

 נתנאל(. ובקרבן י"ב חרא"ש ע"א י"ב)תענית
 נבילה ביצת תנן עדות דבמם' ותימה נבילה 2:י1כוןה(

 וב"ה מתירין ב"ש בשוק נמכרת שכמוהכל
 התרננולת. במעי שהיא כ"ז כבשר רחשיבא אלמאאומרין
 דבר דנבילה משום החמירו נבילה יבביצת ר"תדועירץ
 שרי לחודי' והאי שרי לחודי' האי בב"ח אבל הואהאמור

 ולכן מדרבנן בחלב עוף דבשר תירץ ד2:דץ"ג החמירולא
הקילו.

 ג'(. כלל אשר"י הנהות כ"ה פ')חולין
 דבש נקמ ולא הכי רמדנקט ואור"ת עכו"ם 12'שדליו(

 חיים ונאכלים מלכים שויחן על שעוליןונבינה
 לית עולה שאינו כיון חי' נאכל אינו דאפילו להקלש"מ
 כהני דהלכתא ר"ת פמק דלכן עכו"ם בישולי כהטוםבה
 אינו או חי נאכל או מינייהו חר איכא ואי לישניתרי
 הלך מופרים דבשל עכו"ם בישולי משום בו איןעולה
 עכו"ם בישולי כהשום אי דבש גבי דכ:ן המיקלאחר
 עכו"ם בישולי בה שייך ולא פי' חי שהוא כמותנאכל
 הוו. מלכים שלחן על דעולהאע"ג

 כל(. ד"ה ע"א נ"ט איכא, ד"ה ע"א ל"ח)ע"ז

 דבישולי רבותינו בשם נתב וישב"ם עכד"ם 2:ישדליז(
 עכו"ם יאכילנו שמא גזירה משום נאמרעכו"ם

 בין האור ע"י מבדייתו המשתנה דבר הלכך ממאדבר
 בישולי משום אמורין באור צלויין בין במיםמבושלין
 לחוש אין מברייתו נשתנה שלא בשול במידי אבלעכו"ם
 ניכר. שהיתה ממאלדבר

 כ"ז(. כלל אשר"י הגהות ע"א ל"ח)ע"ז

 יוחנן כרבי פמק וישב"ם דגים עכד"ם, 12ישדליח(
 שהוא כמו ונאכל הואיל בישולו זהורמליחתו

 במקומינו חיין נאכלין שאין מפני לנו מותר והירנגי"שחי

 לאכול שדרכן דלמי ואוכלין אותן מבשלין אנושהרי

 במקום לבד מותר מלוחים דנים מתם יזמאר אמוריןחיין

 מחמת שנהנו טעות במנהג ולא קבוע במנהג אימורשנהגו

 לתיהירא. ר"י פמק וכן אמורין שהן מבוריןשהיו
 ל"ד(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ל"ח)ע"ז

 הני היינו מאיר רבינו אומר הי' חשוב דין 12יוןט(
 אלא קניא דלא וידעי דאממכתא דינידגמידי

 ב"ד. הפקרמכח
. . 

 י'(. כלל הרא"ש ע"ב כ"ז)נדדים

 )יחזקאל בעמיו עשה טוב לא ואשר בנמ' דין 2:יוןי(
 שהוא בשביל כשעושה בהרשאה הבא זהי"ח(

 חבירו שאין מעותיו לחבירו להביא כשטורח אבלאלם

 קעביד. מצוה לטרוחיכול
 ןג~פרש י"ד כלל אשר"י בהנהות)ושם

 שאין מזה יותר נוח הראשון שפרשב"ג
 אחרים(. בממון פשרה לעשותיכול

 תיוהא בה חזא אשי דרב הא ני בנמ' הכנמת 12יוןיא(
 לפוריי' ועייל סתרי' מחסיא דמתאבכנישתא

 בהם ישנים אין כ:סיות בתי אמרינן והא ותימהלהתם
 לביהכ"נ מכהש דלאו די"ל ארעי שינת ולא קבע שינתלא

 שהאורחין במקום לביהכ"נ בסמוך אלא לפוריי'עיילה
 ד"ה ושם )קא. בפמחים כדאמרינן ולאכול שם לישןרגילין
- ועיילי' ד"ה ע"ב נ' ב"בדאכלי,  השוביו בזה ועיין 
 דבביהכ"נ פי' והראבי"ה ק"נ. אות בי"ת מערכתח"א
 כשהיו ראי' והביא מותר מצוה דלצורך ישן הי'מכהש

 וכש"כ בביהכ"נ וישנים אוכלים היו החודש אתמעברין
 בביהכ"נ לישן מתיר הי' זה ד2~פ1עבם עצמה ביהכ"נלצורך
 הכיפורים(. יוםבערב

 ב'(. כלל אשר"י הנהות ע"ב נ')ב"ב
 החמה מפני בחמה בהן נננמין אין בנמ' 12יד1כ"ניב(

 לקרות שצריך מי הלכך הנשסים ספניובגשמים
 דכתיב מצוה שהישיבה מעט ישב כשיכנם בביהכ"נאדם
 הרשות דבר לצורך הכנימה תהא שלא ביתך יושביאשרי
 התרומה(.)ממפר

 ד'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב נ')ב"ב
 שנים פי נוטל הבכור דאין ראי' יש מנאן 2:כדריג(

 שלא אפילו להו קני דלא כיון דנכריבכהשכונתו
 בפ' כדמוכח הלואתו בשעת ממשכנו גריע הלואתובשעת
 )ר"י(. שעהכל

 ל"ד(. כלל אשר"י הגהות ע"ב מ"ז)ב"מ
 בתשובת ז"ל הצרפתי יצחק לרבינו ואשכחא 2נכדריד(

 מובהק מום הוי המתום מן אוזן דצרימתשאלה
 דנפישא לעינים ונראה יאות ומינליא שפיר דמינכראהיכא

 צפורן.מחנידת
 י"א(, כלל הרא"ש ע"ב ל"ו)בכורות

 יוכל לא לי למה ולרבנן וא"ת ירדשך; 12מןרדן,טו(
 בכורה חלק לשנות 'שיוכל תיתי דמהילבכר

 לי למה נמי ברוקה בן יוחנן וולר' למעוטי קראדאצטריך
 מה על מתנה דהוי כהטום דפשימא וכו' חנהילוביום

 לשנות דיכול הו"א יבכר לא לאו דאי ר4"ל בתורהשכתוב
 והשתא בראוי נוטל שאינו כחו דהורע משום בכורהחלק

 דלא ברוקה בן יוחנן לרבי הנחילו ביום שפיראצטריך
 לשנות. יכול דאין בכורה מחלק בק"ו פשיטות חלקנילף

 תלמוד(. ד"ה ע"ב ק"ל)ב"ב
 משחקי שנותר סה פירש"י אחר בממום 12לאותטז(

 שבלה מה היינו בלאות ר12י ו~סדמךהבנדים
 שנותרו. השחסיםולא

 פאה יבמות ולא, ד"ה ע"ב ק')כתובות
 בלאות(. ד"ה ע"א מ"ז ב"מעאא

 נאמן בני זה אפיו מה מפני בנמרא נאמנדת בעל,יז(
 חשיבא לא מיגו דהאי אע"ג לגרשה ובידוהואיל-

 מיגו חשיב ס"מ הכהונה מן פוסלה הי' מגרשה הי'שאם
 שאמד בעל אר"י וכו' אתא כי ב:נם' מיבםלפוטרה
 דזה דמתני' מאם א"כ וא"ת נאמן אינו אשתי אתנרשתי
 מיגו אמר לא נרשתי שאמר לענין רדוקא וי"ל נאסחבני

 ל" אית רנדשה איתא דאי כהסום 5נרשה ובידוהואיל
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 דיכול לנרשה ובידו הואיל במינו נאמן בני זה אביקלא
 לעולם. ידוע ואין בן לו שישלהיות

 אזל(. ור"ה הואיל ר"ה ע"ב קל"ד)ב"ב
 הוא דפשיטא חיים לה"ר וקשה נאמנדת 1נעי,יח(

 להצטרף נאמן )ואינו אשתו אצל קרובדאדם
 ראע"נ רי"י )כז:( בסנהדרין כרתנן להורגה( שני ערעם

 בא פלוני כשאומר אשתו על להעיד הוא לערותדפמול
 עלי'. נמי נאמן פלוני על שנאמן מתוך הו"א אשתיעל

 פלוני(. ר"ה ע"ב קל"ר)ב"ב
 מסקו יון מארץ ברוך ורבינו ורשב"ם ר"ח אבל 1נעייט(

 לפסוד דלא היכי כי רבנן שוי' כיורשדבעל
 מערכת זה בקובץ )ועיין לוין בפני רלת תנעול ושלאמלוה
 רצ"ח(. אותבית

 נ"1(. כלל אשר"י הגהות ע"א קל"מ)כ"ב
 ולניזק למלוה חלוקים דינין רג' אור"ת חדב 1נעיכ(

 לסלוקי טצי לא זוזי לי' אית י1נע"חולשכיר
 בארעא לי' מסלק זוזי לי' אית אפי' דניזקבארעא

 וזבין מרח זיל לי' אמרינן זוזי לי' לית אפילורנשכיר
 וכו'(. בתבן עמו עושה הי' )קיח. בב"ם רתנן זוזיואייתי

 ב"ק לבעל, ד"ה ע"א פ"1)כתובות

 ר"ת דפסק הא נ"ל מאיר רבינו מורי כתב ונע"חמא(
 שוה ולא מעות לשלם רצריך לבע"ח זוזי לי' ראיתהיבא
 אין אם אבל מעות לו שיש לנו דירוע היכא ה"םכסף
 צריך אין לי' רלית אומר והוא זוזי לי' אית אי לנוידוע

 בפ' דתנן הנך אלא שמא במענה נשכעין ראיןלישבע
 והוא מעות לו ריש דחזינן הינא ראפייד הנשבעיןכל

 מעותיו תולה מראמר לי' כהמביעינן לא הם פלוני שלאומר
 שהשביעוהו. חזינן ולא הואבעכו"ם

 י"ב(. בלל אשר"י הגהות ע"א פ"ו)כתובות
 הניח דלא היכא מיהו מצוה בע"ח פריעת ונע"חכב(

 איכא מצוה אבל כופין אין כלום אביהםלהם
 ראמר למאן איכא 13יך[ן )פר"י(. אביהם כבודמשום
 אפילו משלו אבל אביו משל רק אביו בכבור חייבשאינו
 ליכא.מצוה

 י"ר(. כלל אשר"י הגהות פ"ו)כתובות
 אושעיא כרבי פסקינן )לח:( בביצה וקשה נ2רירך;כג(

 ברירה יש בדרבנן ברירה אין בראורייתאדאמר
 מזה(. זה הנאה שנררו )בשותפין הוא דאורייתאוהכא

 לתור נכנם )זה כראב"י רפסקינן דהא ר"רצדמפרש
 כהטום אלא ברירה ממעם לאו שלו( לתור נכנם וזהשלו

 סדריסת זה את זה וכשהרירו הנאה במודר מותרדויתור
 יש ממעם שפיר דפסקינן פירש רך"י נאסרו לאהרנל
 ממאי אלא אושעיא כר' פסיק לא )לח:( ובביצהברירה
 רריסת שנררו שותפין הלכך ברירה יש בדרבנןדאטר
 אל"ף מערכת ח"א הקובץ בזה )ועיין בחצר מותריןהרנל

 שם"ב-שם"ח(.אותיות
 אמר(. ד"ה ע"ב מ"ו)נדרים

 )מח:( בגיטין ר"י בשם שכהטון ורבינו 21רירדוכד(
 ר13צאתי ברירה. יש רבדאורייתאדהלכתא

 דהך ז"5 הצרפתי אברהם בר שלמה האר בשםכתוב

 דע5כהש כברירה לאו מזה( זה הנאה שנדרו )שותפיןבדירה

 הראוי חלק שזהו מילתא אינלאי דפלגי לבתר דנימאהוא
 5איזה נשיו 5שתי נט כתב נבי כדאמר בנורלו5יפול

 מעיקרא נתברר רלא ראע"נ כר.( )נימין בו אנרששארצה
 הוברר אטרינן האתת בו כשינרש ואת"כ נכתב מילשם
 ר"א רשרי ה"ט המא 14?א נכתב זו רלשם למפרעהדבר
 לו קנוי חבירו שק רע"כ רכיון חלוקה כדי בהנשאין
 יש והיינו עליו לאוסרו בירו כח אין בכולו ללכתהחצר
 ררימתו מקום כאילו רואין בחצר דעייל עירן דכלברירה
 א'(. כלל הרא"ש ע"ב מ"ו )נררים לברו. לוקנוי
 ונמתר נוכח בלשון שהטעם כתב והריב"א 1נרכדתכה(

 מפני נמתר(, העולם, מלך נוכח, ה',)אתה
 נראית הנשמה דגכו אלקותו מצד ונסתר נגלהשהקב"ה
 מה רא"ת ונסתר בנוכח מברכת הנפש לכןונעלמת
 ברי אלא ברכותינו אין די"ל ברכותינו להקב"היועילו
 כתיב וכן מתברך הטברך כל ז"ל וכמאמרם אותנולזכות
 עכ"ל. מציון ה' יברכך ה' את וברכו קודש יריכםשאו

 בשחר(. ד"ה הרא"ש על יו"מ מערני י"א)ברכות
 ראפילו למימר דמצי יי"ם נהנין ברכדת 1נרכדת,כו(

 שמבעו טטמבע המשנה )כל קאמר לא יוסיר'
 המקום בברוך אלא חוכתו( ידי יצא לא בברבותחבמים
 בדיעבד(. )דיצא מורה בשהכל אבל כלל ברכהשאינה

 ניסא(. ד"ה ע"ב מ')ברכות
 אע"נ אומר שמשון ויבינו גרים המזדן, 1נרכתכז(

 מ"ם לאבותינו למימר רמצי נהי מישראלראמו
 אחרים את להוציא יכול ואין בברהם"ז מה"ת חייבאין

 לו ול"ה לך נתן אשר המובה הארץ על וברכתרכתיב
 בארץ.חלק

 י"א(. כלל א'טר"י הנהות ע"א פ"ב)ב"ב
 היכי רכי ר"ת אומר חי' וכן המדציא 1נרכתכח(

 שסופה ואע"פ עבה )כשבלילתה בחלהדמיחייב
 או בישול לאחר המוציא עלי' מברך ה"נ במים(לבשלה
 עומד הי' רתניא )לז:( בברכות כרמוכח מיגוןלאחר
 שקורין וייומשיא"ש אבי וכו' בירושלים מנחהומקריב
 המוציא עליהם מברכין ראין אור"ת הי' אלמייר"אבספרר
 אחר עיסה הסוציא בלא אוכל הי' יא מאיריר1ניבו בחלה עיסתו שנתחייבה אע"ם דנהמא תוריתא עלייהודאין

 על אלא המוציא עלי' מברר ל"ה נם נמגנה אושנתבשלה
 אכלה. ואח"כ המוציא מברר הי' אחרלחם

 ב'(. כלל חלה הל' הףא"ש)מנחות
 צונן חלכ תוך ששהה בשר אור"ת בחלב בשרכט(

 דהוי כהשום מררבנן אסור שהוא א' מיוםיותר
 אפילו אוסר דריבנ"14 ובולע ומפלימ כמבושל והויכבוש
 בב"ח ואיסור א' ביום בולע צונן איסור כל רכן א'ביום
 בהנאה.אסור

 ל'(. כלל אשר"י הנהות ע"א ע"ד)ע"ז
 לאכול שלא נוהנ שאני ששמעת אדוני וששאל ונב"ח5(

 עוף בבשר ומקיל נבינה אחר וחיה בהמהבשר
 ער כן העושים ארם בבני סתלוצ'ו הייתי חורפיבימי
 גזרתי שיני בין נבינה מצאתי למעודה מסעודה אחתשפעם
 בשר אחר כנבינה נבינה אחר בבשר להחמיר עצמיעל
 כחולק )ול"ה כהטמרת לעשות אנפשי' לאחמורי סצי חדוכ5
 נאכלין וגבינה רעוף כיון מקיל אני ר1נעדוס הנמרא(על

 ז"י. ברדר בר 13אירבאפיקורן.
 ה'(. כלל אשר"י כ"ה פ')חולין

 קלוניסום רבינו של מנהג בתשובה כתוב 1נב'ח5א(
 בשר כשאוכלים שותים היו שלא יהורהורבינו
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 אב5 השו5חן ע5 מחו5קין ואפי5ו אחד מבוםוגבינה
 עושה. הי' הרחקה כךטום א5א 5יבאאיסורא

 ב'(. כ55 אשר"י הנהות כ"ה פ')חו5ין
 נפ5ה אם הכ5י דופן ע5 שנפלה חלב וטיפת 1111"1מ5ב(

 הסיפה בנגד ס' הרוסב מן ויש הרוסבבננד
 אם 44גנל 5אסור. נהגו בריקן נפל אם אבל סם"נסותר
 וסייבשו שורפו שהאור לפי 5התיר נהגו האיש לצדנפ5
 בננר אפי5ו להתיר אין הדזפן ע5 ח5ב רוב נפ5 ךאםסיד
 יומיאל ךדץ"ך ס' וע"י הרוטב כנגד נפל אא"כהאור
 בם' הרוסב כננד ש5א גם אפי5ו סתיר הי' ריצב"אבשם
 שבתות.בערבי

 כ"נ(. ב5ל אשר"י הנהות ב"ה פ')חו5ין
 בעי לא ספי5ה 5עשות ובן ר"ת ופייש כחל 1נבייח,5נ(

 סותר נתבשל או שנצ5ה ךהגנומל ב5לקריעה
 בה שהי' בקערה רותח צ5י הבח5 5כתח5ה 5יתן מותריכן פעמים. הרבה בשר בו שחתבו בסכין 5כתח5הלחותכו
 בשר בהרי ונתבשל מאור נחל שנתיינש יהיכאבשר

 ובן ראבי"ה בתב בך 5רש"י אף ס' וא"צ שריבדיעבר
 יואל. רבינוהורה

 הנהות(. ב"ר ב55 אשר"י כ"ה פ')חולין
 רש"י בשם כתב יצחק ברבי יהורה ורבינו 1111"חלד(

 בשר של תבשילין שני 5הניח ש5א 5החמירשיש
 ירעו ולא יתערבו שמא אחת בתיבה 5זה זה סמוךוחלב
 מחזקינן 5א רי5מא נריעבד ךבןידץו בסוב שיכסנואם

 ושרי.איסורא
 ל"ב(. בל5 הרא"ש הנהות הבשר ב5 פ')חולין

 רבי מורינו ופירש העין מן שנרצעלמ 1נשרלה(
 אפילו שרי עינא מביעת רהא שיר5יאו"1יהורה

 אין בי נאסן עינא בסביעת זה לבשר שמכירו הארץבעם
 אית רע"ה ואשבחן איסור 5חבירו ולהאביל 5ק5ק5חשוד
 דנים אנ5 סימן הוי בחרוזים גנשר עינא. סביעתלי'

 בחרוזים להביאם כו5ם רגי5ין דכך סיסן 5"הבחרוזים
)פר"י(.

 ב"ב כלל אשר"י הגהות ע"ב צ"ה)חולין
 בחדוזים(. ד"הותום'

יש*84488---

 דהשממותמילו1שים
 גים"למערכת

 נבי5ה בקיבת הנבינות 5העסיר לכתח5ה מיהו גבינהא(
 כטעיר הי' ובריעבד סיאום כהטום ר"ת אוסרהי'

 איסור נוהגין בנען בארץ מקומותיהם בב5 ובניהובאכילה
 ירא לשום ח5ילה נבילה ךגנקיננרצ העבו"םבנבינות
 מעיים בני השיב שמחה ירננינו זה רבר 5התירשמים
 לא ואפילו בתח5ה איסור בהן נהגו ח5ב בהםשמצאו
 בו. מעמידה שהרי חמץ שהוא ספני החלב עםנמלחו

 כ"ו(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ל~ה)ע"ז
 גבינות ליקח 5ישראל עבו"ם אמר אחת פעם גבינהב(

 ר"ת. והתיר ועשאו והלך כבר נחלב הח5בוהי'
 ס"א(. ב5ל אשר"י הגהות ע"ב 5"ס)ע"ו

 דנוסם מבונ"א ז"ל יוא5 רבינו דקדק זה ומתוך גוסםג(
 בדעתו סיושב שהוא אע"פ אשתו את מנרשאינו

 רחזי ובעינן כתיב בידה דונתן מתנה 5יתן יכול שאינוביון
 שמחות ובמסכת אה5ות נתוספתא דתנן יך:אלנתינה
 וזוקק ומנחי5 נוח5 דבריו 5ב5 בחי ה"ה הגוסם)פ"א(
 שיעשה ו5א דססי5א סירי היינו היבום סן ופוסרליבום
 גסור בסת הוי זה -5ענין ומתנה הגס נתינת בסומעשה

 מתנה וסתנתו גס גיסו רבריו לכ5 בחי שהוא אוסריך"י 5נרשה ש5יח לעשות יכול אינו נוסם שהואךבשעה
 וכו' שנים בו שחס )ע:( בגיסין דאמרינן רשב"םברברי
 ונותנין.דכותבין

 ס"ז(. כלל הרא"ש ע"ב ע"ח)קידושין
 ועני5 5עוף 5י' אית ירמיה רבי בעי בגמ' ד:בשה גירר(

 ואן5ינן תיקו מהו עגי5 ולא לבהמה 5י'ואית
 ביון זה אחר 5בדוק צריך אין לגניעחלה בןי1ץךלחוסרא
 חוטין התרנגו5ים ברגלי ימצאו ואם הוא שכיחאדלא

 4~גנל ולמו5חם 5חתבם או ו5השליבם 5יזהר סובארומים
 תריר 5היות שרגי5ים התרנגולים ביריכי שנמצאאותם

 בעיני קשה ואעפ"ב שמותר בעיני הסנהג סתוךאדוסים
 ונראין שחורים או אדומים והן לידי בשבאיןלאוב15
 חזינן ר5א 5נקרם מצריך איני ןאעפ"כ דםמלאים
 )ר"י(. דמצרבי דקשישי5רבנן

 א'(. כ55 אשר"י הנהות ע"ב צ"ב)ח51ין
 כופין אם לר"י מספקא דמתני' יוציא ובל גיפפיןה(

 15 שאין ואוסר ברורה ראי' 15 ואיןבשוסין
 א5א שכופין בהדיא שמפרש היבא אלא מעשה5עשות
 שרי תוציא 5א ואם 5הוציא רבנן חייבוך כבר 15אומרים
 ובני' הגס ופמול ברין -ש5א הוי דשמא עבריינא5סיקרייך
 דקתני הינא נל מאיר רבינו מירינן ךגנרצבממזרים.
 ברורה בראי' א5א כופין דאין נהי כתובה ויתןיוציא
 להוציא חכמים דחייבוהו רכיון מיני' ממונא נפיקס"ם
 ראם משם 5הוציא לכוף הורשנו 5א אם כתובהו5תת
 מיני' מפקינן ה5כך בדין שלא מעושה 5י' הוה בופיןהיינו
 מאתים. מנה 5י' ויהבינןבתובה

 ג'(. בל5 אשר"י הגהות ע"א ע')כתובות
 ו"5 מאיר ה"ר מורינו נתב רת על עוברת גיטין,1(

 ע5 עוברת שבועה או החרם על שעבדהדהאשה
 לגרשה ויבול מקיימת ואינה נוררת 5י' רהוה היא כהטהרת
 עוברת להוציא רמצוה ינ8שיכ1א הקהלות הסכמתבלא
 דת על עוברת בשהיא מגרשה אינו אם ואדרבה דתע5

 ובו'. ארם סרת ניסין בסוף בראיתא דשעסיקרי
 ס'(. בל5 אשר"י הגהות ע"ב)בתובות

 בהתראה דדי מאיד מה"ר כתב דת על עוברת בימין,ז(
 אע"פ התראה ע5 אחת פעם עברה ואם אחתפעם

 תמצי יאמ בתובה בלא תצא סעשה בשעת בה התדוש5א
 לבע5 סבשי5ו אתה א"ב עבירה בשעת התראה רבעינן15מר
 תפסיר שלא כדי עוד אעשה לא תאמר ודאי בה סתרהדבי

 בא ימעשה ותבשילנו 5קלקולה אח"ב ותחזורכתובתה
 עברה שאשתו ערים שהביא בראובן ז"ל מאיר סה"רליר
 הוא שגם ערים הביאה היא ונם בה שהתרה אחר החרםעל
 בתובה בלא 5הוציא יכול שאינו ופסק החרם עלעבר

 ב5א יוצאת מקייסת ואינה נוררת רבנן אמרו מאירמעמא
 נררים ובעון לבנים אלא אשה אין 5סיסר דמציכתובה
 נברא ההוא חרמות עובר הוא שגם וכיון מתיםבנים
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 מענה. מענתו ואין בני בעילא
 מ'(. כ5ל אשר"י הנהות ע"ב ע"ב)כתובות

 המעירים ערים אם אב5 דת על עוברת גיטין,ז*(
 ויהורית כה2ה רת שאר על שעוברת האשהעל

 חשוד אינו אחר 5רבר החשור חרמות עובר שהואאע"פ
 ראיבא בע"ב כתובה ב5א 5הוציאה ויכו5 כו5ה התורהלכ5

 בא ל"ה מ"מ החרם על שעובר עבירה דעבר נהילמימר
 בהן רמיקרי מי5י שאר או נרה משכה2תו ואם הנרהעל

 מאיר(. )רבינו תצא רת עלעוברת
 ט'(. בלל אשר"י הגהות ע"ב ע"ב)כתובות

 הכהן הרב אמר 5הוציא אותו רבופין הני 1כ5 גיטיןח(
 בנזירה ע5ינו שנקב5 לעשות רנוב5 ר"תבשם

 ר"ת עשה ןכן לא לנרותו אב5 עמו וליתן 5ישאש5א
 ער ונירוהו להוציא שכופין מאותן שהי' באחרמעשה
 אחר. לעשות וצוה הנט אותו ופס5 נםשנתן

 י"ט(. בלל אשר"י הנהות ע"ב ע"ו)כתובות
 בנם תנין לכתוב מדקרק הי' ריצב"א אמנם גיטיןמ(

 ב5א יכתוב אם בשבת עליהן יתחייב ש5אכיון
 אות מיקרי 5א א"כ וקה.( בשבת כראיתא כמשפמוזיי"ן
 שמיר וסיקרי ראייתו יחה התרומה י2גמפר תניןבלא
 תגין. בלאאות

 ב'(. ב5ל אשר"י הנהות ע"ב ב')גימין
 ואינו מטרה"י גט המביא מ.( )לקמן תנן בגם' גיטיןי(

 ע5יו יש אם נחתם ובפני נבתב בפני לומריבו5
 ש5מרו לאחר עסקינן במאי הכא וכו' בחותמיו יתקייםערים
 במני לומר 5יצרכוה לא נמי יכול הכי אי לשמה()רבעי
 לרבה לי' קשיא מאי וא"ת בערים 5קיימו אפשר אםנכתב
 ניחא רלרבא היכי כי לשמה( בקיאין שאין לפי)ראמר
 סגי יכו5 אבל חותמיו סיום צריך יכו5 אינו רכגפרשלי'

 5רבה יפרש נמי הכי שנים צריך ואין ובפ"נ בפ"נבאומר
 ניחא ר5רבא ןאןך"ין שוים ורבא רבה שלמרוד5אחר
 ביבול אבל חותמיו קיום רבעי 5אשמעינן יכול אינורתנא
 קיום כמו לרבא חשוב רלא אע"ג נכתב בפני באומרסגי

 שמעיר חותמיו מקיום עדיף נכתב בפני לרבה אבלחותמיו
 סני יבול דאינו לאשמעינן אתי תנא ע"כ 5שמהשנעשה
 חותמיו. בקיום תיסני נמי יכול ש5מדו לאחר חותמיובקיום

 אי(. ר"ה ע"א ה')גימין
 ובם"נ נבתב בפני אמר לא לקמן דתניא והא גיפטיןיא(

 ןא"רן בחותמיו נתקיים כשלא היינו ממזרהו5ר
 הו5ר ניסת ואם פסולין גימין ג' בהרי פו.( )לקמןו5יחשבי'

 תצא. 5א והכא תצא גיטין רבנ' רבה רטסבר רי"לכשר
 כשניסת(. ד"ה ע"א ה')נימין

 כרחה בעל בשליחות בגם' ש~יחות גיפטין,יב(
 רהא ופירש"י ליתא ובקידושין איתארבגירושין

 לשחררו עבר רכן בע"כ לגרשה אצלה משתלח זהשליח
 רבעבר יביון כפרייח ןנראה חוזר הבעל רצה ואםבע"כ
 5תזור יכול דאין הו"א כרחייהו בעל שליחות איכאואשה
 שאין ביון דמי לירה בא כאי5ו השליח ליר רבארכיון
 לחזור. ריכול קמ"5 לעבביכולים

 בשליחות(. ד"ה ע"א י')נימין
 לשחרורי נשים נימי שוו דברים בשלשה ת"ר גיטיןינ(

 הנך כ5 וכו')גמרא( ולמביא לסוליך שוועבדים
 עיג*נא. כה2ום בנט ומביא רכיליך בקידושיןליתנייהו
 אין הגט דעדי כה2ום בותי ער רמכשרינן הואלבנם

 מחתים לא הוה חבר דכותי 5או ראי וה בלא זהחותסרן
 עברים לשחרורי נשים גימי ששוו זמן והאיכא וא"תעלי'

 זמן לעשות שרגילין רכיון רי"ך 5א:( )יבמותכראמרינן
 שמרא כולי' א"כ רעיכוה הכא תניא לא שמרותבכל

 ראין רי"ך 5בסוף רחתים ישראל רחר אמומאמתקיים
 הן. אמת רנרי מראורייתא כשר כותי רהאי ביוןלחוש

 אי(. ר"ה ע"ב כי, ר"ה ע"א י')נימין
 בנט רפסלינן היכא דכי 1אור"י ערכאות גיטין,יר(

 מובהקים ושמות מסירה בערי אף)ערבאות(
 ישרא5 מסירה ערי ב5א ע5ייהו 5מיסמך אתי רילמאכה2ום
 דכו55 דבממוך ד2נ2נריירעא מתנה. בשמר פסלינן נמיהכי
 נשים גימי ואפילו בערכאות רכשרים השמרות כ5יחר

 ובערי ישראל בכתיבת א5א בגיםין מכשרינן לאואפ"ה
מסירה.

 חספא(. ר"ה ע"ב י')נימין
 ר"ע נחלקו 5א בגס' ערכאעת וזטטרות, גיטיןטו(

 אע"ם בערכאות העולין השמרות כל ע5וחכמים
 נימי ענין בכ5 שמרות שאר כשרים עכו"םשחותמיהן

 בזמן אלא נח5קו 5א מסירה בערי עבדים ושחרורינשים
 דר"ע מסירה ובערי מובהקין בשמות פי' בהריוטשנעשו
 אטו מסירה עדי בלא אף להכשיר שיבא גזר ו5אמכשיר
 בערכאות דכשרין שמרות בשאר פוס5ין וחבמיםערכאות
 אפי5ו נשים בגימי אב5 5מיגזר איכא מסירה עריב5א

 מירי 5מיגזר ליכא מסירה בערי אלא מתכשרי 5אבערכאות
 נשים גימי אף כלומר וכו' כשרין אלו אף אומרר~ט2:"ג

 שאין פירוש חותמין שישרא5 במקום א5א כשריםאין
 ש5 שהן לומר למעות יבא ד5א לחתום 5ישרא5מניחין
ישראל.

 לא(. ר"ה ע"א י"א)נימין
 ערים מר"י ר"ל מיני' בעא בגם' עדים גיפטין,מז(

 סהו עכו"ם כשמות ושמותן הגם עלהחתומין
 ממירה בערי או לר"מ וכשר נינהו רישראל אמרינן מיפי'

 שהן בוראי ירוע אא"כ בעכו"ם להו ת5ינן רלא5ר"א
 או בגימין עכו"ם שיחתמו מי5תא שכיחי ד5אעכו"ם
 ולום לוקום א5א 5ירינו בא לא ןקאמר וכו'רלמא

 למיממך אתו ולא מובהקין שמות רהוו כמ2וםוהכשרנו
 ודאי רלאו מובהקין שאין בשמות אבל בר"שעלייהו
 בחו"ל הוא ררנילות משום ןקם"ך חיישינן נינהועכו"ם
 כשמות רובן בחו"5 'טהרי עכו"ם בשמות ישראלדמסקי
 ראין הן עכו"ם שמא 5חוש אין נמי בא"י הלכךעבו"ם
 מחו"ל בבאין רוקא ןמשני בנימין עכו"ם 5חתוםרנילות
 לר"י. נראה כןקמכשרי

 ערים(. ר"ה ע"ב י"א)ניטין
 במני אמר ראילו מירי איכא ימי וא"ת עדים ביכמין,יז(

 פסול שני עד הוא אני דאמר וכה2ום כשרנחתם
 הוא אני אמר רכי בירוש5מי שאומר במו לר"יןנראה

 ע5 להעיר בא רלכך רנראה בערותו כנונע נעשה שניער
 חתיפתו. ערוח שתתקיים כרי השניחתימת

 אני(. ר"ה ע"ב מ"ו)ניטין
 אסר )יח:( לקמן ראמרינן לר"י וקשה זמן גיפטין,יח(

 רר"ל יומי עשרה וחתים לאשתי גם כתבולעשרה
 והרי קול לו יש הרי ואמאי ומסו5 ערים כה2ום כולםאמר
 על מקפיר הי' לא הבעל רוצה הי' ראם בו לגרשראוי

 כשר ויהא הראקוניס ב' כה2חתמו פירות ויפסירהעשרה
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 כולם חתמו ולא מקפיד שהבעל זמן כל רי"י בולגרש
 לחתום. עסוקין שיהו או כולם שיחתמו ער קולאין

 לקיש(. ריש ר"ה ע"א י"ז)נימין
 ריש בגימין זמן תיקנו מה מפני בגמ' זמן גיכטיו,ימ(

 מתי האשה שתדע כרי פירות כה2ום אמרלקיש
 ראיית נתינה שעת עד פירות תפסיד ולא ונחתםנכתב
 רכשר מוכח )קם.( ובב"ב מעמא מהאי יפסל מאוחרגמ

 חתימה כה2עת פירות מפסיר הבעל אין רבמאוחרר4ירר"י
 לה נתנה אפילו בו לגרש ראוי ראין הזמן משעתאלא

 ח11י הזמן עד חלים הנידושין ואיןלאלתר
 ביום נכתב

 עדי ע"י נחתם שלא אע"פ מיד בו לגרש ראוילר"ש
 מפסיד בו לגרש וראוי קול דיש ענין באותוכשעמוקים אבי כרתי מסירה רערי כר"א לה סבר דר"שמסירה
 כתיבה. משעת מירותהבעל

 לקיש(. ריש ד"ה ע"א י"ז)גימין
 רבי בגיטי1 זמן תיקנו מה מפני בנמ' זמן גיפ2יו,כ(

 עלי' יחטה שלא אחותו בת כד2ום אמריוחנן
 היא והשתא א"א אחזקת אוקמה רל"א זמן בוכשאין

 אוקמה אררבה רעןך לפנינו נרושה שהיא כיוןדאיגרשה
 א"א. כשהיא נבעלה שלא כשרהבחזקת

 משום(. ר"ה ע"א י"ז)ניטין
 רבי ובו' בלילה ונחתם ביום נכתב בכה2נה גיכטיןכא(

 )מכר הגימין כל אומר -"ש שהי' מכשירשמעון
 חוץ פסולין בלילה ונחתמו ביום שנכתבו והלואה(מתנה
 ליכא נמי פירי ומשום יחפה שמא לי' דלית נשיםמגימי
 רהיינו פירות לבעל אין שוב לגרשה עיניו כה2נתןדטסבר
 זהקדימו בלילה נכתב '2טא וניחוש ראיית כתיבהכה2עת
 הלקוחות על קנוניא לעשות יום של זמן וכהבו והאשההבעל
 אא"כ מוקדם הזמן כשרואין הערים חותמין איןרלעולם רי"י שובר גבי ימ:( )ב"מ כרחיישינן לגרשה שבאואע"פ
 נכתב. הזמן שביוםיורעים

 ור"ש(. ר"ה ע"א י"ז)גיטין
 ממרינת הבאים בגימין להק'טות ואין ישן גט בים2ין,כב(

 שמא חיישינן לא אמאי לאשתו גט ובכה2לישהים
 מפי דחיישינן הוא ימים( עשרה וער )מכאן דהכאפיים
 אבל קלא ליכא נמי מתפיים וכי נחתם לא שעדייןלפי

 רגיל אין לינתן ומזומן בגמ העדים כל חתמוכשכבר
 לר"ת ונךאך2 מרגישין. הכל וטתפיים וכשחוזרלהתפיים

 כה2ם הולך ואינו בעיר עמה שהוא לאשתו נמדבהכה2ליש
 בנתינת זמן שקובע ומה מנרש קמטה מחמתמסתמא
 מכוין קא לצעורה יומין( תלתין עד לה יתן )דלאהגט
 אצלה ואינו כה2ם שהולך רלקמן בהנך אבל להתפייםולא
 זמן וקובע תתעגן שלא נתבוין למובתה מסתמאבעיר

 ויתפיים. כך בתוך יבא שמאחיישינן
 חיישינן(. ר"ה ע"ב י"ח)ניטין

 שמא בקונמרם פי' פיים, שמא ישן בם גיטין,בג(
 לד"ת נדאה ואין ישן גמ והוי עמהנתייחר

 לא שהרי חוששין אין ישן ולגמ )עו:( לקמן קאמררהא
 רתרי כה2מע פיים שמא וליחוש עלה ופריך עמהנתייחר
 )כט:( ולקמן דהכא פיים דשמא ראור"ית נינהומילי
 הוא במל שנתתי גט יאמר וביטל פיים שמא לומררוצה
 יכרם עשדה עד מכאן לחתום להם נשאמר הכארמיירי

 החתימה ובשעת ימים עיטרה ער חתמו לא והם לאלתראו
 שליחותם ובימל פיים שמא חיישינן ולהכי שם הבעלל"ה

 להם צוה ימים עשרה אחר אם אבי חתמו מרעתוושלא
 )לקמן כד"נ קיי"ל הא קורם הנמ במל ראמילו כשרלחתום
 בו. ומגרש רחוזרלב:(

 שמא(. ר"ה ע"ב י"ח)נימין
 זמן רכל אההיא קשה ר"ת פי' על גם ומיהו גיטיןכר(

 נאמנת באומר דכה2ני יום ל' פניך מנגרשאעבוד
 הגמ את במל שמא ניחוש מ"מ באתי שלא לומרעלי
 גט. ל"ה במלו כך בתוך ואם מעכשיו אמר רלארכיון

 חיישינן אלא פיים לשמא חיישינן רלא יך"ירגראדץ
 הנם את שבמל לעז הבעל שיוציא בעלמא לעזכה2ום
 שהאמינה דכיון וכו' נאמנת באומר שפיר משניוהשתא
 מילתא. לי' רכסיפא לעז יוציא לא שובעלי1

 שמא(. ר"ה ע"ב י"ח)ניטין
 קרוב בתחלה חתום אי בנמ' קיובים עדים גיטין,כה(

 וא"ת פסול לה ואמרי בשר לה אמרי פסולאו
 חתים בעי אי )פב.( לקמן דאמרינן מקושר מגממ"ש
 גמ רשאני רי"י בסוף בין באמצע בין בתחלה ביןקרוב

 עליו חתומין הכשרין מהן ושנים שלשה דעריומקושר
 צריך שאין הכא אבל לאיחלופי אתי לא הלכך עדותלשם
 וראי הראשונים רשנים יאמרו ערות משום שנים אםכי
 חזקיהו יאמר קשה אבל לאיחלופי ואתי ערות לשםהם

 רחזקי' )פז:( לקמן בהדיא ומשמע כשר בקרוביםמלאוהו
 רארך"רצ איתמר הכתב מן שהרחיק שימין שני מילויגבי
 שמצאו אותם סברי זה בלא זה חותמין אין הגמ דעריניון
 למילוי. חתמו אח"כ או תחלה החתימותחלה

 אמרי(. ר"ה ע"ב י"ח)גימין
 דפסיל מאן ראפילו ואור"ת קרובים עדים גיפ2ין,כו(

 מסיל לא פסול( או קרוב בתחלה חתים )איהכא
 בתחלה דל"ה כיון כשר וסוף באמצע אבל בתחלהאלא
 בשמרות נשר דאי יר"י נראה ךאין לאיחלומי אתילא

 ניחוש בסוף בין באמצע בין בתחלה בין קרוביםשנים
 וחד קדוב בחד או קרובים בשנים לקיומי' אתידלמא
 דדוקא בה"ג שמפרש כמו ומפרש ך"רצ 11ן רוקזךכשר
 רחתמו דתלינן וכו' קרובים הראשונים שנים בברייתאנקמ

 נמצא אבל בשאר העדות תתטיים לכך למילוי אולכבוד
 עדותו פסול או קרוב האחרונים מן או האמצעייםמן

 חתמו. עדות לשם דוראיבטילה
 אמרי(. ד"ה ע"ב י"ח)גימין

 הערים חתמו שלא גמ שמחה רבינו השיב גיטיןכז(
 לר"מ אפילו כשר חתמו הסופר אלא ירןבכתב

 אלעזד דמררבי מתוכו מזויף ל"ה ברתי חתימה עדיראמר
 בעי ראיהו קרא כה2תעי דלר"א היכי כי לר"מנשמע

 לסופר ואומר לכתיבה שליח משוי בעל ואפ"הלמיכתב
 חתימה אערי וכתב ראמר נמי לר"מ לאשתי גטכתוב
 יאמרו אם ובו' באשמה מצאו אפילו גמ של רגופוקאי

 כשר. וחתמו חתוםלסופר
 י"א(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י"ט)גיטין

 כנישתא לבי רעל גברא ההוא בגם' יששמה גיטין,כח(
 נימך הא לה ואמר ליביתהו לה יהיב ס"תשקל

 כריתות בה2ום אי וכו' לה ליחוש למאי יוסף רבאמד
 כריתות( ספר לה וכתב פרשת בם"ת )שכתובה בהדאית
 כגילת רלענין תימה וליכא לשמה לה וכתב בעינאהא

 אפילו מה"ת לה רמוחקין )ינ.( בעירובין כמ2מעפוטה
 מנילתה אין רלמ"ד ר"פ יקאמר לשמה כתיבה רבעילמאן
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 כתיבא רסתמא תורה אחרת סוטה בה 5השקותכשרה
 רסבר תנא כאירך סבר יוסף רדב ךי"ל רמחקינןה"נ
 מופסי הכותב רתנן )כו.( וכרלקמן מה"ת 5ה מוחקיןאין
 וכ"ש פסו5 רסתמא )ב:( בזבחים מהתם ורייק וכו'ניטין
 ראפילו נראה ךעוך כלל נירושין לשם איכתוב רלאס"ת
 לענין מורה 5שמה רבעי אע"נ בסומה למחוק רמכשירמאן
 רמסתמא כרטום כשר מסתמא מומה רבמגילת רפסולגם

 אכל לי' ניחא ומסתמא מקפיר 5כתוב שעליו הכהןשאין
 לי'. ניחא לא סתמא בעל גמגבי

 אי(. ר"ה ע"א כ')נימין
 וכו' ושמה שמו בעינן הא בנמ' לשמה גיפטין,כם(

 בשינה הוי לא רלרבנן משטע )פ.( רלקמןאע"ג
 כתבו לא נקט ולא שינה ומרנקם ררבנן פסולא אלאשמו
 לה ואמר ס"ת לה נתן )רק כלל כתבו דבלא נמטמעכלל
 לא רע"כ לייןא דזא מררבנן אפילו כשר נימך(הא

 מוכיח שיהא בעינן רהא מה"ת לר"מ פסול כללכתבו
 מוכיח אין כלל כתבו ובלא אשתו את מגרש שהואמתוכו
 שינה אלא מכד2 שמו בשינה מיירי דלא אור"יאלא
 הכא קאמר והשתא ביהורה רגליל שם שכתב היינושמו

 דבלא וכ"ש וליכא ושמה שמו בעינן הא שפיר)בס"ת(
 רפמול. הוא כללכתבו

 הא(. ר"ה ע"א כ')גימין
 לשימה שימה שבין נייר פפא רב בעי בגמ' גיטיןל(

 אמר אחר רמפר לי' ותיפוק תיקו מאישלי
 )כא:( רלקמן אע"ג וכו' ספרים ושלשה שנים ולארחמנא
 לקמן מכשרינן היכי ךא"ין רהכא ררשא רבנןררשי
 למיפמל הו"ל שני ברף וכתבו הגמ מקצת שייר)פז:(
 בסומה כדאמרינן רחמנא אמר אחר ספר משום רפיןבשני
 רחמנא אמר אחד ספר פמולה רפין בשני כתבה)יח.(
 חתיכות בשתי איירי רסומה רפים רשני ך44ךך"יוכו'.
 עמורים. בשני אחר בקלף אייריולקמן

 ספר(. ר"ה ע"ב כ')גימין
 הגמ את הכותב ר"י פסק כך ומתוך גט גיפטין,לא(

 בתוך הסולמום מן ריו טיפת שנופלתופעמים
 אחרת אות בחלל או פ"א ונעשה בי"ת כגון האותחלל
 האות מתוך מיפה פחק ואח"כ עלי' שמה עתהשאין
 ופסול תוכה מחיקת ע"י האות שנעשית תוכות חקזהו
 פי' תוכה וחק שתקנו ולאחר קולמום עלי' העבירך14בם
 כלום. מועי5 ראינו התרומה בספר ברוךה"ר

 י"ם(. כלל אשר"י הגהות ע"ב כ')גימין
 ונתנו גמ לה כתב רבא אמר בגמ' וזצר גיכןין',לב(

 שליחות אמו ואביי וכו' בו מתגרשת וכו'בחצרו
 )י:( רבב"מ וא"ת איתרבי ושלחה מושלח איתרבימירה
 כוו2ליתות גרע ולא איתרבאי ידה כה2ום רחצראמרינן
 כפניו שלא לענין רדוקא ךי"ל שליחות מכחתתגרש
 5ו הוא רזכות במירי לקנות משליחות גרע רלאאמרינן
 מהלכת חצר ראל"כ רירה רומיא בעינן רברים בשאראבל

 אע"ג מהלך שליח כמו שליח ממעם תקנה קנה לאאמאי
 רשליחות ירע 5א אמו שימי רב ןא"ין קני לא יררמטעם
 )מא.( בקירושין היא ברייתא הא איתרבאי ושלחהמושלח
 כיון סבר שימי ררב רי"ל לכ"ע היא רפשימאומי5תא
 אע"ג לירה גם הגעת בלא רמתגרשת בשליחותדאשכחן
 לא יר כדטום דאיתרבאי נמי חצר לענין בע"כרליתא
 ריך רוסיא רליהוי אהכי קרא רקפיר למימר לי'ממתבר

 כיון לחצר מעוליחות ראי' להביא דאין לי' מהררואביי
 יר. כהטום איתרבאי וחצר מושלח איתרבאירשליחות

 אמו(. ר"ה ע"א כ"א)גיטין
 אם מכשיר שהי' רש"י בשם כתכ וכן גט 3יכמין,לנ(

 הי' ומעשה חתכו ואח"כ גרול בקלף נמכתב
 הרור גרולי עליו ונחלסו ופמלו מנחם בר יצחק רביבימי
 ז"ל ד"ין ךכן כלום ממנו נחתך אם פוסלו ה"גובעל
 עציץ של חרס על כתב לקטן מדקאסר ברבר מחמירהי'
 ויהיב תברי' ראי כה2מע ניהלה ויהבי' לי' רשקילנקוב
 שאינו אע"פ מעשה מחוסר לי' וחשבינן רפסול החרםלה

סחובד.
 כ"ב(. כלל הרא"ש ע"ב כ"א)גימין

 אומר להזרייף שיכול רכר על הכא ודוקא גיטיןלר(
 להנשא שכאת בשעה מסירה ערי רצריכהרש"י

 יכולה להזרייף יכול שאינו ברבר הכתובים בגימיןאבל
 לקמן כרתנן אלעזר לרכי ואפילו חתימה ערי ע"ילהנשא
 תיקון מפני אלא הגמ על חותמין הערים שאין)פו.(
 הבאה אשה מאיד רלרבי בקונמרם שפי' מה אבלהעולם
 צריכה אינה להזרייף שיכול רבר על הכתוב בגמלינשא
 וא"א כשר קמן סהרי קוי ראי כה2מע וכו' מסירהערי
 שיכול וברבר מתוכו מוכח שיהא בעינן מאיר רלר' כןלומר

 כלום. מתוכו מוכיח איןלהזרייף
 מאן(. ר"ה ע"א כ"ב)גימין

 ר"א הכשיר לא ר"א ואמר בגמ' ושטרות גיטיןלה(
 ר"א הכשיר לא ר"א ואמר וכו' לאלתראלא

 ל"ג( )ירמי' רכתיב לא שמרות בשאר אבל בנימיןאלא
 ונראה וכו' רבים ימים יעמרו למען חרש בכליונתתם
 מכשרי רלא היא רגזה"כ משום רמעמא יצחקלרבינו
 לעמור ראוי רבעינן לאלתר אפי5ו לזייף( )ריכוליםבשטרות
 למעמי' רר"י בשמרות אפילו אמר יוחנן ורכי רביםימים

 ררוקא י"ל ועךך רכירי מירכר ימים עשרה ערראפילו
 בשמרות אבל רכירי ימים עשרה דער ר"י קאמרבגימין
 ךי"ל מכשיר לאלתר ודוקא דכירי לא תנאים רובשיש
 בשמרות ה"מ לא בשמדות אבל ר"א הכא רקאמררהכא

 לקנות שעשוי ומתנה מכד שמר אבל לראייההעומרים
 גימא. כמו הוי שעה לפיבו

 אבל(. ר"ה ע"ב כ"ב)ניטין
 הגם את לכתוב כשרין הכל במשנה חש"ך גיפטין,לו(

 נינהו ריעה בני 5או והא ובגמ' חש"ואפילו
 שגרול מיירי הכא נביו על עומר גדול שהי' והואאר"ה
 התם דאמר אעייג לשמה לעשות ומזהירו ומלמדועומד

 שיתכוונו ער וחרשת( )חרש פסולה רחליצתו קר:()יבמות
 והוי לשמה לעשות אותן מזהירין רב"ר משוםשניהם
 גביו על עומר בגדול הכא ךמיהך גביו על עומרכגרול
 לשמה עביר רקא מילהא רמוכחא כהטום בשוטה אפילוכשר

 והא ך4ש"י[ עירה ושם עירו ושם ושמה שמהשכותב
 ע"ג עומר רגרול מהני מאי נינהו שליחות בני לאואבתי
 קאי אבעל לאו רוכתב בכתובה שליחות בעינן רלאךי"ל
 ךי"ל נינהו כריתות בני לאו והא ך4ס"ין אסומראלא

 ונשתפת הקמן הנרי5 ואם הואי5 בריתות בנידחשיבי
 כריתות. בני הויהשומה

 והא(. ראה ע"ב כ"ב)נימין
 עכו"ם פמול רלא דכהטמע קשה אבל עכן"מ גיפטין,5ז(

 ותיפוק עביר קא רנפשי' רלרעהא טשוםאלא



 נחמר אוצר ההשממות גים"ל ם,יכת מיימים התוספותקובץ524

 למיפסל שייר דלא ךנראה נינהו בדיתות בני דלאולי'
 ולא שליחות בעי דלא במידי בדיתות בני ד5אוכהטום
 כהטום בעכו"ם מילה כז.( )ע"ז פסלי לא דהא עדותלשם
 לדעתי' עכו"ם דאמד דהא ך114ך"י נינהו מי5ה בנירלאו

 לשמה לאו סתם נמ ונבי סתם 'טעושה היינו קעבידרנפשי'
 עומדת לנידושין לאו אשה דמתם משום ב:( )זבחיםקאי
 קיימא. לשמה סתמא מילהאב5

 עובד(. ד"ה ע"א כ"ג והא, ד"ה ע"ב ב"ב)ניטין
 דבדי ע"פ ובצדמת כאשכנז נוהנין יכן בט ביטין,5ח(

 וממנה עכו"ם ע"י וקידושין גט לשלוחד"ת
 מעשה הי' ךכ12ך שליח מקום שבאותו ישדאלבכתבו

 מינה והכע5 הבע5 ע"מ ונחתם שנכתב א' בנטבק5וני"א
 העכו"ם מיד הנמ שיקב5 שמואל בד ברוך האר אתבעדים
 ויתננו העבו"ם מיד 'טיקבל למגנצ"א להביאו השביראשר

 דבינו ואביו אבי"ה רבינו וכתב מסידה בעדילאשתו
 הוא. והנון כשר נט רהאייוא5

 כ"ז(. כלל אשר"י והגהות בהרא"ש ע"ב ב"נ)גיטין
 בנמ' גיטה מביאה עצמה האשה במשנה חצר גיטין,לט(

 הגמ שנתן בקונטרם מי' מבאן 5אחר הבאהחצדה
 לשליח דמי לא חכירו דחצר נדאה ואין חבירובחצר
 ומכרו עצמו בחצד הבעל שנתנו אצר"י אלא5הולבה
 לי למה 441"רצ אחר כמשותו קנאתו והאשה5אחרים
 משום 5מימד הו"ל מבאן לאחד הבאה חצרה משום5מינקמ
 תעשה והאשה להו5בה שליח עשה שהבעל עצמהש5יחות
 ד5א כהטום מהני לא ובה"ג לקבלה שליח עצמו שליחאותו
 שלא טעם דאותו משום ך44ךך"י הבעל אצל שליחותחזדה
 לי' דמספקא ב"ב ברור אינו הבע5 אצ5 ש5יחותחזרה
 )סג:(.5קמן

 חצדה(. ד"ה ע"א ב"ד)גיטין
 שמביאה )לאשתו לה דאסר ננמ' שליחות גיפ1ין,מ(

 דממית עד 5הולבה שליח הוי גיטה( אתבעצמה
 גיטר את וקב5י להולבה ש5יח שוי התם מטית וביהתם
 כהטוי מצי ו5א הוא לגידושין ניתן שלא ש5יח וא"תמיני'
 לדביתהו ניטא דשדד ההוא נבי )בט:( לקמן כדאמדש5יח
 ניתן שלא שליח והא ור"ח ספרא דב להו אסרוכו'

 ניתן שלא דכיון שפיר פריך רהתם ןי"ל הואלגירושין
 5יתנו הבע5 ל1 שאמר במו אלא לעשות 5ו איןלנירושין
 5עשות 5ה צוה הבע5 הרי הבא אבל מניומי ברלאבא
 ובי(. ד"ה ע"א ב"ד )ניטין להולכה.ש5יח
 צריך גיטין טופסי הבותב נמשנה פ1ופם גיפ1ין,מא(

 הזמן ומקום האשה מקום האיש מקום'טיניח
 מאי וא"ת 5בנה קודם ניטה יאמרו שמא נזירהבגמ'
 שיבא למיחש ליבא והא זמן הסופד שיבתוב הואספידא
 5ו יחתמו 5א עדים שהדי נישואין אחד זה בנט5נרש
 פדי. כהטום בנשואין 5מיחוש ואיכא מוקדם שהואדחזו

 יחתמו אדוסתי בגט שכתב העדים שרואים דביוןר4*ךר"רצ
 נשיניח יא"רן אדוסה. דעודה יסבדו בי הנישואיןאחר
 5מיחש איבא גירושין ניום זמן ויבתבו נמי הזמןמקום

 ארוסתי בנמ שבתוב שרואין כיון לבנה קודם נימהשיאטרו
 פירות ה5קוחות ימסידו ונם מעולם 5ו ניסת ש5אוסבורין
 5ו ואין היתה אדוסה דיאמדו בדין ש5א הבע5 להםשמבד
 שידעו 5א אם פידות יקנו 5א ד5קוחות יי"לפידות

 בר. ע5 עדים ויביאו היתהשנשואה
 הבא(, ד"ה ע"ב ב"ו)גימין

 נאמן אינו אשתי את נדשתי שאמד דבעל וי"5 גיטיןמב(
 5נדשה עבשיו שיכול טינו ו5הבא מבאןאלא

 מזמן נידשתי' בשאומד לא לממדע אבל פידות תטדוףולא
 גט )נמצא יהכא )קלד:( בב"ב כדאמדינן בנטהכתוב
 חגט זח עכשיו 5ידה בא ש5א לנו שידוע בשוק(אשה
 בחזדה ותתגדש בעדים היינו דקתני לאשהייחזיר מלממדע יותד ולהבא מבאן נאמן אינו גידושיןבתודת

 אפילו נפ5 מאחד שמא ו5"ח עדיין נתנדשה לא אפילוזו
 מדובה.5זמן

 בזכק(, ד"ה ע"ב כ"1)גימין
 )כמש.( בקידושין דדדשינן יהא שליחות גיטין,מג(

 היינו ש5יח עושה שהשליח מלמד ושלחהושלח
 מקפיד. הבעל דאיןהיכא

 רשב"נ(. ד"ה ע"א ב"ט)גיטין
 לח פייסנא לא אי להו דאמר ההוא בגמ' גיטיןמד(

 ולא פייסה אזל ניטא ליהווי יומין תלתיןעד
 ולא דדינדי תדקבא לה יהיב מי יוסף דב אמראיפייסא
 אמאי דדינרי תרקבא נמי לה יהב ובי וא"תאיפייסא

 לה פייסנא לא דאי ךאוך"י איפייסא לא הא גימאל"ה
 הדי 5ה יהב ואי גדול בדבר לפייסה אטרח לא אםכהטמע
 נתמייסה. שלא אע"מ תנאו וקיים לפייסהטרח

 מי(. ד"ה ע"א ל')גיטין
 נקט מבוט5 בטלו דאמד 5רני הגט ביטול גיטין,מה(

 5במלו מותד דאז דמילתא אודחא בש5יחהניע
 אסור הש5יח בפני שלא ב"י במני אבל לבטלו הואורניל
 בשליח הגיע נקט ךעךך ר"ג תקנת משום מדרבנן5בט5ו
 במ5 לך שנתתי גט 12גמרא ב"ד. צדיך איןדהשתא

 במ5 שהוא פשיטא וא"ת מבוין קא לצעורה אמדינןולא
 יי"ל וצווח עומד והוא בטל שאינו לומר לנו הי'האיך
 רוצה אינו א"ב בך על עדים מביא שאינו כיוןדהו"א
 דאמאי ךר1ימה קמ"ל להחמיר חיישינן הוה איינ5בם5ו
 שלוחו או ממילא אשתו אצל נזדמן מפי רבותא נקט5א

 אין שאז לומר הוא דתימה מיכוין קא 5צעודהד5"א
 ביטו5.מועיל

 איהו(. ולא, השו5ח, ד"ה ע"א 5"ב)גיטין
 )עו:( בב"מ דכדשמע יהא הנט ביטול גיטין,מו(

 5חו5 הגמ שממהד מה לבעל עילוידחשיב
 שדוצה ודאי התם ובו' אימבא איתמר אי בשלמאדאמדינן
 שחפץ דעתו שמג5ה באן אבל עי5ויא 5י' חשיבלגדשה
 דידיה. עי5ויא היינובביטו5ו

 מבומ5ת(. ד"ה ע"א ל"ב)גימין
 דאמד 5דבי דנ"מ יאור"י הגט ביטול גימין,מז(

 בוותי' ר"נ לקמן ומסק מבוט5 בימלו אם5סמן
 אחד בפני או ששת לדב ב' בפני ביט5ו דאם רביומודה
 5"ה ר"נ תקנת קודם דאפי5ו מבומ5 דאינו 5ר"נאפילו
 5מיחש ד5יבא מבוט5 ששת 5רב ג' בפני דדוקאמבוט5

 5א 5ממזרות למיחוש דאיבא שנים בפני אבל5ממזרות
 ואפ"ה 5ממזרות 5מיחש איכא שנים דבמני אע"גללר"נ
 מפי 5מיחש דאיבא כהטנים בפהות מ"מ מבוטלהוי
 באד בח מה דאמרינן מודה רבי אפי5ו ובהא מבוט5אינו
יפה.

 וד"נ(. דאה ע"ב 5"ב)ניטין
 טי5תא 5י' דמשמע וי"5 הנט בימול גימין,טח(

 בפני אפי5ו 5בט5 דיכו5 מבומ5( )דבט5ןדרבי



יסנ נחמר אוצר הץשב2ם2יז גיכדן מע-טת מילשים התטפותקובע
 שש5יה ביון כדטנים פהות שבערוה רבר ראין אע"נאחר
 לא אפי5ו 4ש"נ סבומל חוא מבט5ו שחוא אוטרעצטו
 בפני שלא זה ב' בפני לבמ5 יכול מ"ם שנים בלאמהני
 אפילו מבוטל דאינו מורה רבי אפילו כולה בטלח ד14יזח

 דמבוטל רבי אומר בב"ר רביטלו אע"ג 4ש"נבדיעבר
 שאם לממזרות האי כולי 5טיחש ליכא רהתם טהטוםהיינו
 קורם לאשה או 5ה יתננו לא הנתינה קורם לש5יחיוודע

 וגם כולם כשידעו אפילו כאן אבל תנשא לאשתנשא
 ויסברו ימעו פעמים העשרה מן טקצת הבעל שביטלחאשח

 גיטח, ע"י ותנשא נתבטלו לאשאחרים
 רבי(. ר"ה ע"א ל"ג)גיטין

 שם כתב לא אם אפי5ו 5ר"י נראח גט גיטין,טט(
 דפסו5 הוא שינה אם ררוקא טוב שחי' כללחעיר

 מקום לכתוב שהתקינו חתקנה וכ5 טתוכו מזויףדהוי
 שמעון בן יוסף משני לעז יהו ש5א טשום העיקרה5ירח
 מקום בע5מא לסימן כותבין ולכך אחת בעירהררים
 ורבנים מרנפיר"א יצחק רבינו טכתב ןראיר1יח5ירח.
 גימא רכתבי להני אומרים והיו מעשה עושין שהיוגדולים
 יכתבו ורק מ5כתוב יניחו בידם מרופה הלידה מקוםאם
 שצריך שכתב ר"ת ל2נד פלוני רמטקום פלוניאני

 הלירח. מקוםלכתוב
 ז'(. ב5ל אשר"י הגהות ע"ב ל"ד)גיטין

 העיר שם רילג אם לעי5 ראמרינן ואע"ג גט גימין,נ(
 נעשה מדמין שאנו מפני וכי כשר הואלגמרי

 מתייבמת. ולא חולצת טת ואם פוסלו רר"ר1מעשה
 רשינה רהיכא שכתב אבי"ה ררבינו תשובחדטצאתי

 היכא אבל הלוי יוא5 רבינו אביו פסל בזה ה5ידהמקום
 שמעינן 5א מעו5ם הלירה מקום ולא הרירה מקוםשנכתב
 לידה כתוב ר"ת של שבתיקון אע"פ פה ופוצה תגרקורא
 תוספות מצאתי ןעטן2נ כתבינן בעלטא לשופראודירה
 כתב וכן בדיעבר בשר ה5ייה שם שינה ראמילושפסקו
 התרומה. בספר ר"י משום יהורהרבינו

 ז'(. כ55 אשר"י הנהות ע"ב ל"ר)גימין
 פלוני אני שיכתבו ז"ל י"ת ותיקן גט גיטין,נא(

 רובא כגון פלוני המכונה או וכך כךדמתקרי
 וכן דאיתקריא מרים רכותכ שרה ופורתא מרים להקרו
 קיצור שהוא לכתוב וא"צ מרי איי רמתקרי הדיא בראדא
 בי5תא בילא חנינא יחנה שקורין כמו השם עם השםש5

 בינמאי בנימין פורא צפורה מרנלומא מרגלית מוא5שמואל
 11ד~ר"ך רכי21נ ר"ת. לשון שינוי ו5א כינוי לא אינושזה
 לו שקורין אע"פ הולי מחמת שמו שנשתנה ארםפרץ
 וכותבין העיקר הוא שני שם אותו מ"ס הראשון בשםתדיר
 ז'(. כ5ל אשר"י הגהות ע"ב ל"ד )גימין קודם.אותו
 נתיישב אאאב הדירה מקום לכתוב יאין גמ גימין,נב(

 יצא ר4שב[ )ה.( בב"ב כרמפורש יום 5'בעיר
 בתשובה. ראבי"ה פסק כך בא אני אחרון אחרממדינה

 שם לכתוב צריר דאין רפשימא שמוא5 ב"רי84דר"י
 עיקר אם בי הגט כתיבת בשעת שם עומר שהבע5העיר
 הסופר יודע אין ממדה"י הבאים גימין שהרי רירתומקום
 עומדת שתהא מקום או שעה באותה עומרת שהאשהמקום
 הגמ. קב5תבשעת

 ז'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ל"ד)גיכרן
 באם נאמן בעל ראמר הונא )לרב א"כ וא"ת גימיןננ(

 חכמים הועילו מה לפקדון( הנמ שנתתיאומר

 בעל אתי דאי משום ובפ"נ נכתב בפני לומררתקון
 לפקרון שיאמר יערער אכתי בי' מ,טגחינן לאוכוערער
 דשייך בעיר בששלשתן אלא מהימן דלא יי"לנתתי
 5רירה ניהלי'( יהבי' ד5גירושין איתא )דאם טעמאהאי
 בע5(. ר"ה ע"א ס"ר )גיטין 5ה. יהיבהוה
 אסורה גיטי לי התקב5 במשנה תרומה גימין,נד(

 אשה דאוקי לכויכור הו"ל מיר בתרומהלאכול
 שהחמירו בעלמא חומרא אלא נתגרשה ש5אבחזקתה
 שליחותו. עושה שליח רחזקה משוםחכמים

 התקב5(. ד"ה ע"א ס"ה)גימין
 לא דבחרש ודאי רהא ואור"י ואלם חרש גיטין,נה(

 לאשתך גמ נכתוב לו שכותבין אע"פ בהרכנהסגי
 משיב אם רק והן לאו ג"פ אותו ובורקין בראשווכורכין
 הרכנה ע"י ר421שלם במוב מבין שהוא הוכחה ישבכתב
 ומתרצה. שמביןניכר

 אר"י(. ד"ה ע"א ע"א)גימין
 לי' קשיא לא דמתני' ואור"י ןאלם וקרש גיפ2ין,נו(

 רק בפה הנדה צריך אין גט רגבי 5י'דפשימא
 כהנא 5רב אב5 דבור עדות גבי שצריך כמושמתרצה
 דבור א"כ בחרש אפילו הכתב מתוך לרבר יכולרחשיב
 הנדה. לחושבה ויש הואמע5יא

 אר"ז(. ר"ה ע"א ע"א)גיכרן
 )פה:( לקמן דאמרינן והא הנמ נומח גימין,נז(

 זה אין ולעלם דנן יומא מן בגימא רבהתקין
 זמנו )דאמר ס"5 יוסי כרבי רהא בעלמא 5שופראאלא
 5מי יבא לקמן דגרים ר4שיר1 ע5יו( מוכיח שמרשל
 אמר רהא תקן רשטרא ר5שופרא נמי לומר צריךזה

 פה בע5 אמילו כר"י דה5כה 5י' פשימא ר5רבאבסמוך
 כושום(. ר"ה למ:( 5עי5)תום'

 הבי(. ד"ה ע"א)גיטין
 מתנתו מה כמתנתו גימו אר"ה בנם' חזרה גימין,נח(

 פירש"י חוזר עמד אם גימו אף הוזר עמדאם
 גיטו אף הוזר תנאי שום בלא שכ"ם מתנת מהור"ח
 דרבה רג2כמיק תנאי שום בלא ממילא חוזר עטד אםנמי
 הוצרר דאמאי קשה 214נל דר"ה הא ס"5 5אורבא

 גט יהא ימות אם )עה:( לקמן רשכ"ם בגמ לתקןשמואל
 עמר. אם חוזר נמי רבסתם ביון גמ יהא 5א 5אוואם
 ברבה אלא הונא ברב סבר 5א ישמוא5 ייילימיהו
 קצ"1(. אות גים"ל מערכת ח"א הקובץ בזה )ועייןורבא

 אטר(. ד"ה ע"ב ע"ב)גימין
 בכ5 פוסקין לברכה זכרונם וי"י יי"ת גמ גימין,נמ(

 ה5כה רפסיק יוחנן ררבי פיסקא כהאימקום
 עבבה ב5 תנאי ע5 גמ לה נתן ראם בכהטנתינוכרשב"ג
 נט. זה הרי הימנהשאינה

 י'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"ה)ניטיז
 5א אמ מעכשיו מתני' לי' ותיבעי בגם' גמ גימין,ס(

 חודש י"ב בתוך ומת חורש י"ב ועד מכאןבאתי
 י"ב לאחר די5מא או אתי 5א רהא הוי לא5תר נמהד"ז
 5הוש יש מה לאלתר וא"ת תנא" 5י' איקיים רהאהודש
 5ביתו עוד ישוב 5א רמת רביון התנאי יתקיים וראירהא
 יודעין העו5ם אין כי מת לא אטו 5מיגזר דאיבאיי"ל
 יאב לאהר אבל לינשא שמתירין מה ע5 ויתמהושמת
 התנאי. שנתקיים יורעין הכ5חורש

 רהא(. ר"ה ע"ב ע"1)גימין
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 וא"ת לה קנוי חיקה סקום הנט קנין גיטין,מא(
 רר' ואור"י כירה מכהם הוי חיקה רהאפשיטא

 בארץ נגררין כשכגרי' ומיירי בעי ותלוי' קשורהיוחנן
 מהני ל"ה לה קנוי חיקה רמקום טעמא לאו איוהשתא
 מאוירא ותתנרש גנגמרא ותלוי' קשורה ראינהמירי

 ארבע ראויר ךי"ל מינטר לא והא וא"ת אמותרארבע
 גופי' אליעזר ייבי אוסר יך"י מינסר לי' חשיבאמות

 תיקנו אמות ארבע חכמים שתיקנו מה אם לי'ממפקא
 שעשו כמו ככינטר עשאוהו מינטר רלא ואע"ג באוירנם

 רשותו. שאינה ואע"פ רשותו אמותארבע
 ותתגרש(. ר"ה וע"ב מקום ר"ה ע"א ע"ח)גיטין

 כגת בע5 ררוקא נראה הי' לנאורה ו:גאי ני3פין,םב(
 רהותרה כהשום שיור רל"ה מורו תנשאשלא

 הוי תינשאי ולא תיבעלי שלא בע"ם אבל בזנותאצלו
 שלא בע"ם ראפילו לר"י גךאה ךמיהך חויו. כסושיור

 ראין כיון שיורא רל"ה רבנן מורו תיבעלי ושלאתינשאי
 ךכ:י לכ5 הותרה כאילו הוי תנאי בלשון אלאאומרה
 מצי הוה בזנות אצלו הותרה הרי בע"מ אילימאקאמר
 לכל הותרה הרי בזנות אצלו הותרה לא שאפילולמיפרך
 קושיא נקט אלא תנאי ררך על אלא אמרה רלאכיון

 קל"ו(. אות גים"ל מערכת הקובץ בזה )ועייןפשוטה
 המנרש(. ר"ה ע"א פ"ב)גיטין

 אשתו המגרש על נחלקו מה על בגם' תנאי גיטין,מג(
 שלא ע"ם ארם לכל מותרת את הרי להואמר

 מאותו חו'ו ארם לכל מתיר אליעזר שרבי לפלוניתנשאי
 לינשא מתירה. האיש אותו בחיי ראפילו כהשמעהאיש

 לא רילמא חיישינן לא אמאי שמואל רבינורהקשה
 ע"ם גיטך הר"ז נבי )ער.( לעיל כראמרינן תנאהתקיים
 הרב ררזירץ שתתן ער תינשא לא זוז מאתים לישתתני
 תפמיר פן לחוש ריש זוז מאתים נבי רשאני אלחנןרבי
 תיבעלי שלא נכי יסן תנאה לקיים תוכל ולא לה אשראת

 אבל באונם עלי' יבא שמא חיישינן פר.( )לקמןלאחר
 בע"כ שישאנה לסיחש ליכא תינשאי שלא ע"םהכא

 בע"כ. א"ארנישואין
 שרבי(. ר"ה ע"ב פ"ב)גימין

 רר"א טעמא אמך יוחנן ורבי בגם' תנאי גיטין,מר(
 אפילו יקחו לא מאישה גרושה ואשהמהכא

 וראי והא וא"ת לכהונה פסולה מאישה אלא נתגרשהלא
 מאישה אלא נתגרשה לא אם רהא שאני כהונהאימור
 גט ל"ה לר"א ראפילו פשיטא ארם לשום הותרהולא
 לכהונה שפמולה ואע"פ להתייבם מותרת מת ואםכלל
 מאישה אלא נתגרשה לא ראפילו כיון מייתי דהכיךי"ל
 נמור גט הוי מפלוני חוץ אמר כי א"כ לכהונהפמולה
 אפילו מאישה אלא נתגרשה רבלא הוא סברא נט ל"הדאם
 לכהנים. הכתוב אמרה חי' ולא הוי לא הנטריח

 אפילו(. ר"ה ע"ב פ"ב)גיטין
 שיור בע"ם חשיב רלא לי"א וא"ת תנאי גיטין,מה(

 פוטרות נשים ט"ז )ב.( ביבמות תני לאאמאי
 כגון צרתה רפוטרת איש אשת בהרייהו ולחשובצרותיהן
 של אחיו ונשאה לפלוני תינשא שלא בע"ם זהשגירשה
 רמי רלא כהשום לה תני ר5א ךי"ל בנים בלא ומתפלוני
 אשה אחות לה הויא נפילה בשעת רהתם אשהלאחות
 ער איש אשת הויא לא אכתי נפילה בשעת הכאאבל

 כאי15 תחשננה יאפילו תנאו על ותעבור ליבםשתיבעל

 לא כ!"כ! לו ליבעל אמורה א"א שמטעם ~יון א"אהיא
 אשת היתה שלא נכ!צא 5ו תיבעל אם רהא לכ!יתני'כ!צי
 פטרה. לא ה5כך אשה לאחות רמי ולא מעולםאחיו

 אפילו(. ר"ה ע"ב פ"ב)גיטין
 את במגרש ר"א מורה רתניא בגם' רזנאי גי3פין,מו(

 חוץ ארם לכל מותרת את הרי לה ואמראשתו
 או ונתארמלה השוק מן לאחר ונימת והלכהמפלוני
 רנשאה כיון וטעמא עליו שנאמרה לזה שמותרתנתנרשה

 של אישות ופקע האישות כל לו נתרוקן לו שהותרהזה
 עלי' רפליגי רלרבנן סורה למאן 1:י13ך: לגמריראשון
 ארם. לשום מותרת ואינה נטל"ה

 מורה(. ר"ה ע"ב אילימא, ר"ה ע"א פ"נ)גיטין
 שהלכה הרי ואמר ר"ע נענה בנמ' וזגאי גי3פין,מז(

 לפלוני תינשאי שלא בתנאי בעלה )שנירשהזו
 לאחר ונשאת האיש( מאותו חוץ ארם לכל מתירשר"א
 ועמדה נתנרשה או ונתארמלה בנים לה והי' השוקמן

 ממזרים ובני' בטל נט נמצא לא עליו שנאמרה לזהונישאת
 משום עליו אסורה שהרי חלין נישואין אין והלאוא"ת
 עמרה רהכא ןי"ל בטל הגט ואמאי איש אשתאיסור
 בתומפתא רקתני ךדן4י קאמר המגרש מיתת לאחרונישאת
 שמא חוששין נט אינו ולאביך לאבא תבעלי שלאע"ם
 שלא להם שתבעל נראה שאם כלוכ!ר היינו להםתבעל
 נם.יהא

 ועמרה(. ר"ה ע"א פ"ג)גימין
 יג.( )יומא התם לר"י קשה ומיהו תנאי ניטין,מח(

 מכם אחת שתמות בע"ם כריתות ל"האמאי
 רהוי פלוני חיי ימ- כל יין תשתי שלא מע"ם שנארמאי

 גרע. לא במיתתה אף רתלה רבשבילכריתות
 כל(. ר"ה ע"ב פ"ג)גיטין

 היום מר"נ רבא מיני' בעא בנם' תנאי גיטין,מט(
 וכו' מהו אשתי את ולמחר אשתי אתאי

 היום )מיני' רפמקה כיון לרבנן בין לר"א ביןממתברא
 רלישנא לעולם ומנורשת פי' פמקה ארם( כל אצללנמרי
 לנמרי. משמערפסקה

 ממתברא(. ר"ה ע"א פ"ר)גיטין
 נט על פמול קול שיצא אירע מעשה בט גיטין,ע(

 אע"פ הלעז מפני אחר גט ר"ת והצריכואחר
 חרשים ג' להמתין צריכה ראינה מכאן ךדקדק הי'שכשר
 הוא בעלמא הקול לבטל אלא ראינו כיון השני נטאחר

 מזה קול ריצא חששא בין לחלק שיש לר"יךנראה
 הקולות שני שיהו ער גרושתו מחזיר ל"ה רלעולםומזה
 לחוש. יש אחר קול אלא רליכא היכא אבלאמת

 י"ד4 כלל הרא"ש ע"א פ"ט)גיטין
 אשתי נרשתי שאמר רבעל קם"ל מאי תימה גיטיןעא(

 הועילו מה נאמן הי' שאם פשיטא נאמןאינו
 בת על יחפה שלא בגיטין זמן שתקנו בתקנהחכמים
 שיאמר יחפה רלעולם יז.( )גיטין תחתיו תזנה אםאחותו
 נאמן. ויהי' הזנות קורםגרשתי

 למפרע(. ר"ה ע"ב קל"ר)ב"ב
 לגירושין לקירושין רברקנוה מאחר וכי בנם' גיטיןעב(

 לברוק הוא חובה וכי קושיא ומאי וא"ת לילכוה
 נרו5 הוא אם לברוק הוא צריך לגירושין אבללקירושין

 לא אם רהיינו לקירושין רבורקין לומר ךדךדקקלגרש
 רהויא נשרו שמא ר5"ח מקודהשת תהא לא שערותכוצאו
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 כה5כתא. רלא בהכי דשמואל מילתאאז
 וכי(. ר"ה ע" קנ"1)כ"ב

 שאנו מחקים קיום על לר.'ת ר"י שאל וזה גיםטיןענ(
 שפירשתי כמו והשיב אחרונה כשימהכותכין

 פירוש האי על ךקשה וקיים שריר ע5 סומכיןשאנו
 5כתוב שהורג5נו וישראל משה וכדת וקיים שרירשכהטום

 כדת כותכין היו הם גם וה5א השמר חזרת כתבינןלא
 אמרו ח'( משנה )פ"ד ידים במם' כדמוכח וישרא5משה

 וישראל כמטה כדת כותבין היו שמתמ5ה ןי"ל וכו'צדוקים
 שריר הגם בסוף 5כתוב תקנוהו ואח"כ הגםבאמצע
 שהי' בה"נ ר"י מצא ר"ת ש5 פמירתו ךל14חךוקיים.
 הימנו ש5מדין דבר כ5 שכתב שעשה הגט בתיקון5ר"ת
 חמי דביני או המחק דע5 5כתוכ צריך ת5ה או מחקאם

 וכו'. מיני' וקנינא 5פני אחרונה שימהקודם
 לפי(. ד"ה ע"א קם"ב)ב"כ

 בפשומין וקיים שריר כותבין ל"ה בימיהם 3יפטיןעד(
 לכתוב הקדמונים שינו 5מה תימה וישש5הם

 אמר מחקים ו5קיים אחרונה כהטימה ו55מוד וקייםשריד
 וקיים שריר כותכין 5"ה הגמ' שחכמי כיון מיני'וקנינא
 בקיאין שאינם העדים שימעו שפעמים שחששוךי"ל

 5עשות חצוף אדם יהא 5א ואפי5ו שימין שניוירחיקו
 שלא העדים שיכחישוהו ידאג כי שימין בשני חדששמר
 שני מלהוסיף ידאג 5א מ"מ מעו5ם זה שמר עלמתמו
 זכורים יהיו 5א העדים כי העליונה מן וי5מדושיטין

 במוב למדין וקיים שריר דכתב וכיון שיטין שנישהרמיקו
 אמרונה.כמטימה

 לפי(. ד"ה ע"א קם"ב)ב"ב
 דאורייתא 5או ראורייתא פסול מקועטר גט ניטטין,עה(

 שהו5ד מה א5א הוי מדרבנן מקושר רגםמכהט
 לי' קרי פשום בפסו5 ממזר דהוי היכי כי מדרבנןממזר

 מבני ד5אגכי דאורייתא פסו5 פירש ןרש11"םדאורייתא
 לא דרבנן פסולא הוה אי דאפי5ו 5רבי נראה ו14יןחרי
 מרי. מבני נביהי'

 הכא(. ד"ה ע"ב קס"ה)ב"ב
 מ"ם השכר את נותן והבע5 בגמרא שכר גימין,עו(

 נותן הבע5 השובר מן וגם ונתןוכתב
 הוצרך כתובתה שאבדה פשיעותא אם אבלהשכירות
 )פר"י(. הסופר שכר היא נותנתלשובד

 י"ז(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב קם"ז)ב"ב
 תצא וכו' במעדב וכתב במזרח הי' בגמרא גימיןעו*(

 צריכה הכא וכו' ומזה מזה גם וצריכה ומזהמזה
 ואינו ראשון בו שגירש אותו הי' גמור גם שהרי כמטניגם

 מדדכנן. אלאפסול
 וצריכה(. ד"ה ע"ב ע"ם)גימין

 רישייהו מיכסו זימנין אנשים בגמ' ראש גילריעז(
 שיבות ובעלי קרחין דאיכא ואע"ג מג5ווזימנין

 באקראי לגלות מותרין וגם ראשן מגלין פעמים כמהמ"מ
 בנשים. כן שאין מה העו5ם כל בפני אפי5ובעלטא

 אנשים(. ד"ה ע"ב 5')נדרים
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 והשמטותמילואים
 דל"תמערטת

 יין קונם נגמרא נדרים מתירין, לו שיש דברא(
 אין נמי וכי וא"ת בנ"ם יש אם אסור וכו'זה

 דשיל"מ דחומר ןי"ל דשיל"מ הוי דקונמות בנ"םכו
 יש אפילו כשא"מ כמין אב5 במינו במין אלא נוהגאינו
 דבצל כשמעתין משמע וכן בששים כמ5 מתירין5ו

 נח.()5קמן
 לא(. ד"ה ע"א נ"ח אמר, ד"ה ע"א נ"כ)נררים

 בית לקנות חפיו ראובן וששא5ת לעולם בא ש5א ד2נרב(
 ע5יו אשתו ותעכב 5מוכרו יצמרך פןודואנ

 5נו אקנה כן ע"מ קנין כשעת אשתו עם 5התנותהיוכל
 מקכלת והיא לעככ תוכל 5א 5מוכרו שאצטרך שבשעהבית
 רכשעת כיון בה לחזור התוכל השמר ונכתב כןע5י'

 מציא דלא נ"ל קנאו לא שעדיין דשב"ל הו"5התנאי
 הכא כדאמר ש5ב"5 מדבר במוב מסת5ק דאדםלמיהדר
 כבר שהיו 5נכסים בין ומהני יירשנה ש5א עלי'דמתנה
 ברוך(. בר )מאיר אתו 5א דאכתי 5פירות ביןבעו5ם

 א'(. כל5 אשר"י הגהות ע"א פ"ג)כתובות
 דכי היא ר"מ 5שנוי מצי הוי לעו5ם בא שלא דבטשג(

 דק5 פירות כגון רשכ5"ע מקנה ארם ר"מאמד
 אבל מא5יהן גדלים והפירות בעו5ם שהדקל דאתודעבידי
 שמעשר ע"מ לו ואמר לישראל שדה שמכר 5וי )בןהכא

 מ"מ וכו' לי' וזרע דחרש יימר מי וכו'( ש5יראשון
 חוץ יצאו ו5א כלל ניכרים דאין דהיכא מודותרווייהו
 מוקי טצי רלא פירש ישכוקק ןך2נינן קני דלאלקרקע
 דלא בעו5ם שאינו דבד דכל סודה ר"מ ראפילו כר"מ5ה
 ו5כניי לי אמר ואם קתני והכא )ינ:( בניטין כדאמרקנה
 בעולם שהם לבניו דשמא 5ר"י נראה ך14ין לבניו נותןמת

קאמד.
 ואמאי(. ד"ה ע"א ס"ג)כ"ב

 במתנת בין כריא במתנת בין 5עולם בא שלא ד2נרד(
 פירות לגבי מיהו נממן כרב קנה לכשתלד וקניןשכ"מ

 דפרק כר"נ לחזור יכול לעו5ם משכאו ריאף לאודקל
 מככרת בהמה של העובר מוכר אם ךדץ"וץ נשךאיזהו
 שלא רבר 5י' דחמור לר"י 5עו5ם כשבאת אף קנהד5א
 ךרש11"מ לר"י נראה כך לעולם בא ש5א כזלדבר לעולםבא

 בעו5ם הוא כאלו עובר דחשוב נממן דרכ דמעמאפידש
 מכירת 5ענין דקנה כושמע הי' אעכ קנה כשת5ד זה5ענין
עוכר.

 ה'(. כ5ל אשר"י הגהות ע"ב קמ"א)ב"ב
 לדכיתהו דאמר ההוא בגמ' 5עו5ם בא ש5א ד2נךה(

 ודאי הנהו וכו' מנאי 5ך יהוון רי 5בנייךנכסי
 היתה שלא משום ישב"ם כתב 5יתנייהו רהא קנילא

 ש5 דעתו אמר לא דכה"ג קנה 5א ה5כך מעוברתאשתו
 שבמעי 5עובר שמזכה היכא א5א בנו אצ5 קרוכהאדם
 כבד.אמו

 ו'(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב קם"ב)ב"ב
 דאמר המכר בשעת דעתו שגי5ה וננון שבלב ד2נריםו(

 דברים הו"5 שתק דאי 5הו זבין קא תוריד5יזבן
 נכמי' רזבין גכרא ההוא נבי )מט:( בקירושין וכןשבלב
 דעתי' כדנלי נכר התם דישראל לארעא למיסקארעתא
 שיתנה עד דעת גילוי בהם מועיל שאינו ר2נריםךי~ט
 אלא תנאי ל'טום צריך אין מעכשיו כן תאמר לאשאם



 נחמר אוצר הקשט~טטרון דל"ת איכת מילמים התוטפותקרבץח

 שאין כמי5תא דעת גי5וי ודאי א5א כעלמא דעתני5וי
 ד12רים ריש שיתנה עד מהני 5א כן 5עשותרני5ות
 5עי5 מברחת שמר כגון צריר אין דעת גי5וישאפי15
 בנו שה5ר הרי דתניא קכץ:( )ק5ב: ככ"כ וכן)עט.(
 וכו'.למדה"י

 זכין(. ד"ה ע"א צ"ז)כתוכות
 כספר פירש ממי"ץ א5יעזר וינינו שבלב דבריםז(

 דברי 5כמ5 דברים אינם שב5כ דכריםיראים
 ומחשכתו אחד כענין משסע פי1 דכרי שכוטמעות דכיוןפיו

 דברי 5כט5 ב5בו שחישכ 5נו שכרור אע"פ אחרבענין
 אז5ינן. פיו דברי בתרפיו

 מ'(. כ55 אשר"י הגהות ע"א צ"ז)כתוכות
 מתנה דגכי ריב"ם נתנ מתנה שבלב, דב:ריםח(

 אדעתא דג5י דהיכא הן דברים שבלכדכרים
 ממירתא מתנתא גכי כגון מתנה 5"ה מדעתי' יהיבד5א
 אפי5ו 5י' ניחא ד5א דעתי' ג5י אי יהיכ ובחינםהואי5
 אמרינן וקידושין מכר גכי ~שבנל קנה 5א כפירוש אמר5א
 אפי5ו בדעתי 5"ה לומר כמיניה כ5 דלאו דכריםאינן

 דשקי5 אגב אמרינן בפי' אסר 5א אם בדעתי'איג5אי
 ומקני. נמרזוזי

 י"ח(. כ55 אשר"י הגהות ע"א קמ"ז)כ"ב
 מותר עכו"ם ש5 דבש נתב ישב"ם עכו"ם ד12שט(

 שקורין כדבש שכוכשין ענו"ם ש5ןפירןת
 מה"ט. מותר בכ5יהם אותו שש5חו אע"פשיש5י"ם

 מ"א(. כ55 אשר"י הגהות ע"א מ')ע"ז
 משום יעקכ כר' ד5א הישר בספר פסק ז"5 י"ת ואבנשי(

 כוותי' ד5א מ"ד( )פ"ו מכשירין דמם'דסתם
 5פי מיהו באכי5ה ומותר מהור צירעה דבש התםדתנן
 משום 5התיר אין דאמרי כאיכא 5פסוק ר"ת שרני5מה

 המחמיר. אחר ה5ך תורה וכש5 קמא5ישנא
 ז'(. כ55 רא"ש ע"ב ז')ברכות

 סימני דאי פר"ת ע5 הקשה יהורה ויבינו ואגיבםיא(
 בד5א תניא ת5יא א"כ דאורייתא דגיםעוכרי

 רערך דגים עוברי סימני כך כיצים כסימני דקאמרתניא
 משמע וכו' רכא בר נתן דפירקין הירוש5מי מןהקשה
 דאיכא כביצים כמו מהור 5ש5 דומין ממא דג עוברידיש

 ואין דאורייתא 5או סיסנים א5מא 5יונה דדמיאדעורבא
 דגים. עוכרי סימני ע55סמוך

 אמר(. ד"ה ע"א מ')ע"ז
 דג דהיינו ש5מה רבינו בשם כתכ ישכ"ם ואגיכםיב(

 החסיד יהודה ררבני בורבימ"א שקוריןטהור
 5ויתן. 5אכו5 יזכה 5א בורבימ"א שיאכ5 מי כ5אמד
 שרצים שהתיר כח5ום 5ו ואמר אפרים רבינו התירמצ"א
 דאשו. ע5 כרכות ינוחו מלאכ5ו הפוסק וכ5 ואסרו כווחזר

 מ"א, כ55 אשר"י הגהות ע"א מ')ע"ז
 אמר(. ד"ה זה בעמוד בתום'ועיין

 דיני שדנו שנים אכהו רבי והאמר בנמ' ואייניםינ(
 היכי וא"ת דין דיניהם אין הכ5 5דבריממונות

 ארכעה דאמד )קז.( כב"ק כרייתא האיכא ד"הקאמד
 ש5שה כעי 5א פרשיות עירוכ 5י' ד5ית וכמשן וכו'שומרין
 מתני ד5א ברייתא 5ההיא 5ה חשיב 5א אבהו דרביןי"ל
 5י' אית יוחנן דרבי רע"ק אושעיא ור' חייא ד'בי

 וכירוש5מי ש5שה( בעי )דלא חמא בר דרכר )קז:(בב"ק
 שנים תרווייהו אמרו ור"5 ראי אמרינן מכי5תיןדריש

 נר ר"י נמי קאמר )מו:( וביבמות דין דיניהם איןשדנו
 דאפי5ו ןי"ל בי' כתיב דסשפמ כהטום ש5שהצריך
 שלשה בעי כאן כתוב פרשיות עירוב אין 5י' דאיתמאן

 5כם. יהי' אחד כדטפמ דכתיבכהטום
 דכרי(. ד"ה ע"כ כ')סנהדרי!

 הדיומות דממעמינן הכא דמשמע תימה דייניםיד(
 5הו ממעמ )פח:( ובגיטין א5היםסדכתיכ

 הדיומות 5פני ו5א עכו"ם 5פני ו5א 5פניהםמדכתיכ
 אא5הים קאי ד5פניהם כהטום מ5פניהם ממעמינן דהתםוי"5
 ךמידוך אחר במקום הספורשין הדיינין 5פני כ5ומרדהכא
 אשבעים דקאי משום כקונמרם פי' 5פניהם ד"ה בנימיןשם

 5הר עסו שע5ו כויטפמים פרשת כסוף הכתוביםזקנים
 דכפייה מי5י 5ענין דבגימין 5פרש רנראה סנהדריןשהן
 בדין א5א סיירי דעשוי אמי5י 5או א5הים אכ5איירי

כע5מא.
 5יכעי(. ד"ה ע"כ כ')סנהדרין

 5מעשה ה5כה שיר5א"ן יהודה רבינו הורה דייניםטו(
 אא"כ הדעת בשיקו5 דטעה היכא מש5םשאין

 שרש"י כהש"ם מענה יש אם אבל אהדדי דפ5יגיידע
 אותו כפי ודן כע"א מפרשים הגאונים ושאר בע"אמפרש
 מכיתו. יש5ם ו5א עשוי שעשוי מה שיודעפירוש

 ב'(. כ55 אשר"י הגהות ע"א ה')סנהדרין
 שניהם אם אכ5 ורשב"א ריב"א ומפרש דייניםמז(

 5ימפ5 חייב דכריהם שישמע קודם אפי5וחזקים
 דכתיב הוא דמ"ע 5כם נזקק איני 5ומר רשאי ואיןברינם
 עמיתך. תשפומכצדק

 ד'(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב ו')סנהדרין
 בבית ר"מ 5פני בא וסעשה מצרא דבר דינאיז(

 כדי הי' א' 5כ5 ושסעון ראוכן שותפין בושהיו
 כדי אז בו ו5"ה בבית ח5קו מ5וי שסעון וקנהח5וקה
 5י שיתנו חכםים בתקנת אפשי אי שמעון ואמרח5וקה
 אמר הח5וקה 5במ5 וכדי מיצרי אחרי אם כי מיצראאחד
 הח5וקה 5במ5 יכו5 5וי מכח שכאתי אחרי אמר כיכן

 שמרא מהדרנא 5א דאי וממעם לבמ5 יכו5 הי' הואכאשר
 אמרינן כה"ג דכ5 הוא פשומ דדבר מררי רהשיב55וי.
 5מרייהו שמרא מהדרנא הא אמר ד5א תיהדר 5כי5י'
 5הוציא הכא שכנגדו מענה ו5סתור ממונא 5אחזוקיא5א
 מהדרנא מעין הוה דאי 5מימר 5ינא הא אבל הכאכי

 ידך ע5 מעכב הייתי אני ראובן מעין הוה 55וישמרא
 אמרינן דהא הוא ו5א מצרן אני שעתה 5פי 5ולמוכרה
 דינא משום בה 5ית הראשונים 5בע5ים )קח:(בב"מ
 מצרא.דבר

 י"נ(. כ55 אשר"י- הגהות ע"כ ק"מ)כתוכות
 דשכונא משכנתא מאי נגסרא מצרא דבר ד*ינאיח(

 הראבי"ה ופירש מצרא דכר 5דינא נ"מ 5סאיבי'
 גבי' שבונא ד5"ה שנה קודם 5ס5קו שיוכ5 התנהאם

 שרצתה צפורה נסרת הי' רמעשה מצרא. דבר5דינא
 רכינו ובא מצרן מנחם בר יצחק רבינו והי' ביתה5מכור
 כך כהטכנתא שמר 5ו וכתב 5קנותה מרדכי ב"ריצחק
 צפודח 5מרת זקוק מרדכי ב"ר יצחק רבי ה5וה בתמוזבה'
 זקוקים שמונה 5ה שיוסיף 5אב דאשון עד תפרע 5אשאם

 ב"ד כהטה ה"ר והסכימו זקוקים בתשעה הבית 5וותמכוד
 יצחק 5רבינו הועי5 ש5א ש5תיא5 וה"ד ודאכי"המרדכי
 כונחם בעד יצחק רבינו בו וזכה בזה כלום סרדכיב"ר



 נהמואוצר רתשמטות ה"א טעיכת מיליאים התוסטותקובץ

 ל"ו(. כלל אשר"י הגהות ע"א מ"ח)ב"מהמצרן.
 והורה בשפיר"א מעשה הי' וכבר מצרא יבר דינאיט(

 ללוקח המצרן שנתן שמואל כרבינו שמחהרבינו
 למצרן הקרקע ליתן הלוקח והוצרך שנים כמה אחררמיו
 הברצלוני הרב כתב ל"ב כלל שם )ובהרא"ש דמיווקבל
 שידע אחר המצרן שתק אם שכן כל לגאון תשובהז"ל

 קרוב או יומו כמו קרוב בזמן תבע ולא הלוקחשקנה
 הינו(.במל

 כ"נ(. כלל אשר"י הגהות ע"א ק"ח)ב"מ
 לית ולשותפי וליתמי לאשה בנמ' מצרא רבר דינאכ(

 שבא שותף פירש"י מצרא רבר רינא משוםבהו
 אקנה אני למימר יכול המצרן אין לחבירו חלקולמכור
 יש השותף כי כאחר לקנות שבאו מצרנין ב' כריןממך
 אם פירש ךך"ין המצרן מן ועריף השדה בגומ חלקלו
 למלקו יכול המצרן אין אחרות בשרות עמו שותףהוא

 במחורה עמו שותף הוא אם האי רב כתב רכן זובשדה
 למלקו. יכול המצרן אין שדה לוומכר

 ל'-ל"א(. כלל הרא"ש ע"ב ק"ח)ב"מ
 רינא שייך רלא ז"ל י"ת פסק מצרא דבר דינאכא(

 כהטום רמעמא בשרות אלא בבתים מצראדבר
 לקנות מצויין אינן ובתים אחר במקום )הלוקח( ליקחריכול

 עשיר אבל הרבה לשרות הוא צריך עשיר רערך פעםבכל
 מבית הלוקח שימלק יתכן לא יפה דירה בית לושיש
 הישר זה אין לאחרים להשכירה בית יקנה והואדירתו
 רדיקלא וריכבא משוניתא רבהפמק חזינן רערךוהטוב
 שלנו )ובתום' בחומות מובדלים בתים גם מצרנותנמתלק
 קכ"ז( אות רל"ת מערכת זה בקובץ )מובא ארעאר"ה

 לר"ת(. המעמים אלו נמצאולא
 ל"ר(. כלל הרא"ש ע"ב ק"ח)ב"מ

 הקהל מן אחר את פוטר השר ואם דמרכותא דינאכב(

 לא י44כ( פמור אינו אותו שביקש לפי המםמן

 פמור אותו שאוהב מחמת פומרו השר אלא אותוביקש
 השר מן בקשת ואומרים לו מאמינים אינם הקהלראם

- מרבי )שמעתי ויפטר. בחרםיקבל  מבעל היינו 
-ההתום'(.  

 מ"ו(. כלל אשר"י הגהות ע"א נ"ה)ב"ב

 וחובל שמכהו חבלות שע"י דנזילות ואור"י דיניןכג(
 הנזילות בבבל רנין אין שלו את שהניח עדבו

 שכיחא. רלא האיכי
 כ'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב מ"ו)ב"ק

 בש"ם שהוזכד ד' על ד' רכל אור"ת י' עי ד'כד(

 טפחים ה' היינו ר' על ד' של באלכמוןהיינו
 רכן מרובע שהוא בין עגול שהוא בין חוכדטיםושלשה
 הן שיעביר עד חייב אינו ברה"ר אמות ר' על ד'סעביר

 ררננינו ואלכמונן. אלפים הוי שבת תחום ךכןואלכמונן
 עולם של לאלכמון כשמהלך דוקא דהיינו פירששמואל

 ממזדח או לדרום מצפון עולם של לריבוע מהלך אםאבל

 אם ברה"ר אמות ד' רכן אמה אלפים אלא לו איןלמערב

 ד' על ר' רק צריך אין עולם של לריבועו עומרריבועו

 לר"י. נדאה וכןוכו'
 י"ג(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ז')שבת
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 והשמטותמירואים
 ה"אמערכת

 אם לי ממפקא הלוי יואל רבינו כתב כזכי הורךא(
 ואמר בירו שנתנו אחר ע"י בנכסים זיכהשכ"מ

 דלכאורה כשעמר בו יחזור יכול אם בהם לפלוני זכהלשליח
 הולך דכ"ע רמסקנא בו לחזור יכול ראינו הכאכהסמע
 בשכ"מ הלכך בשכ"מ כאן בבריא כאן ול"ק דמי כזכילאו
 רירי' רהולך לכהסלח ולא לו שנשתלחו מי ליורשייחזיד
 בו. חזר שלא כ.'ז כזכי הולך פירש רש"יאבך נ"ל כן למקבל השליח לו וזכה איירי ובמתנה הואכזכי

 י"מ(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י"ר)גימין
 צרי בשני בתים שני אביי אמר בגמ' ראיה דץיזקב(

 שלא זה וכו' גגו לחצי מעקה עושה זהדה"ר
 מרגיש האחר שאין רה"ר צרי בשני רוקא אור"י זהכנגר

 ממנו. שיזהר בנגו כשעולהבחבידו
- ט"ו כלל אשר"י בהגהות)ושם  בב' אבל 
 שמי' ראי' היזק ל"ה זה בצר זה שהםגגין
 ננרוך ןרננינן פר"ת. באורך כדפי'היזק
 תשמישן לקבוע נהגו דאם אומר יוןמאוץ
 היזק(. שמי' אתרא בההיאבנגין

 ז"ל ייב"א ומיבדי כרים דוכשרג(
 ן

 שאין משמע
 הורה הגעילוה. שלא ביורה אפילו להגעיל התירשמואך ךרננינו תחלה. 'טיגעילו ער ביורהמגעילין

 תשמישם תחלת שהיי ויודה ימחבת שמחהרבינו
 יכולין שאעפ"כ בהם ביטלו ואח"כ ותקנום וניקבןכשרה
 ביורות בנישואין ברינו"ם יום בכל מעשים ן3במלהגעילן
 מגעילין חתיכות מכמה שעשוין אע"פ עכו"ם שלגדולות
אותן.

 ל"ו(. כלל אשד"י הגהות ע"א ע"ו)ע"ז
 בהם שלשין ועריבות חרוסת בית כלים הכשרד(

 שר ןריוץים בהגעלה דשרי לר"י נראהתדיר
 אין בפמח אבך בהגעלה ור"י ר"ת מתירחררר
 בו נשתמש שלא שידוע במרוכה כ"א להשתכהסמתירין
 הגעלה ראין ררש"י מפומי' ונפק הואיל מעולםחמץ
 דגילין אנו רשביים כתב שאור. ולבית למדוכהמועיל
 לכל היורה שפת על נשפכין והמים היורה לתוך אבןליתן
 ותבלע תחזיר שלא כדי בצונן אותה מדיחין ואח"כצדדין
 ל"ו(. כלל אשר"י הגהות ע"א ע"ו )ע"ז שפלטה.מה
 במכינין רוקא פירש וד"ת סכין כרים, דץכשרה(

 אבל בשד עליהן לצלות לפעמים שדגיליןגדולים
 נראה ואינו בהגעלה מגי עכו"ם של אפילו שלנומכינין
 ועשו ליבון דבעי רבד דאמילו אוריית ךעןךלד"י.
 מותר האור ע"י ישראל כהטתמש שאינו כמה כלהגעלה
 ראשונה בהגעלה יוצא דותחים ע"י לצאת שיכול מהרכל
 לר"י. נדאהואין

 ט'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ח')חולין
 כיון עכו"ם של דמכין אומר וי"ת כרים הכשר _ו(

 בהדחה לי' מני לא רתיחה ע"י אימורשקבל
 צונן. לחתוךאפילו

 י"א(. כלל אשד"י הגהוה ע"א ח')חולין
 של לישני תרי רבכל בכ"מ ר"י פמק ונן דץלכהז(

 דבכל כתב רריננ"א המחמיר. אחדי הלךתודה
 אינא אבל המרובין רברי שהוא "מא כלישנא הלכהרוכתא



 נחטראוצר רהשמטות ה"א מעיטת מילדאים התוספותקובץ8
 כתב ז"ל גיאדת דך"י מועטין. והן י"א היינודאמרי
 דבעל כתרא כלישנא הלכתא לישני תרי ראיכא היכארכל

 לקבוע באחרונה ומיררן בעיניו שישרו מי רברי ראההגמרא
 ה"א מערכת ח"א זה בקוביו )ועיין לישנא. כההיאהלכה
 צ"מ(.אות

 ה'(. כלל הרא"ש ע"ב כ"ז)פסחים
 מקומות רבכמה ר"י אומר ממיני למשה הלכהח(

 מעשרין ומואב עמון הל"מ )ג,( בחגיגהכמו
 כהל"ם ברור רבר כלוסר אלא שאינה בשביעית ענימעשר
 ררבנן מילי גבי בש"מ שאומר היא הלכה באמת נלוכן

 וכו' אמרו באסת הנר לאור יקרא לא יא.( )שבתכההיא
 מררבנן הנר לאור רואה ראיסור אע"נ הל"מ התםומפר"ת
 ח"א זה בקובץ )ועיין קאמר. כהל"מ ברור רכראלא

 צ"ו(. אות ה"אמערכת
 א'(. כלל מקואות הלכות הרא"'2)נרה

 והיו בהלל בקיאים כולם היו רבא של במקום זקללמ(
 שאנו כמו ש"צ עם ההלל את קוראיםכולם

 בקונמרם. כרפי' כלל עליו מומכים ול"ה עכשיוקוראים
 רמנהגא משום כן לעשות עכשיו נוהנין אנו שאיןןט2וק
 נהונ לא נהונ רלא והיכא פרקים( ראשי )לענות לי'קרי

 חייבין הציבור שגם סברכין האיך מפרש אינוןוקשרעא
 ך4וע"פ יחר מברכין כולם ךלטט2~י שיתחילו קורםלברר

 בכך. לחוש אין הללויה ש"צ שיפתח ער שותקיןשהציבור
 הוא(. ור"ה הלכתא ד"ה ע"ב ל"ח)מוכה

 א' ליום מופקרת זו שרה תהא אמר בנם' הטקרי(
 אחר ב~ן הוא בין בו זכה שלא ער א'לשנה

 ד1["1[ ההפקר. ובטל מררבנן במעשר וחייב בו לחזוריכול
 שכיח דלא ראע"ג נקמי' לרבותא זמן רנקמ והא זמןבלא
 אליעזר. הר"ר פי' כך חורין בית מתנת כהטום בי'גזר
 משזכה ראי מיפא משום לזמן הפקר דנקמ נראהדעדך
 ימים נ' תוך ואפילו לחזור יכול אינו אחר בין הואבין

 לא. במתם אבל הוא לזמן רהפקר נךטוםךדךקא
 אמר(. ד"ה ע"א מ"ר)נדרים

 את הקדיש וכהמתו חיותו המקדיש דתניא זקקדשיא(
 הריב"א פי' הכוי את הקריש לא אומר ר"אהכוי

 מ"ם סבר רת"ק פליגי ובהא בהמתו או חיותורמקריש
 נמי ספיקא ראפילו מבר ור"א וראי ולא סספקקרוש
 רקדוש מורה ר"א אפילו שניהם הקריש אבל קרושלא

 את הקריש בין ענין בכל רפליגי נראה ןלר"יממ"נ
 ראם מבר רת"ק מהם אחר אלא הקריש לא ביןשניהן
 קרוש שניהם הקריש ואם ממפק קרוש מהם אתרהקדיש

 הקריש לא שניהן הקדיש אם ראפילו סבר ור"אבוודאי
 מפק(. הוא )וכוי וראי ובהמה לחיה אלא דעתוואין

 והנןת(. ר"ה ע"ב י"ח)נדרים
 ראם ה"ק( ר"ה ושם )כא. בערכין משמע וכן הקדשיב(

 רשאי השוכר אין הבית את הכה2כירהקריש
 )כתובות יאמרינן דקשה סעל בו דר ואם יותר בולדור
 זמן שכל כהטמע קרשה פו.( ובנררים שרה ר"ה ושםנט:

 שיתר רמה ןי"ל להקדיש יכול אינו ממושכנתשהיא
 חובו תחלה נוגה אכל ולמכור להקריש יכול החובעל

 וימכור בו מעורב שהקדש לפי בו לרור יכול שאיןדט2ה
 מערכת ח"א הקובץ בזה )ועיין שנתן. שכר וה ויקההבית
 קם"נ(. אותה"א

 השתא(. ד"ה ע"ב ע"נ)ב"ם

 מועלין אין נתמלא ואח"כ הקרישו אםךטויוקך מימיו הקריש סתמא בור הקריש לנבי ונן הקדשיג(
 אין וגם להקרש זוכה הקרש של חצר ראין שבתוכובמה
 ואח"כ ואילן שרה הקריש ט2ידע רשלבל"ע מקרישארם

 )פר"י(. בנירולים מעילה יש לם"ר איכא פירותנתמלא
 מ'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"ח)כ"ב

 בור )בהקריש הקרש של חצרו מכח שהרי וקקדשיר(
 חצר ראין והיונים( )הסים קרושים אינןמתם(

 רמצי ניחא דאתו עבירי ראי פירש דך7ט11"אלהקרש.
 שהקריש כגון לפרש רסצינו רשלב"ל( )ול"הלהקרישן

 במים לזכות ושובך בבור כח לו שיש ע"ם ושובךבור
 הקרש. לצורךויונים

 אימור(. ר"ה ע"ב ע"מ)ב"ב
 נותן אני פלוני חפץ אומר אם צדקה וקקדוט,טו(

 לנבוה אמירתו וכך בכך לצרקה אולהקרש
 בו לחזור יכול אין יותר ששוה אע"פ להריומכמסירתו
 יכול הוקר ואח"כ יותר שוה ל"ה שעתא ההיא אםח12ל
 פר"י(. )כך הכסף את נתנו ולא משכו שלא כיון בולחזור

 ל"ח(. כלל אשר"י הגהות ע"א קל"ר)ב"ב
 רלא כה2ום ומעמא הזה בזסן סקרישין אין וקקדשמז(

 אלפי תריסר נר:( )שבת ראמרינן מה ר"תוהקשה בזה"ז. בהמה מעשר בטלי ךבמה"פן תקלהלידי
 חורבן לאחר ור"א שתא כל עזרי' בן ר"א מעשר הוהעיגלי
 אפומרופום כי לךט2ך ך2כריך כוצות. לכלל כשבאהוה
 עבורו. טעשר שהי' לוהי'

 מקרישין(. אין ר"ה ע"א י"ג)ע"ז
 הריני לומר לארם ראמור רשב"ם פסק מנאן זקקדשיז(

 שאמרו פלוני ממון או פ)וני ספר בהקרשמניח
 לצורך או לצרקה בותנרב אני אומר אלא כולו העולם כלעל

 הקרש של לממלטלין תקנה אין רבזה"ז ןמןך"רןציבור
 פותחין הקרש בלשון אמר ן~~בם בקרקעות אלאבפריון

 בחרמה.לו
 י"ג(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י"ג)ע"ז

 והשמטותמילראים
 וי"וטערטת

 דוכתין רבכל אע"נ מלובן אשה למעומי בגמרא ןי"ךא(
 לוכור אייתר לכר לקרא מיפרשי לרבות אצמריר רלאכיון פרש"י למעומי רורשין והכא לרבות וי"ורורשין

 אמרתי אשה גבי וכן אשה ולא לךרתי

 למעוטי(. ר"ה ע"ב ל"ב)נרה

 חהשמטותמילואים
 חי"תמערטת

 ךעךך8 שחימה. בלא חגבים להתיר ראי' ומנאן ךעגביםא(
 אלא נז:( )חולין שחימה הוצרכו לא דעופותראי'

 כלום בלא לפוטרן והלכך לדגים בהמה בין שהוטלומפני

 איש. ולאלך



 נהמר אדצר ההשמטות תיית מערכת מילהאים ר~זומפותקובץ

 כהשום פטירי הכי לאו הא כה2מע לכהטה הוקשו שכברא"א
 ךערך רנים. אחר '2הוזכרו חנבים וכש"כ לרניםרהוקשו
 מתין בין חיין כין חגבים ארם אוכל כתוםפתאתניא
 תשקצו כל איכא הא שרו היכי וחיין ך84"1ן חוששואינו
 אבר ממנו שחתך היכא חיין כתוספתא דשרי רהאיי"ל
 אבר. באותו תשקצו בל דליכא היטב ורחצואחר

 ע"א ם"ו חולין לעולם, ד"ה ע"א ל"ח)ע"ז
 ע"ב(. צ' שבת כמאי,ד"ה

 דחורש שני ארר היינו מעוברת של מתם אדר יזדשיםכ(
 שהרי תדע שני אדר ולא הוא ראשון אררהעיבור

 רמנילה ךעךך מכ"ט. שני יום, משלשים הראשוןארר
 העיבור. חורש ראשון אלמא בשניופורים

 והתניא(. ר"ה ע"כ ם"ג)נררים
 ר"ת שהי' מאחר ז"ל ר"י ונתב וץלךאה יזךוץ"בם,ג(

 נוהגים ארם בני ורוכ בחוה"מ( )הלואהמתיר
 תכא עצמו על והמחמיר להם לאםור בירי אין היתרכו

 למעריפא להלוות לכמנשה הלכה מורה הי' ךך"י ברכה.עליו
 יעכב ואם בתוכה שהמוער ראשונה שבת בחנםשלו
 ערבות וליקח להתנות ךגבם ואילך כה2ם רבית יתןיותר
 שמותר להיות ריכול כתב המועד שלאחר מלוה עלבמוער
 ע"מ הםחורה על ברכית שלא לנכרי מעות ישראל לוהאם
 אחר קנוי' המחורה שתהא ימים ת' אתר יפרעם לאשאם
 להחמיר יש 13"בם דמותר. אפשר המלוה לישראל ימיםח'
 כפרקממיא. בו העושהעל

 כ"ר(. כלל אשר"י והגהות הרא"'2 ע"א י')מו"ק
 ביהמ"ק שמועת שאני בגמרא ביהמ"ק יזךרבנןר(

 בן רואתה קרא האי והא וא"ת מובארתקיפא
 ביהמ"ק גבי כ"א( )יחזקאל מתנים בשברון האנחארם
 הי' וכן כתיב חורבן קודם קרא דההוא יי"ך וכו'.כתיב
 שעתיד כיהמ"ק שמועת על נאנח שהי' לישדאל נביאאומר
 החורבן אחר שתהי' האנחה מתוך לב כל ונמם ואזליחרב
 ביהמ"ק. שמועתעל

 שאני(. ר"ה ע"א ם"ב)כתובות
 הקרקע בגוף להחזיק רוצה דאין רכיון ריב"ם פי' יזזקהה(

 בעי לא בעלמא לתשמיש אלא היא רשלולומר
 לר"י. נראה ך4וין )לחזקה(.טענה

 י"ח(. כלל אשר"י הנהות ע"א כ"ג)ב"ב
 בהאי בעית מה לחברי' לי' דאמר ההוא בנמרא יזזקהו(

 שבא ארם מאיר מהר"ר פוםק מכאן וכו'ביתא
 מטעם חזקה ל"ה שנים שלש בו והחזיק חבירוליישוב
 ער לך מחיתי שלא מה לו לומר יכול כי נואיבשכוני
 ישבת. ברשותי ביהנה

 ר'-ה'(. כ5ל אשר"י הגהות ע"ב כ"ט)ב"כ
 כל לי' אסר וכו' לחברי' לי' דאמר ההוא בנמרא יזזקדןז(

 הייתי ולא טרירנא הוה אשוקא יומיןתלתין
 ירעתי טעין אי אבל חזקה ל"ה וכו' בביתי רר שהייתיורע
 והויא נאמן אין למחות פנוי הייתי 5א אר מחזיקשאתה
 )רשב"ם(.חזקה.

 ו'(. בלל אשר"י הנהות ע"א ל')ב"ב
 מחאות ב' מיחה אם ה"ה ופרשב*ם מחאה דזזקה,ח(

 הוי רלא זו את זו המכחישות שנים ג'כתור
 ש5ש 5סו4 חזקה והויא אחרונה ולא ראשונה לאטחאה

 ובטלה שקר היתה שהראשונה הודה שני' כמחאהשהרי

 כ"ט(. כלל הרא"ש ע"ב ל"ם)כ"ב
 אמרו ג1לה וריינו נגמ' איש אשת בנכסי חזקהט(

 רכל לארים רמי ולא וכו' א"א בנכםימחזיקין
 לקחתי' לומר מהימן לא הלכך עומר כאריםותהימים
 אריסותי' פקע הבעל כשמת מיר אשה נבי אבל כןאחרי
 הפירות קניתי הכעל( )מן מכגו )המוחזק( לומרויכול
 והפירות הנוף )מהאשה( ממך וקניתי נםתלקתי מירואח"כ
 ושתים הבעל נפני שנה אכך )רשב"ם(. נאמן ואילךמשם
 מצמרפין אין הבעל למני רשנים חזקה ל"ה האשהבפני
 שנים שלש אכל אם דהתם משום האב שלפני שניםכמו
 חזקה. הויא האכבפני

 נ"נ(. כלל אשר"י הנהות ע"א נ"א)ב"ב
 מםברא היינו להתיר רשאי חבירו אין שאמר יזכםי(

 בםפרי )ועיין להתיר. רשאי םמך באנמרי'אכל
 קמ"ה(. אות ח' מערכת ח"אהקוכיו

 היכי(. ר"ה ע"ב מ"ר חולין ילתא, נבי כ:()נרה
 על קרום יש הכרם שעל חלב שמםירין אחר יזרביא(

 לכרם רכוק חלב יש קרום אותו ותחתהכרם
 יר!שך ררגנינך לגררו. נוהנין אנו וכן אפרים רבינוואסרו
 הרכוק כל לאכול רינו"ס נדולי הקרמונים נהגו וכןהתירו
 אע"פ המחול ותחת המחול שמצד ךסןוץ הטחול ערלכרם
 רכינו מורי את שארתי אומרים. לכרם רבוקשהוא

 ורבינו יואל רבינו בו שנחלקו לכרס הדבוק חלבראבי"ה
 ר"א כרכרי איםור נוהגין כנען ארץ במלכות ואנואמרים
 בכאן שייך אם יואל ר' כרברי היתר בו נוהניםואתם
 זכור ואיני לן סתים לא אנו אכלי מיכל אינהולומר
 להחמיר. טוב ע"כ כלל זה בדבר לישהורה

 כ"ט(. כלל אשר"י הגהות ע"ב מ"ט)חולין
 רמעשה כר"ל פסק ז"ל י"ת אירפם מעשה יזרה,יב(

 התם דשמעתין דםוגיא כה2ום פטוראילפם
 לא דתלמורא םתמא התם רקאמר כוותי' לז.()פסחים
 נתחייב עבה ךננךיךרזוה פמוד. אילפם מעשהרכ"ע
 שמשךן ךרבניבך כמים. לבשלה שםופה ואע"פבחלה
 או כמים לכשלה ורעתו גמורה עיםה דהלש כתבז"ל

 החלה. מן פטורה כשמןלמננה
 ב'(. כלל תלה הל' הרא"ש)מנחות

 בביתו הנהיג מאיר ויבינו אירפם מעשה הרה,יג(
 כשמן לטננה או במים לכשלה כרי עיםה לשיןכשהי'

 העיםה כל נתחייבה כך וע"י מעט ממנה לאפות מצוההי'
 תמ5ך. שמא רחיישינן מעט ממנה שיאפו קורםבחלה

 כ'(. כלל חלה הל' חרא"ש)מנחות
 אבל כשרה. חליצתה עיו של מנדל פר"י יזליצהיד(

 רמרק ךוץוהךא ונפיל. רמיפם:ק פםלהר"ת
 חולצין אין כפשתן )2תפור מנעל רכ ראמר חליצהפנות
 יהיו שלא אלא מקרא ממעם לא וגו' ומנעל שנאמרבו
 אחר ססין כולו אכל ובנר פשתן כנון במנעל מיניןשני
 )פר"י(. נפיל דלא היכאשרי

 י"ז(. כלל אשר"י הנהות ע"א ס"ו)שכת
 ףיכמות בתוםפתא אמרו חליצה לענין אבל יזליצהטו(

 שב"ד אע"פ הוא חליצה כר לאו רשוטה)פי"א(
 נב4 כמו 5שמה רעביד מילתא מינכרא רלא אותומ5מדין

 ושמה שמו שכותב לשמה עכיר דקא מילתא )רמוכחאגט
 עירה(. ושם עירוושם

 והא(. ד"ה עאב כ"ב)ניטין כפדן. דהותזק השני' זווכאש



 נהמר אדצר ךהשממךוע הי"ת מעיטת מילמים התוספותקובץש
 הפרק רתוך שמעון כרבי הלכה פוסק רייח חליצהטז(

 כך ךכותוך )מו.( לעיל כרססקינן הפרקכלפני
 סיסנין הביאה חזקה דאמר כרבא ה5כה דאין נםיפסק
 בכ5 ךבמעשים ררבא. 5י' לית כוותי' דפסקינן ר"שדהא
 ך84פילך כר"ש. ד5א והיינו נשים אכדיקת רסטכינןיום

 כר"ש ה5כה ראין רבי אומר הפרק כ5פני הפרקבתוך
 היא סי5תא חרא לאו הפרק ותוך הזם; תוך כרחךדע5
 רבי לעי5 איתותבו אמאי א"כ היא מי5תא הדאראי
 זמן כ5אחר הזמן תוך דאמרי לוי בן יהושע ורבייוחנן
 והכא זמן 5י' קרי רלעיל ךעךך תנאי הכא דפליגיכיון
 פרק. 5י'קרי

 ואבע"א(, ד"ה ע"א מ"ס)נרה
 ש5 ביתו הוא אפי5ו ראבי"ה כתב בריקה חמ'ן,יז(

 יתן שהנכרי אע"פ ממנו הישרא5 ויוצאנכרי
 5עסוק ישרא5 על סוס5ת המצוה בפסח חמצו5תוכו
 בשיירא ויוצא במפרש יהנ"מ ממנו כשיוצא ולבערולבדוק
 באחרת או הזאת בעיר אחר בבית ישרא5 נכנם אםאב5

 הכא. 5ברוק צריך אין שמהשיברוק
 ח(. כ55 אשר"י הגהות ע"א 1')פסחים

 אמאי רב'2ריפה לרבנן 5רי2ב"א תימה ביעור 1ממון,יח(
 ך4וןך"י בשריפה. שהוא מנותר חמץ ילפינן5א

 שבתורה איסורין כל ו5א בשריפה הנותר להורכד2מע
 בשאר שחיקה מועלת ייבה כויהו חמ'1. ואפי5ובשריפה
 בשאר א5א שחיקה בעי לא יוסף לרב רגם נראהנהרות.
 מתם 5ים רמסי5 לי' סבירא ררבה אלא לרבה כמונהרות
 5ה מוקי יוסף ורב שחיקה וב5א המלח ים היינודע"ז
 אלא יוסף לרב רבה בין וליכא שחיקה וע"י נהרותבשאר
 נהרות. בשארחמיו

 ע"ז(. חמץ, אמרו, ר"ה ע"א כ"ח)פסחים
 הלמ'ייט(

 בא מעשה ריצב"א לשון הפסח עליו 'טעבר
 בפסח חמץ בו ואפו תנור 5ו שהי' בישראל5ידי

 ככרות שני לישרא5 יהביא ישראל ש5 גזברוהאופה
 5קב5ן 5ישרא5 ואסרתי התנור לו שהשביח פסחבמוצאי
 בשבח ישרא5 בה שזכה הפסח עליו שעבר חמ'1רהו"5
 5קב5 אסור מעות ךאפילך מנהגם. הי' שכךהתנור
 כהטתכר ה"5 בהנאה אסור בפסח רחס, כיוןבשכרו
 מותר המעות ישרא5 כבר קבלו ך84נ( הנאהבאיסורי
 סמנו. 5יהנותלישרא5

 ר'(. כ55 אשר"י הגהות ע"א כ"ח)פסחים
 1קג~ייכ(

 ב5או עליו עובר דאין נהי שמעון רלרבי נראה
 משש באכילה דאסור הוא מורה ומנו 5פנידחמ'ו

 אחר דהיינו בהנאה אסור ,טאינו אע"פ ולטע5השעות
 ומשמע חלק ומאך מתשביתו לי' רנפקא ךנראדןשש

 5הסיקו אב5 אכי5ה דהיינו הנאה כדרך ש5אדתשביתו
 5ר"ש. סותר תבשי5ותחת

 ר"ש(. ד"ה ע"ב כ"ח)פסחים
 זמנו תור דאפי5ו הוא ברין בגם' ננרי ש5 ד(מץכא(

 אם רא"א וקשה באכי5ה סותר פירש"ימותד
 ש5ו ה"ה הנכרי 5ו נתן ראם אכי5ה בשעת ש5ו יהא5א
 ךנך84זק כש5ו. דהוי באחריותו חייב ה"ה מנכרי גז5ואם

 בהנאה היינו מותר זסנו תור אפי5ו דקאמר דהא5ריב"א
 5פרש קשה נבוה בש5 רמיהו קאמר. ומנו יאהר4ר'נ
 ה"ה פדאו ואם בהנאה אסור פראו 5א דאם הפסחבתוך
 יהא שלא גבוה כיט5 נהנה אתה אב5 י"5 ךעטמאש5ו

 יש. הקדש איסור אבל חמץאיסור
 בדין(. ד"ה ע"א כ"ס)פסחים

 אמד )ר:( רבחו5ין תימה הפסח ע5יו שעבר יעבמיוכב(
 והכא שמח5יפים ספני מיר מותר הפסח 5אחרעבירה עוברי ש5 חמצן ראסר יהודה ר' מני האסברוה

 ךי"ל הפסח אחר אסור נכרי ש5 חמץ אפי5ו 5ר"ימסקינן
 ספדש ור"ת מעיקדא אחא 5רב רהכא כם"ר סברוהרהתם
 והה"ד 5הח5יף שיעור שיהא צריך רהא סיר רווקאלאו

 הפסח. אחר 5עשות ראוי זה חמץשיהא
 הדר(. ר"ה ע"ב כ"ט)פסחים

 רחטה פסקו וראבי"ה יראים וספר מ"ר צלי יעמץ,כג(
 דעתו אומד 5פי פיעפועו מקום רחותרבצ5י

 5פי בבהטהו אוסר בצלי כתב המצות בספר אבליריי
 בשעת השפור כשהופך הגוף בכ5 הו5ר החסהשסעם
 בו שנמצא הצ5י בהנאה אוסר הרוקח בספר ךכ1צלי'
 אוסר אינו מ5וח בשר ע5 חסה מצא אם אבלחמץ
 מפ5מיזא שמוא5 ר' הרב כתב ךכן ק5יפה כרי א5אע5יו
 ר"י מרבו שקיב5 טררו"ש ש5מה רבינו הקרוש רבובשם
 א5א אוסר אין מ5וחה בתרנגו5ת רחסה אברהםברבי
 רבינו וכהטם נרבונא חכמי משום כתוב ךשךבנ קליפהכרי

 ק5יפה. כרי א5א אוסר אינו ז"5 דמהר"םכתוב מצאתי 5אסור. הושוו הקדמונים רכ5 וכתב 5אסוריהודה
 ה'(. כ55 אשר"י הגהות ע"א 5')פסחים

 רחמץ דסעמא 5ן רסבירא נהי 5ר"י תימה יעמץכר(
 5השתמש רגי5ין שאין משהו חשובבקרירה

 ואפי5ו 5כתחלה איסור מבטלין אין הא מ"מ ביחרהרבה
 שאמדו בתקנתן חכמים הועי5ו מה דא5"כ ררבנןאיסורא

 נו"ט שהוא 5סיבותא תרתי ואינא הואי5 יךסףה"ר ךמפרש האיסור. ולבס5 5הוסיף שיכו5 הואי5 ששיםער
 מ,פרש יך"י מבט5ין. בכה"ג בםינו ש5א ומשהו5פנם
 5הם ואין אסורין יהיו אם הן חרס ש5 שהקרירותדכיון
 ריעבד. חשוב זהתקנה

 5שהינהו(. ר"ה ע"א 5')פמחים
 5מפרע )רס"5 אביי 5ריב"א תימה 1;-הינך יעמץ,כה(

 יצחק בררבי רע"כ הר יתרץ האיר גובה(הוא
 שה5וה נכרי רקתני ומיפא משכון( קונה )בע"חקכרפ5ני

 קנה ר5א אע"נ עובר הכ5 דברי אמאי חמצו ע5 ישרא5את
 5מ"ר עובר אינו אמאי נמי ורישא נובה הוא רלמפרעכיון
 ש5א דמיירי ריב"א ךכופרש גובה. הוא ר5מפרעכיון
 שייך ר5א 5בסוף נכרי שפדאו גבייה 5ידי ישרא5בא

 ד5מאן קמיפ5גי בהא א5א כ5ל ורבא דאביי פ5וגתאהשתא
 ברשות והו"5 מנכרי ישרא5 5י' רקני ס"ל רעוברדאסר
 וכו'.ישראל

 א5א(. ד"ה ע"ב 5"א)פסחים
 קאמר 5א יצחק רבי הא תימה הרהינו ד(מ,ן,כו(

 ה5ואה בשעת ש5א א5א סשכון קונהרבע"ח
 תנן חמצו ע5 לנכרי שהלוה ישרא5 והכא פב.()בעם

 ש5א כיון פירושו רהכי יי"ל הלואה בשעתדכהטמע
 5נו יש חסץ 5ענין א"כ כדר"י 5נמרי קונה ה5ואהבשעת
 בשעת א9 ימצא ב5א 5עבור ש5ו הוא כאי5ולחושבו
 מצוי. לי' דחשבינןה5ואה

 בדרבי(. ד"ה ע"ב 5"א)פסחים
 ר"ה תרוסה חסץ הפריש אם הכןץ רט4ךמרנ 1קמץ,בז(

 קרא אסר יצחק בד אר"נ מנה"ם קרושהאינה



1 נחמר אוצר תקשטטות טי"ת טערטת מילדאים רעזוספותקך22ץ

 אלא מ5ו למידרש איצטריך ר5א אור"י לאורו ולא לותתן
 תנאי רלהנך בהנאה מותר חמץ לי' ראית הגלילייר"י
 רבר הקודש את לכהן מונתן לן נפקא בהנאה חמץדאסרו
 מנה"ם רבעי הגטרא ובעל ןא"ון וכו' קורש להיותהראוי
 קרוש ראינו הוא פשוס רבר בהנאה ראסור להו רסביראכיון
 לא בהנאה דאסירי רהנך דמשום לריה"ג רבעיי"ל

 למיתני.איצטריך
 תתן(. ר"ה ע"א ל"ג)פסחים

 כרת להתחייב היינו סחמיצין אין פירות מי וקמץ,כח(
 תאכל ראמרי נסי ךיןכמים בי' אית לאואבל

 אבל עיסה כשאר החמץ מן לשומרה שיכולין כהטוםהיינו
 והא עיקר כל מחמיצין ראין פירש ךך"ון מחמיציןלכ"ע
 יותר ממהרת ראז מים עמהן כשעירב מיד תישרףדאמר

 בי' אית 5או אבל בו אין רכרת אמר הא ועללהחמיץ
 מוכח וכן לגמרי שרי מים תערובות בי' דלית היכאאבל

 רס"א אות חי"ת מערכת ח"א זה )ובקובץ נז:במנחות
 אין(. ר"ה ע"ב נ"ג מנחות תוס' בזההבאתי

 ומי(. ר"ה ע"ב ל"ה)פמחים
 שעושין חיטין 1ש5 שעורין של ושנר שכר וקמץ,כס(

 להשהותו ראסור אור"ת הי' ובצרפתבאשכנז
 מתמרים עשוי רעיקרו רשרו הוא המרי בשכר ררוקאבפסח
 שעורין מעט אלא בו נותנין ול"ה אחרים מדבריםאו

 לא. משעורין שעיקרו שלנו שכר אבללהחמיצו
 א'(. כלל הרא"ש ע"א מ"ב)פסחים

 ז"ל אב"ן רבינו זקיני בתב וביעור בדיקה וקמץ,ל(
 והכסאות הכותלים ~גרר שנהגו ומהבחיבורו

 בירושלמי. סמך לו מצאתי הפסח הודם חמץ בהןשהגיע
 ב'(. כלל הרא"ש ע"ב מ"ה)פמחים

 רבינו על ז"5 כדטולם רבינו העיר 2נבדים רזמיל,לא(
 במים מבובסין בגריו שהיו ז"5 הגרולאליעזר

 ז"ל. יהורה ב"ר יצחק רבינו אחריו נהג ך2ן בפסחוקמח

 והכסתות הכרים על בירי סמק נתב ז"ל אב"ןוזקיבי
 לבער. צריך אם סובין במי אותןשטחין

 ה'(. כלל הרא"ש ע"ב מ"ה)פסחים
 אם השנה כל שכר בה ונותנין חרם של קרירה יקמץלב(

 משום בפסח יין בה ליתן ר"מ מתירהגעילה
 בלא אפילו מתיר 4!ם!ךים וך22ינך צונן ע"ירתשמישו
 חמץ לאו גופי' דשכר נ"ט בר נ"ט רהוי משוםהגעלה
 שנתנו 2!זךפפון ךד[12יון תערובות. ע"י אלא הואגמור
 יין בה ליתן שבשוך ע"י אפרים רבינו התיר שכרבה

 באור זיפתן הסירו אפילו אוסר מאיך ךר12ינךבפסח
 הגעיל לא ואמילו שרי בבולה בריעבד אבל לכתחלהוה"ם
 לפנם נו"ט רקיי"ל יומו בן שאינו וכנון זיפתן הסירולא
 לכועשה. הלבה בתרא פרק רשב"ם כרפי' בפסח ואפילומותר

 כ"ך( כל5 אשראי הגהות עאא כאס)עאן
 במינו ושלא במינו בכדטהו דאסור בפסח וחמץ ךק2!ץלנ(

 רש"י בשם רשב"ם כתב בהנאה אף ואסורבנו"ס
 אבל ליהנות ומותר לאיבור שבו איסור הנאת דמיריו5יך
 קסעים. חמץ טעם סוף רסוף אסור1אכילה

 (י ט נ5ל י אשך הנהית ב ע ס ם זט
 המצות ה באחת שנמצאת וחמץ חסה ועל המץיד(

 רמותרות שעות ו' קודם מיבעיא לאבי"ר
 אפילו אלא בזמנו שלא חמץ כמו בס' שבמל לפיהאחרות
 בזמנו חמץ רל"ה כדטום האחרות מותרות שעות ו'אחר

 בז' רהיינו מכהט זמנו ער בכדטהו אינו בזמנו שלאוחמע
 אפו ךאמ לאוסרה נכון מצה אותה אך הפסח שלימים

 מהן באחת וחמץ חטה ונמצאת הפסח ימי בשבעתהמצות
 רתנורים ראע"נ לאסור ייט נמי ד112ענור אסורותכולן
 מ"מ ליכא דטעם נהי מ"מ היא מילתא לאו ריחאשלנו
 פסום. רלאו תנור במעיטה ואפי5ו איכא בעלמאמשהו

 רבא(. ר"ה ע"ב ס"ו)ע"ז
 קלונימום בר יהורה ויבינו כלים ר:כשר ןקמץ,לה(

 שמריהו רבינו בשם כתב מאירברבי
 ללוש אסור בהנעלה ראפילו אברהם רבינוובשם
 פ"א אלא בהן מחמיצין שאין ךאגנים שאור בביתמצה

 צונן מצה בהן להשתמש יכול עושין שאנו כמובשבוע
 באיסור לאיחלופי אתי לא ררבנן איסור הבלועקרירה

 פעמים ג' מגעילו בזה"ז חו"5 תרומת כגוןראורייתא
 לאיחלופי ואתי דרבנן איסור שאר אבל וריובחטין

 לא.בראורייתא
 ל"ו(. כלל אשר"י הגהות ע"א ע"ו)ע"ז

 האומר רבה והאסר בגמ' שבועה שיעור, וקצילו(
 ענבים הו"ל וכו' תאנים אוכ5 ש5אשבועה

 תאנים אוכל שלא שאמר רמיירי אור"י שיעוראחצי
 שני' שבועה והשתא וחר חר מכל כזית ביחדוענבים
 כזית על ולא לבד תאנים כזית על לו מהייבתאינה
 ענבים קרי 5הכי וחר חר מבל כזית על אלא 5ברענבים
 ה"פ וכו' חיילא מ"מ בסמוך רקאמר ךתא שיעוראחצי
 ראשונה בשבועה תאנים על הוא מושבע שכבראע"ם
 רמצסרפו לענין תאנים על שנייה שבועה שפיר חיילאמ"מ
 שנייה רשבועה שנייה שבועה כד2ום 5חייב ענביםבהרי
 יחר, כדטתיהם כ"אל"ה

 והאמר(. ד"ה ע"ב י"ז)נררים
 רוחקין מרבנן רלצורבא הראבי"ה נתב קהל הרם,לז(

 גזירת שתחלת לומר לנו ריש לו להתיראותן
 ךאם כהלכתא רלא מרבנן אצורבא נזרו לאהקרמונים

 מם )גזירת הגזירה לו להתיר ברין לכופן יש בטעותגזרו
 אצלם(. לרור בעניןאו

 י"ב(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ב"א)ב"ב
 הקהל התירו שאם רו"ם חכמי השיבו קר2ל רזרכ!לח(

 רבסלה יתר הן חסר הן שנה לאחר הישובחרם
 ליאבי"ה נראה ךאין התרה. עוד רא"צ לגמריגזירתם

 הקהל רעת ועל המקום דעת על גוזרים חרם בשגוזריןכי
 א5א לעולם בסלה ולא חפצם לפי אלא תחלה הלהואין
 ותקנתם. העיר ניהוג וכפי התרתםכפי

 י"ב(. כלל איטר"י הגהות ע"ב כ"א)ב"ב

"אשטא14שא--

 והשמטותמילואים
 טי"תמערטת

 סובלות בנותיו כשהיו רשמואל אבוה נדה טבילתא(
 יהא שלא רגליהן תחת מפצי מניח הי'בנהר

 כהטום בנמל תסבול לא ראשה )סו:( בנרה ךכןחוצץ
 בנמ5 תסבול דלא סעמא מפרש ךך"ין פירש"י.חציצה



 נחטר אוצר מהשטמות טי"ת טעי1ת מילחשים התומפותקדבע584

 וממהרת מהם ומתביישת שם שכיחי אדם דבנימשום
 ביניהם להפסיק מעומר מפצי עושה הי' ושמואללטבול
 העם.ובין

 אשר"י(. הגהות ע"ב ס"ה)שבת
 אחר תמהר אחר אומר שמעון ר' בנמ' נדה כט2:ייה,ב(

 ז' של היום מקצת 'טספרה )ביון תמהרמעשה
- מבילה ע"יתמהר  אסור חבמים אסרו אכל רש"י( 
 כן לעשות אסור צ"ל ספק לידי תבא שלא כןלעשות
 כבר הא ספק לידי תכא שלא מהו אתשמיש דאילטבול
 תבא שלא למימר והו"ל תראה שמא תשמיש בשעתבא

 לקמן אמרינן הא לשכדט רבנן שרי היכי ךעךך ודאי.לידי
 לרחות יש זה ךכ1יהו רעה תרבות זה הרי )עב.(בסתני'
 אח"כ אלא לד"ש שריא טכילה אבל אתשמיש קאידלעולם
 תשכהט. שמא גזירה המבילה כה לאסורהחמירו

 אבל(. ד"ה ע"ב מ"ז)נדה

 מבילתה אירע ראם ואור"י ת"ב נדה, פט2:ייה,ג(
 בדייתא כהך הלכתא דלית למבול אסורה ת"בליל

 במ' בין כררכן טובלין מבילות חייבי דכל קיא.()שבת
 דאמר הכהנים סגן כר"ח קיי"ל אלא ביוה"כ ביןבאב

 טבילה עליו לאבד אלקינו בית הוא כראי ינ.()תענית
 רר"ח כהדא לוי רבי אורי ך2:יךיעטימי בשנה.אחת
 לעיל( )בשבת שרצים דח' דההיא י"י ועךך הכהנים.סנן
 ביום צריבים והי' בטהרות עסוקים שהיו התנאיםבימי
 בזה"ז אבל מבערב מיבלות לפיכך במהדות להתעסקת"ב

 ואם ת"ב במוצאי ולמבול לחוף לה אפשר דוקאדלבעלה
 ת"ב ערב ותחוף תרחוץ בלילה ולחוף לרהוץ פנאי להאין

 ולטבול. ת"ב. מוצאי קצת לחוף עדיין לה בקל שיהי'כדי
 הא(. ד"ה ע"א ס"ח)נדה

 שמעי' ה"ר כתב חפיפה ודין חפיפה נדה, כטבנילה,ר(
 בקובץ )ועיין הנוף בכל הוה רחפיפה רש"יבשם

 י"מ(, אות מי"ת מערכת ח"אזה
 ל"ז(. כלל מקואות הל' הרא"ש)נדה

 אם מומאה מביא לחבירו בית שבין חלון כטדמאהה(
 להשתכהט העשוי ךומלךן מהן נאחד מתי'ט

 אדם ובידי לאורה עשוי הוא ך14בט טפח בפותחשיעודו
 ךכ1אור סלע. סתם על יתירה והיא נירוני בסלעשיעורו
 שיעורו שרצים או מים חררוהו בנון אדם בידי נעשהשלא
 לשסוד לאויר העשוי חלון הוא ך14כו וכו' אגרוףכמלא

 )פר"י(. בינוני מקרח במלא שיעודו אותו ופדדסיםגנות
 י"ד(. בלל אשר"י הגהות ע"ב ב"ב)נ"ב

 שהוא אע"פ נחתומים 'טל בדף וי"ם כיימ כטךמארן1(

 שהוא ביון דדבנן טומאה מקבל עץ כליפשוטי

 מערבת ח"א זה בקובץ )ועיין אדם טשכהטי ואת אדםמשכהם

 למדרם. ראויין כשאין כרומן ךעי נ"ח(. אותמי"ת
 מומאה מקבלה אי לי מספקא המתהפכתך2נכטבניא
 כהטאר דעריפא טשום התם הקונמרם בדפירשטראורייתא

 צדרין. כהטני בה להשתכמט שדאוי לפי עץ בליפשומי
 ושאני(. ד"ה ע"א מ"ו)ב"ב

 דרבנן עץ בלי פשומי ושאני בגמ' כיים כטךכפאתז(

 מומאה איבא למרדסות דחזו רבהנךוא"ת

 מפבין ק"ו מת טמא מממא מדרס המטמא רבלדאורייתא

 נמי )לח.( ך2נ2:כ:1רךין )בה.( בב"ק כדאמרינןקטנים
 מומאה קבולי בף מדאורייתא שמף בבלי תוך לו ואיןפריך-

 למררם רחזו בהנך וכהטני בעינן דשק דומיא והא-הוא

 מקבלי לא מדרבנן אמילו עץ כלי פשומי בשאררא*
 תנן ךעךך כנון(. ד"ה ושם )יג. בחולין כרמוכחמומאה
 ובו' עץ בלי )מז.( וביטבת מ"א( )פ"ב בליםבמסכת

 מהורים כרחך ועל טמאים ומקבליהם מהוריםפשומיהם
 להם אין דודאי שמךאל ר2:ינך ךנ1יוא~ט טררבנן.אפילו
 מוקי אלא הבי קיימא לא ומסקנא מדרכנן אפילומומאה

 ושאני(. ד"ה ע"א ס"1 )ב"ב מתכות. של בדףלה
 חילוק שיש כהטמע דהכא תימה משקין כטךכ1אתח(

 להיות יבול חילוק ואיזה משקין לשאר נשמיםבין
 רניחא בעינן דבמים שטואל רבינו שפירש ךמהביניהן
 מכשיר לי' ניחא לא אפילו יין כנון משסין בשאר ולאלי'

 לישב"א נראה ך14ין זרע. על מים יותן ובי כתיכדבמים
 מבמים ביין חשיבות שיהא דובתא בשום אשכחדלא
 לכל הכשר מפקינן מים עליו יכא ומאשר הכשדלענין
 שיחשיב תרתי בעינן דבגשמים יך"י ךנך14דןכהטקין
 אבל לי' דניחא כעינן יאח"כ משקין שיהו מתחלהאותו
 מכשירין הן ממילא רניחא כיון ושמן יין כגון מוטקיןשאר
 חשוב מל ךעטמא משקה להיות אוהן יחשיכ לאאפילו
 יג.( )בחולין הגשמים ממי משקה להיותמפי

 לא(. ד"ה ע"א צ"ז)ב"ב
 הבית באותו ליכנם לכהן ר"ת ואוסר מת כטךמאתט(

 המת כאהל שנמטא מתכות בושיש
 היא הרי חרב ברייתא ההיא מכח מתיר ז"ל חייםרבינו 14בי

 עליו. מוזהר הכהן אין א"ב עליו מגלח הנזיר ואיןכחלל
 המת בו שנתחלל דוקא פירש מסימפונט י1בומקךך2:ינך

 וכל עץ כלי והה"ר מתכות כלי דוקא ולאו כחללהוי
 )פר"י(. נראה. ואין כחלל הוי המת בו שנתחללדבר

 י"ר(. בלל אשר"י הגהות ע"ב ב"ב)כ"ם
 אם מה( של )דם בכמות ננלע בגם' מת כטךכ1אתי(

 ואם טמאה דם רביעית ממנו ויוצאמתבבסת
 ואם במדה מים שיתנו )קא:( בב"ק פירש"י מהורהלאו

 כו הי' ודאי א"כ יותר רביעית ימצאו לחו'1כשיסחככו
 מ"ם יותר רביעית ימצאו לא דאפילו ךק~טדץ דםרביעית
 גם בלועה הבסות שהרי רביעית בו שהי' להיותיכול
 ךנראה לצאת יבול הכל שאין הדם מן ונם הכרםמן

 שבלוע דם רביעית )מ"ד( דאהלות בתוספתאנרתניא
 ומכבם במדה מים מביא אותו משערין ביצדבכסות
 שוה הי' ואם דם רביעית כתובו ונותן אחרים מיםומביא
 שהרי דם רביעית יצא הבגד מן גם שא"כ ממאהמראיהן

 שוה. מראהו יהי' ולא בבגד נשארו הדם ומן הכץם מןגם
 אם(. ד"ה ע"ב ס"ב)נדה

 מנה לו שחייב שמעון על מוען ראובן ךנכ2ען כ2ךעןיא(
 כיצר ראובן אמר כלום חייב שאין השיבושמעון

 אלא דבר שום לך אפדש לא אומד ושמעון וכו' אומראתה
 שיש ר"ת ך1ץשיב נלום. לך חייב אני אין טענתיכך
 הכא מראמד פרעו ובמה פדעו כיצד לפרש שמעוןעל
 שאין סובר שימה ךך2:'נך ובו'. סהדי דאסהידוכנון
 ך2נן כלום כהטלו לו שאין בסתם נשבע אלא לפרשצדיך
 הלכה הורה ךמן הדיינין פרק במוף יהודה רבינובתב

 הראבי"ה.למעשה
 י'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ה')ב"ם

 רבינו מאביו שקבל בתב וראבי"ה י2מטם כפדיפךר(,יב(
 בעינן מפולש אפילה מחמ ייי שעל רבנקביואל

 ניקב שחימה שקודם מודיענו הוא הקורמ בי רםקורמ



יסח נהמר אוצר מןשפפות פי"ת טעיטת מילהאים התוספדתקובץ
 שנמצא קורם מלחוה או במים הכרם ששמפודהיטא
 שם הוי רילכהש אמרינן אי לראבי"ה לי' מספקאהמחט
 לקו5א. תלינן רילכהש או העבירוה המלח או והמים רםקורם

 5"ד(. כלל אשר"י הגהות ע"ב נ')חולין
 ראבי"ה לפני בא מעשה נקב טחדל, פטריפדת,יג(

 והי' תינוק של כראשו בקולישי' נפוח טחולשהי'
 כמראה בפנים והי' המים והוציא זכים מים מלאהנפח
 שלם ונמצא בפנים ברק ואח"כ בסכין לנוררו וצוהשעוה
 סרוחים מים היו ן44נ4ילך והכשירה נרקב שלא צרמכל
 מריפה שהוא רכ"מ ר"ת בשם שא"ל ןאדמר מכשיריןהיו
 מונלא כמו סביביו רע והבשר ניקב לא אפילו נקבע"י

מריפה,
 מ"ה(. כלל אשר"י הגהות ע"ב נ"ה)חולין

 שאם ואמר לראבי"ה נראה ונן טד~יא פטריפדת,יר(
 5עיל מראמרי' מריפה לשנים )כוליא(נבקעת

 או אחת כוליא אלא לה אין ד44בט קחיי מי כליותייפלח
 כשירה. שלשה להשהיו

 כ!"ה(. כלל אשר"י הנהות ע"ב נ"ה)חולין
 בשר החיצונה כרם איזהו בגמ' כרם כטריכ4דרן,מו(

 היריכים ער החזה מן פי' הכרם רוב אתהחופה
 ורובו החזה בציעות נחבא מיעומו פנצ"א שקוריןוכרם
 אותו כננר הקרום מן יש כמה ורואין קרום אותותחת
 5חומרא. ר"י פוסק כך מריפה רובו שם נקרע ואםהכרם

 ל"נ(. כלל אשר"י הנהות ע"ב נ')חולין
 ראבי"ה סורינו לפני שהביאו ראיתי לננ פטריפדרן,מז(

 הרבה וארוק מאור בלב רבוק הלב שומןשהי'
 ריעותא שהי' במקום הלב מן השוסן בסכין וחתךבכח
 רבוק שהי' במקום ייעותא שום הלב על מבחויו ראהולא

 הלב בעובי וראה החלל ער רבוק שהי' במקום חתךואח"כ
 ל"ה אם פיו את דשאליןי רם קורם קצת בחללולא
 כשר. הי' שאז יאמר עושה הי' מה מוצא רםקורם

 י"ב(. כלל אשר"י הנהות ע"ב מ"ה)חולין
 בלב התקועה במחמ ראבי"ה כתב עור לב טריפות,יז(

 שבא שירוע הצלעות ברופן מבחוץ היכר ישראם
 תקועה אם ולעיין לחוש יש פנים לצר מבחוץהמחט
 מפזלש בנקב הלב חלל לתוך עבר ולא ברופן ערייןמשצתה
 תקוע אין ן4לבט בקלישתא ואפילו כשר לבר קופאאפילו
 ונכנם חזר ושוב הרקין ניקבו שמא חיישינן הצלעותברופן
 לגיו. קופא ואפילו אלימתא ואפילו ומריפהבלב

 ל"ר(. כלל אשר"י הגהות ע"ב נ')חולין
 שנמצא ראבי"ה לפני בא ימעשה מדח פטר4יפות,יח(

 במקום המוח וחמר מים מוח של הקרוםבתוך

 כ5ל מנו5ים היו שלא סביב מים מקיף המוח והי'המים
 בתוך מונחין המים שהיו 5ירו מעשה בא רשדבוהכשיר
 המוח והי' במוח מונחת הש5חופית והיתה קמנהשלחופית
 ש5 קרום ואצל הנולגולת אצ5 כלל מנולה ול"המקיפה
 והכשיר.מוח

 י"א(. כל5 אשראי הגהות ע"א מ"ה)חולין
 פסק ז"5 ר"ת מוח של קרום ניקב מדח פטריפדת,ימ(

 ד5א ואפי5ו עי5אה קרמא 5חומרא קמאכ5ישנא

 דבבי תרווייהו דבעינן פסק ז"5 דך2114"ן תתאהאינקב
 היכי וכי בריאה פ5ונתא נמי הוי רקרום פ5ונתאהאי

 מוח. ש5 בקרום נמי ה"ה תדווייהו רבעינן מסיקרבריאה
 י"א(. כ55 הרא"ש ע"א מ"ה)חו5ין

 ממוח ראי' רסייתי 5ריב"ם תימה מוח פטריפדת,ב(
 השררה רחום 5מוח משהו בנקב רישיעורורראש

 ברוב.דשיעורו
 נתמזמז(. ר"ה ע"ב מ"ה)חו5ין

 המרה ניקב רוקא כתב וראבי"ח מרה פטריפדת,כא(
 אומרים ואין כשירה המרה נימ5 אב5מריפה

 כשרה נימ5ה אם נמי מחו5 רנבי 5זו רומה זובטריפות
 לקרוע ואמרהי המרה שנימ5ה 5ירי מעשה באדנ8"א
 ו5א ומעמוהו בה"ג שכתב כמו ו5טעום וערב שתיהכבר
 גח5ים ע"ג 5צ5ותו שוב ואמרתי כ55 מרירותהרגישו
 ה5וי אליעזר ה"ר דטרע21 והכשרתי'. מאור מרוהי'

 חי' כשהיא רמרירותא מעמא בה מעים 5א ואיבחיבורו
 הקובץ בממרי )ועיין מעמא. בה יהיב בגוה איב5ע ואייצ5וה
 ר5"ו(. אות מ' מערבתח"א

 א'(. כ5ל אשר"י והגהות בהרא"'ט ע"א מ"ב)חו5ין
 מריפות א5ו נמשנה מעיה נחמרד פטריפדת,כב(

 רהאי רה"ה כתב ראבי"ה אב5 מעי' נחמרובעוף
 העוף תנא אלא כך אירע אם בבהמה נמי שייךמריפות
 ברבי יהורה רבינו כתב וכן 5אור רנפלו רשכיחכהטום
 סא"ז. ורשב"םיצחק

 מ"ז(. כ55 אשר"י הנהות ע"א נ"ו)חו5ין
 שמוא5 רב אמר בגמ' מעיה נחמרד פטריפדת,כנ(

 וחזר וש5קן שהארימו ירוקין מני א"ר חייאבר
 מספקא בהו רעיי5 הוא בעלמא קומרא מ"ם כשירהוהוריקו

 5אור שנפ5 ע"י 5גוף הנכנם בעשן מיירי אי 5ראבי"ה5י'
 בעוף הנכנם בעשן רי5מא או שוין והבהמה העוףוא"כ
 רין א"כ עשן במקום לשכון ב5י5ה שררכן מיירי יוםבכ5
 מסמיקא בבהמה יהוקפויר דך44די בבהמות נוהג אינוזה

 5אור. שנמ5 רנורעהיכא
 מ"ם(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב נ"ו)חו5ין

 אע"נ הקונטרם פי' ליישב 1יש קרדם פטריפדת,נר(
 היינו קרום אינו מבה מחמת העו5הרקרום

 במקום סרובה כשהיא אב5 מקום בשום סרוךכשאינו
 שהקרום יותר ומנינה סותמו;ה 5התפרק עומרתשאינה
 וחזק.הו5ך

 היינו(. ר"ה ע"ב מ"ו)חו5ין
 רג5ים רהיינו בירים כתב ויאבי"ה רגלים פטריפדת,כה(

 או 5גמרי נחתכו אם שוין פרקיהם כ5ש5פני'
 האבר רובו את חופין ובשר עור ואין 5חוץ ויוצאנשבר
 לצ5עות מעבר הסכה תעבור ש5א וב5בר מותר והשאראסור
 העוף כנף גחרקי דכל תינקב ש5א 5ריאה 5חוש יששאז
 הכ5 רובו את חופין ובשר ועור נשתבר ראם שוהרינם
 אסור האבר רובו את חופין ובשר עור אין ואםמותר
 הרם נצרר אם בצלעות 5עיין צריך ןבו"מ כשרוהעוף
 ריאה. 5נקיבת 5חושיש

 ז'(. כ5ל אשר"י הגהות ע"ב ע"ו)חו5ין
 ראבי"ה כתב 5ירך עצמות ש5שה רבלים כטריפדת,כו(

 הגידין בלא האמצעי או התחתון נשברדאם
 לבהסה חכמים שמנו כמו שלמים ומצאנו בדקנווהנידין
 יצא ש5א פי' רובו את חופין ובשר העור וגםו5עוף
 נג5ה והעצם הח55 סיעום א5א 5חוץ השבירה עוביעצם
 השבר ע5 העצם שסביב הבשר היקף רובו וגם נכסהורובו
 את חופין ובשר עור אין ד44ב[ מותר אבר אפי5וקיים
 ןע4מט כשירה העוף או הבהמה ושאר אסור האבררובו



 נתמר אוצר מ~מטטטמץ יו"ד מעיטת מילשים התומפותקיבץש

 5נוף הרבוק הרחב עצם ובעוף הקו5ית היאהשלישית
 5או ואם האבר אפילו בשר רובו את חופין ובשר עוראם

 אמור. הכל והבהמההאבר
 ז'(. כ55 אשר"י הנהות ע"ב ע"ו)חו5ין

 מתרמי ראי ראב"ן כתב ונן ריאה כ2ריפות,כז(
 מריפה בריקה בלא ריאה( )ראיפריטאראיתפקא

 ן4שדכ2ך הרור. חכמי כל ואמרו בקולניי"א מעשה הי'רכן
 בסו האי כו5י מריפות שניח ר5א רהיבא בדוךרבינו
 בחזקת ה"ה )דנשחמה רש"י על המוסך ומ5איםבגריים
 הפמיר. 5אהיתר(

 מ"ז(. בל5 אשר"י הנהות ע"א י"ב)תולין
 מחמת רסירבא הקונטרם פירש ריאה כ2ריפות,בח(

 כשרה כסדרן ראמאי לר"י סשה באה היאנקב

 שע5ה קרום א5א יהא לא ו5באן 5כאן נמשנת דאינהנהי
 לפרש נראה דדץי' סרום. שאינו בריאה מכהמחמת
 שהיא מתוך נקב ב5א בריאה בכ"מ 5בא הסירבאררגילה
 משום כסדרן שלא רטריפה והא משקה מיני נל:טואבת
 וחשוב 5התפרק שמופה כיון כנקובה וחשוב 5התפרקשמופה
 רבינו ש5 טריפות ה5' רמועדך 5נקב שסופה ניוןבנקובה
 נמי כהטמע מ"ע יוסף הרב 'טכתב הגאונים ותשובתנרשום

 כשהאונות נפיחה שמצריכין באה היא נקב מחמתשהסירכא
 5זו. זוסרוכות

 היינו(. ר"ה ע"ב מ"ו)חולין
 אצ5ה והיא 5אומה הסרובה ואונה ריאה פ2ריפדת,כט(

 את ושא5תי 5ידי בא מעשה בסונמרםפירש

 פמק דך"ון 5אבו5 5י והתירה יקר ב"ר יעקב רבינופי

 רפ31מייז"א כה2ה והר"ר הגאונים ובתשו' בה"ג ובן5איסור
 חוץ 5איסור בכ"מ נוהגים וכן הנאונים עם בערוךהנזכר
 רש"י. ש5 היתר שפשם ממקוס ואנו רש"י ש5סמקומו
 דכנתב רנ"ח( אות טי"ת מערכת הקובץ במפרי)מובא
 ור"ש ור"ח גאון נחשון ורבינו גרשום שרבינן ז11לי1ע

 מצאתי י"י דנ2יערסן מתירים. כולם יהודה רבינו בןור"י
 ריב"א. ב'טם5התיר

 היינו(, ר"ה ע"ב מ"ו)חולין

 דוקא שירי5יאון יהורה רבינו ונתב ריאה כ2ריפות,5(

 אפי5ו קשין צמחים אב5 מוג5א רמלייןבועי
 אות טי"ת מערכת הקובץ בספרי )ועיין כשרהסמונין
 בועא בהייג כיענ2 יעב"'ו. רבינו פיריש לכנןרם"ב(.

 במוף וי"א האונות במוף הריאה בסוף פי' ריאהבשיפולי

 במוף או האומות במוף וקיימא רהואי5 טריפההאומה

 ר"ם וטרפו מעשה הי' וכבר ולינקב 5יפסק סופוהאונות
ור"ת.

 י"ד(. בל5 אשר"י הגהות ע"א מ"ז)חו5ין
 שתי ימין בצד שהי' בריאה מעשה ריאה כ2ריפות,5א(

 נמור חתוך בה ניבר והש5ישית גרו5ותאונות

 ש5וש אחר שנוי עור בה והי' ירו ע5 5הבשיר כדאישהוא
 ידעתי 5א רייי לדץשיב אתר רב ואסר שמא5 מצדאונזת
 נראה בי בקב5ה מרבותיו קב5 5א אם 5אסור ראהמה

 גמוד. היתר5י
 י"ז(. כ55 אשר"י הגהות ע"א מ"ו)חו5ין

 יואל רבינו בשם ראבי"ה פי' ריאה פ2ריפית,5ב(
 במיצר 5נרנרת הממובה ימין ש5 שבאונאאביו

 שאפי5ו ע5יונה שהיא התתתונה מכמש הצואר אצ5התזה
 ראב"ן הורה וכן דכשירה ראסא וטרפא נבה ע5נקצא

 שמא5 מצד העינוניתא נמצא שאם מפרש ג"נוראביין
 שמכשירים נ2רנ2דיעינו דיש מקומה זה שאין כיוןטריפה
 שב"ט. רבינו והבשיר מעשה הי' וכבר בשמא5אפילו
 אני וגם שאומר גאון בשו כתב שר"ת השיבדר"י
 5רבר, ממך שאמצא ער אתיר לא)הר"י(

 י"ז(. ב55 אשר"י הנהות ע"א מ"ז)חו5ין
 הע5יונות אונות ראבי"ה בתב ריאה פ2ריפןרצ,לנ(

 אם הגרגרת מן להפרד וררכן 5נרנרתהסמובות
 קשה שהגרנרת 5פי בה"ג פמק וכן טריפה 5נרגרתנמרכה
 מלמע5ה ומהורקים לנרגרת רבוקים אם אך סותםואינו

 ראם ראבי"ה ןכרצנ2 בה"נ פסק בך כשרומלממה
 הערוגות שתי בין היורד בשומן מרובים האומה אוהאונא
 ב5א רבוק ןאם טריפה קטנה אצבע ביניהם 5הכניםויוב5
 ר"ח. בשם ברוך רבינו כתב וכן גירו5ו שכן בשרהפרר

 ב"ז-ב"ט(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב ט"ח)חו5ין
 בכ5 בריאה וכן כתב יאבי"ח ריאה פ2ריפדת,5ר(

 בר מדמין וקרועי ובסדיקי בפיסוקאהנקבים
 לית5ות יכו5 ואם בבועי מקיפין אין רבנן דאמורמבועי
 ת5ינן.בטבח

 5"א(. ב55 אשר"י הנהות ע"א נ')חו5ין

_-8שיחא*אי---

 דדןשמטדיץמילדאים
 יו"דמערטת

 קני 5א קרבן 5ענין רוקא 5עו5א מפרש וי"ת יאחטא(
 דבב5 אומר דך"י קני מי5י בב5 אב5 ברייאוש

 יאוש ואח"ב רשות רשינוי פוסק ןכן קני לא נמימילי
 קני.5א

 ב'(. כ55 אשר"י הגהות ע"א מ"ו)ב"ק
 5זה ונותן מזה שנוט5 נז5ן ד3זילה 3נינ2דץ י4שדזט,ב(

 בע5ים ידעו 5א גנב אב5 )בגמ'( נתן שנתןמה
 הראשונים 5בע5ים להחזיר חייב לזה ונתן להןשנננבו
 הבע5ים ירעו נבר אם אבל מדעת שלא יאוש 5י'רהוה
 בתרא בהגוז5 ברבי דהיינו קנה 5זה נתן ואח"ב 5הןשנננב
 )פר"י(. יאוש. הוי גזי5ה וסתם גניבהרסתם

 ב'(. ב55 אשר"י ובהגהות מה ד"ה ע"א ב"ב)ב"מ
 באשתו היא הרי בנסה יבם שומדת 5ענין במשנה ינ2ןבםג(

 השמים מן 5ו הקנו אשה מ"ט בגמ' רבר5כ5
 מראשון 5ה 5ית דאי כיון היבם בבך מרויח ומהוא"ת
 5מכוד היבם שיבו5 רנ"ם ד4שןך"י כהטני רבנן 5התקינו
 טרפא 5א מת ש5 שדות אח"כ אשתדוף ואפי5ושדותיו

 א5יבא ןכ2יהו מהן. טורפת אשתו היתה ואםמכה2עברי
 טדפא 5א חרי בני אשהדוף דאי )נה.( בתובותרגם'

 אשתדוף ואח"ב גירשה אם דנ"מ די"ל קשהמכה2עבדי
 דשני. חרי מבני גבי ד5א מת ש5שדותיו

 אשה(. ד"ה ע"א 5"ט)יבמות
 א5א איירי ד5א נאון נטדונאי רב בתב יבם ינ2דכם,ר(

 מה כהשבי' מבקש והיבם )ומת 5בדבמקרש
 הייתי 5אחיך לומד אבי' יבו5 אחיו היינו לחתנושפסק
 כתובה כתב אם אב5 5יתן( אפשי אי ולך 5יתןרוצה



רסט נהטר אוצר והשטטות יו"ר טעימת טילמים התומפותקובץ

 ואפי*1 5עיל פייש רי,ת 415הו בכתובה. היבםטנאה
 יפ9יד, נבח שלא כ"ז הנשואיןגה

 ג'(. נלל אשר"י חגחות ע"ב ס"31כתו2ות
 )יבמות וליתני לח פריך דפכי5תין ובירושלמי יברמה(

 שיור( בע"מ חשיב )ד5א לר"א נשים ט"1ב.(
 אסרח חוא הכא ברם עליו אסרח חתורח התםומשני
 והאימור ליבם תורח אסרח נשים ט"ו כ5 פירושעליו
 אמרה באן אבל תנאי שום בלא קירושין ע"י ממילאבא
 ונשאה לפלוני תינשא שלא ע"מ )כשנירשה שלו תנאיע"י
 התורה תמן י"ל 84"נ בנים(. בלא ומת פלוני שלאחיו

 אימור דאין אשה( )אחות להתייבם היתר ואיןאמרתח
 אבל עליו שאמרתה בתורה אלא אדם בשום תלוישלח
 קורם ליבם יתירנה ירצה שאם במנרש תלוי האימורבא"א
 שנשאה. המת אחיושימות

 יבמות אפילו, ד"ה ע"כ פ"כ)גיטין
 לעולס(. ד"ה ע"אי'

 לקידושין יר תיתי מהיכי תימה רגיטין קידישין יך,1(
 מראיתקוש אלא יד ירעינן לא בנרריםוהלא

 דלא היבא גלי דגלי היכא אמרינן וא"כ לנזירותנדרים

 אכ"ע לה דאסר כיון :מי דקידושין ןי"ל גלי. לאנלי
 הקדש. נמו לקידושין יד יש דשמא לן ממפקא לכרכחקרש
 לגימין יד יש דלכ"ע משמע דלעיל קשה אכהי2פידל
 ויצאה משום את"ל ואפילו לגימין יד דיש מה"תוהשתא
 לן איבעיא בקידושין גם להוי' יציאה דאיתקשוהיתה
 דהא ביד פליגי לא בגיטין רודאי רי"ל איפשוםולא

 ידים לעיל שהזכיר ומה הגם בתוך כתובים גמוריםלשונות
 ריבור בעינן אי ורבנן ר"י פליגי כלומר אלא דוקאלאו

 לא. אומוכיח
 יש(. ד"ה ע"ב ו')נדרים

 בערב דהמובל יפר"י טבילה עיוהכייפ, יוהכייפ,1(
 לבטלה. ברכה הוה והמברך לברך לו איןיוהכ"פ

 ולית(. ד"ה ע"ב כ"ב)ברכות
 מן ראי' ריב"א הביא ונן נשתי' סיכה יןהכ"יפ,ח(

 לאימור כשתי' סיכה דתניא א'( )הלכההירושלמי
 ולא לאמור לא ולירד1כזזפ לעונש לא אבלולתשלומין
לענוש.

 א'(. כלל הרא"ש ע"ב ע"ז)יומא
 אומר חולה ינאי ר' דבי אמרי בגמ' חרלה ירהמ"פ,מ(

 לחולה שומעין צריך אין אוטר ורופא אניצדיך
 אני צריך אומר -תולה הש"ס דקאמר הא התוס'בתבו
 ויהי' שיכביד יאכל לא שאם ירא שהוא שאוסרהיינו
 לסות.ססוכן

 י"נ(. כלל הרא"ש ע"א פ"ג)יומא
 מובא הא, ד"ה בתום' זה ובעסור ברף)ופלא
 אינו קם"ו אות יו"ד מערכת ח"א הקובץבזה
 ברא"ש(. המובא התום' של הלשוןזה

 כיון ראבי"ה וכתב העבודה ומדר תפלה יךדזכ,יפ,י(
 ובשני' השם אנא דבראשונה בירוש' חגי רבישפי'

 מינן טפי בגירטא בקיאין דאמוראי עברינן הכי כשםאנא
 השם אנא כ"ג אומר הי' הזה בלשון לא אמר האיחאב
 בישיבה מצוי ועדיין אותיות וארבעים שנים בן שםא5א

 של מנהג הגאונים בתשו' נמצא לחכמים. וירועבקבלה
 שבעה 2נבןרכעט ויעבור פעמים שבעה 2נשחריתישיבה

 ראיתי נתב וראביייה שלשה 2ננעילה ששהגמנרחה

 ש5ש מנגר ויעבור עשרה שלש 5וטי ייט יוצרשבתפ5ת
 טירות,עשרח

 י"ט-כ'(. כ55 הרא"ש ע"ב פ"ז)יומא
 בירוש' כהטמע הכי וערבית נעילח תפלת ירןקכ,יפ,יא(

 אין חובה ערבית תפלת דלם"ך חשחררתפלת
 פומרתה נעילה תפלת ריטות ולמ"ד פומרתח נעילהתפלת
 ורבינו מביא כ' כלל ברא"ש )ושם לבמלה. אין בחינםאב5
 של מוטרת אינה נעילה ותפלת כרב הלכתא רלית פמקמאיר
 נעילה(. )היינו ביום(, אותה להתפלל וצריךערבית

 והאמר(. ר"ה ע"ב פ"ז)יוכהש
 תפלת מתפ5לין מנחה( תפלת יוהכ"פ, )ערב יודזכ"מיב(

 הוידוי את מחזיר ש"צ ואין ומתוריןהמנחה
 כמו התפלה באמצע לאומרו יכול שאין לפי ראבי"הוכתב
 כהטום אלא במנחה הוירוי תקון לא כי רג2ט תפלותבשאר
 אונם. יארע שמאגזירה

 כ"ה(. כלל הרא"ש ע"ב מ"ז)יומא
 תרוטת דאפילו משמע ביהמ"ק עבודת יןהכ"פ,יג(

 אלא כשירה אינה הלילה עבורת שהיאהרשן
 הכי אלא כ"ג גרסינן דלא פירש ןרי12"א נדולבכהן
 הוקטו הפייט עשה רכן דכהן חולשא כהטוםגרסינן
 מפיימין שהיו אלמא הבערה דשן כפייס לנערה דשןמחצות
 דלהכי כ"ג נרס דשפיר אומר ןך"י תורם. מיביוהכ"פ
 מזומן כ"ג שימצא כדי וכו' מערכה ולמדר לתרוםמקדמי

 ברא"ש )ושם וחלש. רעב שיהי' קודם מיד שצריך מהכל
- א'כלל  שאינה הדיוט בכהן שכ'טרה פירש וריב"א 

 שצריכה פירש אלחנן רהר"ך היום. מעבודתחשובה
 אותו(. ותורם ורגליו ידיו טקדש והי' גדולכהן

 יומא משום, ד"ה ע"ב פ"ו)זבחים
 כהטום(. ר"ה ע"בכ'

 ורבינו הערב עד ברחיצה שאסור 4*2נילרין יך"במ,יד(
 רעטרו מנחה תפלת אחר עד הערב ער כתבאב"ן

 חלה אפילו שמואל רבינו וכ"כ אבילתו מאצלומנחמים
 ללילה סמוך עד להמתין צריך הרנל בערב מ' או ח'יום
 אבי'. רבינו כתב כך הותר הרגל שבשביל ניכרשאז

 יום. מבעוד ולא הערב עד למפר ראמור רבי"הר4*ןמר
 כ"ו(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י"ט)מו"ק

 יום אשתו שסתה באחר ומעשה אבילות יך"פם,טו(
 ב"ר יצחק הר"ר והתיר הכיפורים יום לפניאחד

 סוכות. בערב לנלח לבעלה מבה"םמררכי
 כ"ח(. כלל אשר"י הגהות ע"ב כ"ר)מו"ס

 הותיר הותיר ואם לי"ם מביטל בגמרא הכבה יך"פם,מז(
 ריב"א פי' בשוגג אבל יערים יטלא ובלבדלשבת

 יואל. רבי' כרברי ודלא דשריז"ל
 י'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י"ז)ביצה

 בסתם בי"ם מנעלים שעשה ינכרי מרקצה יך"מן,יז(
 הרגיל אחר יהורי ובא שירצח מי לבללמכור

 ז"ל יו"ט ה"ר ואמרם מעשה הי' זה מחנותו ולקחםאצלו
 בירי וגמרו הואיל התירם אליהו רד,ך',א מוקצהמשום
 מוקצה. משום בי' לית בי"ט לגומרו ויכולארם

 ז'(. כלל אשר"י הנהות ע"א כ"ז)ביצה
 מולח א"ש אר"י בנמ' וניקור טליחה יך"פש,יח(

 'טאינו אע"פ אחת בבת ב'טר חתיכות כמהארם
 סמכינן דאהא ריב"א ואוטר אחת לחתיכה אלאצריר
 וסמןר1ך לסקצתה אלא צריך אינו ואפילו הבשרלנקר



 נחטך א1ר ההשטטהע יי"י טעיט" מילהעים התום*ות קוטץחש

 יאכל שלא כוראי שיורע ע"פ נרולות חתיכות 5מלוחגט1י
 מקצתה.אלא

 ט"1(. כל5 אשר"י הנהות ע"ב י"א)כיצה
 אפי5ו לתלטיריו התיר ז"ל וריב"א מון 'ך"מם,ימ(

 רב סכור דכן לחפור כעצמו והתחי5חפירה
 ז"ל.א5פס

 ה'(. כ55 אשר"י הנהות ע"א ו')ביצה
 טת שהו5יכו כצרפת הי' מעשה מין שני, יך"מ1כ(

 ע5יהם וכעס אחרת עיר אל לקוכרו שניביו"מ
 שהי' שאמר הקברות בית ל"ה העיר שכאותה אע"נר"ת
 ולהו5יכו להוציאו יו"מ ולאחר העיר באותה 5קוברו5הן
 צריכין ליווהו ראם נתב שמחה דר1נינן אחרת. עירא5

כפרה.
 ל"מ(. כלל אשר"י הגהות ע"א כ"כ)מו"ק

 ספיקו א"כ היא רשיל"מ כיצה הא וא"ת נדדוט יך"מ2,כא(
 ספנא כי רגם כדשום הכא רשאני די"ללחוסדא

 )ך2טבם מבלילה. יותר כיום רי51רת שכיחמארעא
 מסל"ת שהנכרי והינא ט', כלל אשרייי1נהגהות

 כ55 ישרא5 בםיב יורע ואינו יו"ם קורם שנולרוואומר
 רבי"ה והתיר מעשה הי' זה אסורה כיו"ט שנולרהשביצה
זצ"ל(.

 כי(. ר"ה ע"ב ז')ביצה
 יאמרו אם י"ר( א' )ש0ואל שאמר שאול ננן ידנרצןככ(

 רלזרז וי"ל ניחש האיר וא"ת וכו' אלינועלו
 עולה. הי' וכלא"ה כן אמר נערואת

 וכיונתן(. ר"ה ע"ב צ"ה)חולין
 העכו"ם עם. שנתייחרה כהן ראשת פסק רא"ם ידקדוטכג(

 ן1נמסי לבעלה. אסורה ביאה כרי אחתשעה
 התרומה ספר מיהו ישראל. באשת אפילו פירש"יע"ז
 כהן. אשת אפילו כריעברהתיר

 כ"מ(. כלל אשר"י הנהות ע"א כ"ז)כתוכות
 ש5 חביות רמונח רהיכא ראבי"ה ופסק נסך ייןכר(

 היכירא לעשות רצריר כשרות חכיות עםיי"נ
 בחמץ(. )כמו מיני' אינשי ברילירלא

 ז'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ו')פסחים
 של חבית על כתוב שאם ראבי"ה ופסק נסך ייןכה(

 שהי' ברורה בערות לנו ירוע אינו אם נסךיין
 באיסור. לי' מחזקינןכשר

 ח'-מ'(. כל5 אשר"י הגהות ע"א ל"ז)ב"מ
 בר יהורה רכי מורי מפי ששמעו וכמרומה נסך ייןכו(

 5יתן רני5ין מצרים וכארץ ישמעאל שבארץיצחק
 נסך. יין בו נוהנין אין ותו כיין רבשמעמ

 י"נ(. כל5 אשר"י הנהות ע"ב כ"מ)ע"ז
 להטדיחם שאין הנהיג שרש"י כתב ישב"ם נסך ייןכז(

 ויעשו צר ככ5 יחכית שו5ים יוסיפו אלאכ"כ
 5מרת קמן בעץ החבית פי ולחתום שולים שני צרבכל
 ע5 וחצים העץ על חצים אותיות בו וכותבין החביתפי

 ויתפרקו כ"כ 5כוין יוכל לא העכו"ם ימ5נו שאםהחבית
 יין ש5 חבית 5שלות )לענין ברבר ישראל ויביןהאותיות

 כותי(.ביר
 י"ר(. כ5ל אשר"י הגהות ע"ב 5"א)ע"ז

 התוס'( )מבעלי התרומה ובספר דבש נמך, ייןכח(
 חוינא ר5א עכו"ם בבית אפי5ו הרבשמתיר

 שכר. כמו רעת קרוב האי כו5י רליכא כדשום 5י'דאסר

 בבית ולא בביתו אלא דבש שרי ולא 5א"1 נראהואינו
 טרבש(. שעושין )משקהעכו"ם

 מ"ו(, טלל אשר"י הגהות ע"ב ל"א)ע"1
 חרס אבל אסור טיי"נ בלוע שחוא חרם נסך ייןכט(

 וטותר כשר עכואם בו - ונגע כשר טייןהכלוע
 שהגליד איין רהוי טירי בשתי' אפילו בו הבלועיין

 ו5ימ סהטקח סתוית 5י' דבטיל 1"ל שטחח רנינושהשיב
 יי"נ. טשוטבי'

 י"1(, נלל אשר"י הגהות ע"א ל"ב)ע"1
 הלכח אטי ר' חורה ימר כלים הכשר בסך, יין5(

 רבינו ואומר ומערן ימים ג' ממלאןלמעשה
 שפיר רצופים שלא אפילו מעל"ע ימים ג' עירוישמחה
 ע"1 הכשירד זפותות אינן בין זפותות בין דוק1ניןוערמי

 כ"ג עושה ראם אור"י ברותחין להגעילן או ימים ג'עירוי
 וירו החכית ברופני מבחוץ לינע יכול שאין מבפניםאש

 ומותר. הגעלה כמו חשוב אז מכחוץ 5יגע כוסולרת
 כ"ב(, כלל אשר"י הגהות וע"ב ע"א ל"ג)ע"ז

 כאן ואין בגיגיות רורכין שאנו כגון אבל נסך ייןלא(
 .מולה ר' 14בנל י"נ. עושה ראין נ"להמשכה

 היתר ולא איסור לא ר"ל ואין שבירינו ממנהגלהחמיר
 שיתנוין _ובלנר כתב ןך24בי"1ה רשכ"ם רבריע"כ

 בגיגית שיכנם כרי שמשכה כוונתן אם אכל הייןלהמשכת
 . - להחמיר. בזה נראה איןהרכה

- 

 נ'(. כ5ל אשר"י. הגהות ע"א נ"ה)ע"ז
 חבור הוי רנצוק פסקו שמואל ויכובו יש"י בסך ייןלכ(

 שסקלח כגון חכור ל"ה לאיכור ההולדובבצונק
 מח ליאסר חיכור 5"ה כקלוח עכו"ם ונגע הקרקעעל

 עכו"ם ובא שנסרקה בחבית מעשה הי' ןנבךשבכלי
 החבית את שהפכו ער הנקב את וסתם כנרו כנףו5קח
 בא נמי ןמעשה ר"ש והתיר מבפנים היין ננע לאאבל
 אם ראביייה כר1ב הוא גם והתיר כהן כהסה הר'לפני

 אם נצוק ע"י וכש"כ היתר בשל איסור של ייןנתערב
 בהן ששמו, בשעה והחבית הגיגית במים שהורחוירוע
 מותר. ישראל שלהיין

 ד'(. כ55 אשר"י הנהות ע"ב נ"ו)ע"ז
 לפני שנתנסר כיי"נ ררוקא אומר רהי' י"ת נסך ייןלג(

 אבל במים רמים רומיא בכדשהו אוסרעכו"ם
 בעירו הנהינ ומ"מ בס' במל עכו"ם ננע או יינםבסתם
 יפו5 שאם חבית בכל ג' או ב' או מים של קיתון5ערב
 כי וכו' שאינו כמי מינו את ס5ק כראמר יי"נ מעמשם
 בהפסר לא אם בם' לבטל שפסק מה על לסמוך רצהלא

 בם'. כמ5 ר5רירן רשב"ם בשם נתבראביייה ןדבעאי ישראל. ש5 ממונן ע5 חסה רהתורהמרובה
 כ"ח(. כלל אשר"י הגהות ע"א ע"נ)ע"ז

 בספר פמ- ה"ר ופי' כלים הכשר נסך, יין5ד(
 5תקן כרי הזפת כשעושין ררוקאהישר

 אם אב5 לקיום מכניסו שיהא הכ5י את שעושההיין
 אלא חומרא בו אין הנקב 5סתום כרי וזפתה הכ5ימנוקב
 ניגוב. נינוב אם הרחה הרחה אם עצמו 5כ5יכמו

 5"א(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב ע"ר)ע"ז
 חודש יאב איסור יין שום בה הי' שלא גת נסך ייי5ה(

 אפי5ו כרבנן קיי"5 רשמא נינוב שום ב5אמותרת
 מסוף או הנת 5תחילת הגת מתח5ת בעי ושמאלרשב"נ

 אבל ש5ימים חוד"ש י"כ דל"ה אעאג הגת לפוףמ1מ



יע נחטר אוצר ההשטטדת יו"ד טעינה טי~שים התומפותקומ
 אלחגן דה"ך ניגוב. מצריך והי' פר"י 5א הגתססוף
 י"ב שיהי' רק אימור בלא חורש י"ב בעי 5א ר5רבנןפי'

 דריכתו. הנת לתח5ת הגת מתחלתחורש
 ל"א(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"ר)ע"ז

 רבי מרבו קבל שמריה יבי מבו,טל יין נטך, ייןלו(
 אבי גאון שרירא שרב כהטולם רבינו בןאליעזר

 העכו"ם. עם לשתותו לכתחלה היין לבשל התיר נאון האירב
 שי"ט-שכ"נ(. אותיות יו"ר מערכת ח"א הקובץ בזה)ועיין

 ה'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"ר)חולין
 ביין שנגע לעכו"ם במומר דסעשה מדמר נמך, יין5ז(

 ובא עצקו לבין בינו תשובה שעשה אח"כואמר
 כיסו שהפקיר מפל היין והתיר ריב"א לפנימעשה
 תשובה. שיעשה ער ואסר רשבנ"ם עליך דנועלקבשבת

 ט"ז(. כלל אשר"י הגהות ע"ב צ"ג)תולין
 לימות העוה"ז בין אין שמואל אמר המשיח יט!ןתלח(

 רהשתא אע~'ג בלבר מלכיות שיעבור אלאהמשיה
 הכל יהי' המשיח_ ליסות ואלו ביהמ"ק ואין ירושליםאין
 רוקא. לאו בין אין רהאי צ"לבנוי

 אין(. ר"ה ע"א ס"ג)שבת
 בר שמואל ה"ר ואומר דאשתו בעל יריזטדץ,5ט(

 לי קים שיאמר הסע"ה החתן יתפום ראםברוך
 את גובה הנישואיו מן אבל האירוסין מן רמייריכרש"י
 ר"ב בתשדבת רט!טבאתי נבה. לא אם אפילוהכל

 כל על תקנה עשו שהקהלות ממגנצ"א ךד41ןרבינך
 ב5א לעולמו מהם אחר ויפטר נישואין שיעשו ואשהאיש
 ליורשי שנתן הנרוניא חצי שיחזירו שנתים בתוךזרע
 אבי' בבית שאשתו היכא אמר מבונ"א מובי' וה"רהמת

 שתים אפילו בעלה משל נהנית ואפילו אבי' משלואוכלת
 אבי'. של הכל ומתה בעלה אצל שהיתה שניםושלש
 )לר"ת(. הישר בספר כהטמעןכן

 ט'(. כלל אשר"י הגהות ע"א מ"ז)כתובות
 זה כחכם לריק ותם בתר'כ ראמרינן והא ירןשדץמ(

 ימי ז' בתוך ומתה מרובה ממון לבתושפוסק
 כרבי אתיא_ ההיא ממונו והפסיר בתו הפסיר הריהמשתה

 שלא ן2ב"ע בה מוחזק שהחתן ומיירי נרבנן אייננתן
 אומרנא בתר אזלי נמי ררבנן מוכח )נו.( ר5קמן לר"תיקשה
 להו ראית משמע רלקמן אמוראי רכולהו ועוררחיתון
 היינו רזטמא הבעל לש5וחי האב כה2ססרה יורשהרבעל

 הבעל. בירנשהכתובה
 כתב(. ר"ה ע"א מ"ז)כתובות

 ברייתא רהך 5ר"ת ינראה ואשתו בעל ירדזטה,מא(
 מבית עמה שיבאו וכלים כסות פירות לה)כתב

 זכה רלא וטעמא מיירי בנשואין ומתה( בעלה לביתאבי'
 זו נרוניא ליתן האב דעת ראין סהרי ראנן משוםלת"ק
 לית נתן ולרבי הבעל כמו ממנה בתו שתהנה ע"מאלא
 למעשה הלכה ר"רצ דדודדדץ הבעל. וזכה אומרנאלי'

 בנרוניא מוחזק הכלה אבי והי' אשתו שמתה אחרבהתן
 ןעךך רהכא. שמעתין מכח הבעל זכה רלא 5הופסק
 אם שיחזיר מוחזק בעל שאפילו ההלכה מנח 5אתיקן
 תקנה. מאותה ימיו במוף בו וחזר שנה בתוךמ,זה

 כתב(. ר"ה ע"א מ"ז)כתובות
 מביירנ"א כהטה רבי הרב הקשה כרזךגנדץ ירילטד;מב(

 היתה 5א האשה והלא שק5י האע1ה יורשיהאיך
 דגנן לבניו שבועה מ,ריש ארם ואין בטביעה אלאנובה

 אשתו וע5 הבית ע5יו נפ5 גבי )קנ"ח( בב"ב קשהנמי
 לא והלא האשה יורשי בחזקת ער וכו' האשהיירשי
 אע"נ מסיק )ה:( רבב"ב ועדך בשבועה אלא נובההיתה
 אלא יפרע לא יתומים כגכסי ליפרע הבא מרראטר

 הא וא"כ זסניה בנו דפרע אינש עביד לא חזקהבשבועה
 יתומים מנכסי נפרעת אלמנה אין הכותב בפ' לקמןרתנן
 והא אמאי אתפסה צררי רילמא רחיישינן בשבועהאלא
 רלא חי שהוא זמן כל רהיינו זמני' בלא רפרע עבירלא

 שמשדן דץ"ך ךוץירץ מחיים. לגבות כתובהניתנה
 וההוא מת רפתאום מהיכא מטתו על רמת היכארשאני
 שירא רפרע עביר דכה"ג מיירי ממתו על כשמתרלקמן
 היתומים. מן תפרע לאשמא

 י"ב(. כלל אשר"י הנהות ע"ב פ')כתובות
 הנאון לרברי אפילו לראבי"ה נראה גרים יררזטדלמג(

 בעל ךכן לעכו"ם המומר בנו יורש האבמ"מ
 שהמירה אחר מורישה מת אפילו לעכו"ם המומרתחשתו
רתה.

 כ"ג(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י"ז)קירושין
 יחזור שמא סררבנן אביו את יויש גרים יריעטה,מד(

 ליורשי )ראומר עכו"ם חליפי ול"הלסורו
 לא רחכמים וכו'( טעות ואני עכו"ם אתה טולהעכו"ם
 אמרו. והם אמרו רהם בהיתר אם כי ירושה לותקנו
 שנולר כקטן כשנתגייר מיר הא לסורו יחזור אמאיוא"ת
 רי"ל מומר. ישראל רין לו יש לסורו יחזור ואםרמי

 אביו. ירושת חלק ל1 להיותשיטעה
 אלא(. ר"ה ע"ב י"ז)קירושין

 בנו יורש האב לראבי"ה נראה מןבור ירךזטך;מה(
 לעכו"ם המומרת אשתו בעל ןכן לעכו"םהמומר

 רתה. שהמירה אחר סורישה מתאפילו
 כ"ב(. כלל אשר"י הגהות נקנית האשה פ')קירושין

 טענה צריך אין ירושה מחמת הבא בגמ' ירדשדץמו(
 ברוך ורבינו בעי ראיה חא בעי רלא הואטענה

 אינש שרי רלא ראיה בעי לא רלוקח פסק יוןמארץ
 בכרי.זוזי

 ל"ז(. כלל אשר"י הנהות ע"ב מ"א)ב"ב
 5חוקת ישראל 5בני וה.תה רתניא בגמ' יר1שדץסז(

 וכו' רין להיות כולה הפרשה כל אורעהכהטפמ
 וקשה נחלה לחלוקת שלשה שצריך זה לענין בקונטרםפי'

 כולה הפרשה כל אורעה ר"י מפרש 14לאלפירושו
 אותם ריינים נעשים בנים של כרחם שעל לענין ריןלהיות

 לסימר האי מצי ולא רין ועושין צואה בשעת שםהעומדים
 לפני או הגרול ב"ר לפני אלא לפניכם לרון רוצהאיני
 מיייי רלא ברייניו אותן מקבל אע"כ שבעירי חשובב"ד

 אלא וממורין ככתובין רבריו ל"ה רהא שכ"מבמתנת
 בריא במתנת נמור בקנין כשנותן מיירי אלאמררבנן
 נחלה כעין שהיא לפי נח5ה לה וקרי ימות אםמעכשיו
 אתי ברוקה בן יוחנן ילר' מיתה לאחר אלא קונהשאינו
 מי על אמר אם )קל.( לקמן ראמר קנין בלא אפילושפיר
 התורה. מן קיימין רבריו ליורשושראוי

 אורעה(. ר"ה ע"ב קי"ג)ב"ב

 ראשונה לירושה שני' ירושה מהיש בנמ' ירדשדץמח(
 .קורם בן שני' אף לבת קורם בן ראיטונהמה

 כתב ירושה רהך ובת בן ראשונה בקונטרם פי'לבת
 רהיינו בשני' אף לבת קורם בן בההיא וסה ברישאבירושה



 נחטר אוצר חץשטטהה יו"ד טערטת טילאט התומפותקולץח

 נראה ך14ין האח. בנכמי לירש לאחות קודמיןאחין
 ובת הבן בן היינו שני' רירושה לר"י נראה אלאלר"י
 דכתיב הנך אכל קאי רהיקישא הבת ובת הבת בןהבן

 קורם האב ראחות בקונטרם נמי שפירש ךט2וץבקרא

 )5קמן תנן רהא בה עיין לא חורפי' אנב האב אחילבני
 קורכין. יריכו יוצאי לנחלה הקודם כלקמו.(

 מקיש(. ר"ה ע"ב קי"נ)ב"ב
 בנות שתי לו שהי' בראובן מעשה טוומר ירךשה,ממ(

 המירה ואח"כ הנכסים אלמנתו ותפשהונישאו
 כתובתה על נשבעת ולא האלמנה מתה ושוב האחת הבתדת

 מתה ושוב שבישראל לבת שכ"מ במתנת הכלונתנה
 הירושה רבר על אשתו לאחות תבע המומרת ובעלהמומרת
 אביו יורש רעכו"ם יורשה שהבעל ראבי"ה והשיבלדין
 מומר ראין פסק הגולה מאור ברשון ךרבנינו תורהרבר

 יש אך וסיים ראבי"ה כתב וכן אביו את יורשלעכו"ם
 אומר שמחה ןרבנינו ממונו להפקיע חכמים בירבח

 מה"ת זקינו את יורש המומר בן הגאונים לרבריאפילו
 שלח לא אם המומר מן הנפקר ע5 רן שלמהורביפ

 ואם להוציא בריינין כח ואין וכו' המומר בחיי ירבו
 ליורשי ינתן זב" כאן ואין הסוטר בחיי יד בו שלחלא

המומך.
 כ"ב(. כלל אשר"י הגהות ע"א קכ"ח)ב"ב

 ראשון אם לפלוני !אחריך לך נכסי בנמ' ירךשהנ(
 כלום ראשון במקום לשני אין לירושוראוי

 אחריך יירש שפלוני ע"מ מורישך אני בפירוש פי'ואפילו
 ומעשה במל ותנאו בתורה שכתוב ע"ם מתנה לי'הוה
 בלשון בפירוש שאמר או לירש ראוי אין אם אבלהיים
 יחזרו ראשון בחיי שני מת שני קנה ראשון סתמתנה
 נבי לעיל פר"י כך ראשון מות אחרי שני ליורשינכמים
 ענן. כרב רפסקההוא

 ל"ה(. כלל אשר"י הנהות ע"א קל"ג)ב"ב
 יהא מה והשתא ריב"ם כתב נאמנות ירךשה,נא(

 נראה הוא אחינו לאו אחין אמרו אםבחלקו
 ולאותו האב מן שלו טיורשים אחר שיבא ערשמונחים

 שהוא חלקו אלא לו יהבינן לא הוא אחינו שאמראח
 לר שאין הוי לא הפקר ןגכ1 יותר בהם לו שאיןמורה
 כנר. ואינו גואלים לו שאין בישראלארם

 ל"ח(. כלל אשר"י הנהות ע"א קל"ר)ב"ב
 וכו' ובנות בנים והניח שמת מי בכהטנה ירוזטהנב(

 מזונות בהרי רשב"ם שהזביר מה יזונווהבנות
 ושתי' אבילה היינו מזונות רהא לריב"1 נראה איןפרנסה

 מילי ותרי הנשואין וצרכי מלבושים היינוךנטרבסה
 ואין לפרנסה מוציאין סח:( )כתובות כראמרינןנינהו

- א' כלל אשר"י בהגהות )ושם למזונות.מוציאין  מרזב 
 עליהם לבנות ואין הבנים בחזקת הנכסים רכלריגנ"ם

 מזונות(. אםכי
 מי(. ר"ה ע"ב קל"ם)ב"ב

 ריב"ם פירש קני לא לעובר המזכה והלכתא יריץטוץננ(
 כר' רהלכה להיות יכול מאלי' הבאהרבירושה

 לו רהורו )סז.( ביבמות ראמרינן קני( עובר )ראמריוסי
 מעמי'. רמסתבר יוסי לרביחכמים

 והלכתא(. ר"ה ע"ב קם"ב)ב"ב
 ושמעו נכסיו את ישראל ובזזו שמת גר יריעסה,נר(

 ואח"כ והחזירו מעוברת שאשתו או בן לושיש

 קנח בשני' חחזיק אשתו שחפילח או בנו שטתשמעו
 טת ולא וחחזיק העובר שטת שטעו קנה לאבראשונח
 קנח בשני' קנה לא בראשונח החזיט 5אביי מתואח"כ
 אלפם ר"י ןלךגנרי כאביי למעשה הלכח ריב"ם5דברי
 קנה(, 5א ובשני' קנה בראשונה )החזיק כרבאהלכה

 ה'(. כ5ל אשר"י הגהות ע"ב שמ"ב)ב"ב
 השביחו הנכסים את גרולים השביחו במשנה יררזטהנה(

 מחטת נכסים ששבחו א5א ל"ש ובגמ'לאמצע
 פי' לעצמן השביחו עצטן מחמת נכסים שבחו אבלנכסים

 מגכסי א5א משלהם הוציאו ולא מרחו שלאבקונמרם
 פועלים ששכרו היינו עצמם ומחמת פועלים שכרואביהם
 בעיני ישרו ולא ריב"ם ופי' ר"ת פי' יש ךעןךכה2להם
 בהגחות )ושם ל"ש(, ר"ה ע"ב מ"ג )בב"קר"י

 נכטים מחטת טפרש ןריבנ"ם ס', כללאשר'"
 שהעלח בור שדח כטו הנכסים שהשביחופירוש
 טהטלחן חוציאו שלא רק בנופן טרחו אפי5ו וזיבו5שרטון
 הם שהנכסים כגון עצמן ומחמת הבית סתפיסתא5א
 אחר טרחו הם נשתכרו ירם שעל אלא מעולם שהיוכמו

 מפרש ךך"רן זה לעשות יכולים היו לא והקמניםהצריכים
 עצמן וטחטת רשת5 ופרריסי בוסתני כגון נכסיםמחמת
 ועורות כלים מהן ועשה טתכות אביהן להן שהניחהיינו
 הזה(. חלוק 5ר"י נראה ואיןועברו

 ל"ש(. ר"ה ע"ב מ"נ)ב"ב
 הכותב שמואל אמר יהודה רב יאמר אשה ירוזטוץ,נו(

 אפוטרופא א5א עשאה לא לאשתו נכסיוכל
 יש טעם קצת מעמא בלא כהלכתא זומרא מרואמר

 בלא בניו שלא 5כברה א5א נתכוין לה ליתן לאדססתמא
כלום.

 כהלכתא(. ר"ה ע"א קמ"ר)ב"ב
 עבירתא מה יתומים בנכסי אשה בגמ' אשה ירןשזץ,נז(

 שנשא ריב"ם ופי' יורשת באשה ירמיה רביאמר
 קמנים אחים 5ראובן לו והי' ומת אחיו שמעון בתראובן
 שהיא הקמנים עם בעלה את יורשת היא והרי יתמירהוי

 אוכל שבע5 רכיון כפירש"י נראה ךלך"י אבי'במקום
 מה ראו שפיר שייך כרין חייו ימי כל ירושתהפירות
 שאטר בקונמרם שפיר.2 אחר נלשון אוינ בעלי לישהניח
 הבנים. כאחר האשה תמולהבעל

 באשה(. ר"ה ע"א קמ"ר)ב"ב
 שהניח מה ראו אמרה ואם נגמ' מזונות יררזטה,נח(

 לית הבי ראמרה וכיון בקונמרס פי' בעלילי
 מכרה אם ייוקא לרשב"א נראה ןאין מזוני.לה

 אב5 מזונות לה אין בב"ר בתובתה תבעה אוכתובתה
 או שלה מלוג נבסי אלא מבתובתה כלום לקחה שלאזו
 5א הבנים באחד בעלה יה שנתן מה או שירשהמה

 בב"ר נתעצלו שאם שפירש מה ןגבו מזונותהפסירה
 מנ"ל רשב"א ירע לא לעצמה שהשביחה מה5השביעה
 לה דאין ב"ר שישביעוה ער יורשים בחזקת הויארלעולם

 בב"ר. אלא כתובתה לגבותכח
 ואם(. ד"ה ע"א קמ"ר)ב"ב

 אשה יורשי וכו' אשתו ועל עליו הבית נפ5 יררקטוץנט(
 ב"ש אשה מתה ואח"כ ראשון מת בעלאומרים

 בתובה בחזקתן נכסים אומרים וב"ה יחלושואומרים
 נכסים אטר דהבא מ"ש לר"י קשיא הבעל יורשיבחזקת
 בסיפא ואלו האשה יורשי כחזקת כגמ' וקמרקכחזקתן



רעא נחטר אשר הההט4טמדת ט"ף מערמת מימשים התממפותקךמ

 שיחלוקו מודים וא5ו א5ו אמו ועל עליו הבית נפלתנן
 דהאי ךרצירץ האם יורשי בחזקת רנכסים 5מימרוחו"ל
 בחזקת אלא 5"ה ו5בר ררבנן הבע5 ירושת ט"5תנא
 לחלק יש דאורייתא נמי מ"ל ךאפילו האשהיורשי
 בחזקת הוי קורבה כהטום אינה הבעל דירושת כיוןו5ומר
 בחזקת נמי הוי אכוו ועל עליו הבית נפל גבי אבלחאשה
 קורבה רמחמת לטעם לו קשה ךעךך קורבה. משוםחבן
 האב יורשי שאר מבחזקת הבן בחזקת יותר יהא5מה
 הבעל דנבי תיריו ךך"י קורבה מחמת באים הם נםוהלא
 וכו'. האשה בחזקת יותר לחשוביש

 וב"ה(. ד"ה ע"א קנ"ח)ב"ב
 הבעל יורשי בחזקת בגמ' 5מ"ד 5ר"י קשיא יריוטדוס(

 ל"ל אשתו( ועל ע5יו חבית כשנפל)חכתובח
 בחזקת להיות יכולים שאינם לי' תיפוט דחזקתןטעמא
 ואין כתובתה על שבועה צריכה שהיא לפי האשח'ורש'
 רב כדאמרי מח:( )שבועות לבניו שבועח טורישאדם

 שפטרה כגון 5מימר ומצינו כוותייחו וקיי"לושמואי
 הנותנת דהיא י"ל אבל חטי טהטמע לא אב5מהטבועח
 האשה יורשי בחזקת ואינם הבעל בחזקת שחנכסיםדכהטום

 האשה יורשי יט5ו ו5א 5בני' שבועה 5חוריש תוכללא
 אמרינן הוה אז האשה יור'טי בחזקת חי' אם אב5כ5ום
 שבועה בממון מוחזקין שהיו כיון רחא חכל לחשיש
 מוריש אדם אין ו5"א כממון 5בניו 5הוריש יכו5הכזו

 5בניו.שבועה
 וב"ה(. ד"ה ע"א קנעח)ב"ב

 שמעתי מ"כ שמעון הר"ר ובשם כרצך3ה יררו12ץ,סא(
 שבועה מוריש אדם דאין טעמא הכא שייךר5א

 דחיישינן כה2ום אלא שבועה טעונה אינה דהא5בניו
 ראז למדה"י שהלך כגון והיינו צררי לה מתפיםד5מא
 פתאום לפתע שהוא הבית ע5יו נפ5 אב5 צררי 5המתפים
 כי לך"י גראה ךאין צררי 5התפסת 5מיחוש5יכא
 )צו.( בכתובות כדאמרינן מחיים שתפסה לחוש אין5מה

 ואמרינן מחיים שתפסה כגון ומיירי וכו' שתפמהא5מנה
 דחייש 5ארמלתא כתובה מגביה 5א רב )לה.( בגיטיןנמי

5צררי.
 וב"ה(. ר"ה ע"א קג"ח)ב"ב

 וא5ו א5ו אמו ועל עליו הבית נפ5 בכיטנה ירו,2הסב(
 יח5וקו למה שמוא5 לרבינו שא5ו שיח5וקומודין

 כשיש האחד בחלקי ודאי הם האם שיורשי 5מימרהו"5
 קודם מת שמא כי ספק הוא זה והבן אחרים בנים5ה
 ודאי מידי מוציא ספק ואין וודאי ספק והו"5אמו

 וכו' 5ח5וק שבאו ויבם ספק )לח. ביבמותכדאמרינן
 אחרים בנים 5אם לה שאין מיירי דהכא ר"שךרצירץ

 אין אחי' האם מתה '2אם אחי' היינו האם יורשיא5א
 נראה ךאין א5ו כמו א5ו ספקות הם ולכר כ5ום5הם
 לנו אין בנים 5ה יש אפי5ו דהא 51ייב"א 51ר"ת5ר"י

 נפל גבי )קנט:( לקמן כדקאמר ודאי הספק זה5חשוב
 אחי מורישיו בני ר"ש רמ1י' וכו' אביו וע5 ע5יוהבית
 לאב אחרים בנים דיש אע"ג א5מא הבן אחי האביודשי
 אחד. בח5ק ודאי שהוא לפי ודאי קעם דהוי אמרינן5"ה

 נפ5(. ד"ה ע"א קנ"ח)ב"ב
 וכו' אשתו ועל עליו הבית נפ5 בכה2נה ירישטהסג(

 בחזקת וכתובה בחזקתן נכסים אומריםב"ה

 קאתינא דאבא אבוה סכח אנא לומר דיכול הבעליורשי

 יהיו אבותיך תחת דכתיב הוא דבברכה רמסיקואע"ג
 כך מ"מ ממונות בדיני קשה דלהוי לענין היינובניך
 )רשב"ם(.הלכה

 5"ט(. כלל אשר"י הגהות ע"א קנ"ח)ב"ב
 מת שהבעל ירוע אם ואפילו כרצךבה ירךזטד;סר(

 יורשי ירשו ולא הכי דינא הוה נמיתחלה
 לא ותוספות ומאתים מנה אב5 מלונ נכסי אלאהאשה
 אין דקיי"ל כתובתה ע5 נשבעת ולא שבועה דחייבתהיכא
 יוחנ, לר' ברול צאן נכסי ךכנן לבניו שבועה מורישאדם
 שנם לכ"ע שמתה יבם ךן2ךג1רת יחלוקו. קפראולבר
 נכסי רק יבם לה יירית יבם בחזקת ברזל צאןגכסי
 ור"י(. )ר"ת יורשי' ירתי ב5בדמ5וג

 ל"ס(. כלל אשר"י הגהות ע"א קנ"ח)ב"ב
 והיא לעלות רוצה הוא גרסינן בירושלמי ירו,ןליםסה(

 מאיר רבינו ופי' וכו' אותה כופין רוצהאינה
 הוי דאז קיים שביהם"ק בזמן מיירי דירושלמידההיא
 דהכא וברייתא ישראק מבאר'ו בירושלים לדור טפימצוה
 האשה מכח הבעל כח ריפה הוכיח ךמזה בזה"זמיירי
 כר"ת.ודלא

 י"ח(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ק"י)כתובות
 הטפסר למשרתי יתומיפ מעות הלוה יאובן ירצךמיםסו(

 טען שנים ג' ואחר סעיל ועל כסף כוםעל
 למקום להוליך המשכונות להן 5תת שלהןאפוטרומום

 עשידים שם יש כי יום ממהלך פחות היתוסיםדירת
 העלילות מן ירא אני אמר וראובן ביוקר אותםוישוסו

 כן הנה אותם וישומו יעריכו כאשר אך הטפסרמכה2רתי
 כדאמרינן היתומים עם דהדין ברוך ה"ר ופסק להםאתן
 וכו'. שוקא דמקרב האהכא

 כ"א(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ק')כתובות
 בשבועה היתומים מן שנפרעים בשטר מ15ה ירצךמיםסז(

 דרבנן שבועה הוי ולפר"ת דאורייתא בשבועהפי'
 הימת. שבועת קודם ניתקנה שבועה אותהאב5

- סוף ר"ה ע"ב ע')ב"ב  בהגהות ושם 
 י"ד(. כל5אשר"י

 יהושע דרב ברי' הונא כרב ה5כתא בגמ' ירצךמיםסח(
 אביהם חובת לפרוע יתוסים על מצוהדאמר

 ובזמן נותנים תנו אמר דאם וכ"ש פה ע5 מלוהואפי5ו
 נתב ךאמ )רשב"ם(. מטלטלי אפילו מיתמי גביהזה

 אלא היתומים סן הערב גבי 5א התקבלתי לערבהמלוה
 ובלבד התקב5תי כתב לא אפילו נובה ואז מודהכשחייב
 מארץ 21רךך ךר21ינך )פר"י(. בשבילו שפרע ידועשיהי'
 יתמי. דפטירי כתביון

 מ"נ(. כלל אשר"י הגהות ע"ב קע"ד)ב"ב

--441814*4--

 ך1ץשג231ךרצמילךאים
 ט"ףמערטת

 כר"ע '2הלכה כתב ר"ת אבל מת טומאת כהנים,א(
 דנסמא ט"1( הלכה )פ"ד רבתי ראבלכההיא

 לבית מתו להכנים הכהן וסותר פטור )לסרובו( ביוםבו
 בו טוכס1ה אוסר ר"ע הי' ו1~פילד ולקברוהקברות



 נרונ!יש 4מדצך הץשנפטדרו כ"ף מערמת מילהשים התוםפותקדבעש

 ררבריהם 5"ת שרוחה מתו כבור נרו5 מרבריהםביום
 וכו' נאמנין הכותיים רתנן )נז.( נרה ממס' ראי'והביא
 הוא ממא כהן ורי5מא 'טם עומר כותי כהן אבהוא"ר
 טמא 5כהן רשרי א5מא מיני' ואכי5 בירי' תרומהרנקט
 הקבר. במהום5עמור

 1'(. כ55 מומאה ה5' הרא"ש)מנחות
 5ו שאין עני האחר אחין ש5שה דאם אב כיננדדב(

 זקוקין ט"ז יש ו5שני בלימורו שמשתכר מהרק
 ענייה זקינה אם 5הם ויש כאן ואינו עשירוהש5ישי
 כתב א5פם ייב 14לא אב מש5 קיי"5 פרנסה מהןותובעת

 ררוקא נראה צרקה בתורת כופין 5בן ויש 5אב ר5יתאי
 שיש וכיון הפתחים ע5 5חזר צריך ואינו 15 שישאותו
 5בנים מאירה תבא סיבוב ב5א 5פרנסה שיכו5ין בנים5ה
 )מאיר איכא מצוה אלא לבופו כח 5נו אין 5הערפהאב5
ב"ב(.

 נ'(. כ55 הרא"ש הגהות ע"א ל"ב)קירושין
 שם רהמכנה )נח:( בב"מ ראמרינן והא שם כינדינ(

 של בכינוי היינו 5עוה"ב ח5ק 5ו אין לחבירורע
 ש5 שאינו כינוי אפילו יכנה 5א )אב5 משפחהפנם
 ק"כ-קכ"א(. אותיות כ"ף מערכת הקוביו בזה ועייןננאי.

 ו5א(. ר"ה ע"ב כ"ז)מגי5ה
 ש5 מכסאות ר"י התיר בזה וניוצא ב3דים כלאים,י(

 הבנר יחר שתופרין אע"פ בתוכו וצמרפשתן
 והבגר הצמר יחר מחברת התפירה אין בתוכו אשרוהצמר
 קיימת נשארת והתפירה הצמר כ5 להוציא שיכו55פי

 5הוציא יכו5 ואין סביבותיו כל המכסה שתופרואע"פ
 פיו את ותפה צמר שמ5או פשתן ש5 כשק הויהצמד
 כ5אים.רל"ה

 י"ט(. כ55 הרא"ש ע"ב ס"א)נרה
 יוא5 רבינו אביו בשם העזרי אבי רבניו ואמר כלאיםה(

 הגיגית נבי ע5 כ5אים בגר 5פרוששמותר
 בעלמא החום מעמיר אלא שאינו הואי5 בהבשרוחצין

 כ5אים. שייך 5אכה"ג
 כ"ה(. כ55 אשר"י הגהות ע"א ט"ו)ביצה

 ומוגיות וברייתות משניות שכמה אע"פ ופר"י כלאים0
 פ"1( )כ5אים ההוא יאשיה כרבי ר5ארת5מורא

 5י' ש5חו )ק5ט.( ובשבת קרש בברם נקוב עציץרהמעביר
 5היות חזרו אחרונים ברורות אפ"ה וכו' 55וי בשכרבני

 ושהוא בחו"5 אסורים הכרם רכלאי יאשיה כרביעושין
 החרצן עם ירק , מיני שני או תבואה מיני שנישזרע

 ררבנן אימורא ראפי5ו נראה ר"י ןלדעין יר.במפו5ת
 יר(. במפו5ת אינה )באם 5י'לית

-)סנחות  ר'(. ב55 כ5אים ה5כות הרא-'ש 
 יצהק א"ר )כב.( מכות בנמרא מנהי3 כלאים,ז(

 אחר גוף 5וקה המוקד"2ין פסו5י שורהמנהיג
 בצבי הכתוב רעשאו ופר"ת גופין שני הכתוב ועשאוהוא
 ןננמתניי הן מינין רב' 5וקה ואי5 צבי והמנהיגוכאי5
 את סופנ בקרון והיושב הארבעים את סופגהמנהיג
 קמפיך שמוא5 קאמר )ח:( ובב"מ פוטר ור"םהארבעים
 ר5א בשמוא5 פסק ז"5 ור"י פוטרין חכמים ותני5כהעני'
 רוכבים שנים רהיו דנ!רצני' ע5י' רפ5ינ אמוראאשכחן
 ברנ5יו. .במנהיג שמוא5 מוקי בהמהע"ג

-)מנחות  ה'-ו'(. כ55 כ5אים ה5' הרא"ש 
 אפרים רבינו ששא5 בתשו' יאיתי מנהינ כלאים,ש

 ציר 5צוד הסום על רוכב ישרא5 אם ראבי"האת
 5וקה הוא אם הסוס אצ5 כ5בים בחבל ומושךלהביא
 עושה שאין אע"פ כה2מע רבירוש5מי בכ5אים מנהיגכד12ם
 כ5אים ר5בישת רומיא 5וקה 5חורי' מנהינ א5אמלאכה
 קשורין שאין אע"פ בהמה כ5אי כך חבור ב5ארמותר
 בו שאין נומה יעתי וץרעשדננה . אסור ביחרשמנהיגן

 מ5אכה בשעת א5א כ55 אימור שאין חרא אימורצר
 אין רכ5אים בתרא בפ' ותנן יחר קשורין ראינןועור

 היא רוקא ש"מ קשירה ומרנקט וכו' הסום אתקושרין
 5א. קשירה ב5אאב5

 ז'(. כ55 כ5אים ה5' הרא"ש)מנחות,
 ראי' כתובה רשטר ריב"א סמך 1מנאן כתדבהט(

 אסורה אינה כתובה אירכמה ואי היאבע5מא
 5ארם אסור ראמרינן ךוץא קנין עירי איכא רהאלו

 5ה הקנה ו5א קנין עירי ר5יכא היבא מיירי וכו'שישהה
 ער יכרם 5שני או אחר 5יום א5א אסר רמ("זמבתובה
 התפסת ע"י ראפי5ו אביאסף ספר פסק דכןשיכתבו
 הרחק. ע"י א5א התירו 5אמס5ט5י

 י'(. ב55 אשר"י הגהות ע"א ז')כתובות
 נאמן אינו ראורייתא רבתובה לפר"ת כתדבה,י(

 ו5א פתוח פתח בטענת 5א כתובתה5הפסיר
 אי כה2מע וכו' תקנו חכמים שמוא5 מראמר רמיםבמענת
 האמינוהו. 5א ראורייתאהוו

 י"מ(. כ55 אשר"י הגהות ע"א י"א)כתובות
 א5ף בכתובתה הכתוב חשבון ש5פי אע"פ כתדבהיא(

 5פי יותר לפסוק 5הם הי' זהב רינריא5פים
 יותר. צריכה היתה ש5א כיון 5מנה רינר עשרחשבון

 שפסקו(. ר"ה ע"ב ס"ו)כתובות
 פי' מאתים 5בתו5ה בותבין היו בתח5ה כיעןננהיב(

 הכתובה אחריות הי' ו5א כתובה 5ה מיחדיםהיו
 ו5"ה מזקינין והיו המעות א5ו יאברו אם הנכסים כ5ע5

 שמא יראות שהיו לינשא רוצות היו שלא נשיםנשאו
 התקינו 5כתובה 5ה שיחרו מעות אותם היורשיןיצניעו
 יכו5ין היורשין שאין אבי' בבית אותה מניחיןשיהו

 מעות אותן 5ירה 5יתן מתחלה תיקנו ש5א דנ!וץ5הצניען
 רגי5ה כ5ים אב5 5שמור מעות 5ה 5יתן ררך ראיןכה2ום
 אין ומיהו מעות נותן הי' ממש 5ה איונ 5שמורהיא
 חפצי' בהם שנותנת הק5תות כמו ברשותה המעותכ"כ
 היו ואפי5ו המעות כמו 5הצניען יכו5ים היורשיןו5"ה
 ש5ה. שהוא לכ5 ניכר אותן רבשרואין רשאין אינןיבו5ין

 בתח5ה(, ר"ה ע"ב פ"ב)כתובות
 שביר ממ5וה שפיר כתיבתה נובה ואשה כיעדננהיג(

 ראוי הוי בבור ר5גבי אע"ג ראוי חשיב ו5אאחר
 בראוי 5יטו5 5ה הי' הרין רמן אשה רשאני מהרי"חפר"י
 שמוא5 ה"ר ןננתשד' כאן. שנו כתובה רמקו5יא5א

 שביר ממ5וה כתובתה נובה אשה שאין בתבטברנובער"ק
 ראוי. 5י' רהוה כמ2וםאחרים

 ב'(. ב55 אשר"י הנהות ע"ב פ"ר)בתובות
 ולא ארעא חר א5א אינא 5א ואי בגמ' כתדבהיר(

 5א 5אשה 5י' יהבינן 5בע"ח 5חר א5אחזיא
 רוצה אשה 5ישא רוצה כה2האיש יותר מ"מ 5י'יהבינן
 כה2ום אשה 5בתובת )טר.( 5עי5 דאמרינן וא"ת5ינשא
 אשה. 5בתובת ריהבינן מודה שוין שניהם אב5 וכו'חינא

 טעמא ראיכא כה2ום לבע"ח יהבינן רהכא ר"יןוועירץ



רעב נחמר אוצר ודמטממ2דוע נ-ף טעיטת טי5"אים ר:תהטפותקדבץ

 משהאיש יותר כי רלת נעילת שייך לא וב41שה ר5תרנעי5ת
 רלת נעילת ליכא מיתה רלאחר יעי5 אבל וכו'רוצה
 למורי השיב יחיאל וץ"ך ךגידךי שניחא. 5ארטיתה
 קרקע לבע"ח יהבינן מיתה לאחר ראפילו ר"י בשםהרב
 ובע"ח ראשה שתקנו נאונים תקנת אחר טטלמלין אפילואו

 ב"ר יצחק דןאוני כר"י רבר עמא וכן ממלמליןגובין
 כר"ת. לו נראהאברהם

 5אשה(. ר"ה _ע"א פ"ו)כתובות
 ראלמנה מאיר רבינו סורינו פסק אלמנה כי:ךבוץטו(

 בל לה הניח אפילו בעלה בקבורת חייבתאינה
 והניח שמת מי רכתובות מתוספתא דך4וי'.כתובתה
 זכה הקורם בל ובע"ח אשה כתובת עליו וישממלמ5ין

 והניח שטת מי אמרינן רעדך הצרקה. מן נקברוהוא
 כתובתה נובה האשה ובע"ח אשה כתובת עליו וישנכסים
 פסקו וכן קבורתו כרי אפילו לו טשיירין ואין בע"חוכן

 וראבי"ה.ראב"ן
 כ"ז(. כ5ל אשר"י הגהות ע"א פ"ח)כתובות

 אם וז"ל בתב ראבי"ה אבל דשטרדת מוערבהטז(
 ביום וכנסה ושבת ששי יום חורש ראש ימיםשני

 פלוני לחורש שלשים ביום הששי ביום 5כתוב י"אהששי
 ן4טיוץ שעבר פלוני לחורש עיבור ביום וי"4ששעבר
 ןמן ב' מיום שמדות למנות והורגלו סתם ר"חרכתבי
 וכו' לחורש בשני אומר וה רתנן בורקין היו פ'מדמח
 וכשר וכו' שני מיום מנה בעיבורו שירע שאותוופירש"י
 מצאתי ךאנ'י שני. מיום למנות המנהנ 5שנות שלאהרבר
 השמר את ופסל רור לה"ר שהשיב כבונ"א הר"יתשוגת
 יום ר"ח והי' ששי ביום במרחשון באחר בו מתובשחי'
 שביעי, ויוםששי

 י"ר(. כל5 אשר'" הנהות ע"ב צ"ר)כחובות
 בתפסה דמיירי חריב"ן פייש ומזונות מועדבהיז(

 שתפסה )מה הבעל סיתת לאחר מזונות()אלמנה
 מכתובה מפי תפיסה מהניא רלמזוני מ"ש רא"וץתטסה(
 כתובה אבל ממשעברי מרפה לא דמזוני מ'טוםךי"ך
 מכדטעברי גביא ר5א מזוני ררוקא רנ"ל מטשעבריטרפה
 תפיסה בה להועיל מפי רבנן אלמוה ב"ר תנאי נסיוהוי
 נכסים ראמר ב"א רלר"ש רבי וארבפך רבי.והורה
 מן אב5 הבנות מן לבנים מוציאין אחריות להםשיש
 בתפיסה מיירי רהכא פירשו רה"ג ךך"וץ לא.האשה
 רלא משום 5א 5כתובה אכל מהניא למזוני ורוקאמחיים
 מחיים. לנבות בתובהנתנה

 אלמנה(. ר"ה ע"א צ"ו)כתובות
 למזונות א5א אטרן לא רבינא ראמר מועךבהיח(

 מה במזונותי' מםלמלין שתפסה אלמנה)ראר"א
 גחסק דמן מנה מפקינן לבתובה אבל תפסה(שתפסה
 בלא ליורשים יחוירו לכתובה תפסה ואם בתשובהרש"י
 מפני למזוני אלא אמרן לא פירושא והכי מענהשום
 רינא ראז שנשבעה לאחר אפילו לכתובה אבל נפשחיי

 רמיע2נ מיני'. מפקינן מטלמלין תפםי אם ממקרקעילגבות
 ואמרתי תמהתי הפסק זה נואותי ז"ל ברוךרבינו

 ואמאי ולבע"ח לכתובה ממ5מלי משתעברי האירנאהא
 מיתה. לאחר תפיסה מהניא5א

 נ(. כלל אשר"י הנהות ע"א צ"ו)כתובות
 5עיל נמי רתנן רהא אומר וי"ת וטזועת כתובהיט(

 רוקא נמי רהייגו שאמה למקום מזונותי'סוליך

 רהכא ברוך לרבינו נדץיךא דל4ט רמ"ש. הבית ברכת5פי
 'טאינו משמע בביתי יתבא תהא את לה שכותבשאני
 אחר. בבית ילא בביתו כשהיא אלא עליומקבל

 ה'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ק"ג)כתוכות
 בעגה בבית שהיא כ"ז רחכ"א ךמזךנךת מו(ך12דץכ(

 אבי' בבית 'טהיא וכ"ז לעולם כתובתהנובה
 אב"ן רבינו פי' שנים וחכהם עשרים ער כתובתהנובה
 אלא מילתא תליא בביתא רלאו אבי' בבית רוקאלאו
 נשאת ואפילו שנים כ"ה ער גובה מזונות לה שאין זמןכ5

 נשאת ללא ניטאת בין הכא מחלק מרלא ונומ5תנשבעת
 ז'(. כלל אשר"י הנהות ק"ר )כתובות פר"ת.וכן
 שאין במקום זה רכל המצות בספר ונתב מועד2נהכא(

 כתובה שכותבין בסקום אבל כתובהכותבין
 ךרש12"א ומאתים. מנה אפילו כתובה בלא נביאלא
 .כלום אמר לא ב"ר מעשה אחר רהמוען יוחנן כרביפסק
 הלכה מאיר רבינו מורינו כתב ךמן כתובה נקמהאפילו
 אלא ומאתים מנה רךקא ךיאך אשכנז נרולי וכללמעשה
 כב"ר עתה לה רהוו ונרוניא רתוספת לימרין מאהאפילו
 ינינו ך2ועב זוז מאות ארבע כותבין שהיו בהניםשל

 צרפת נרולי ע"פ בטערויז מעשה עשה רכן טנוחיצחק
 הכתובה. בכדטפמי ראבי"ה כתבוכן

 ז'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ק"ר)כתובות
 שאין ראשה הלבן יצחק רבינו הביא מכאן מוען12דץכב(

 2נר,דך ךדץ"ך כתובתה. נובה אפ"ה בירהכתובה
 כתובה. כותבין שאין במקום מיירי רהכארחה

 ז'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ק"ר)כתובות
 פי' תתי"ם בסימן ראבי"ה נתב דמזדבות מוען12דץכנ(

 הלואה לשם לפרש רצריך ריב"א בשם משהה"ר
 ערים ובפני למרה"י( ה5ך שבעלה בעת להאשה שלוה)זה
 ערים בפני לה הלוה ראפילו נתנ רריצ12"א לה.סלוה
 תתבע והיא האשה עם אלא הבעל עם ורברים רין לואין
 לפרוע. לו חייבת שהיא כיון בעלהאת

 ב'(. כלל אשר"י הגהות ע.'א ק"ז)כתובות
 רוקא מז4יר רבינו מורינו נתב דמזךנריץ מועך12דץכר(

 שאמרה רברי' רקפי בעלי גרשני 'טאמרההאשה
 אלמנה 4ובנל לא ותו כתובה אלא לה איןשנתגרשה
 כתובתה תובעת שאינה זכון כל לעולם והולכתמתפרנסת
 ששי. בשער פליג גאדן האידרב

 ג'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ק"ז)כתובות
 ועמר למרה"י שהלך מי בכדטנה ןמזדנךוע מרען12דץכה(

 חנן אמר- יפה אריב"ז אשתו את ופרנםאחר
 נראה מאיר רב מורינו כתב הצבי קרן על מעותיוהניח
 מעותיו דהניח הבעל סמך על בתו את שפירנס האברה"ה
 כיון בהכי פלוגתא איכא רבירושלמי 44ע"ג הצבי קרןעל
 מפקינן 5א מספיקא אנן כמר ולא כמר לא איתמרדלא

 5אב. סבעלכומונא
 ה'(. הלכח אשר"י הנהות ע"ב ק"ז)כתובות

 על עצמה ראמרה היהורים מן אני בנמו5ה מוען12הכו(
 ולמה שיניה בין אצבע נתנה היא א"כהבעל

 רלא סהרי דאנן ביבמות כ~ירש רש"י כתובה להיש
 אנוסה. כמו והויא לה קשה תשמיש אא"ב כך נוררתהיתה

 ונמולה(. ר"ה ע"ב צ')נררים

 רכהא כ"ד כסעשה כתובה שמואל דאמר מר:ך12הכז(

 עסוקין 'טאין אע"פ כשמואל ראבי"ה פסקוכן



 נדץכ~ך 4*וצך יההטמ2םדון לם"ר טעיטת מילהשים התוספותקובץש

 ובפרנ"א בשפנייא מלכות בארץ ממכינן דע"ז עניןבאותו
 כהטום שבת במוצאי וחותמין בע"ש כתובהשכותבין
 חיי5 הוא חתנות רקירוב 5חופה רנכנמת בתובהרכהטעת
 שאין יורעין רהכל תומפת 5ענין נמי ומהנישיעבורי'
 ובן כתובה לעיקר כמו קו5 לה ויש תוספת ב5אכתובה
 ריב"ם.כתב

 ז'(. כ55 אשר"י הנהות ע"א י"ח)ניכרן
 חיישינן לא נמי רבכתובה תירץ וריצב"א כרעך2נהבח(

 5מיתתו ממוך מרע בשכיב א5א זמנו תוך5צררי
 בב"ר. א5מנתו תתבזה ש5א כרי צררי 5התפימהאורחי'

 ט'(. כ55 הרא"ש ע"ב ה')ב"ב
 ובגמ' אשתו בנכמי חזקה 5איש ו5א במשנה כתובהכם(

 באותן הונא רב בר רבה אמר ע5ה איתמרהא
 5בע5י עשיתי רוח נחת 5טימר יכו5ה ובכו5ן וכו' שרותנ'

 כויהו חרי בני 5יכא אי טרמה כתובתה 5מרוףוכשתבא
 רקיי"5 דל41י41ן קנה אחריות בו שיש בשטר מכרהאם

 אחריות בי' כתבה ר5א אע"נ הוא סופר מעותאחריות
 )פר"י(. כהטנ"ז א5ענזר ה"רברפירש

 נ"ג(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב מ"ם)ב"ב
 ופירש וכו' האיך בבריא רבא בעי בנמ' כרעך2נה5(

 5אשתו וכתב 5בניו נכמיו שכתב בריארשב"ם
 כתובתה אברה מי הבנים בין שותף ועשאה שהוא כ5קרקע
 יון מארץ ברוך ורבינו רשב"ם וכתב תיקו וכו' 5אאו

 כתובה. מפסרינן 5ארמספיקא
 5"ר(. כ55 אשר"י הנהות ע"ב ק5"ב)ב"ב

 _-'י4*ושו!4444

 ודהטמטותמילואים
 לם"רמערטת

 רהאומר שמריה רבינו הוכיח מנא, דמלךה לדהא(
 רבריו 5תקן יכו5 אינו 5ויתי 5א בב"ר5חבירו

 ש5א היינו 5ויתי 5א אומר שאני מה ו5מעוןו5חזור
 מוענין ב"ר הוו רא"כ פרעתיך א5א בה5ואתיעמדתי
 מר"י וכן 5יורש מוענין )כנ.( בב"ב רקיי"55יתומים

 כ"ו(. כ55 אשר"י הגהות ע"א פ"ח)כתובות
 מלמר ע5 וששאלת מאיר רבינו תשובת דמלידץ לדהב(

 ו5א ראובן ביתו בע5 בבית מעותיושמ5וה
 שטעון ביר קצת מעותיו והניח 15 וה5ך העכו"ם עםנתפשר
 העכו"ם את 5פייס צריך אני מוען ראובן ביתוובעל

 5ו ראין לי נראה שביריך ממעותיו 5י תןבשבי5ו
 המלמר ע5 רין 5ו יש אם אך כ5ום שמעון ע55ראובן
 ביר מעות 5מ5מר יש אם ד4*פילו 5רין ויתבענו אחריוי5ך

 היינו פשום נט בס"פ כראמרינן כרני' שקי5 5אשטעון
 וכו'. רלוה 5נכםי 5מלוה ראחתי'ריינא

 כ"ז(. ב55 אשר"י הנהות ע"א פ"ח)כתובות
 ופירש מיירי ע5ין ברוב פסו5 ע5יו נפרצו לךל2ננ(

 מחוברין ואינן ש5ו השררה מן שנפרצובקונמרס
 נפרצו ראמרינן בנם' כן כהטמע ו5א אגורה ירי ע5אלא

 מיקרו, הוצי השררה מן שנת5שו והע5ין חופיא בירעביר

 נפרצו(. ר"ה ע"ב כעט)מוכה
 שצריבין אביו יואל רבי בשם הראבי"ה ואמר לדל22ר(

 ה5ו5ב 5צורך ערבה 5קוץ ש5א ארם בני5יזהר
 הן שרות גוז5י עכו"ם רסתם ברשותו אפי5ו הנכריכהטרה
 ר5יהוי היכי כי 5קוץ הנכרי משכיר א5א ננז5ת אינהוקרקע
 בירייכו. רשות ושינוי בירייהויאוש

 ג'(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב 5')סוכה
 מיכתת רכתותי רמשה באשרה אשיךה של לדל2נה(

 נט5 ראם )מם.( רחו5ין ברייתא וכןשיעורי'
 קורם וכאן רנכרי בע"ז רנו5קו מפרש וך"רן יצא.5א

 5א 5כתח5ה נמי בימו5 ו5אחר ביטו5 5אחר וכאןביטו5
 שם ע5יו שהי' 5פי מצוה 5ענין רמאים יתקע ו5איטו5
 5א ע"ז ש5 5ו5ב רבא ראמר רהא י"ל ומיהוע"ז.
 רמיבעי והא יו"ט מערב כשבט5ה יצא נט5 ואםיטו5
 דנך114ק רחוי שייך ראז ביו"ט כשביט5 ריחוי יש אי5ן

 שנטעו ובאי5ן שראל ש5 בע"ז אפי5ו שרי ררבאלכ4רש
 אא"כ 5הריוט רשרו מח.( )ע"ז וכרבנן עברוו5במוף
 יצא נטל אם ראשון ביו"ט ואפי5ו 5כך טתח5הנטעו
 ביה. קרינא ולכם 5הריוטרשרי

 באשרה(. ר"ה ע"ב 5"א)מוכה
 בשם נחמני בר שמוא5 אמר גרסינן ובירוש5מי לדל2נו(

 ביו"ט א5א פסו5ים אינם הפמו5ים כ5ר"ש
 ראפי5ו ראמרי כאיכא רעתו ונראה וכו' ב5ברראשון
 15 הי' ש5א דהיכא שני. ביו"ט מכשיר עכבריםנקבוה
 שיכו5 הרעת מכרעת במשיעתו במצות נתעצ5 ולאאתרוג
 אע"ם אחר פסו5 בו שיש או הניקב אתרוג ע5 אפי5ו5ברך
 הר"ם(. בשם מצאתי זה )וכ5 הרר.שאינו

 ג'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב 5"א)סוכה
 זה גבי ע5 זה קשרים ב' שצריך רא"ם כתב לדל2נז(

 ויו"ם בשבת הנאמר קשר רהיינו ר5ו5ב()אגור
 ציצית ש5 בקשר וגם ב5ולב רנהנינן נתבדראבי"ה

 ומתוך סביב וכורכו מתענ5 ושוב אחת פעם רק5קשור
 פעמים. ב' האגר ראשי בשני קשרו כאי5ו יפה מהורקכך

 י"ב(. כ55 אשר"י הנהות ע"ב 5"ג)סובה
 ובמה הרמים כמה נותן אפילו ערבה 1ץדם, לדל2נ,ח(

 5מ"ר אפי5ו תומיף ב5 זה אין ב5ו5בערבות
 ומנא(. ר"ה כח: )ר"ה אחר מין מומיף אא"כ אגרצריך

 ערבי(. ר"ה ע"ב 5"ר)סוכה
 ראי ברע"ק נתן בר א5יעזר ר' ופסק יץדם לדל2נ,מ(

 ןאמך כשר קטים ו5א )הרס( חר נמיעביר
 5הו 5ררוש מרפריך רבריו רנראין ראביייה1רי
כרע"ק.

 י"ר(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב 5"ר)סוכה
 שיירי וכו' רבה 5הו אמר בגמ' הרזטענא לדר2נ,י(

 רקסבר חציצה תיהוי ר5א היכי כי יר ביתבי'
 כרמוכח 5י' רממפקא משום א"1 חוצץ במינו מיןרבה

 ר"ת רמפרש מהו והוציאתו אחותו כרכתו )ע.(בחו5ין
 רב אמר וכו' אחותו 5ה וקרי עמו שנו5רה נקבההיינו
 כהטום 5ן רפשימא הוא התם חוצץ אינו במינו כרןאשי

 הוי נמי רהכא ראע"ג חציצה ב5א רחם מקצתדאיכא
 רי5מא רבה קפיר וקא חציצה ב5א ומשצתה 5אנרחוצץ
 5ר0ות )ואין בהכי תאומים ש5 ראורחייהו שאני5ירה
 הרברים(.כל

 כי(. ר"ה ע"א 5"ז)סוכה



 נהמד אוצר תקשמטות מ"ם מעימת מימהשים התוספותקובץ
ר~

 הירושלמי סן ראי' הביא ויאבי"ה נענךעיבם לךלב,יא(
 התם רגרם הנטילה( בתחלת ברכה בשעת)לנענע

 כד וסנענע וכו' קמרנור של בחו לנענע משום מנענעלסה
 ארעא אורח ולאו רשטנא בעינא נירא ואוסר עלי'סברך
 הנענוע דעיקי ראבי"ה כתב ךעךז4 בי'. סינרירלכהש
 אבל הברכה בשעת שהוא בעיני נראה רינו שיתבארכסו
 נענוע הוא נא הושיעה ח' ובאנא בהודו רסתני'נענוע

בעלסא.
 כ"ו(. כלל הרא"ש ע"ב ל"ז)סוכה

 בהורו סנענעין היו והיכן במשנה בענועים לךלנ2,יב(
 והורו הפרק שבתחלת הודו וסוף תחלהלהשם

 בסנין היא פרשה תדא הלל מוף ער הורו סן הללבסוף
 ךיזםן בקונטרם. פירש כך תה5ים ספר שלפרשיות

 13יליעא ךלאך הפסוק וסוף הפסוק תחלתמפרשים
 הושיעה ה' באנא וכן אחת פעם מנענע נהורו אלאהיא
 דפועמא כב"ש. נא הצליתה ה' באנא ולא כב"הנא

 ט"ז( )רה"א היער עצי ירננו אז רכתיב משוםדב"ה
 ירננו והיינו וכו' מוב כי לה' הודו בתרי' וכתיבוכו'

 הושיעה ה' ובאנא בהורו וכדטבחין הלו5ב אתשמנענעים
 ישראל נא יאסר אוסר שש"צ שנהנו דעכנ~םידנא.

 דאף ךי"13 ינענע לא .ט"צ אבל וכו' הורו עוניןוהציבור
 ופעם. פעם בכל שעונין ציבורא אגב סנענעש"צ

 בהורו(. ר"ה ע"ב ל"ז)סוכה
 חייב אם סצינו לא ברכה ובשעת בענועים לדלנ2,יג(

 )מב.( לקסן סראסרינן אלא נטי5ה בתחלתלנענע
 בתח5ת דסנענע משמע ב5ו5ב חייב 5נענע היורעקטן

 אר"ח נ2במרא הלל. לקרות יודע שאינו אע"פהברכה
 רעות רוחות לעצור כרי וסביא סוליך אריב"ה עוקנאבר

 בכ5 לא ושסא תנופה הטעונין כ5 חשיב )סב.(בסנחות
 רעצרת הלחם שתי בתנופת דוקא א5א כן עושיןתנופות

 נחתם דין דגזר )טז.( בר"ה דאמרינן משום 55ו5בוכן
 ע5 בחג האי5ן פירות על בעצרת התבואה עלבפסה
 ך4ויועא והבאה. הו5כה בו יש שב5ו5ב הנענוע ו5כךהמים

 ודבר. רבר כל על פעמים נ' 5נענע צריךבירושלמי
 כדי(. ור"ה בהודו ר"ה ע"ב ל"ז)סוכה

 הלולע עי זסן. ילענון עטהחייבו עטבי, ידם לךלנ2,יר(
 ו"ל שמעון ב"ר שלמה רבינו כתב שניביו"ט

 פכ[ק ךך"י שני. ביו"ט הלו5ב ע5 זסן אוסר אםנשאלתי
 גרסייש"א גדולי נהגו וכן שני ביו"ט זסן אומרדאין

 ראשון ביום שאסר בזסן יצא רמם"נ שלהםוטעמא
 העושה אמרינן הא הוה רחו5 לוסד תסצא אםדאפילו
 נטילה בשעת סברר אינו ושוב שהחיינו סברר לעצסולולנ
 בשני שאוסר קידוש ש5 5זסן ךל"ך יצא נסי הכאוא"כ

 הסוכה בשבי5 ו5א היום בשבי5 הוא זסן ראותוהלילות

 יו"ט. אשאר דהוה סיריוהלולב
 ב'(. כלל הרא"ש ע"א ס"ו)סוכה

 בתשובה רש"י פסק ינן שהחייט שני, יובם ידינ2,טו(
 יטמיאל ךזן"ך שני ביום זסן לוסרשאין
 בשעת לברר שנהגו דעכשיו ר"י בשם כתבמאייבר"א

 ראשון יום דשכאש שני ביום נם לברר צריר א"ננמילה

 בשעת אלא לאומרו נתסן לא דזסן יצא ולא הואמול

 הלולב על זסן סברכין שאין באשטכבז רנדדזביןנכרלה

 שני.ביום
 ב'(. נלל הראאש ע"א ט"ו)סוכה

 דהשמטותמילהעים
 מ"םמערמת

 שוסרין בטענת יוסף בר חייא 1ליבי במקצת ממודהא(
 בכפירה סיהו חייב בכל ננ:בו או נאנמוכנון

 )ריב"א(. עסה בסקצת הוראה שיהא ער חייב איןלברה
 בסקצת. הוראה צריך בנאנסו רנם פירש ר"תאבל
 סודעא ססר לא אפילו רבסתנה אוסר ייב"ם ממודעאב(

 שססר ךזקיכא סתנה ל"ה אונסי' ערים ירעיאי
 הסורעא נתבמל לא בו שנתרצה ער עשוהו ואח"כמודעא
 סודעא בל כתבינן ה5כר בפירוש הסודעא שיבט5ער

 שהוא סורעא ססר לא אי 3שיהו סורעא בכיטולוסורעא
 כיון בטל אינו בטל יהא שאכתוב נט ראמר אע"גאנום
 בשעת 5עשותו בלבו רגמר סהרי אנן כל5 נאנםשלא
 אא"כ הכתיכה רקורם ביטול סהני ולא נסור גטסעשה
 )רשב"ם(. שנכתב לאחרבטלו

 ל"ב(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ס')ב"ב
 ראי' אין הוי מום אשה גבי דנכפה אע"ג מומיןג(

 ניחא רהו בכל ראשה איש גבי מום5החשיבו
 בידינד לאין איש סומי גבי נכפה קתני סדלא תרעלה

 עמו להיות אותה נכוף לא וגם ברורה ראי' בלא5כפות
 למעשה הלכה רבי"ה שסע )כך טענה סחסת שבאהכיון
 הלוי(. יואל רבינו אביוכהשם

 י"ן(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ע"ו)כתובות
 שהיו האיש מדתנן אדרבה אוסר ברוך וה"ר מךמיןר(

 האשה ריכו5ה ש"ם להוציא כופין אין סוסיןבו
 ניחא רהוא סכל דהא לסב5ו יכול האיש שאין סהלסבול
 י"ל אשה סוסי גבי החוטם ריח לעי5 קתני רלא יהאלה
 הפה סריח רקשה החוטם ריח כ"ש הפה ריח דתנאכיון
 במוסי'. פי5פ5תא דנקט אפשררהא

 י"ט(. כ5ל אשר"י הנהות ע"ב ע"ו)כתובות
 ושוב בע5ה על הסוררת דאשה ראבי"ה פסק מדרדתה(

 שבה אינה החו5י אונם שסתוך אע"םח5תה
 פ"ק מירוש5סי וראי' מזונותי' איבדה אפ"ה5בעלה

 כהש5ים. חלה ואח"כ שברח עברי עבר גבי רפפקדקידושין
 ל"נ(. כ5ל אשר"י הגהות ע"ב ס"נ)כתובות

 מהר"ם של סדרשו בית ונן המדרש נ2ית מזךזזק,ו(
 כשהי' ואסר סזוזה בו הי' ז"5סרוטנבור"ק

 שתיקן ער מבעתו רע רוח הי' בבה"ם צהרים שינתישן
 בפתח.מזוזה

 י'(. כלל סזוזה ה5' בהרא"ש ע"א ל"נ)סנחות
 סבד רבכ"ם רה"פ 5ר"ת ונראה בטעות מחילהז(

 ובב"ם הכא כראסר סחי5ה ר5"ה נחסןרב
 חוזר בטעות רקנין נחסן דב אסד נסי )יר.( ובגיטין)5ה.(
 רקל פירות גבי סו:( )ב"ם רהתם רר"נ טעסא היינואלא

 זביני רהתם סיני' ספקינן לא ואכי5 שמיט דאיוסודינא
 לחזור שיוכל יודע המוכר הי' שאפילו בטעות מחי5הול"ה
 ומקני. וגסר בהיסנותי' רליקו לי' רניחא חוזר הי'לא

 אסר(. ד"ה ע"א ס"א)ב"ב
 סחילה דבל אוסד ור"י ק"ו כל5 אשר"י בהנהות)ושם
 דל8 מחילה לאה הנתאנה יודע שאין אונאה כעיןבטעות

 ממה יותר ששוין שיורע דקל פירות אבל רמהילידע
 לאו אם בו לחזור יכול אם לרקדק חשש ולא לושסכרם



 נחמר אוצר מץשממה, מ"ם מערמת מיישים -התומפותקךבץש
 קם"א(. אות מ"ם מערכת הקובץ בזה ועיין מחילה.הויא

 אמד(. ר"ה ע"א ס"א)ב"ב
 שם על פ"ה טוריינא הדריינא דינרי בגמרא %3מבעח(

 ניכרת צורתה ואין הצורות נעשו רוטיט5כי
 )צז:( בב"ק אמרינן דהא רר"ת ךקשה יושנהמחמת
 וירושלים אחד מצד ושלמה דוד ירושלים של מטבעאיזה
 דודאי דר"ת קושיא ייערין ךנ"? אחר מצד הקודשעיר

 מטבע צורת פסלו ישראל על כשמשלו וטוריינוסאדריינום
 הרבה בקשו החורבן ולאחר שמם בה וחתמוהראשונה

 האותיות ואין עגול הדדיינא לפרש יך"ת ךנך14הלגנוו
 צורתם ולא במטבע כתוב ושלסה דוד שהי' בוניכרות
 להכיר. יכולין היו לא 'טנישוף ומתוך אפורה אדםדצורת

 דינרי(. ד"ה ע"ב נ"ב)ע"ז
 זהב. ושל כמף של הי' ירושלים של מ%ם22:עט(

 משום(. ד"ה ע"ב ג"ב)ע"ז
 נכוי יכולין מעולם דברים ל"ה למימר דיכלי מ1ינןי(

 שנתקנה אחר )בגם'( נינהו סיטראילכויכור
 טוב מיגו והוי בערות נוגע רשליח איירי היסתשבועת
 בעדות נוגע אינו דשליח היסת שבועת שנתקנה קודםאבל
 מרעתינהו אמד מצי ללוה הדרתינהו אמר דמצידמינו
 חציפי רלא מיגו ל"ה )ם;:( בקידושין כדאמרינןלסלוה
 בב"ב כדמוכח בדבר נוגע שאינו כיון העד אתלהכחיש
 בעי דאי במיגו חטפי דידי למימר סהימן דלא)לד.(
 חטפתי. לאאמר

 מיגו(. ד"ה ע"ב פ"ד)כתונות
 מיגו ל"א )ל"ד( בב"ב דאמר לריצב"א וקשיא מ%ינןיא(

 .יכ2ענת שטרא דאיכא הכא שאני וצ"ללהוציא
 דאיכא היכא אלא למיטעו מצי ולא נדועה טענהסימראי

מיגו.
 ד'(. כלל אשד"י הגהות ע"ב פ"ד)כתובות

 החפץ התופם ביד דאו דאם בספרו ראב"1 כתב מ%יגךיב(
 להד"ם לומר יכול ואינו הואיל אביו מותאחר

 אם דה"ם ר2:י"זץ ןאךמ%ך תפסי'. דמחיים לבררצריך
 פלוני בפני אלא לי תחזירהו אל וא"5 כשראה בוהתרה
 לך. דהחזרתיו מיגו למימר איכא דאל"כופלוני

 ה'(. כלל אשר"י הגהות ע"א פ"ה)כתובות
 לומר שיכול מתוך בעדים ,טלא שכרו אבל בגם' מ%יגדיג(
 שכרתיך לו לומר יכול מעולם שכרתיך לאלו-

 שייך דאין מינו כאן מועיל מה תימה שכרך לךונתתי

 הכא אבל במזיד 'טמשקר לחושדו שלא לענין א5אמיגי
 שאנו אלא שפרע סבוד הוא דודאי לי' מהימנינןשפיר
 מיגו משום דאטו בפועליו טרוד שהוא לפי ששכחתולין
 מהימנא דלא )קיד:( ביבמות מ%דכ:וץ ךזץכ:י יותר. נזכדיהא
 מטתו על מת אמרה בעיא דאי במיגו בט5חמה -מתלומר
 כיון דהכא ןי"י אמת לומר וסבורה בדדמי דאמדהמשום
 אין שכח שלא ודאי ואומד בריא אלא שמא טועןדאין
 15 כשאין אבל מיגו לי' דאית כיון כמשקר להחזיקולנו
 בפוע5יו. שטרוד סחטת שכח דשמא נאמן אינומיגו

 דסיפרע(. ד"ה ע"ב פ"ז כתובות)ועיין
 מתוך(. ד"ה ע"ב מ"ה)שבועות

 אדם אם לי' סספקא הכהן ורב יסוד מצאתי 3ויגר-יד(
 פרעת הלא או~ר ואותו חבירו על שמ"ההוציא-

 אב5 כדבריך אמת לו השיב והוא וכך 5ך השבוע בזהלי
 שום לך פדעתי לא לומר דיכול מיגו נאמןהאמנתיך

 וראי לומר נאמן דבר שום לך חייב הייתי לא כידבר
 עדיין לומר דינול מיגו איינ לי חייב ואתה חובךפרעתיך

 נסי אמר כי לך פרעתי כך ובשביל ליפרע זכבי הגיעלא
 בזה נשאל ויך"ון נאמן לך פרעתי ואפ"ה זמניהניע
 נאמן. ואמרהענין

 ט"ו(. כלל אשר"י הגהות ע"א ק"י)כתובות
 שהשיב ז"ל ר"ת בשם כתב וכן פושרין מ%יכםטו(

 אעאפ בקייכהש בידינו ערוך דלמודבתשובה
 החמה פני שרואין רוהחין נהרות מי צונניןשהמעיינות

 המושכין נהרות יב%י האר'7 בתחתיות הם מעיינותאבי
 חזי. ופוק פושרי כמוחמין

 ג'(. כלל הרא"ש ע"ב כ"ב)נדה
 רכ"ש מסקו ר"ת וכן שאלתות אבל חבירו 3?ינקתטז(

 שהרי חדשים כ"ד להמתין שצריכהגרושה
 והורנת לב"ר לגא שבושה מפני אלא הטעם אינואלמנה
 לעיל כדאמרינן הבעל לתבוע שבושה זו וכ"ש בנהאת

 והלכתא, ד"ה בנתום' )ישבמ להם. נזקקין איןבפ"ב
 )מב.( יבמות דתניא יינשא אסודה גרושה דגם אומדדר"ת

 ותני פמיק וקא ישא לא חבירו ומינקת חבירומעוברת
 מע:קרא מפר;ט דהוה יימ11%י נתגרשה ול"ש נתאלמנהל"ש
 באלמנה(. כמו בגרושה שייר דמעובדתטעמא

 כ'(. כלל אשד"י הגהות ע"ב ס')כתובות
 זמנו והגיע חבירו את המלוה מ%שכון יייזץ, מ%יךזץיז(

 בב"ד אלא בשוק אפילו יבהטכננו לא פרעוולא
 אלא ולמשכנו לביתו ליכנס דשאי אין ב"ד שליחואפילו
 בריך הך"ך אבי שבירו דבר ומנתק בשוקרואהו
 למשכנו. לביתו נכנם ב"ד דשליח פסק יוןמאר'1

 כ"ג(. כלל אשר"י הגהות ע"א ל"א)ב"מ
 פרעתיר לי' ואמר בידר 5י סנה האומר ןלדדץ מ%ידזץיח(

 לברר פר"ת לברר צריר ופלוני פלוניבפני
 5א ויאמרו ימצאו ואם האמת על 51העמיד הדבריםאמיתת
 בכר אבד 5א ימצאם 5א אם אב5 מיחייב מעולםראינו
 למצאן יוכ5 לא אם זה על לשלם מחייבו שה" סבדאשאין
 דבריו לאמת יוכל 5א אם בחנם שיפסיד זה הוא דין מהכי

 לברר נמי אנא משמע דהכי יעיך לטעון צריר הי''טלא
 5חייב4 ו5אקאכרנא

 אלא(. ד"ה ע"ב ק"ע)ב"ב
 דוקא מרעגנשפור"ק ברוך ה"ר ופי' ולידץ מ%ייך[יט(

 שטים ירי לצאת ובא הוא דפרוע 5מלוהדמספקי
 דאיבעי' במיגו מהימן פרוע שאינו ודאי טעין איאבל
נזיי'.

 5"ח(. כל5 אשר"י הגהות ע"ב 5"א)סנהדדין
 דלא מיהא שמעינן כתב ז"5 אפרים ורבינו מ%יייץזמכ(

 אלא נתוח בלא כולו ל?וף למיעבדי' רבנןשרי
 כולו וצולהו הואיל חסדא דב דקאמד האי אומריר"ון מבשלו נקט ולא צולהו מדנקט אב"ן רבינו כתב ןמןצלי

 ומסירין חותכין שאנו אנו אבל קאכם- הראש עם וכו'כאחד
 צריכין. אנו אין הדאשאת

 ג'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב כ"ח)חולין
 ובשר חלב נמלח אם פסק הראבי"ה אכל מ%ליומדץכא(

 אב5 קליפה צריך בו שננע טהום וידועביחר
 שהכרם בישול גבי דוקא אלא במליחה שייך לא בם'ביטול

 אין ךאם אחד במקום האיסור ואין מקום בכלטבליעין
 רבינו פסק כך הכל יקלוף .בחתיכה  שנגע מקוםידוע



רער נחפד אוצר תןשפפדת ם"פ מער1ת מילם8ימ התוספותקובץ

 רמליחה פסקו רבותיו וכל הלבן י"י ב2ידש וריב"אשמואל
 כראבי"ה, נוהנין שאנו כתב 84כפרים דך21ינד בששיםנמי

 ב"ר(. כלל אשר"י הגהות ע"א צ"1)חולין
 ושם נקייה מסולת פשטיד"א עשה אם וכן 1פךיחהכב(

 הבשר נמלח אא"כ אוסרין ור"י ריב"א בשרבה
 במלח. צרכו כל ו'שהה לקרירה רמלחינן כררךבתוכה

 כ"ה(. כלל אשר"י הגהות כ"ה פ')חולין
 בשר חתיכת נפלה שאם שמואל בר אור"י ב2ךיחהכנ(

 שרחצו מים הרבה בה שיש בנינית נמלחהשלא
 כארבעה נינית אותה ע"נ מלחו ושוב מלוח שאין בשרבהן

 נמור רמותר מים לאותן הציר פליטת ורלפה בשרחתיכות
 רותח. ל"ה מים בהרבה מעורב הציר שאותו כיוןהוא

 ל"ז(. כלל אשר"י הגהות כ"ה פ')חו5ין
 או שנמלח שבוע עבר 'שכבר בשר ר"ת התיר ב2ךיחהבר(

 למלוח ציר ולא רם לא פולטת אינה שכבריותר
 שנמצא דכ1עשה שריק כוטריק ררם עליו ולהשיםבשר
 מליח טהור משום ר"י יהתיר מלוחים רנים על צונןחלב
 תפל.וטמא

 מ"ם(. כלל אשר"י הגהות כ"ה פ')חולין
 לומר רצה ז"ל שסריה בר שלמה ויבינו ב2ליחהכה(

 כששוכבים היינו שרי תפל וטמא מליחדטהור
 מטעם לאסור יש זה נב על זה כששוכבין אבל זה אצלזה

 המלח רבליעת לו השיב דך"י קליפה וצריך גברדתתאה
 רוחקו שבמלח חוזק מכח אלא שבמלח חמימות מכחאינו
 שרי. זה נב על זה ול"ש זה אצל זה ל"שלפלוט

 מ"ם(. כלל אשר"י הגהות כ"ה פ')חולין

 מלמר ששכר מי ו"ל יואל רבינו פסק ומכאן ב2ךמדכו(
 פמידא רחלה שכיח לא אי התלמיר וחלהלבנו

 ומכיר במתא מלמר שכיח אי דחלה שכיח ואידמלמד
 פסירא במתא שכיח לא ואי רמלמר פסירא התלכררענין

 רכל בסל כפועל ולא משלם שכרו לי' ויהיבדבעה"ב

 להם נורם שהבטלה רמחוזא לאוכלסי רמי תורהלומרי

 ה"ר בשם כן כתב הר"ם מגם איברים וכובדשכחה

שמואל.
 נ'(. כלל אשר"י והגהות הרא"יט ע"א ע"ז)ב"ם

 כל חצי חלק אי לן רמספקא רשב"ם פירש ב2כצןכז(
 מספק חולקין הלכך רהו כל חלק או כהשמעהבור

 ז"ך דר1'י חולקין בספק המוטל דממון כסומכוסוקיי"ל
 כבתייהו. סבר רר"נ רהמע"ה כרבנן הלכהפסק

 ו'(. כלל הרא"ש ע"א ס"נ)ב"ב

 מהפרת נילף וא"ת ילפינן לא מאיסורא מב2דנאכח(

 י"ל נ~נ~' הי 'ינ5ואייאנ" שסע'נו יפפ"אפאיס~רא
 ממונא בי' רלית סאיסורא ממונא בי' דאיתדאיסורא

 ילפינן.לא
 ממונא(. ר"ה ע"ב מ"ו)כתובות

 ממונות בדיני המנהנ אחר דהולכין מנהב ב2מדנדת,כם(

 ר"ח פי' בשם מריננשפור"ק ברוך הרבינווכתב

 אינו במנו אפילו המנהנ 5שנות נאון האי ררבושערים

 שעשו טוען אם המנהג לשנות מהני לא תפס ואפילונאנק

 עשו ו5א שנאנסו טוען אם אבך המנהג ושינוימעשה

 מהניא. תפיסה לזההסנהנ

 שסוא5 בר ר"י בתשובת דמךכותא דינא מס, .5(

 אע"נ רמלכותא רינא מיקרי השר שלוקחשממים
 המלחמה בעת לקחתם השר שררך לפי קצבה להםשאין
 נרולים. צורכי שאר 5כ5 וכן אכסניא5צורך

 ב"ו(. כלל אשר"י הנהות ע"א ח')ב"ב
 על מתנה או מס הטיל השר אם אור"ת מנאן ב2םלא(

 ועיך(2 המם מן שפטורין מקצת וברחו העירבני
 ה(' ראם לו רנראה שמואל בר ראי תשונתמצאתי
 אלא 5סייע חייבין היו לרינא רערקו הני תובעהכובם
 פטורין היו רבריו שלפי וךפי לבופם רצה לאהשר
 ערקו. לא אי אפילולגמרי

 כ"ו(. כלל אשר"י הנהות ע"א ח')ב"ב
 ש5 מעות לו שיש שמי בצרפת רש"י תיקן ב2םלב(

 עכו"ם ומשל החצי מן מם יתן ריווח בחציאחרים
 ר"ת השיב זו תקנה שאין ד2121קדם כלום נותניםאינם
 לחצי שהלוהו אחרים כושל כלל ליתן לו אין הריןשמן
 והלאה מעתה אחרים משל לתת לתקן יוצים ד84כםריווח
 ינולין אבך מישובם הוא אם עמו הרין מעכבושמעון
 ממנו נותן שאין אחרים של בירו יש שמעון למ5ךלומר
 )פר"י(. מוכיחות וירים פנים לוויראה

 י"ב(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ב"א)ב"ב
 אמא4 מומר שהוא נכר בן נבי תימה מומר ב2צה,לנ(

 רהא מצה לאכול שחייב פשיטא קראאיצטריך
 אכיל רמצי קמ"ל ואי בתורה האסורות סצות בכלחייב
 מצה דאטו פשיטא נמי הא בפסח ראסור אעענסצה

 הפסח רנשחמ להיכא ראיצטריך די"ך בה איתקרושה
 ראינו בפסח אכיל רלא ראע"נ תשובה ועשה מומךכשהי'
 דערל ומרור. מצה לאכול חייב מ"מ למנויו אלאנאכ5
 ומקיים המצות בכל וחייב מילה מחמת אחיו שמתוהיינו
 בפסח. שאינו אלאכולן

 בל(. ר"ה ע"א ק"כ כל, ר"ה ע"ב כ"ח)פמחים
 אשי כרב קיי"ל חכרן( )במים ולשה עברה ב2צהלר(

 במויד ולשה עברה רוקא העזרא אבי כתבראסור
 מותר. יבשוננ נ"כ כתב דךא"ם לא בשוננאבל

 תךמידו אבך אפשר רלא היכא נהו לשיןולכתחךה
 בין חילוק אין חמיו כהשום שהטעם כיון וכתב עליות1לק

 וריעבר.לכתחלה
 והגהות בהרא"ש ע"א מ"ב)פמחים
 - ל"א(. כללאשר"י

 דקתני זעל הרמב"ן לשון זה ואורז מחמין ב2צהלה(
 האורז ומן מחיטין עיסה העושה רחלהבמתני'

 ירי בה יוצא וארם בחלה חייבת דגן טעם בה ישאם
 חיטין כשל הויא רמראורייתא מיני שמעינן בפסחחובתו
 אול4 בנוה רמערבינן אע"נ חיטין טעם דאיכא איסתנ5

 עלה למירק ואיכא )ע"ח( בזבחים אסיקנא והכיטובא
 ראוהיל וסמשו בטעמו פרם אכילת בכרי כזית קיי"לרהא
 5~1 ר5"ע פרם אכילת בכרי כוית רליכא היכא כ5הא

 -ירי יוצא האיך בטיל לא רפעמא נמי ונהיראודייתא
 נתלמורא ןאשכחן הוא אורז עיקרה הא בפסחחובה
 5עשותו האודז את רנודר נרירה משום רמתני' טעמארא"י
5חם.

 ט"ו(ן כ5ל חלה הל' הרא"ש)כגחות
 מדבתיב נזול מפעם )סו:( רנב"ק תימה ב2הב"עלו(

 יאיבא ואע"נ פכם מדכתיב לי' 'ממעם והאקרבנו
 רלא 5פאן קשת מ"ם רחברי' קרבן בנז5 התם להרסוקי



 נחמר אוצר רהשטטות מ"ם מערטת מייואים התומפותקובץש

 הכי לי'מוקי
 יאוש רלפני כהטסע יהתם קשה ךעךד4

 )ה.( בחולין ררשינן מכם רהא קשה ךעךך קרא צרירלא
 ראמר רהא ןי"ל וכו' המומר את להוציא כולכם ולאמכם
 אין יאוש רלפני משום קרא לי למה יאוש לפניבב"ק
 נתייאשו ולא נזל כדאמרינן חולין הוא והרי להקרישיכול

 בבעלים אלא פ5ינ לא רפליג מאן ואפילו וכו'הבעלים
 5הקרייט. יכול ראין מורה נופי' בנזלןאבל

 כי(. ר"ה ע"א ל')סוכה
 המקום. מצות על מעם לתת צריך ימה ועור כמצותלז(

 נימא(. ר"ה ע"ב קי"נ)ב"ם
 הנוטפים ירבו 'טמא חיישינן ואמאי וא"ת מקךאךתלח(

 מעמא מהני רלא וי"ל במיל קמא קמאליסא
 וההיא מכשיעור רבה שהאיסור כיון במיל קמאדקמא
 קורם היינו במיל קמא קמא רקאמר ענ.( )ע"ז נסךדיין

 בהיתר. סעם נתינת כרי ער האיסורשרבה
 שמא(. ר"ה ע"ב מ"ה)שבת

 כרב פסקו ז"ל אלפסי והרב ר"ח אבל כנקךאותלם(
 בזוחלין ממהרין המים ראין רשמואלוכאבוה

 ראמר כשטואל פוסק )ור"ת בלבר תשרי ביומי פרתאלא
- מבריך מכיפי'נהרא  מערכת ח"א הזה בקובץ ועיין 
 מעמא מפרש ז"ל והרמב"ן שם( ועור תר"פ אותמ'

 לא מבריך מכיפי' נהרא שמואל ראמר ראע"נלמילתייהו
 למעשה הלכה בה נהינין רהוו ראיסורא מימרארחינן
 מימרא משום מקואוח לבנתיה רעבר רשמואלכאבוה

 רכיון אמרה מעשה לענין לאו נמי ך2טכנואלראנרתא
 רה"ק משמע בזוחלין סטהרין המים אין אמר נמיראיהו

 למיחש. איכא למעשה להלכה שרי רמרינאנהי
 ולענין(. ר"ה הר"ן ע"ב מ')נררים

 רוחה מפונמייז"א משה והר"ר 2טאובין כמקךאךת,כמש(
 מהור בקרקע היא ראורייתא רשאיבהראע"נ

 שהיא לרצפה הכלי מן נמלי רכי המשכה בלא שא"אכהטום
 כולה שהשמיכוה שאיבה והו'.ל ואילך אילך מימשכיחלקה
 כי אלא המשכה מכשיר רלא )יב.( ךבויעכנורהדכשרה
 בקובץ )ועיין מררבנן רהיינו אפשר במקוה מאה כ"אאיכא

 בשלסא ואיית תרם"ם-תרפ"ר(. אות מ"ם מערכתזה

 לונין נ' חכמים דגזרו היינו מראורייתא שאוב כולואי
 לונין בנ' ודוקא שאוב כולו אטו מוסלים שאוביןמים
 )יד.( בשבת כראמדינן ארם לרחיצת ראויין שהןנזרו

 בכלל נזרו אמאי ררבנן שאוב כולו אי אבל וכו'בתחלה
 רמעיין ררומיא בכלי ימבול שמא נזירה רי"לבשאיבה

 בקרקע. שהן רחכגאאמר
 מכלל(. ר"ה ע"א ס"ו)ב"ב

 פוסל החמיץ שלא ער התמד שאדבין גוכ~אות,מב(
 שלם מקוה אבל חמר מקוה היינו המקוהאת

 מים כןפק אותו. פומלין אין שבעולם שאובים כרםכל
 מפני מהור רספיקו המקוה את פוסלין איןשאובים

 אותן נעשים משהחמיץ אבל לתלות במה לושיש
 לונין נ' בהן יש אפילו המקוה את פסלי ולא ייןהמים
 )פר"י(. היין מן לבדמים

 כ"ה(. כלל אשר"י הנהות ע"ב כ')חולין
 ג' ראמר הא הישר במפר שפר"ת ימה נטקךאותמנ(

 הלכה המקוה את פומלין שאובין מיםלונין
 פוסלין אין במוף אבל מים שם כשאין היינו מסינילכהטה
 דר"א רמקואות בפ"ב דתנן מהא ראי' והביא מררכנןאלא

 על לונין ונ' המקוה את פוסל בתחלה כרם רביעיתאומר
 בתחלה רפוסלין ש"ם מבמוף בתחלה ומרמחמיר המיםפני

מדאורייתא.
-)נרה  א'(. כלל מקואות הלכות הרא"ש 

 הלכה מקום בשום מצינו שלא ר"י אומר כנקךאותמר(
 בשום ישנו ואם מקוה בפסול מסינילכהטה

 מעשר מעשרין ומואב עמון הל"ם כטו לפרשו ישמקום
 ברור רבר כ5ומר אלא שאינה נ.( )חנינה בשביעיתעני

 מסיני. לכהטהכהלכה
 א'(. כלל מקואות הלכות הרא"ש,)נרה

 בכרכים מים המקלח קסמלון רתניא והא גוקךאצתמה(
 המקוה את פוסל אינו כשפופרת נקב הי'אם

 רנלים נ' אסיא בני עלו זו הלכה המקוה את פומל לאוואם
 א"ר כמחם נקב אפילו להם הכשירו שלישי ורגלביבנה
 וכשבאתי לטהרה ברומי הוריתי זו הלכה יוסי ב"ראליעזר
 מאיר ררבניבך וכו'. הורית יפה לי אמרו חביריאצל
 רב רמעשה יוסי ברבי כר"א רהלכה נראה כתבז"ל

 ננפמקי ךכן וכו'. הורה ריפה לו אמרו נמיוחביריו
 יכול שאין בשולי' לממה רנקבה ז"ל שמחהרבינו
 ר"ם עכ"ל הנור כשפופרת בעינן לא שהוא כל ם כולקבל
 התוספתא מן יאי' שמשון רבינו הביא וכןזיי5.

 וכו'. לבריכה התלכר ומן לתלמי היוצא מעיןרתניא
 ח(. כלל סקואות הלכות הרא"ש)נרה

 שהעבירו מעיין פ"ה( )מקואות מעיין כנקואות,מו(
 שכהטון רבינו והקשה וכו' פסול השוקתע"נ

 למעיין רמחוברין כיון נפסלין שבשוקת מים למהז"ל
 בכ"ש ממהר שאובין מים עליו שריבה מעיין אפילווהא

 כשפופרת בפיו כשיש למבול מותר עצמו הכלי בתוךואפילו
 )כב.( בזבחים כראמרינןהנור

 מ'(. כלל מקואות הל' הרא"ש)נרה
 למבול לנשים ז"ל ר"ת והתיר נהרות כנכ~אךת,מז(

 נוטפין רבו שמא ול"ח כולה השנה כלבנהרות
 תר"פ אות מ"ם מערכת ח"א זה בקובץ )ועיין הזוחליןעל

 כ,אכוואל קיי"ל רלא אוסר הי' ז"ל מאיר ררבניבךועור(.
 רירי' רפלינא כיון מיבריר מכיפי' נהרא ראמרבהא

 בההיא לאשמעינן אתא לסעשה הלכה שמואלארירי'
 תשרי ביומי פרת אלא בזוחלין ממהרין המים איןראטר
 ז"ל הרמב"ן כתב ךכן גשמים של חררלית משוםנזירה
 דשמואל. וכאבוה כרב שפסק ז"ל ר"חביטם

 י'(. כלל מקואות הל' הרא"ש)נרה
 רבינו פידש פ"ה( )מקואות זוחרין מששת,מח(

 מקוה כנון זוחלין 'טעשאן נומפין ז"לשכהטון
 בו לטבךל אמור וזוחלין יוצאין ומימיו שפתו עלשנפרץ
 מובל הוא הרי לצאת והתחילו ננערו המקוה שמירכיון
 שיצאו אחר מאה מ' במקוה ישאר ואפילו זוחלבמקוה
 העליונים בכרם נם מובל הוא מיהא השתא מ"םהזוחלין
 . זוחלין.שהן

 י"א(. כלל מקואות הל' הרא"ש)נרה,
 בפ"ר הר"ש כתבה ובתוספתא שנתלש גל מקוה,מם(

 בכיפין ממבילין ואין בראשין ממביליןרמקואות
 הנל בראש ממבילין ךפךלט"י באויר ממביליןשאין

 תחת ארם ונכנס לארץ ובא למרחוק והלר הים מןהנתלש
 ממבילין ואין לקרקע מחובר זו טבילה דהוי ומקבלוראהטו
 באמצעות רהיינו הנל בכיפי כלים יזרוק שלאבכיפין



רעה נהמר אוצר ידמצטמרת מ"ט מעיטת מי5~ים התוספותלוכץ

 מטבילין ואין אויר מבילת שהיא ככיפה עשוישהוא
 כתנו יר1רם' )יט.ן בחגינה רש"י כתב וכןבאויר

 הוא.רמדאורייתא
 ושם י"נ בלל מקואות הל' הדא"ש)נרה,
 זה בקובץ ועיין נ"א. אות חמודותבדברי
 תרנ"ה(. אות מ"ם מערכתח"א

 א"ל אי בתוב רשב"ם בשם יאיתי דממכר כנקהנ(
 דינרין בחמשה זה טלית לי מכור לחבריהחד

 הכל רינרין בששה ומכרו שלך יהא המותר לי' אמרולא
 העכו"ם דאמ הוא קצבה לו שאין ררבר המליתלבעל
 העכו"ם נמצא ולא דינרים ששה לו ונתן טעצמומעה

 המעות לבעל ואין השליח של הרינר המותר לולהחזיר
 כלום.בהם

 י"ד(. בלל אשר"י הגהות ע"ב צ"ח)בתובות
 ור"ת נקם ממאן זוזי ולהזי בגמרא וממכר ב1קחנ*(

 קבל ממי למוכר נשאל פירושו דהביפירש

 מ"ם בידו מקחו שאין בזמן נאמן דאין דנהיהמעות

 בלא שימול ערותו תועיל הפחות ולכל אחד כעדהוי
 הוא חבירו את וגם מסייעו שהמובר אותו חציהשבועה
 ראורייתא. שבועהמחייב

 ב'(. כלל הרא"ש ע"ב ב')ב"ם

 בבית מוחרים שנתאכפנו מעשה דממכר ב1קחנא(
 הסחורה לקנות אחריהם מחזר שמעון והי'ראובן

 והלך לי ןכה ביתי כי בה לזכות רוצה אני ראובןואמר
 אלעזר רבינו פסק בביתו ראובן הי' כשלא וקנהשמעון

 תנן רהא המחורה לראובן ליתן שמעון שחייב נתןב""ר

 שרי לי זכתה ואמר המציאה אחר רצין אותן ראהלעיל
 כשוום מצרא רבר רינא כעין לי' דיינינן ריער לוזכתה

 בו זבה דשמעון פמק רראבי"ה והמוב הישרועשית

 באורך. כתוביםוראיותיו
 מ'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב כ"ה)ב"ם

 ראי' ר"ת הביא מנאן שט"ח דממכר, ב1קחנב(
 רקיי"ל אע"ג בערים חוב שמר לחבירודהמוכר

 קדם אם ובמסירה בכתיבה אלא נקנות אותיותראין

 בו. לחזור יבול המוכר אין החוב וגבההלוקח
 ל"ב(. בלל הרא"ש ע"ב ס"1)ב"ם

 מה למבור ארם ריבול משמע דממכר ב1קהננ(

 )כא. בעדכין מ'2מע וכן אחרים בירשהשכיר

 אות ה"א מערכת ה"א הקובע בזה ועיין ה"ק, ד"הושם

קמ"ג(.
 השתא(. ד"ה ע"ב ע"ג)ב"מ

 בו ונמצא לשמעון סום '2מכר יאוכן וממכר בוקחנד(

 הסום שמעון כשניסה עדים ויש שמשבואחר

 לי אמרו כך אמת שמעון אמר הוא חיגר לו אמרואז
 בעל שאינו לי שנרר מהם יותר האמנתי לראובןאבל

 המומין כל לו שגלו אחרי ראבי"ה והשיב והמענימום

 נרד ולא מוכרן עליו קיבל שלא ראובן ישבע וקיבלסביר

 כך שמשבו קודם המום שראו עדים אין ואם כלוםלו

 שכה2בו קודם מום בו שהי' לבדר צדיך ששמעוןהדין

 וקיבל. סכר לשמעון ירוע הי' שאם לשניהם ידוע שאיןכיון

 י"ר(. כלל אשר"י הנהות ע"א פ')ב"מ

 שמואל בד בדור דבינו כתב שטר דממכר, כ1קוזנה(

 צפון מעדב )מזרח המצדים כל שכתבשטר

 דכשד דיצב"א בשם מצאתי להיפך שכתב רקדרום(

 לו. מצר נאם במין לומר ואין סופר בטעות רתלינןממעם
 ב'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ס"ב)ב"ב

 חבית המוכד איתמר נגמרא יין וממכר, כוקחנו(
 ים5ם נ' כל דב אמר והחמיצה לחבירויין
 מעות הלוקח לו נתן ואפילו וכו' מוכר בדשותהראשונים

 שכבד בירוע שנמכד ימים נ' תוך חומץ דנראה דכיוןיחזיר
 אינשי יהבי לא חמרא ואהאי חלא ריחי' מכירהבשעת
 מעימי' לא וראי חמרא ריחי' והוה שמעמו ואע"פרמי
 מעות נתן לא ואפילו לוקח ברשות ואילך מבאןשפיר
 בשעת מעימי' דלא דהיכא נראה דב1יהד ליתן.חייב
 רספיקא הראי' עליו מחבירו המוציא דאמרינןלקיחה
 הוא דהמוכד שהקנקן דידעינן הכא רמיירי רצ"להוא
 המוכר לי' לימא באחריותו חייב אמאי לאו דאימוב
 דידיעך להתקלקל. נ' תוך לו גרם והקנקן מוב הי'היין

 ראין דלוקח בקנקן ואפילו נ' תוך רהכא לומרמתיישב
 בל(. ד"ה ע"א צ"ו )ב"ב נ'. תוך להחכרץ גורםקנקן
 שתי והביא אחד ויום שנה י"ג נן וממכר ב1קחנז(

 אפילו ערות ערותו וכן מתנה מתנתושערות
 ערותו שאין פירש רשב"ם 14בנל ר"י לשימתבמקרקעי
 למקרקעי שומא אינו ושומתו לממלמלי אלא למקרקעיערות
 ממכרן שבע כבר שית כבר ד1קמ%1טדי2 למכור שיכולעד

 גדול אומר וזה קמן אומר ודץ רוקא בממלמליןממכר
 גדול דהשתא כיון הי' גרול לומר נאמן מכירה בשעתהי'

 הערים אין רמילתא סתמא בפנינו אינו ר14גחילרבפנינו
 ד14כחי' מכירה ובעל בגרול נעשה אא"כ השמר עלחותמים

 אין רשמות מילי ועבר שערות שתי והביא עשריםבן
 1 ממכר.ממכרו

 ל"נ(. כלל אשר"י הנהות ע"ב קנ"ה)ב"ב
 לי' מספקא 1לייב"ם שליחדת דב1מכר, ב1קדץנח(

 ואעעפ שלוחה שהוא למוכר שהוריע מייריאי
 בשליח משא"כ המקח במל לא לי' שאמרה כמו עשהשלא
 או כלום עשה לא המשלח מדעת שינה שאם מבירהשל
 לקנין. מכירה בין לחלקאין

 כ"ו(. בלל אשר"י הנהות ע"ב קם"ם)ב"ב
 המלוה דאמר היכא ז"ל הלוי יוסף ה"ר בתב ב1שכדןנם(

 אבל )הכה2בון( שוה הי' כמה ירענא לאאנא
 יורע ואין עליו לי שהי' ממה יותר שוה שהי'ירענא
 וכה2לם לישבע יבול ואין שבועה מחויב לי' הוהכמה
 ז"ל. יוסף ה"ד לדברי המכימו הגדד5יםוכל

 כ"ז(. כלל הרא"ש ע"א מ"נ)שבועות
 עלי מקבלו )אינו ברפריש מתני' בגמרא ב1שכדןמ(

- בשוויו דמיו באחריותאלא  שמואל רש"י( 
 פריש ברלא זוזי( אלפי אבד רמנלא קתא אבד)ראמר
 ראין בדפריש רשמואל ומוקי ר"ת וכן איפכא גריסר"ח
 בדשמואל ורע"ק דר"א פלונתא בממוך מוקי ביוז4"ין פריש רלא היבא לגמרי חובו בל למלוה להפסירסברא
 על חבידו את הכ~לוה )ראכם- דר"א מ"ם ברפרישאי

 ןי"ל מעותיו(. את וימול ישבע המשבון ואבדהמשכון
 הכה2כון בנגד ואפילו הוא בעלמא ראממבתא ר"אדקסבד

 דבאסמכתא וקאמר סו:( )ב"מ בראשכחן מפסידלא
 יי"וץ גחכמק כרני'. למיגבא אפותיקי אפילו ל"הבעלמא
 ואררבה נר1אה ר14ין בה"ג ובן כשמואל הלבהדאין

 בדיני. כד"נ דקיי"ל כוותיההלבתא
 מחניתין(. ר"ה ע"ב מ"נ)שבועות



 נחטר אוצר דדמטמטןת נו"ן מעיטת מילהאים התוספותלובץ5%

 לי' לית אליעזר ררבי בקונסרס פירש משכון0א(
 ארם אין החוב כל שוה שאין רכהטכוןרשמואל

 אם אבל ב8שמע בעלמא רברים לזכרון אלאמקבלו
 שפירש דמה מעותיו ראברו ר"א מורה החוב כלשוה

 לזכרון כדטכון צריך אין שסר שיש בסיפאבקונטרם
 רברים לזכרון כדטכון הוי שטר שאין ברישא אבלרברים
 לה רמוקי רלכהחי כך לפר'ם נראה אין לנוביינאולא

 רהא לי' תפים רברים לזכרון למימר ליכא ברשוירפליני
 כרפרישית הלואה בשעת כדטכנו אפילו כהטמס איןלכ"ע
 ברר"י(. ר"ה )ל"א ובפסחים שאני( ר"ה )לז.בגיסין

 מאי(. ר"ה ע"א מ"ר)שבועות
 שהי' בראובן ר"ת לפני בא מעשה חדב בעס נ18ןסב(

 שלא שמעון וצוה ראובן ומת מנה לשמעוןחייב
 רבינו והשיב לו חייב שהי' המנה לו שיפרע ערלקוברו
 לו שיפרע ער קבורתו את לעכב הרין מן ריכולשמחה
 רבריו. ר"תוקבל

 ל"ב(. כלל אשר"י הגהות ע"א קנ"ר)ב"ב
 להסיר למנהגנו סמך ר"ת אומר והי' ציצית מת,סג(

 רציצית כדשום מת של )מ5ית( מתכריכיהציצית
 לאותה ראוי הזה הרור ואין המצות כל שקיים כעדותנראה
 לרור לרורותם בגריהם כנפי על במררש ד14מרךערות
 תם.שכולו

 ס'(. כלל ציצית הק' הרא"ש ע"א מ"א)מנחות
 למעשה הלכה אומר הי' ויאבי"ה ציצית מתים,סר(

 בציצית בקבר יקבר בחייו ציצית טצות שנהגמי
 וכן בציצית יקבר לא בחייו ציצית במצות נהנ שלאומי
 . בציצית. וקברוהו בעצמו פיו על מעשהעשו

 פ'(. כלל אשר"י הנהות ע"ב כ"ז)מו"ק
 שבאתה לאחר שאמר מתנה מקבל בגם' מוענהסה(

 בה אפשי אי תיבסל מבוטלת זו מתנהלירו
 איפכא גרסינן )כר.( רבכריתות תימה כלום אמרלא

 גירסא כאן ליישב שיש אומר דך"י קיימיםררבריו
 בסלה מרקתני מעומע מעיקרא רבסל ורייקרכריתות
 א"כ להבא משמע קיבסל ראי כלום ל"א מתנהאינה
 אבל זכה בה המחזיק וכל הפקר והוי קיימין רבריוהיו

 שארם מתנות כל על כאומר ה"ה משמע רמעיקראהשתא
 זוכה נמי רכאן מתנות שאינן בהן וזוכה לחבירונותן
 כלום. ל"א ולכךבהו

 מבוסלת(. ר"ה ע"א ל"ב)גיטין
 אלא נאכלין אין חסרא רב יאמר כהדנה מתנדתסו(

 אמרינן )צ:( רבזבחים וא.'ת בחררל ואלאצלי
 צלויין לאוכלן באכילה לשנות הכהנים רשאיןובכולן
 יותר ונהנה 15 שסוב נמו רוראי ןנראה מכושליןשלוקין
 ומבושל כשלוק צלי לו שסוב ארם אבל להו אכילמצי
 יותר. גרולה ררך שהוא צלייאכל

יש*488אאא__ אין(. ר"ה ע"ב קל"ב)חולין

 דהשממותמילואים
 ט"ןמערטת

 אלא ל"ה מציאתן כשעת הממאות דכל ואור"י נדעהא(
 רמסהר דדמ שבנרה טעל"ע וקדשיםלתרומה

 כבדוקה אשה רהשיב כדטום היינו לקרשים אפילומעל"ע
 נ:(. )נדה התם כראמר ורביח פריה ביסול כדטום44"נ
 ימממא רבמעלעע מ"ש ברה"ר רממהר ולר"םד14"ין
 כראמר ברה"ראפילו

 ראיכא באשה ן"'ל בירושלמי_
 ספי. החמירו מגופהריעותא

 כל(. ר"ה ע"ב ל"ה)עייובין
 המקור מן דם כשנעקר פי' בעצמה מרגשת בגם' נדדןב(

 רחזאי. הוא השתא ענשיו ער הרגישהומרלא
 הרגשת כסבורה הרגישה לא שענשיו מה פירשררשייי

 אם הרנישה רלא הא נימא נמי מתמול וקשה הואער
 למפרע מטהרין ואמאי הוא שכהט הרגשת כסבורהשמשה
 חוששת ואינה מרגשת אשה רלעולם לי' אית שמאיאסא

 רגלים. מי בהרגשת חוששת שאינה כמו ושמש ערבהרגשת
 מרנשת(. ר"ה ע"א נ')נרה

 לבעליהן סהרה בחזקת הנשים נל במתני' דמתדת נדה,ג(
 נמי וסתה שעת הגיע אפילו אמר רבב"חבגם'

 בשבועות אמרינן הא תימה ררבנן וסתות קסברמותרת
 סמוך מנשותיהן שיפרשו לבנ"י אזהרה )סג:( ולקמן)יח:(
 שיכולה ימים שבעה ימתה אחר כששהתה ןי"ךלוסתן
 ראתה. ספק מירי מוציאה סבילה רספק איירילסבול

 אפילו(. ר"ה ע"א ס"ו)נרה
 זה רם שבא במרגשת ררוקא נראה דמתדת נדה,ר(

 וסתות אי הוא ג~ת זמן אם ואפ"ה המכהמן
 אבל הרם בא המקור מן גם שמא חיישינןראורייתא

 אם לכ"ע סמאה המכה מן רם יציאת מרגשת אינהאם
 והלא נרה תהא לא לעולם וכי ראל"ה וסהה זמןהוא
 ומר(. ר"ה ע"א ס"ז )נרה וסת. לה הוה מכהקורם
 רוסתות להוכיח רוצה האיך וא"ת דסתות נדה,ה(

 כי ררבנן וסתות אי אפילו והלאראורייתא
 ה"ם די"ל מספק הוסת מזמן גם סמאה עכשיורראתה
 יהלכה נראה הויא לא למניינה מקולקלת אבללסהרות
 לי' אית בתראה רהוא יצחק בר ר"נ רהא ררבנןרוסתות
 אחאי ררב בשאלתות פ!כטק דכן ררבנן וסתותרלרב
 וסת לה שיש אשה הסכך ור"ח פ"ס( סי' מצורע)פ'
 סהורה וטצאתה ברקה ואח"כ וסתה בשעת ברקהולא

 לברוק צריכה לנתחלה נראה דמיהר לבעלהמהורה

 הוסת.בשעת
 ורב(. ור"ה אלמא ר"ה ע"א ס"ז)נרה

 תשמיש 5פני ברקה ה"פ רשב"ם לפי' 21דיקה נדדע1(
 ער לשכהט אסורה תשמיש לפני הערואבר

 אבר לא אפילו תשמיש לאחר אבל שני' פעםשתברוק
 הכא מיירי איינ תשמיש לפני בריקה 5עולם צריכההער
 שתברוק עי לשמש אסורה אבר אם תשמיש שאחרבער

 אבל ראשון תשם5ש אחר מיר לשכהט רוצה אםאפילו
 זה כרר פעמים ב' תברוק למה כי מותרת אבד לאאם
 זה.אחר

 בדקה(. ראה ע"ב ס"ז)נרה
 ו5כן ביום מטותיהן בורקין אימא בגמי בדיקה בדעה,ז(

 דאמרו דאע"נ המלך( מונבז )את לשבהמזכירין
 לעיין רוצה דאם פורו מ"ם למחר בהו ומעיינא וכו'ב"ש
 בירה. הרשות הנר לאורבלילה

 איכטש(. רעה ע"א י"ז)נרה
 וקשה פלויי ודפלי פ"ה בחתיכה פ5יני כי בנמ, נרהח(

 די"ס בחתיכה דם 5ראות דרך אין השתאדאאכ



רעו נרקכ~ר 14וצך חמשמטדרצ נו"ן מעיגת מילהעים התדספותקובץ

 בין חציצה והוי '2פופרת כמין העשוי' בחתיכהרפליגי
 ורבנן זה בענין לצאת רררכה מטמא רת"ק לבשררם

 זה בענין לראות ררכה אין הוא נרות ררם אע"גסברי
 גם פלויי נפלי אבל הכתוב. שטימא נרות דם זהואין
 בבשרה. ונוגע הוא נרות דרם כיון מממאי1רבנן

 כי(. ר"ה ע"א כ"ב)נרה
 רר' פליני רבהא מקוצי ז"ל שמעון ה"ר ופירש נדהמ(

 בחתיכה רם לראות אשה של ררכה סבראליעור
 דר2ננן טמאה לראות רגילות שנשים כררך שראתהוכיון
 ואע"נ בחתיכה רם לראות אשה של ררכה איןסברי
 רגילות שנשים כררר ראתה שלא וכיון פלויירפלאי
 וכן בבשרה נונע ורם נרה רם רהוי אע"ג טהורהלראות
 שלה מקור שנעקר באשה שכף12ן רבינו מעשהעשה
 וטיהר החיצון כבית לה נופל הי' בשר תתיכותוככרן
 בכך. לראות נשים ררך שאין כיון לבעלהאותה

 ב'(. כלל הרא"ש ע"א כ"ב)נרה
 מלובן אשה למעוטי לי למה הריב"ן הקשה רדבן נדה,י(

 רמים רר' רמי' מרמי )ימ.( לעיל ממעמינןהא
 בק"1 ראתי הו"א רמ"מ דרצירי1 לא 1ת1 באשהטמאים

 אשה בלובן מיטמא )בזב( באורם מיטמא רלאמאיש
 כש"כ.לא

 למעומי(. ר"ה ע"ב ל"ב)נרה
 שנתעסקו נשים שתי )רתניא רברייתא ואור"ת נדהיא(

 שנתעסקה איירי טמאות( שתיהן וכו' אחרבצמור
 היינו הראשונה נשאלת היתה ואם זו אחר זובצפור
 מטמאין אנו חברתה ונ'2ביל ונתעסקה הואיל אותהמטהרין
 גמורה. טהורה שהיאהראשונה

 מ"ש(. ר"ה ע"ב נ"ח)נרה
 וטיפי למטה רסים טיפי בה היו בנמ' כתם נדה,יב(
 קטנים למסה פ"ה כגרים ער בעליון תלינן למעלהרמים
 כנרים ער טאכולת ברם הנרול בעליון תלינן גרוליםלמעלה
 למנקמ הו"ל ולמטה למעלה נקט אמאי יןימהדזדןן

 למעלה החגור מן למטה למטה רה"פ דנ"ל וקטניםגדולים
 בעליון נתלה שלמטה אותו בעליון תולה החגור מןלמעלה
 מעלמא נמי תחתון אתי מעלמא שעליון כמוראמרינן

 ומצאה בכגרים נתעסקה 12נמ' בו נתלה כנריס ועהאתי

 מכגרים בפחות נתעסקה הה"ר אור"י ועור כגריסעלי'
 כנרים. עלי'ונמצא

 נתעסקה(. היו, ר"ה ע"א נ"מ)נרה

 כיון מיהו ררבנן לכתמים הנח נגמ' כתמים נדה,ינ(
 לאו אי מקלינן לא מנופה כתם לבאררנילות

 כדפרישית. בצבע למיתלי ראיכאמשום
 הנח(. ר"ה ע"ב ס"ב)נרה

 ת51ין אין דעכשיו כתב ז"ל הרמב"ן גם כתם נדה,יר(
 ונמנו חזרו הבתולה את בבועל אף שהריבמכה

 לתלות גרולה מכה לך ואין ופורש מצוה בעילת בועלשיהא

 שתחי' ער אוסךים ב"ה וכרתנן בת1לים ממבת יותרבה
 אם לברוק צריך אתה אף כן אומד אתה שאם דעדזאהמכה

 בקיאין אנו אין ועכשיו ראייתח מדם מכתה ךםנשתנה
 לאו. או נשתנה אם לירע הרמיםבטראות

 נ'(. כ5ל הרא"ש ע"ב ס"ה)נדה

 בריקה בהך קמאל מאי וא"ת בתדלים רם נדה,מו(

 הניע בלא ככמ בתולי רם תליית זמן בתוך אפי'והא
 המכה שתחי' ער בתולים ברם דתלינן לב"ה 5ראותזמן

 שמא וערבית שחרית בורקת רבתולה )יא:( לעילאמר
 בבתולים תלייתה זמן שעבר לאחר כש"כ רם"נשתנו
 ראפילו וביון היא שחרית בריקה רהך לברוקשצריכה
 כשמרנשת כ"ש לברוק צריכה ראייה בשום סינשתבשאינה
 אוקמינן וערבית שחרית רלעיל רבריקה רי"לבראייה
 לבעלה איירי והכא בריקה בעיא לא לבעלה אבללטהרות
 בא אם בשפופרת היא בריקה הך 14"נ בריקהרבעיא

 הצררים. מן או המקורמן
 וכולן(. ר"ה ע"ב ס"ה)נרה

 וכו' ששופעות וכולן בגמ' בתדלימ דמ נדד1,טז(
 רוקא דלאו אור"י עצמן את לברוקצריכות

 לילות ר' כ!תוך לילה מכל רה"ה לילות ר' כלכששלמו
 ראמר ללוי טמאה ביום ראתה אם רהא כן אחרי שלליום
 מ"מ לילות הפסירה לא דאמר לרב דאפילד עונותר'

 לברוק צריכה הלכך טמאה ראייה תהא נשתנה ראםמורה

 אם נמי רבלילה אע"ג בתולים( רם )ואינו נשתנהאולי
 בעיא ביום אב5 בריקה בעיא לא מ"מ טמאהנשתנה
 בתו5ים רם ושופעת הואיל 5מימר סמכינן ו5אבריקה
 5רבנן. אפי5ו בריקה הואדהך

 וכו5ן(. ר"ה ע"ב ס"ה)נדה
 ספירה 5או ערב דספירת ספירה טבי~ה, נדה,יז(

 שאינה לי5ה בטבי5ת 2.1וין בגמ' כרקאטרהיא
 ובפסחים כג.( )זבחים 5פירש-'י קשה מכאןמבי5ה.
 וזבה ככו5ו היום מקצת רקאמר יוסי 5ר' רקאמר)פא.(

 וכו' טבי5ה 5אחר מותרת אינה ש5ה בשביעישראתה
 ר5ם"ר משום ב5י5ות ברואה כה2ני ר5א האופירש"י
 עמוד צריך ו5א ספירה חשיבה 5י5ה ככו5ו היוםמקצת
 יוסי כר' ר5א מתני' א"כ קשה והשתא 5מבו5השחר
 עמור משע5ה שעשו כו5ן רתנן )כ.( רמני5ה מתני'וכן

 רהכי דמפריית ספירה 5"ח רב5י5ה כה2מע כשרהשחר
 זוב ימי כ5 מרכתיב 5ה כה2כחת היכי ביממא זבהפריך

 משמע זבה תיהוי ביממא אימר 5קמן אמרינןטומאתה
 זבה. נעשית היא ימיםרבראיית

 הרואה(. ר"ה ע"ב ע"א)נרה
 נמורה זבה מפרש וי"י ספירה מבילון נדה,יח(

 5ר"י 5י' ראית כיון 5ה כה2כחת היכי יוסי5ר'
 בשביעי הרואה זב רקאמר היום בתח5ת ככו5ו היוםמקצת
 רסוף נמי ה"ה ז' ויש5ים היום התח5ת סותר אינוש5ו
 מקצת מ"מ בכך סה ב5י5ה ראתה ואפי5ו ככו5והיום
 יוסי ו5ר' דא"ת שימור 5יהוי היום וסוף ככו5והיום
 סקצת 5י' ראית 5שמעתי' אמרה ננותאי ונינימא
 ככותאי ר5א )סט.( לעיל אוקמינן ררב ושמעתי' ככו5והיום
 מקצת 5י' אית רכי רי"ך יוסי כרבי רב אוקמינןובנזיר
 של אחרון יום שהוא 5זבה בשביעי היינו ככו5והיום

 שהיא היום שסוף 5"א הספירה בתחלת אב5חשבונה
 הרואה(. ר"ה ע"ב ע"א)נרה ככו5ו. שיהא בופוסקת
 טוהר רם עכשיו 5נו שאין כתב ז"5 הרמבאן נדהימ(

 החמירר ך4סבם טעות לכ55 הרבר יבא ש5אכרי
 כאש וכו' כחרר5 טיפה רם ע5 לישב ישרא5 בנותעל
 5טעות יבא שמא ק5קו5 5ירי הרבר יבא שכאש 5חוי2שיש
 מוהר. ימי ש5אחר לימים טוהר ימיבין

 ו'(. כ5ל הראאש ע"ב ע"ב)נדה
 שהבע5 כה2עה נררים הפרת ולענין קטנה נדרים,כא(

 ור"י( )רש"י אב ב5א לברו מיפר בכהונותחייב



 נחמר אוצר יףמטממתן ני",' מעינת מילהשים התוספותקדבץש
 אחר או בנרות אחר בשנתקרשה רוקא מפוש ר"תאנל
 האב ברשות כבר כשאינה האב מיתת אחר אואלמנות
 רבנרה אע"נ האב ברשות שהיא בעת נתקרשה אםאב5

 מיפר הבע5 אין שהזקינה ואע"פ האב מרשותויצתה
 נישואין. 5אחרא5א

 י"א(. כ55 אשר"י הנהות ע"ב נ"ז)כתובות
 רבינו לפני שפירש יומף ה"ר ובתומפות נרריםכב(

 מוקי רוקא ר5קמן פירש כבור מנוחתושמוא5
 אשתו המריר רקתני הסטה בתשמיש 5קישוטי'רת5ינהו

 שפיר משמע מקישוט המריר קתני ולא תתקשטש5א
 כה2סע מ5יהנות המריר דקתני הכא אבל תתסשטש5א

 מרירה. מכהטשמהנאה
 הכא(. ר"ה ע"א ע')כתובות

 הפירות כ5 קונם אומר ארם אם אור"ת והי' נרריםכנ(
 יעבור ש5א וא"א הואי5 חייל 5א ע5ישבעו5ם

 בשינה עיני קונם אמר ראם )טו.( בנררים)כראשכחן
 וא"א הואי5 עליו שינה 5אמור הנרר חיי5 ר5אבמתם
 5עשות ש5א 5ו ראפשר אע"ג שינה( ב5א ימים נ'5היות
 שהוציא כיון מ"מ עליו הפירות כ5 יאסרו ו5א רבראותו
 הנרר חייל ו5א הוא שוא נרר שבעולם הפירות כ5מפיו
 נ'(. כ55 הרא"ש ע"א ע' )כתובותכ55.
 הני נקט אמאי נכרים לשון 5מ"ר וקשה נרריםכר(

 בלשונם נוררים שהם ה5יטונות בכ5 5ימא5ישני
 אחרי נרר יהא כ5שונם יהא אם וראי ד14יך"י נרריהא
 ה"ה 5שון האי יבינו לא אפילו רמתני' והני מביניםשהם
 אוכ5 שאיני ביו"ר רגורסין יש לך אדכל זטאנינרר.
 בו .שיש רבר ע5 א5א ח5ין נררים אין רהא וקשה5ך

 שאיני ואומר 5אכול בו דממרבין מיירי וזטב~אממש
 רבמירי משמע רבנמ' 14ןך"י אין שאני קונם ככוווהוי

 מכהט בו שאין רבר בזה קרי לא ביו"ר שאיני אףרמאכ5
 ברבור 5א מכה2 בו אין רהתם וכו' ישן לשאיניו5"ר
 יש מזכיר שהוא במאכ5 מ"מ הכא אב5 בשינהו5א
 מכה2.בו

 שאני(. ור"ה כ5 ר"ה ע"א ב')נררים
 וחבירו אסור הוא ממך אני מורר בנמ' נרריבןכה(

 תנא הא 5אשמעינן אתא מאי תימהמותר
 כהסמע לא ממך רמוררני ראשמעינן ןי"ל הכיבברייתא
 ממונו. מורר ר"ל חרם רהריני אע"ג ממונומורר

 אלא(. ר"ה ע"א ה')נררים
 ורנלים ירים מצינו 5א א"כ ריצב"א והקשה נדריםכו(

 נרר יהא חבירו עם ארם שירבר מה כ5רא"כ
 שאני 5גירמא נרר הוי לך אוכ5 או אוכ5 אני אמרשאם
 בשאיני או אוכ5 כשאני ררוקא מירי ר5"ק ןי"לאוכ5
 ב5א 5ך אוכ5 איני או 5ך אוכ5 אני אב5 יר הויבשי"1
 אינו אוכ5 רשאני פירש י"י במיהו כ55 יר הוי 5אשי"ן
 סוררני. ב5אסוכיח

 5יתני(. ר"ה ע"ב ה')נררים
 לפניו זה ככר לקמן ראמרינן ואע"נ קרבן נדרים,כז(

 ריורע כה2ום רהתם י"ל אמור קרבן הר"זואמר
 אבל כקרבן 5ומר ונתכוין קרבן היותו 5ככר אפשרראי
 הוא חטאת( הרי ואמר לפניו עוברת חולין )בהכמעהכא
 5אמור נתכוין ו5א בנרבה חפחשת 5התפים שיכו5מבור
 בנרבה. באה חמאת ואין נרבה א5א כחטאתבהמה

 הרי(. ר"ה ע"א ו')נררים

 נבי ראמר רלשמוא5 ריצב"א פירש מנדדה נררים,כח(
 אוכל שאני עמו שיאמר רבעי מופרשנימוררני

 שאיני עמו שיאמר רבעי 5ך אני מנורה נבי הכאה"ה
 די5ך אמות בר' קיימא ר5א רילמא רא5"כ 5ךאוכ5
 ר5א שמוא5 מורה וראי רהנא נראה דלך"י 5י'.קאמר
 ראמר ר"א בהרחקת 5ספקו ראין לך אוכ5 שאניבעינן
 נירוי 5שון להזכיר רני5 ארם שאין לפי נירוי ב5שון5י'
 שננאי 5פי ש5ך בר"א אעמור 5א 5חבירו כשא"5 עצמוע5
 להרחיק בפירוש אומר א5א 5עצמו נירוי 5ןון 5הזכירהוא
 ונר נע 5שון ר"5 הוא נרר 5שון וראי א"כ סמנור"א

 מהנאתו.ומרוחק
 מנורה(. ר"ה ע"א ז')נררים

 5חרטת ש5יח שיעשה מהו בע5 א"5 בגמ' נרריםכט(
 5י' רשרי מומחין ת5תא מכנפין אי א"5אשתו

 שמא דחיישינן דכשר"י סאי טעמא וצ"ע 5א לא ואיאין
 שכאש 5כנופייהו אחריהם לחזר לטרוח טרור שהואמתוך
 וישנה אשתו 5ו שאמרה והחרטה הפתח מרבריישכח
 יפה. יפה החרטה 5יישב כרי עלי' ויומיףרבורה

 אמר(. ראה ע"ב ח')נררים
 א5יעזר הר"ר והקשה ז' כלל בהרא"ש)דשם

 שהנורר החכם שירע רק ש5יח צריכה היא 5מהממי"ץ
 רהתרת הנורר רעת בלא אפי5ו 5ו 5התיר יכו5מתחרט
 ש5 שאשחו דצא דמ~ירש הבע5 כהפרת הויאחכם
 וה5ך 5רבו כבור ח5ק והוא נררי' שיתיר 5ו אמרהרבינא
 מרעתה(. ש5א5פניו
 בפני ש5א היתר מועי5 אם הקשה וישב"ם נדרים5(

 שצריך נרר )כע.( בניכרן אמרינן אמאיהנורר
 שתתבזה רוצה ארם ראין משום יחזיר לא חכםחקירת
 דא4 ר"וע דרנירץ תתבזה ולא שליח תשלח בב"ראשתו
 א5מנה )צו.( בכתובות כראמרינן ביזוי יש ש5יחע"י

 שתתבזה רוצה שאינה הכא כש"כ וכו' בב"ר ש5אמוכרת
 ז"5 שמשון רבי הורה דכן נררנית שהיא עלי'ויאמרו
 בפני' ש5א רמתיר 5חכם בכתב נררו חרטת ארם ש5חראם
 פא.( )קירושין בע5 רהפרת מההוא ראי'והביא

 ז'(. כ55 הרא"ש ע"ב ח')נררים
 ופי' והימנו ע5י הריני רשעים כנררי בגמ' נרריםלא(

 רמי וקשה בקונם ע5יו ראסר א5יעזרהר"ר
 5פניו ככר שהי' רמיירי יי"? עליו 5אסור בא מהירעינן
 קאמר ש5פניו ככר אההוא א"כ ע5י רשעים כנרריואמר
 רנרר לדשב"מ ינך4עמ 5אכו5 בממרבין מייייאיינ
 כ5 קרבן הביא ראם ממש בקרבן היינו רקאמרבקרבן
 5הביא מחייב 5א נרירא רעלי ניחא והשתא 5זבוחרהו
 קונמות 5ענין רוקא היינו 5קרבן יר רע5י רהאקרבן

 5פרש. 5ו הי' רא"כ ןא"רןונרבות
 כנררי(. ראה ע"א ט')נררים

 מתנרבים רכשרים כיון א5יעזר הר"ר ואומר נדרים5ב(
 תפים נכר 5עזרה חוץ נם בעזרה צרבשום

 כה"ג מתנרבים 5א רכשרים ואע"נ זה ב5שון הנדבהשפיר
 בעזרה כשהוא אף צר בשום כ55 5"ה כשרים נרריאב5
 ואתי באחריות חייב ויהא תמות שמא חששא איכאנמי
 ב5ום. אסר 5א כשרים כנדרי הלכך תאחר רב5 תק5ה5ירי

 כה55(. ד"ה ע"ב ט')נררים
 טוב בתומפתא יהורה ר' רקתני דהא וי"5 נדריםלנ(

 קם"ל מובה .עצה כ5ל נורר שאינו ומזהמזה



רעי נהמר אוצר דהשמטדת נו"ן מעיגת מילראים התוםפותקובץ
 ומזה מזה מוב ר"ם ראיירי ואיירי איסור לעניןולא

 לישנא. האי נמי אר"י ר"ם קאמר איסוררלענין
 ר"י(. ר"ה ע"א י')נררים

 רבעינן כר"מ רהלכה פסקו וראי הלכות ובעל נדריםלר(
 נ"כ(. נררים )גבי רכר עמא וכן כפולתנאי

 לאו מכלל לי' אית רר"ם לו:( )שבועות יאמרינןוש~ע"ג
 אור"ת הי' הוא איסורא ונרים באיסורא הן שומעאתה

 שאוכל. ראמר כיון הוא ממונא בה ראית איסורארנררים
 אות נו"ן מערכת ח"ב הקובץ בזה )ועיין ממך אהנה אולך

קיאב(
 י'(. כלל הרא"ש ע"ב י"א)נררים

 רל"ה כהסום מותר וכתרומתו אהרן כחלת נדריםלה(
 ע"י חלה התרומה קרושת והלא וא"ת הנרוררבר

 האיסור אין מ"ם די"ל הנרור רבר וא"כ והפרשהריבור
 אסור הי' נמי לכן קורם שהרי הפרשה עאי באשבתרומה

 להתיר. כ"א אינה התרומה רהפרשת מבלכממום
 כחלת(. ר"ה ע"א י"ב)נררים

 אם ז"ל הכהן יהורה ה"ר אומר הי' מנאן נדריםלו(
 יין לשתות שלא או בשר לאכול שלא נהנארם

 באותו בשר לאכול או יין לשתות רצה ושוב מיוחרבזנק
 לשם כך שנהג שמתחרמ בחרטח ויפתח התרה צריךהזמן
נרר.

 ר'(. כלל הרא"ש ע"א מ"י)נררים
 כנזירות. וסיים בנרר פתח וא"ת ונזירדת נדריםלז(

 נדך לנרור רכתיב נרר איקרי נמי רנזירותןי"ל
 די"ל בזה ופתח נרר סתם שבק אמאי מ"ם ~וגנלנזיר
 איסור ראין נרר בתוך נרר משכחת לא רבנרריםמשום
 על חל רנזירות רקאמר ננזירות דאף האיסור עלחל

 שיעשה לענין אלא יום ל' בחר תרתי לחיובי לאונזירות
 ל' קיצותא לי' ואית יזקד~~יל זו אחר זו נזירותשתי
 ולכך חרשים יום שלשים להוסיף שבא לומד לנו ישיום
 בנררים כן לא נזירות על נזירות רחייל למימר שפירשייך
 לתלות לנו אין הארם שמפרש מה לפי אלא לי'רלית
 חל נרר לומר ל"ש ה5כך למחר ולאוסופי לאסורראתא
 נרר.ע5

 יש(. ר"ה ע"א י"ז)נררים
 פר"ת אחר ממקום פתח לו פותחין וחכ"א נדרים5ח(

 פתחינן דלא לך מורה אני החומרא זאתכלומר
 רהיינו אחר ממקום פתח לו לבקש צריך אלא בחרטה5י'

 ממקום רפותחין עליו במחמירין אף פליגי ייבנזנראה ןלך"י לי. מיענשי לא מיענש אבל נרר לא רהכיארעתא
 בדעתו שהי' כיון כלל נרר לו יתירו שלא לאפוקיאחר

 ממקום לו מבקשין אלא בהן וביוצא מלכים5קרבנות
 לא רהכי רארעת פתח ע"י או נררים בשאר כסואחר
 חרמה. ע"י אונדרת

 וחכ"א(. ר"ה ע"א כ')נררים
 פלוגתא האי קתני )ספ"א( בתומפתא ומיהו נדרים5מ(

 בלשון ולא נרר בלשון יהורה ור' יומירר'
 ותימה יום שלשים בנרר יוסי ר' אמר ואפ"הנזירות
 נרר רסתם כחה לרקרק רוצים דיש לנרר יום ל' עניןמה
 קיצותא לי' לית נרר )ד:( לעיל אמר יהא ןל"נ יוםל'

 להחמיר סברא אין מ"מ לעולם נרר רמתם דאעאנלכנ"נ
 יומי ר' אמר ולכך קרבן בה שיש מכנזירות יותרבנרר
 כר' דהלכה נראה הי' דלכ:אורה בנזירות. כמו יום5'

 נמי נמור כנרר וא"כ יוסי כר' הלכה ור"י רר"ייוסי
 נוטה הרעת ןמיךלך יום שלשים ריו נררו על עבראם

 יהורה. כר'רהלכה
 אבל(. ר"ה ע"א כ')נררים

 שלא יאמר ואם כתב ממי"ץ אליעזר וה"ר נזאריכםמ(
 פיו הרי נתכוין גמור לנרר אלא לזרזנתכוין

 נרר. והוי שויןולבו
 א'(. כלל הרא"ש ע"ב כ"א)נררים

 פותחין לעיל ראמר דהא וי"ל ילפרה נזארים,מא(
 מעיקרא הנרר מן כשמתחרמ רוקא היינו בחרמהז

 רצה לא ולכך לא ולהכא סכאן אלא מתחרמ כשאינואכל
 נררת. רהכי ארעתא שאמר ער להתירו נחמןרכ

 ושריא(. ר"ה ע"ב כ"ב)נררים
 הנרר את מתירין רשלשה בגם' הפרה נדרים,מג(

 ראמר יהורה מררבי לאפוקי וכו' לו:()בכורות
 משלשתן מהם אחר שיהא והוא בשלשה נרריםהיתר
 רומיא נדרים רהפרת מומחה ריחיר ומשמע וכו'חכם

 בעיא ה"נ סמוך בעיא התם מה ה' מוערירמומחין
 הרמב"ן. רעת זהוסמוך

 אין(. ר"ה ר"ן ע"א :"ג)נררים
 וכו' הבאי ושבועות הבאי נררי ווטבדעה נדריםמג(

 פירות כל עלי יאסרו אמר לא רהכא חילקור"י
 הלכך פירות כל אמר והתם וכו' ראיתי לא אםשבעולם

 פירות אכילת בלא להיות לו רא"א שוא שבועתהוי
 וישן אותו מכין ימים ג' אישן שלא שבועה האומרכראמר
 קכ"ה(. אות נו"ן טערכת ח"כ הקובץ בזה )עייןלאלתר

 ו'(. כלל הרא"ש ע"ב כ"ר)נררים
 ביושבי מותר הים מיוררי הנורר במשנה נדריםמר(

 מרובה לזמן אחת פעם העוכר ארם ומיהוהיבשה
 מיוררי והנורר הים יוררי מיקרי לא שם לעבור רגילואינו
 מעכו קהולכים ראוחם בגם' לם"י ןאפילו בו מותרהים
 מ"מ בה שוהין ראין נהי החם הים יוררי מיקריגיפו
 נינהו. בים תריר לעבוררנילין

 הנורר(. ר"ה ע"א ל')נררים
 לחבירו בית שהכהשכיר ז"ל ר"ת הורה מנאן נדריםמה(

 לכהשכיר נשאר שלא רכיון עליו לאוסרו יכולאינו
 עליו. לאוסרו יכול אינו בבית ירתפיסת

 כ'(. כלל הרא"ש ע"ב מ"ו)נררים
 כתב הנורר לפי הכל אומר יהורה ר' במשנה נדריםמו(

 כרבי מרבוותא הך פסיק קא ז"להרמבאן
 ראי' לן לית כיחיראה לי' רתני אע"ג מסתבר וכןיהורה
 עלי'. רכנןרפליגי

 נ'(. כלל הרא"ש ע"ב נ"ה)נררים
 של ברעתו מה וא"ת התרה דזצבדעדג נדריםמז(

 בפניו שלא התרה לו מועלת היתה מהצרקיהו
 מצמער הי' רצרקיהו די"ל לו התירו למהוסנהררין
 ממלאכת מתבמל והי' השבועה מגלה הי' שלא עלכיותר
 החכמים על רמצוה רעיי"ל מצוה לרבר כמו והוישמים
 מתירין. מצוה ולרבר המ5ך רצון5עשות

 אמרו(. ר"ה ע"א ס"ה)נררים

 אליעזר ר' הרב פי' מחבירו הנאה המורר נדריםמח(
 אלא לו מתירין אין חבירו לרעת שנררממי"ץ

 אלא לו להתיר אין נרר רלרעתו רכיון מרעתו פי'בפניו

 כרחזינא התרה הויא מדעתו שלא התירו אם בויתומרעתו



 נחמר א~ר ההשמפות נו"ן איכת מילאים התומפחקובעש

 נבוברנצר בפני שלא נררו והתיר הדור צריק שהי'בצרסיהו
 שהנורר היכא בפניו צריך ראין ז"ל אדך"ת הי'ןעדך
 רוסיא רוקא אלא לו י2עשה טובה מחמת ולא מרעתועשה
 הי' צרקיהו וכן בתו יתרו לו נתן הנדר רמחמתרכד2ה
 קלונו. יתנלה שלא כרי להורגו נבוכדנצר בירמסור

 ב'(. כלל הרא"ש ע"א ס"ה)נררים
 רבא אמר ואחר אחר קכל פתח צריכין בנם' נדריםמט(

 שבועה שיאמר ער ראמר היא שמעון ר' מניהא
 ור"ש ר"י דקיי"ל אע"נ ז"ל הרמב"ן כתב ואחר אחרלכל
 כוותי'. הלכה כר"ש לן רסתם כיון בהא כר"יהלכה

 ה'(. כלל הרא"ש ע"א ס"ו)נררים
 יחיר יב.( )תענית בנם' תענית בדרי נןאךיבם,נ(

 בו ופגעו כולה השנה כל תענית עליושקיבל
 מפרשים ויש וכו' הענית במנילת הכתובים מוביםימים
 שפותחין כשם בכך לו ופותח חכם אצל שילך נררוירחה

 פירושא האי ז"ל הרמב"ן וכתב מובים וימיםבשבתות
 למקצת חזינן מיהו אלא הוא רמסתבר פירושאבתרא
 מכד2 נרר לאו רקתני נררו ירחה רהאי ראמרירבוותא
 תענית קבלת אלא נרר עלי הרי בלשון ראפק"הוא

 למיעקר ממש כנררים חמירא לא תענית וקבלת הואבעלמא
 תענית. רמנילת ואפילו טוביםימים

 ה'(. כלל הרא"ש ע"א ס"ו)נררים
 ואהררה ונרשה בעלה ושמע שנררה כגון בגם' נרריםנא(

 לה מיפר מצי רמי כשתיקה מר אמר איביומי'
 הלכה ולענין לה מיפר סצי לא דמי כהקמה מר אמרואי
 לחומרא נקמינן אפשיטא לא רבעיין כיון ז"ל הרמב"ןכתב

 וגרשה בעלה ושמע רנדרה והיכא רמו כהקמהרלגרושין
 לה. מיפר מצי לא ביומי'ואהררה

 ולענין(. ר"ה בר"ן ע"א ע"ב)נדרים
 כל לאפומרופום האומר בגמ' שליחות נדרים,נב(

 יונתן רבי לו אמה וכו' אשתי שנוררתנדרים
 לא והא וכו' כמותו ארם של שלוחו התורה בכלמצינו
 תימא וכי שםיעה בעי לא אלמא בעל כלומר ליהשכרע
 שכרעה ראיכא הכא ושאני שמיעה רבעי לך אימאלעולם

 כאלו לי' הוה כמותו ארם של רשלוחו וכיוןראפוטרופום
 ז"ל יוסף רבי הרב בשם בתוספות ר2ךמ בעלשמע
 רבעל מירי איכא מי שמיעה רבעי איתא ראםרליתא

 הלכך )יב:( בנזיר כרמוכח כה2וי מצי ושליח מפר מצילא
 מאי אפוטרופום שמע רכי שמיעה בעי רלא מוכחשפיר
 נמי שליח שמע לא רהא כרפר מצי לא רבעל כיוןהוי
 מיפר. מצילא

 והא(. ר"ה בר"ן ע"ב ע"ב)נררים
 פירש ז"ל ממי"ץ אליעזר יה"י הפרה נדרים,נג(

 שהפר להוריעך אלא הוא הפרה לאו ואכלירטלי
 שיבטל וצריך יוחנן ר' קאמר אמאי הפרה הויא ראיבלבו
 שיהא בלבו חשב בוראי ואכלי טלי לה ראמר כיוןבלבו
 אמד ולכך לה האסור רבר להאכיל רוצה שאינומופר
 ליכי מופר בלבו שיאמר כלומר בלבו שיבטל וצריךר"י
 )טו:( רברכות ההוא כי רם בקול יוציא לא בשפתיואבל
 וכו'. בלבו ברהם"ז ארם יברךלא

 ט'(. כלל הרא"ש עאב עאז)נורים
 כופהו רבו חל שהנזירות יאע"פ דבזירות נדריםנר(

 נשתחרר אם אבל יחל בבל עובר ואינו ייןלשתות
 נררה ואם אותה כופה אינו האשה 1284ל נזירותוכד2לים

 אכ5י צאי 5ה ואמר יין 5שתות וש5א בשר לאכולש5א
 בלבו לח שיפר ער אותה כפה ואפילו הפרה אינוושתי
 פפי"ץ. אליעזר ה"ר שפירשנמו

 י'.( כלל הרא"ש ע"ב ע"ז)נררים
 כתיב המטות ראשי נררים בפרשת והא בנם' נןאךיםנה

 מופחח ביחיד יוחנן רבי ואיתימא חסרא רבאמר
 ביחיר נמי הכא הזה כלשון י"נ בפרק כתב שמואלורבינו
 מובהק. רב כלומר בנם' בקימומחה

 ביחיד(. ר"ה בר"ן ע"א ע"ח)נררים
 שאני אלו וענבים תאנים קונם אמרה בכך2נה נדךימנו(

 לתאנים הפר קיים כולו לתאנים קייםטועמת
 חכמים אבל ובגם' וכו' לענבים אף שיפר ער מופראינו

 הפר שהפר מה הפרה מה להפרה הקמה מקישאומרים
 אבל בהלכותיו הרמב"ן וגירסת קיים שקיים מה הקמהאף

 הקטה אף הופר לא שהפר מה הפרה מה אומריםחכמים
 קיים. לא שקייםמה

 אבל(. ר"ה בהר"ן ע"ב פ"ז)נררים
 לתת רוצה והוא מחתנו הנאה המריר במשנה נןאריב2נז

 נתונין האלו המעות הרי לה אומר מעותלבתו
 שאת מה לה ראמר אלא ל"ש רב אמר וכו' במתנהלך

 רבר לכל שלה המתנה הויא רלא בפיך ונותנתנושאת
 לה אמר אבל הבעל קנה לא וכו' ע"ם לה אמר אםהלכך
 ע"ם לה אמר הרר וכי בעל יתהון קני עשי שתרצימה
 בעלה כיר אשה ריר כלום ל"א בהם רשות לבעליךשאין
 באיסורי רהיינו שמואל לנבי כרב דהלכה ופר"תרמיא
 כוותי'. קאי ררב בעלה כיד אשה ריר מאיר כרביוהלכה

 כשמואל. פסקוהרמב"ן
 קירושין ל"ש, ר"ה ע"א פ"ח)נררים
 ור"א(. ר"ה ע"בכ"נ

 לאבא נהנית שאני תניא בגם' הפרה נררים,נח(
 לא אומר נתן רבי לפיך עושה אני אםולאביך

 בעל שאין הוא מעמי' מסתברא אליעזר רבי הרב פירשיפר
 רלא דעדך לבעל '2תשכה2 ער חל ולא שיחול ערמיפר
 רברים הוי ישפיר דנראה לבינה שבינו נרר לי'חשיב
 להנות תאסור בעלה לפי שתעשה שע"י כיון לבינהשבינו
 דרבי דמפעכ84% בשכינותי' רע שם בעלה כד2יאהאביה
 כרפר בעל ראין לי' רסבירא משום יפר לא ראמהנתן
 שיחול. קורם מיפר רבעל סברי ורבנן הנרר שיחולעד

 תניא(. ר"ה ע"ב פ"ם)נררים
 הבעל אין סבר נתן ררבי בגם' הפרה נדרים,נט(

 וחפרה כ"ר( )ישעי' דכתיב נרר חל אא"כמיפר
 כד2כוע היכי לפרש ידעתי לא אליעזר הר"ר פי'הלבנה
 וחפרה הש"ם נקמי' בעלמא רלמימנא ונראה מהכאלי'

 במה בנה כאילו המקיימו הוא נראה האיסור בניןבניינה
 אליעזר הר"ר לשון איסורא שאין במקום מסבראוטעמא
 והפר רכתיב משום רר"נ טעמי' רגרסי מפךיםן84יר2
 יפירנו הנרר עלי' שיחול לאחר רכושמע עלי' אה2רנררה
 כד2עת ערוכרם מחובות מפר דכתיב כד2ום ררבנןומעכמש
 הר"ר אמר זה וגם יפר האיסור שיחול קורםמחשבה
 מימנא. אלא ראינואליעזר

 רכתיב(. ר"ה ע"א צ')נררים
 לדור מותר מתם סנכסיו הכד2כיר הריר ואם נדריממ(

 5הדירו העתו הי' לא רמילתא דסתמא ביתבאותו
 או בית לו יש אם ןכן לו סבוררין שהן סנכסיםאלא
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 מהן ליהנות המודד פותד בקצבה אחר ביר טושכרמדחץ
 אסוד ולרביע לשליש למחצה אחר ביד מושנדיןאבל
 השותפין(. פרק בנדדים איתא)וכן

 ס"ח(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"ג)ב"מ
 בביטול מצוה דבר על הלין דנדרים דהא ועוד נרריםסא(

 אמר כיצד )טז.( בנררים כרתנא אייריטצוה
 לה' נדד ירור מכי וילפינן וכו' לולב נומל שאיניקונם
 לקיים נדר אם ~שבנל עלי' חייל שם של בדבראפילו
 שלא או ביוהכ"פ אוכל שלא קונם שאמר כגוןמצוה
 על חל איסור דאין חייל לא וסריפות נבילותאוכל
 )כז.( לקמן לי' דאית בתירא בן יהודה לדי ןמיהואיסור
 לבסל שחלין נררים כש"כ חייב המצוה את לקייםרנשבע
 יצחק(. )דבינו לקייםשיחולו

 רכי(. ר"ה ע"ב כ')שבועות
 נקרא כמ"ד שמואל סבר )יא.( ובתענית נזירותסב(

 רצירץ קדוש נקרא אם"ה דהא קשה ומיהוחוטא
 ה"מ קרוש נקרא דאמר למאן יאפילו אליעזרהה"ר
 שאמר כיון אבל אחר יום או מחר רמפרש זמנוכשקובע
 תענית מקבל אינו וא"כ איסת מפרש ואינו בתעניתהדיני
 דשמא נראה לכך רשעים כנדרי הוי יום לקבוע שירצהדק

 כלל. יעשנו לא שמא או מראי יותריאחד
 הריני(. ד"ה ע"א מ')נדרים

 דלא פירש ור"י מגלח מצי לא ספיקו על בנם' נזירותסג(
 דאמר וכמאן הקפה דעבד כהסום לגלחמצי

 לרחות יכול אינו דסספק הקפה שמה הראש כלרהקפת
 לא הלכך מודאי חמור ספיקו הוי הלכך דהקפהלאו
 ספיקו אין בנדרים במתני' אבל בספיקא נפשי'מחית
 מודאי.חכיד

 על(. ד"ה ע"ב י"ם)נדרים
 א"ר לאכול ובא צרכיו והעושה סעורה נטייי,סד(

 אמר ורש"י נטילות שתי דצריך יקר בריעקב
 באחת.רסגי

 י"א(. כלל אשר"י הגהות ע"א מ"ו)בדכות
 חסידא זומרא דמר הא כי בגמ' ושמתא נירויסה(

 נפשיה משמית שמתא רכ בי בר מחייבכי
 כדי עושה הי' שזה פר"ת רב בי בר משמית והדרברישא
 עכשיו אבל רב בי בר של הנידוי להתיר ישכחשלא

 זכור שלו להתיר זכור שהי' כך מתוך נפשי'שכה2מית
 הי' דלכפרה פירש רך"י רב בי בר של להתיד נמייהי'
 ואע"ם מרבנן צורבא שמנדה במה יענש שלא כךעושה
 העונש מן ירא הי' אעם"כ מה"ר שמתא חייב הי'שזה

 ונגמי מחביריו ד"א עצמו מרחיק הי' נפשייבמעימת
 שרי והדר הבית בני משום לנפשי' שדי לביתי' עיילכי
 החייב. על ויכפר זכאי שיבא כדי רב בילבר

 כה2מת(. ר"ה ע"ב ז')נררים
 צריך תנאי על נירוי )יא:( במכות ראמרינן הא נידויסה*(

 בשעת מסופק שהמנודה בדבר ה"ם י"להפדה
 דבידי וגנבי דאמדינן התם ני התנאי יתקיים אםהנירוי
 אבל כלל תנאי אין כאילו והוי לשומרו יכול לעהשכרם
 )ר"ת(. הפרה צריך אין התנאי לקיים שבירוהכא

 ובשמתא(. ד"ה ע"א ס"ט)כתובות
 להתיד ארם בני י' צריך בחלום נידוהו בנמ' נידויסו(

 לראוג לו יש נבואה כעין הוי שחלום לפי15
 טותר הוא ואז בעשרה להתירו צריך לכן הפודענו:כק

 גנגם' שדיא. שכינה עשרה בי דאכל שנידוהו ב"רבאותו
 שלמא ויהיב דרכים אפרשת וליתב ליזיל )עשרה( ליכאואי
 לו ומועיל הלכתא רגמרי עשרה לי' רמקלעי עד י'לבי

 דדכים פרשת דנקט ן1קא היסורין מן להגי1 לולתלות
 גוידש מבעיד יותד יחד ב"א עשרה למצא דנילותששם
 סועיל. זה אחר בזה דאפילו לפרשיש

 ואי(. והוא, צריך, ד"ה ע"א ח')נרדים
 החלב במקום בשר כיטמנקר כתב אב"ן ויבינו ניקורסז(

 ובשאד חלב של בסכין ינקר הכליות במקוםכנון
 אחר בסכין ינקר בסכין ניקר אם בשופי כגוןמקומות
 שבו. החלב נםהכל

 י"א(. כלל אשר"י הגהות ע"א ח')חולין
 ניקוד על לרש"י לויה סגן ר"י השיב חיה ניקורנח(

 ועז שה שור של כמו לנקרו מצוה חיהיריכי
 הידך בכל בחיה אסור הבהטה בירך שאסור מהוכל

 שומן וכן בלע"ז צנקרו"ן שקורין הימנו שלמטהובשוק
 חיה בין דבותינו חלקו שלא לפי וכו' הנשה גידשל

 האסורים וגידין המזבח ע"ג הקרבים בחלבים אלאלבהמה
 ליטול צריך דם משום האסורים גידין אבל חלבמשום
 בבהמה. כמו החיה מןגם

 א'(. כלל אשר"י "בהנהות ע פ"ט)חולין
 החתן סועדין שהיו מעשה הי' וכבר נישואיןסם(

 ולא החופה בבית שלא א' במקוםושושבינין
 כהך בדכות ז' לברך אברהם ברבי יצחק רבינוהניח

 ואשד בסעונו שהשמחה לברך הנהינ רב~ך2א"םדשמעתין
 הכמטתה כשעושין הנשואין אחר שבת מוצאי בליליברא
 סעודת במקום אנלו אם אבל בביתם וכלה חתןאצל

 וריפבבנ"א ז' כל ברא אשר דמברך שם משמענישואין
 צידוף עאי חתנים לבית הפתוחים בבתים לבררהורה
 אין שאפילו יהודה ה"ר בשם אמר יחיאל ןדן"ךשמש
 כולם שבחופה אותם עם לאכול שהתחילו כיון שכה2שם

 כיון חתנים ברכת ומברכין לשמחה כאחדחשובים
 רבר. עמא וכן החופה בשבי5 שתקנו מסעורהשאוכלים

 ח'(. כלל אשר"י והגהות הרא"ש ע"ב כ"ה)סוכה
 לחופה נכנסה אשי רב דבעי הא פירש וי"י בישרששיןע(

 סבוד שהחתן חופה היינו וכו' מהו נדהופידסה
 מספקא כה2"ה נדה ונמצאת חופה בשעת טהורהשהיא
 החתן ירע ואילו קונה בעילה חיבת דשמא קניא אילי'
 יגילים גם עתה כונם ל"ה שמא עתה לבעול יכולשאין
 אם אבל נרות כונסין היו ולא טהורות לכנום אזהיו

 האי לחופה כונסה ואעפ"כ נדה שהיא אותומודיעין
 כשתהי' לבעול כדי חופה רעושה מיר לו קנוי'ודאי
 כשכונם לחתן להודיע שיש ר"י אומר לכןטהודה
 לאו. או מיר טהורה היאאם

 ו'(. כלל אשר"י הגהות ע"א נ"ו)כתובות
 וכו' לרעתה וכו' אבי' שהשיאוה יתומה נישר~נין,עא(

 הגיעה אם דאפילו נראה ברור רבינווכתב
 ומטברו מקח דמקחו בהנזקין דאמרינן פעוטותלכלל
 היא יכולה מעמ מחי5ה דמחילתו וההעד במטלטליממכר
 ולקחה נתרצית אלא בהדיא מחלה לא שהדי מידןלהוציא

 ושתקה. לה שנתנומה
 י"ב(. כלל אשר"י הנהות ע"א ס"ח)כתובות

 מן הניזונית בת רבי אמר בגמ' יתומה נישואין,עב(
 וכי וא"ת ~כסים עישור נוטלת ראשונההאחין
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 ע"פ נחשוב 5א 5מה שקלה רנפשה קורם דנישאתכה2ום
 אחת. בבת נישאות כו5ן היו כאי5ו הנותרותהבנות
 כך ארם בני רסתם כךשום יהבינן נכסים רעישורדי"ל
 עישור נותן הי' קיים האב הי' ואי5ו 5בנותיהםנותנים
 5ראשונה.נכסים

 כ5(. ר"ה ע"ב ס"ח)כתובות
 ר"ב כרצב מאיר רבינו השיב וכן ר"ח פירש)דמן

 ר5א א5א נכסים עישור יהבינן 5א רבר ש5 קצרוז"5
 ראכררני' היכא אב5 קמצן או וותרן הוא אם באבהכרנו
 באב. שמין א5א נכסים עישור 5י' יהבינן 5אשהכרנו

 י"ב(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב ס"ח)כתובות
 הי' כשהאב מנהג הי' שכר ~טוזטבינין ני~טואין,עג(

 רורונות מביאין שושבינים היו 5בנו חופהעושה
 כשהיו 5מרוע הי' האב ע5 לבנו ונותנין החופה5כבור
 נשים. הם גםנושאים

 האחין(. ר"ה ע"ב קמ"ר)ב"ב
 א5יקום ורבינו אב"ן רבינו שא5ו מלוב בכסיער(

 נכסי על בית שבנה אחר ארם ע5 שמוא55רבינו
 האי כי אמרינן מי יותר או שנה בו ורר אשתו ש5מלוג
 מי השבח את גובה בע"ח 5ענין וכן ואכ5 הוציאגוונא
 חי5קו ש5א אחרי ןהשיב 5א או וגובה שבח כעיןהוי

 בירינו אין אף ניכרת 5שאינה ניכרת יציאה ביןרבותינו
לח5ק.

 מ'(. כ5ל אשר"י הגהות ע"ב ע"מ)כתובות
 רהכותב יהורה כרבי האי רב פסק מלוג נכסיעה(

 אוכ5 5עו5ם בנכסיך 5י אין ורברים רין5אשתו
 בנכסיך 5י אין ורברים רין לה שיכתוב ער פירותפירי

 פסק ךכן )משנה(. עו5ם ער פירותיהן ובפיריובפירותיהן
 א5יבא הש"ם ומףי דשקי5 ראשכחן רכיון משוםריצב"א

 יהורה. 5רבי בעידקא
 א'(. כ5ל אשר"י הנהות ע"א פ"ג)כתובות

 יתנה אם וז"5 בשערים האי רב כתב מלוג נכסיעו(
 5י אין 5ה וכתב נישואין קורם אשתו עםארם

 אפי5ו קיימת מכירתה ומכרה נשאת ואח"כ כ5וםבנכסייך
 ןכרצב מלוג. בנכסי וכש"כ בכתובה הכתוביםבנכסים
 5א בכתובה הכתובים נכסים אפי5ו שכתב מהריצב"א

 בהריא. פירש אא"כ נכסיך בכ55 שזהו 5ומר בעינייתכן
 א'(. כלל אשר"י הנהות ע"א פ"ג)כתובות

 את נושא שערות שתי משיביא כפים נ~טיאותעז(
 את נושא קמן אפי5ו גרו5ים כהנים ןעמכפיו

 )פר"י(.כפיו
 כ"ה(. כ55 אשר"י הגהות ע"א כ')חו5ין

 רנשים ז"5 ה5וי יוסף ה"ר כתב תדרה דין נשיכו,עח(
 לבא בהו מז5זלינן 5א רינא 5הו דאיתיקרות

 הי' שבן ואמך ב"ר שליח ע"י להו כהטררינן אלאלב"ר
 זו אין ז"ל ד82מב"ן דכרצטנ ז"ל. אלפם רב רבורן

 העק ררילמא דעדך בממקנא שיימא ר5א זה 5ריןראי'

 מלך בת כבורה כ5 רכתיב לב"ר לבא הנשים ררךאין
 מרבו. בקבלה הורה שכבר אלא כבורן ואיןפנימה

 ב'(. כלל הרא"ש ע"א ל')שבועות
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 יהשמטותמילואים
 טמ"ךטערכת

 ארעי )ררירת כרבא ז"5 ה5וי הר"ז פסק 1נן סוכהא(
 רטרנ"י ישעי' ה"ר פסק וכן חוא רבתראהבעינן(

 ב"ש הבית בתוך וש5חנו בסוכה ורובו ראשו שהי'ןמי
 כב"ש רטרנ"י ישעיה ה"ר פםק מכשירין וב"הפוס5ין
 אחר - וימשך הסוכה ישיבת ישכח שמא 5מיחשראיכא
שו5חנו.

 א'(. כ55 הרא"ש ע"א ג' ע"ב, ב')סוכה
 שתהא וב5בר כשרה וכו' נשים נכרים סוכת ת"ר כומןקב(

 שעשאה והוא חסרא רב אמר כה5כתהמסוככת
 סן 5הגן מעובה ו5א לצ5 שעשאה פירש ור"ת וכו'לצ5

הממר.
 י"ב(. כ55 הרא"ש ע"ב ח')סוכה

 שאם אומר מרננשבוג ברוך רבינו הי' מכאן כטךמןקג(
 ואק"כ התקרה תחת הבית בתוך סוכהעשה

 העשוי מן ו5א תעשה אמרה רהתורה רפסו5ה התקרההסיר
 ו5א תעשה 5ומר שייך דאין הכשיר הלבן יצחקוה"ר

 הכא אב5 בפסו5 הי' הסוכה רגוף היכא א5א העשוימן
 נמי הכי 5ו גורמת שהתקרה א5א כשר הוא הסכךרגוף

 התקרה. שהםיר אחררכשירה
 כ"ר(. כלל אשר"י הגהות ע"א י"ב)סוכה

 ובין ביום בין פמורין מצוה לרבר הו5כים בגם' כטוכהר(
 וישנים רכשנחים משום 5ראבי"ה נראהב5י5ה

 בכלל הכל והוי מפי לעסוק 5מחר יכו5ים 5הנאתןב5י5ה
 מצוה.עוסקי

 י'(. כ5ל אשר"י הגהות ע"א כ"1)סוכה
 ואינו הסוכה מן הפמור כ5 שמחה רבינו נתנ סוכהה(

 הם. והריומים שכר מקבל איןיוצא
 י"ב(. כ55 אשר"י הגהות ע"א כ"1)סוכה

 רקבע )עמ:( ביומא כרמסיק סוכה בעי 5א פירי כטךכנה1(
 ע"א כ"1 )סוכה רפת. ארעי כאכי5תרירהו

 הי' ממאיך יךטנינך י"ג כ55 ברא"ש ושם תרתי.ר"ה
 5החמיר סובר הי' כי 5סוכה חוץ פירות מ5אכו5נזהר
 כתב ז"ל פךץ רןק"ך סוכה בעי רפירי 5ישנאכהאי
 רברים ושאר ונבינה בשר אב5 סוכה בעי 5א פירירוקא
 תרגימא גמיני הש5ים אם בשמעתין כראמרינן סוכהבעי
 בהו ורמהניא בו וכיוצא בשר היינו תרגימא ומינייצא

 סוכה(. בעי ש"מהש5מה
 י"נ(. כ55 הרא"ש ע"א כ"ו)סוכה

 רחיישינן הנר את יעיי5 רלא קטנה נסוכה סוכהז(
 דמרצטנ ואמרי( ר"ה )בתום' סוכתו תשרףשמא
 )כמו רינה כך חרשה או זהב ש5 שרגא אטי15ראבי"ה

 חרם(.של
 י"מ(. כ5ל אשר"י הגהות ע"א כ"מ)סוכה

 הסוכה ע5 מברך הי' מאיר 1רבינו ברכה מוכה,ח(
 נכנס רקאמר כה2ום בחו5 אף המוציא ברכתקודם

 המוציא 5ברכת ברכה שתקדום ראוי הלכך מברך בהלישב
 ואחענ המוציא מברכין נהנו 5א ךדהעמ הישיבה אחרכהר
 הסוכה. עלברכה

 נ'(. כלל הרא"ש ע"א מ;'ו)סוכה
 כ5ים לזה שהפקיר לזה ערים יש אם מהו סימניןמ(

 עתה אותם וראו מובהק פלוני סימן בהםשיש



יעט נהמר אוצר רהשמטדת גי,' מעיכת מילהשים התוספר1קובץ
 רדירך למימר כמינה כל לא פלוני ומימן פלוני כליבירו

 אעענ מובהק מימן רהוי כיון הוא אחרינא והאישקלתי'
 )פר"י(. עין במביעת מכיריןראין

 נ"א(. כלל אשר"י הגהות ע"א ע')ב"מ
 בנישואי אוכלין אנו האיך וששאלת מצוה כועדדתמ*(

 כשמזמן או לע"ה ת"ח ובת לישראל כהןבת
 נינהו הרשות מעודת הא אורחין לו כשיש או חבירואת
 ולהללו להקב"ה ותשבחות שירות לומר נהגו ע"כשמא
 תריר בריותיו שאר ועם וחוה ארם עם שעשה החסדעל
 מיקרי לא ןץךשןין ךכ2עדדין הרשות. מעודת אינןא"כ
 מריעות בשמחת כגון מצוה בלא שמחה דאיכא היכאאלא
- לאלו ואלו לאלו אלו סעורות שמרבין בחנוכה כגוןאו  

- מאיר. הענ"יושלום  
 מ'(. כלל אשר"י הגהות ע"א מ"מ)פסחים

 היכא ס"ס ממעם להתיר שאין אור"י טפיקא ספקי(
 או ברי' והוא מה"ת אסור הי' הראשוןשהטמק

 באחרות ונתערבה להתכבר הראוי' חתיכה או שבמניןרבר
 אם 2114ל איסור של ודאי נתערב אם כמו אסורהכל

 שרי כולהון רהשתא ונתערבו בתחלה וראיהאימודין
 אחד נפל אם ראסור הוא ומדרבנן רוב ממעםמראורייתא

 ס"ם. ממעם מותר הכל ברוב התערובותמן
 ל"נ(. כלל אשר"י הגהות ע"ב צ"מ)חולין

 אלא נצרכה לא רב אמר אר"י בגמ' דמזןזה מ"יןיא(
 וקשה ימיני רגל בקונמרם פירש יו"ר שללקוצה

 ראשו רהוא ך"ין דממ1ךש אות זה ראין פשיטארהא
 רהיינו יכתבם ונער )צה:( בסנהררין ראמרינן ד14"יןכפוף
 יוער עושה רושם וענשה גקיר אבן נער השליך שאםיו"ר
 מכהט. יו"ר ולא קאמר יו"ד רכעיןיי"ל

 קוצו(. ר"ה ע"א כ"מ)מנחות

 ראביי שפירש כפר"ח לר"ת .ונראה ר1דךה. כ!מ1ך?ב(
 עיבור בעי דלא כת"ק היא מילתא הזמנהראמר

 מעבדו העכו"ם ראם ז"ל ג2ךרך דטא"ך דכין22לשכהה
 עביר רעכו"ם מכהט בו יש וממייעו 1ביו על עומרוישראל
 מפי גמירנא אני אמד רכותי מכיתי מפי רישראלארעתא
 הר"ר נמ"ש העמ דנהגד )כב.( בע"ז כדאיתאממך

 ודץך"ך המקומות בכל מצויין ישראל עבדנים אין כי1רוך
 שהוא בשפתיו להוציא צריר אם נמתפק ז"לברדך
 רבעינן הגט כתיבת דכן ומזוזות תפילין ס"ת לשםמעברו
 במחשבה. סני אי לשמהכתיבה

 ג'(. כלל ס"ת הל' הרא"ש)מנחות

 מבת יריעה ארם עושה ת"י )ל'( מנחות בנמ' כו"רצינ(
 ר"ת כתב וכו' רפין שמונה נת יער רפיןשלשה

 בשם שאמר ז"ל ר"ח משום שלו תורה מפר בתיקוןז"ל

 לפן הכל גסה בכתיבה אבל רקה בכתיבה דהיינוהגאון

 כהטוממות עיניו דאין ארוכות שימות לעשות ייכןךהנוי

 לא רפין מ' בת יייעה לו נזדנונה נמה שהכתיבהכיון
 וכו' לכאן וה' לכאן ד' אלא לבאן 1' לכאן ג'יחלוק

 בתוך שתים יכתוב לא אותיית ה' בת תיבה לונזדמנה

 חוץ וב' הדף בתוך ג' כותב אלא לרף חוץ ושלשהדף

 הרת. בתוך כולם שיהיו צריכות דושם י14ןר1ידיןלדף
 ט'(. כלל מ"ת הל' הרא"ש)מנחות

 זעירא רב אמר )לא:( מנחות בגמ' תפירה' מ"ת,יד(
 שימין בשני הבא קרע רב אמר חננאל רבאמר

 מרוסנבורק הר"ם את ושאלתי וכו' יתפור אל בשלשיתפור

 כיון ברבק לתקן יכול אם יתפור לא בשלש ראמרינןהא
 עפיצן ללא עפיצן בין מדמפלינ דמגניא משוםרמעמא
 דלא חדא מוב לדבק אומרים אין ןדץשי21 רשרי נראההי'

 נכה2כין ואינם בדפומים המונח.ם תפילין אלא רבקאשכחן
 לכאן מושך זה בו שקורין בם"ת אבל וכו' ולכאןלכאן
 יש אותו ומהרקין אותו גוללין ותמיד לכאן מושךוזה

 מעמא נמי והיינו יותר ויקרע הדבק יתפרר פןלחוש
 לשנות ואין ימ.( )מנילה יקרע שלא כדי התפררשיור
 חכמים. שאמרו כמואלא

 י"ר(. כלל מ"ת הל' הרא"ש)מנחות
 יהורה ר' הרב נתב השימין מנין שיטין ס"ת,מו(

 ב"ם ה' לדבר ומימן מ"ב הגאונים בשםברזילי

 בקורש.סיני
 י"מ(. כלל ס"ת הל' הרא"ש)מנחות
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 דהשמטותמילדאים
 עי"ןמערכת

 מפרר גע"ז להו רלית לרבנן וא"ת זךה עבךדהא(
 יוליך שעה כל אמו מע"ז יעשו מה לרוחוזורה

 ומעמא נהרות ב'שאר שחיקה מהני לא רלרבנן המלחלים
 דלרבנן רי"ל הנהר ירות על אותו מוליכים שהמיםלפי

 אמרינן והכי צמחים טגרל שאין במקום לרוח וזורהמפרר
 ממ:(. )ע"זהתם

 ע"ז(. ר"ה ע"א כ"ח)פסחים
 עכו"ם שברי מצא דאפילו לעיל שמואל דאמר והא ע"זג(

 ראימור מאלי' דנשתברה חזינן רלא מיירימותר
 היכא אבל שמואל( ורבינו פרש"י )כך שברהעכו"ם

 אסור. שברים שברי אפילו מאלי'שנשתברה
 א'(. כלל אשר"י הנהות ע"א מ"ב)ע"ז

 מבמל עכנ"ם בה שותפות לישראל שיש והיכא ע"זג(
 של חלקו משהוברר ישראל חלק לא אבלחלקו

 לי' דלית מאן יאפילך במלי' רהא בהנאה מותרעכו"ם
 נינהו ררבנן עכו"ם איסורי רכל ברירה יש הכאברירה
 רש"י. בשם רשב"ם פירשכך

 ב'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב נ"ב)ע"ז
 רהא תירץ ממי"ץ אליעזר רבינו אבל נאמן אחד עךר(

 ראיתחוק היכא נאמן אינו רע"אראמרינן
 רשנים רומיא ופוחזים ריקים באנשים רוקא היינואיסורא

 סמכינן וכשר מהימן בער אבל שהן כמו תורהשהאמינה
 אשה. ואפילועלי'

 י"ג(. כלל אשר"י הגהות ע"א מ')חולין-
 בפני שלא הריינין קבלו דאם ראבי"ה פסק עד4דיןה(

 דהכחשה הכא כדאמרינן ערות הוי בדיעבדבע"ר
 פירושו והכי ערות דל"ה סשם הוכיח דךיננ"א הויאמיהא

 הערים חוב ל"ה רהכחשה בפניהם שלא העדיםמכחישין
 מזימין אין אבל לפנינו הוא והרי רבע"ר חוב אלאכלל
 חובתן. היא רהזמה בפניהם שלא העריםאת

 מ"1(. כלל אשר"י הגהות ע.'ב י"מ)כתובות

 אתט לומר צריר דאין כה2טע בורד זה בפ' עדייןו(

 שס _שמדים שהערים 'טירעו -כרי אלאעריי



 נחמד אוצר יהשמטות עי"ן מעימת מילמים התומפותקךבץ658

 אתם שיאמר רצריך כדטמע דמהכא ברוך לרבינוותיטה
 שם. עומדים שהערים שיודעים אע"פעריי

 ב'(. כלל אשד"י הנהות ע"ב ק"א)כתובות
 דעכו"ם אומר הי' יקד רבינו מודי עמך"מ( עדךרן,ז(

 אבל לערות כשרים שקרנים שאינםהמוחזקים
 קודבה. ממעם התורה מן פסולין ואהרןכה2ה

 י'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י')נימין
 לאלם פדם יניר לא אם רתניא בגם' אלם עדךרן,ח(

 מתוך להגיר יכול הא אמאי להגיר יכולשאינו
 דממעם אע"ג כרפרישית הכתב ע"י חשיבא דהנדההכתב
 באמה שאינם לפי קר:( )יבמות מחליצה וחרשתחרש

 בפה. אלא ל"ה ודאי אמירה.ואמהה
 והא(. ר"ה ע"א ע"א)גיטין

 זו המכחישות ערים כיתי דשתי כר"ה ים"ל עדלרןמ(
 באה וזו ומעירה עצמה בפני באה דזו זואת

 אפילו אלא אחדת בערות רוקא ולאו וטעידה עצמהבפני
 להו מכחשי רלא במילתא נאמנים הכא כי ערותבאותה

 אין זו מכת ואחר זו מכת אחר ממידער רשב"ם פסקכך
 היכא וכל )רשב"ם(. פסול ודאי מינייהו רחר להעירנאמנין
 תדי בהרי תרי אוקי אמד מדאורייתא ותרי תרידאיכא
 ופסלינן ספיקא הוי מדרבנן אך אחזקתי' גבראואוקי
 )פד"י(.לי'

 י"א(. כלל אשר"י הגהות ע"א ל"א)ב"ב
 רנין אין שלהן ס"ת שנגנבה העיר בני בנם' עדךרןי(

 ראי' מביאין ואין העיד אותה בדייניאותה
 מן יצאו אם רשב"ם פי' מתוך כדטמע העיר אותהמאנשי
 ס"ת. על אפילו להעיד יכוליןהעיר

 מ'(. כלל אשר"י הנהות ע"ב מ"ב)ב"ב
 שלי ואמר וכו' האחין מן אחר איתמר בנם' עדךרזיא(

 אמר דבה וכו' דאי' להביא עליו רב אמרהם
 שמצא ערים יש אם הרין הוא דיב"ם כתב בעריםראיה
 אבי מבית רהוא כל ירושה לו שנפלו א"נ מציאהשום
 ירושה לו שנפלה ראי' רצריר כתב ברוך ךרביעאמו.

 השיב לעצמו שמציאתו שכתב מה אך ההואכשיעוד
 ואפי' עמו חולקין חשותפין שאחין מריגנשפורק ברוךה"ד
 הרחק. ע"י לירו באאם

 נ"ח(. כלל אשר"י הנהות ע"ב נ"ב)ב"ב
 וחכהטה ארבעה היו הכא ראמה מהא תימה יש עדךרןיב(

 קדוב מהן אחר ונמצא השטר על חתומיןערים
 ד"ע אמר )ה:( ובמכות בשמד ערות תתקיים פסולאו
 במלה ערותן פסול או קרוב מהן אחר נמצא שלשהאף
 אתו רלאסהורי והיכא פה בעל בערים מיירי רהתםר"ל
 למיחזי אי אתו לאסהורי אי להו רשיילינן במלהערותן
 ךךב למילוי אלא חתימי לאסהודי לאו הכא אבלאתו

 ונמצא יותד או ערים ה' בו שיש שמד על פסקיד~דאי
 לכבור כראמרינן כשד בתחלה פסול או קרוב מהןאחר
 לר"ת נראה ך~~ין פסול בסוף חתימי אי אבלחתמו

 וא"כ וכו' ערים משום שנים דאמר למאן )יח:(רבניטין
 בשר. בסוף בין בתחלה ביןהכא

 נמצא(. ר"ה ע"ב קם"ב)ב"ב
 לריינים. הקרובים עדים הבשיי שמחה רבינו עדךרצינ(

 כ"ר(. כלל אשר"י הגהות ע"א כ"ם)סנהררין
 וז"ל רשב"ם וכתב טטונות קידחטין, עתת,יה

 אתם לוסר רצריר ראסד הא אוטד שסואלאני

 כנון טעשה בו שיש דבר אבל ממון בתביעת הנ"םערים
 אתם רל"א אע"נ מקוד"שת הוה שנים בפני אשהשקרש
 ולא בך אני כה2טה לומר יכול בעלמא רבדיבוראערים

 וכו' שילא רב דבי )מנ.( בקירושין כראמדינןבמעשה
 רכל )רש"י( שלמה ר' זקיני כירי לפני פסקךמממאן
 לומר שייר אין ביניהם ומקיימין מתנין אדם שבניתנאי
 נמורים ערים נעשים השומעים אדם ובני בר אנינה2טה
 ערים. אתם להם דל"אאע"נ

 כ"ה(. כלל אשד"י הגהות ע"ב כעם)סנהדרין
 למרינת לילך רוצים עדים שאם ריב"ם ופירש עדךרןטו(

 מיהא ערים אבל לו וכותב ב"ד לפני הולךהים
 לכתוב. רשאיןאין

 כ"ז(. כלל אשר"י הנהות ע"ב כ"מ)סנהדרין
 אפילו בהא אר"נ וכו' ינוקא ההוא בנם' קפטן עףורצ.מז(

 כתב ירע. לא ראבוה במילי הינוקא מורורבנן
 רבשעת רכיון והגריל קטן נמי רהה"ר ז"ל מאיר,ה"ר
 ךמ!יךש דאבוה. במילי ירע לא הוה קמן אביומיתת
 ויודע רעת בן אלא הוה קמן לאו ינוקא רהאייאי11"ן
 היכא דכל למעשה הלכה מפיו ללמור ריש ומתן כהנאבמיב
 ולקבל לדינו נזקקין מו"ם בכרב ויורע רעת בןשהוא
 מירו. ולהוציאעדים

 והנהות הרא"ש ע"א ל"א)סנהררין
 ל"ז(. כללאשר"י

 ז"ל אלפם רב לרברי ראי' הביא הרמב"ן עדךתיז(
 אחד ונמצא השמר על החתומים דשניםבתשובה

 להעיד באו ושניהם העדות וזכור רחוק והשני קרובמהן
 שני של ערותו והכשיד בקורבתו יורע הי' שלאאלא
 בקורבתו ירע שלא לומר הוא ונאמן פיו על שבועהוחייבו
 ידהךאי' להעיר(. )ולא אתינא למיחזי לומה שנאמןכשם

 ידע לא והוא ממונות בריני אף אומר יבימתוספתא
 ערים. בשאר הערות תתקיים פסול או קרוב להםשיש

 י"א(. כלל הרא"ש ע"א 1')מנות
 ארם בני לשני נכסיו נל כתב בירושלמי עדותיח(

 לזה ופסולין לזה כשרין הערים והיוכאחת
 אמר ר"ל לזה פסולין לזה שפסולים מאחר אמד יוחנןרבי

 כר"י. רהלכה ז"ל ר"ח ופסק לזה וכשרים לזהפסולין
 האי לרב בתשו' נמצא וכן כד"ל פסק אפךימךר~נינך

 כר"י. הלכה פסק ז"ל הלוי יואל ךך~נינו ז"ל.נאון
 י"נ-י"ר(. כלל הדא"ש ע"א ז')טכות

 כר שקבל ז"ל הרמב"ן וכ"כ עך מפי עך עו~ךרן,ים(
 השני אין כפד הראשון אם עד מפי עררכל

 ראמהה )עב.( מנתובות ראי' והביא נאמן בשמוהאומה
 ואשתכח ושייליה ואזל הכתם את לי מיהר חכםפלוני

 מהימנא. לא, הוארשיקדא
 י"ז(. כלל הרא"ש ע"ב ל"ב)שבועות

 )עב:( בב"ק אומד רדבא תימה זךמב~ין עדימכ(
 חזית רמה הוא חירוש זומם רער )ר'(ובמכות

 למזים דמכשרינן הא אררבה אהני* סמור אהנירסמכת
 חסרא לרב פסולים תרווייהו בהכחשה רהא חירושהוי

 סבר ררבא 1?4ךך'" לי( למה שקרי סהרי בהרי)ראמר
 רכעע ורבא נממן אררב מסיק )לא:( בב"ב הונאכרב
 ךעדך וכו'(. ומעידה עצמה בפני באה 11 )ראמה הונאכרב

 דלקוחות פסירא כהטום דמפ' זומם ער רלגבי אחררלטעם
 רענ מרנםקי מך"ה ךהלמדץ חסרא. כדב למיסברסצי



רם נהמר אדצר רהשמטות ניג מעיכת מילהעים ף2רצממכ4ותקד1כץ

 הי' דר"ה משום ר"ת פםק דכן בב"ב כוותי'ורבא
 )5"ג(. בב"מ כדאמרינן ר"ח שלרבו

 בהדי(. ד"ה ע"ב מ"ז)שבועות
 5מכור אוסר מבי"ה א5יעזר והר"ר כוכבים עךבנדכא(

 דאסור תפ5תם ספרי )כמו וריו ק5פים5עכו"ם
- מכשו5 תתן 5א עור 5פני כהטום דעובר 5הםלמכור  

הרא"ש(י
 י"נ(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב י"ד)ע"ו

 כתב יצחק ב"ר אפרים רבינו כןכבים עך3ךכב(
 5ישרא5 אסור מעבו"ם בית ישרא5 שכרשאם

 קצת. קנה דשכירות בתוכו ע"1להניח
 כ"נ(, כ55 הרא"ש הגהות ע"ב כ"א)ע"ז

 5או דעונתה כהשמע קרא סהאי דאדרבה וא"ת עןנד2כג(
 גהממע )עז.( דביומא תשטיש ש5 עונההיינו

 קאמר דה"נ יי"ל עינוי קרוי המטה תשמישדמניעת
 דהיינו ממנה כשמונעו כעינוי שהוא רבר ינרע לאעונתה
תשטיש.

 אם(. ד"ה ע"ב מ"ו)כתובות
 בר שש5טו פירש ובערור פטדגה עין ד42ע, עיןכד(

 בת שאת עבשיו תודיעם טבע5יך להתרחקעינים
 בך עיניהם ויתנו ביותר מרובים שבניך מרוביםדמים
 מרובים בני' כך שמתוך מרובים שדמי' אשרי'ויאמרו
 ותתרפא. הדמים יפסקו בך שיתנו העיןומתוך

 בי(. ד"ה ע"א ס"ו)נדה
 דאייתו עמראי הנהו בגמ' בחררה המהפך עגינה(

 ע5ייהו וקמעבבי מתא בני אתו נהרא לפוםעמרא
 דמעבבי הוא דינא 5הו ואמר בהנא דרב 5קמי'אתו

 כשער כשמוכר וב5בד כתב ז"5 ה5וי יוסף וה"רע5ייבו
 ע5יו מעכבין אין בזו5 יותר סוכר אם אבל חנווניםשאר
 העיר. לבני מוב שהואכיון

 י"ב(. ב5ל הרא"ש ע"א כ"ב)ב"ב
 והיא שנפסקה בריכד פ"א( )ער5ה במתני' ערלד2כו(

 בירוש5מי אסור מאתים הוסיף אם פירותמליאה
 רבי בשם ביבי רב ובו' ע5יו ולעמוד 5שער יש האיךמפ'
 מוסיף זה פוחת שזה מה אחד ומניח אחד 5וקםחנינא
 במו שהוא אותו וכה2ער אחד ירק 5וקח שמשון רבינופי'
 יותר ולא פחות 5א במחובר הנשאר מין מאותו אחרירק
 בכרם ירק אותו שנשתהה הזמן בפי ושוהה כמוהוא5א
 הוסיף אם 5קיטתו שעת עד א5קמנו 5כשאניע שאמר5אחר
 שהוסיף בידוע שנ5קמ אותו ע5 ממאתים אחד המחובראותו
 ממאתים. א'הנ5קט

 ה'(. כ55 ער5ה הל' הרא"ש)מנחות
 דקיי"5 כיון כתב ו"5 הכהן יצחק ודבינו יין ערלדעכז(

 דערלה בפ"ק בדתנן עכו"ם בש5 נוהנתדער5ה
 שרנילין 5פי יין 5שתות מותרין אנו האיך 5דקדקצריך
 חותבין שהשריש ואחר בארץ הגפנים 5הבריך שנהבכ5
 שנפסקה כח8עה 5שני ומונין גפנים שני ונעשהאותו
 )מ:( בר"ה תניא ועךך שנפמק משעה מונין שםכדתנן
 5פני יום ל' המרביב ואחר המבריך ואחד הנומעאחד
 ר"י יך2רעיך מיתניא ערלה ולענין שנה 5ו ע5תהר'יה
 )5מ.( בקידושין דאמר כח8ום העכו"ם סנפני 5שתותדיל
 מוהר. ער5הדספק

-)מנחות  ה'(. ב55 עדלה הל' הדא"ש 
ע*414884--4

 והשמטותמילואים
 פ"אסערכת

 האב אם הבן סת אם נסתפק ז"5 וי"י הבן פריוןא(
 מברך שאב או צערו שמזכיר כיון שהחיינומברך

 סצוה. 5קיים שזובה ביוןמ"מ
 ח'(. כל5 הרא"ש ס"מ)בכורות

 שתפום רמי מאיר רבינו פסק מכאן שבדיים כשרידןב(
 כרחו. בעל עצסו משל אותו פורין עכו"םבירי

 מ'(. כלל אשר"י הנהות ע"כ ס"ז)כתובות
 את שפורה רטי מבאן מדקדקין יש שבדיים כשדירןג(

 ביקש 5א וזה חבירו אשת או השבי' מןחבירו
 הצבי. קרן ע5 מעותיו דהניחממנו

 ח'(. כ5ל אשר"י הגהות ע"א ק"ח)בתובות
 כראיתא בשלי5 מפגלין דאין משום ואור"ת כשיבולד(

 ואף הזבח נתפנל לא בשליל פינ5 )5ה.(בזבחים
 נתפג5. 5אהש5י5

 חולין להביא, ד"ה ע"א כ"ח)זבחים
 5הביא(, ר"ה ע"אנ"ו

 ה"ר פסחים לילי של הלל קריאת 1ע5 והלל כשםחה(
 עליו( מברך ל"ה )ור"ת עליו מברך הי'י"מ

 מתחי5 הי' אלא ביהללוך חותם ה 5 כה1 חייםדרבניבו
 5ברך שיש כתב דריצבנ"א וחותם ישתבח עדבנשמת
 אכי5ה ואחר ההלל את כשמתחיל אכי5ה קורם פעכרםע5יו

 5נו. 5אבשמתחי5
 ה'(. בל5 הרא"ש הנהות ע"א י"ד)ברבות

 )'ט5א למנהג טעם ז"5 הר"ם ופירש כדסות ד' מגכ!1ק,ו(
 ארם שחייב לפי הכוסות( אחרי יין5שתות

 ובנפ5אות בנסים למפר וביצ"מ פסח בה5' ה5י5ה כ55עסוק
 ישתבר. ישתה ואם שינה שתחטפנו ערוכו'

 5"נ(. כלל הרא"ש ע"א קי"ח)פמחים
 5אכול 5מהר ז"ל ר"ת נוהנ הי' וכן אפיקומן כ8כמח,ז(

 חצות. קודםאפיקומן
 5"ח(. כל5 הרא"ש ע"ב ק"כ)פסחים

 5בית 'טה זירא רבי אמר נגמ' פמח קרבן כ8מח,ח(
 צריכים אינם רקטנים כלומר הוא ראורייתא5או

 5מנוייו ש5א כנאכל ל"ה הפסח מן אוכלין ראםלמנות
 תכוסו במצות דאיתנייהו 5הנהו אלא רחכגא אסרד5א

 בפסח חייבות 'טאין '2אע"פ הן ררשות אנשים דהוהמידי
 5מנוייו. שלא נקרא ואינו ממנו לאכולמותרות

 יביא(. ר"ה ע"א ל"1)נררים
 בן שמוא5 ה"ר ב'טם ישרא5 הר"ר וכתב כשעוטותמ(

 שירש במקרקעי עשרים מבן פחות דוראיר"ב
 אפומרופום(. י'ט )באם מתנה מתנתו ואין ממכר ממכרואין

 כ"ג(. כלל א'טר"י הגהות ע"א ע")כתובות

 שאין אלא ל"'ט רפרם אמר ובו' מקח מקחן מגערמטךיןי(
 אין אפוטרופום 'טם יש אבל אפומרופוםשם

 ד5ענין מתנה סתנתן אבל מכר דוקא פר"ת מקחמקחן
 אנ5(. ד"ה ע"א ע' )כתובות 5ח5ק. סברא איןמתנה

 הא מ"כ מורי מאבא קביתי כתב ראבי"האבל

 סתנה מתנתו מ"ה.( )נט., בגימיןדאמרינן

 יש אבל אפומרופום שם כשאין דאוקסינן קאיאמתני'
 מתנך. מתנתו אין אפומרופוסשם

 כ"נ(. כלל אשר"י הנהות ע"א ע')בתובות
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 דבר על מריגנש19ר"ק לרבנים ר"ת השיב פקדוןיא(
 בערים שלא שמעון אצל מנה שהפקירלוי

 לו שנתחייב מ~מעון כנה לו לקבל כלוי ביקשוראובן
 להחזיר ותבעו ללוי 'טמעון בא ואח"כ לוי וקבלשמעון

 לא ואם פרעו בטעווז כי ראובן לצורך לו שנתן המנהלו
 בערים שלא קוי לו שהפקיר מנה שמעון יעכביחזיר
 לך זכיתי לא מוע ולוי לו שזכה מנה מלוי תובעוראובן
 יחזיר הרין נ כ- נ"ל שמעון. שביר פקרוני להפמירע"מ
 שחוב כיין ע' זכה שהרי לראובן שמעון לו שנתן מנהלוי

 ומה דוזר ראינו לחזור בא ראם כרב וקיי"ל הואמלוה
 יטבלב רברימ שלי שאפמיר ע"מ זכיתי לא לוישאטר
 רברים. ואינםהם

 י"מ(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י"ר)נימין
 שמירה להם אין כספים שמואל אמר בנמ' מ!קדדןיב(

 קבלנו ז"ל הברצלוני הר"י וכתב בקרקעאלא
 אמרו אבל כשמואל הלכה רוראי לברכה זכרונםמרבותינו

 או שם מצויין שהגנבים במקום אלא שמואל אמרהשלא
 שמואל שאמר הענינים אלו כל ועושין רמאיםאנשים
 עליו אין הני בל רליכא במקום אבל וכו' טפוחיבגון

 מעותיו את מניח שהוא במקום מניחן אלא בקרקעלכסותן
 מדירי'. עריףרלא

 כ"א(. כלל הרא"ש ע"א מ"ב)ב"מ
 דבדי לקיים ירושלמי הביא ז"ל והרמב"ן מ!קדדןינ(

 אצלך הפקרתי פירות וכך כך רהאומרהנרולים
 אם היו כמה יורע ואיני אצלי הפקרת פירות אומרוהלה
 יורע אומר והנפקר כסף שתי שוין היו המפקיר מענתלפי
 כאן יש יותר שוין היו כמה יורע ואיני שוין שהיואני
 בשוה הודה ולא מתם פירות אמר אם אבל שבועהחיוב
 בפחות שאף פרומה שוה של משמעות בהוראתו איןפרומה
 פירות. קרוייןכהם"פ

 כ"ז(. כלל הרא"ש ע"א מ"נ)שבועות
 אפילו אפרים רבינו התיר שוב עכו"ם שמרי ס11ן,יר(

 בשמרים שיש אף לחין בשמרים שנתחמץפת
 שהם דיקדצגים יין מעם בעימה ואין הואיל ייןמעם
 בשר. בהן לצלות אמור חורש י"ב תוך יבשו אפילומאכל

 אפילו אברהם ורבינו שמריה רבינו עליךןנוקלקו
 אחר אלא עכו"ם בשמרי שנתחמץ פת התירו ולאבראשונה

 חודש.י"ב
 כ"ה(. בלל אשר"י הגהות ע"ב ל"ר)ע"ז

_84ש44448%_.

 רהשבנטותמילדאים
 צרי"קמערנת

 ולשנותן רקאמר רהא בתב ז"ל הלוי יומף וה"ר צדקהא(
 עניים צורך שהוא לרבר דוקא שירצו מהלכל

 מזון ותמחוי רקופה אע"ג וקבורה לינה ובית בסותבנון
 לצורך שהוא ובלבר אחרים לדברים לשנותן יכוליןהם

 רשות להם אין עניים צורך שאין לרברים אבלעניים
 )פ"ב כהשקלים ראי' והביא עניים כגוזל לי' דהוילשנותן
 שהתנרב דישראל ןך12קיא וכו' לענייס עניים מותרס"ח(

 רעת על לביהכ"נ המתנרב רכל התם שאני נר אומנורה
 למוכרו. יכולין בעצמו רביהכ"נ מתנרבהציבור

 כ"ם(. בלל הרא"ש ע"ב ח')ב"ב
 מהן מקבלין אין צרקה מ"ש שאלתי עכו"ם שרדקד2,ב(

 איש איש וררשינן מהן מקבלין ונרבותונררים
 ונרבות נררים שמקבלין וכמו אדאורייתא נסמוךאררבה

 לפי המעם אברהם מו"ר לי רמ!ידש צדקה נקבלכך
 לכפר. באין אין ונרבותשנררים

 ל"1(. כלל אשר"י הנהות ע"ב י')ב"ב
 ביהכ"נ של בחלונות שציירו בקולוניא מעשה צדרדתנ(

 אליקים להר"ר ושאלו ונחשים אריותצורות
 כיון ןנכו להתלמר שלא צורה שום לעשות ראסורוהשיב
 והרוצה הקיר לבין בינו חוצץ רבר יהא שלארבעינן
 הצורות. לאותן כמ'שתחוה נראה יהא יצפין_שיעשיר

 ה'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב מ"ג)ע"ז
 שריצב"א המצות במפר וכ"כ בלילה ברכה ציצית,ר(

 במליתו. סתעטף כשהי' הכיפורים בליל מברךהי'
 א'(. כלל ציצית הל' הרא"ש ע"א מ')מנחות

--

 והשמטותמילהעים
 קו"ףמערנת

 הקמנה על פומקין אבל בגמ' קטנה קידדשין,א(
 בה עייל רילמא ול"ח גרולה כשהיאלהשיאה

 ראר"י משום קירושין בלא רוקא פירש"י מהשתאפחרא
 ן44וך"1ן קמנה כשהיא בתו את לקרש לארם אמור רבאמר
 )פא:( בקירושין אמרינן הא כוותי' רהלכתא לימאמאן
 רנרה בתרא מפרק ראי' מביא דד2ר"ב: אררב מרעבר
 ראם בקטנות שקירשה חביבא רבי בבת מעשהשעשו
 ר"ת אבל )פר"י( כתביעה אינה קירושין לאחרבנרה
 בנערותה. נתקדשה אפילו כתביעה רבנרהאמר

 י'(. בלל אשר"י הגהות ע"ב נ"ז)בתובות
 מה רוקא מאיר רבינו פמק פסיקתא קידדזטין,ב(

 בנון ממש יש בזה בו התלוי ברבר האבשפסק
 רבר בנו על פמק אבל וכו' 31ך כך לבנך נותן אתהכמה
 ני בל או פלוני למקום אחרי' ללכת כנון בבנוהתלוי
 יזטבנא מוריד ולא מעלה לא שלו פימוק אין נוונאהאי

 )מה:( בקירושין למ"ר ראפילו אמרינן לא הבןנתרצה
 בקירושי ראב משום כרפירש"י ה"מ האב נתרצהשמא
 אינו הבן אבל רו מן למיתב רמב לי' ניחא רהו בבלבתו

 ונסיב. רייק דמידקמתרצה
 נ'(. בלל אשר"י הגהות ע"ב ק"ב)כתובות

 משום רבנט בקירושין ליתא ומביא מוליך קידוזמיןג(
 יעך קידושין הנך תקבל לא תרצה אם כאן אבלעינונא
 זה בלא זה חותמין אין רבגמ בקירושין שייך לאכותי

 אבל מקמי' לי' מחתים הוה לא הוה חבר דבותי לאוואי
 משום למיגזר שייך דלא זה בלא זה חותמיןבקירושין
 ואם חתומו כולכם יאמר שכהש גזרינן נמ רנביכולכם
 ותלך מגורשת שהיא שחתמו לאחר זה בלא זהיחתמו
 תסבור אם לחוש אין בקירושין אבל קפיר ובעלותנשא



ר8א נחמר אדצר רהשממדת קו"ף מ2רכת מייהאים התדמפדתקדבנץ

 מאחר קידושין שתקבל שכיחא לא והא מקודשתשהיא
 סקודשת. להיות שסבורהכיון

 כי(. ד"ה ע"א י')גימין
 עדי דאיכא כיון ערכאות וכן ערכאדת קידיעטין,ד(

 שחותסין אע"פ בקידושין כשר ישראלססידה
 דלא עלייהו לסיססך אתי דילכוא לכ!יחש דליכאעכו"ם
 כדפירשנו. סקודשת להיות שסבורה במה תקלה לידיאתי

 כי(. ד"ה ע"א י')ניטין
 כודחה בעל בש5יחות בגס' 2טליוקריז קידיעטין,ה(

 ופירש"י ליתא ובקידושין איתאדבנירושין
 ואע"ג כרחה על אצלה שליח נעשה הי' לאדבקידושין

 כפר"ח דנראה ועבדים( )גימין דהני דומיא לאודחוזר
 דליתא וסי5תא דחוזר פשימא בע"כ דאיןדקידושין
 בקידושין. חידוש דליתא היינובקידושין

 בשליחות(. ד"ה ע"א י')גימין
 חוץ וקידשה ראובן שבא כגון בגס' תנאי קידדשין,1(

 דקידושי סתם וקידשה שסעון ובאסשמעון
 למיסרא אהנו דשמעון וקידושי אעלסא לסיסרא אהנוראובן
 סתם וקידשה שסעון כשבא יצחק לרבינו תיסהאראובן

 סותרת את סהרי ס"ש דראובן אישות פקע לאאסאי
 אישות דפקע וסת לאחר ונשאת ספלוני חוץ אדםלכל

 בגירושין דהתם דיזזל עליו שנאסרה לזה וסותרתדאובן
 לגמרי סנתקה לאחד שנישאת ע"י לנתקה שהתחילכיון
 נתקה. לא לאחר שנתקדשה ע"י לקדשה שבא הכאאבל

 כנון(. ד"ה ע"ב פ"ב)גימין
 ברור רבינו שיסד החכמה בספר וראיתי קידרזטיןז(

 לקדש אדם בני סקצת שנהגו ומהססגנצא

 הדינין רננמפר עבדי שפיר דלאו נראה שאולהבמבעת
 הסקדש אחת בתשו' כתוב ז"ל הכהן משה רבינושיסד

 שמשון לר' בתשו' בסצא רכן סקודשת שאולהבמבעת
 ובא לקדש לראובן מבעת הי' לא מקודשת. שהיאז"ל

 זו מבעת ראה וא"ל בידו ונתן מבעת והביאשסעון
 והתחילו מתחרמת שאולה שהיא האשה כששמעהולסחרת

 שניים קידושין וקדשה וחזר הקידושין על 5רנן העירבני
 הם. טובים ראשונים דקידושין הרשב"ם והשיב עדיםבפני

 והגהות הרא"ש ע"א י"ג)קידושין

 כ'(. כל5אשר"י
 אשה 5ו לקדש ראובן שלח אחד בחור קידושיןמ(

 לבית וה5ך עדים ב' עם שם וה5ך אחרתבעיר
 המבעת לך הא להסשודכת ואסר בידו והמבעתהמשודכת
 הכה2ודכת ענתה ו5א 5ו אותך לקדש הבחוד לךששלח

 וע"י ראובן סיד המבעת אחרת אשה וקב5ה פני'וכסתה
 רבינו והשיב מקודשת שהיא בעיד השם יצא הסעשהזה

 דך2יכא הקול לבמל וא"צ מיחוש בית כאן שאיןשמחה
 וקדשה השוק מן אחד והלך בדהל ראובן שחפץשידוע

 היא הרי לו שזיכה בסמון או ראובן של בסמוןלדאובן
- סדאורייתאמקודשת - שסחה. ורבינו ד"ם   

 א'(. כ5ל אשד"י הגהות ע"א מ"א)קידושין

 בתו קידושי שקיב5 באחד מעשה קמנה קירוזטין,י(
 ודצה קמנה בעודה האב ומת קטנהכשהיא

 והקדובים היתה שחולנית הירושה בשבי5 לכונסההבעל

 דקידושין כיון כתב אפרים רבינו כויהד וכו' דצולא

 דושיב רך'זין אבי' לדעת נמי חופה בעינן תורהדבד
 ויורשה דכונסה פשיטא קטנה ועודה חודש י"ב עברואם

 באחים. הקידושין שתלה סצינודהיכא
 ח'(. כלל אשר"י הנהות ע"ב מ"ה)קידושין

 שהעדים נודע ואח"כ שקדשה באחד מעשה קידיזטיןיא(
 ר' המה שהר"ת )אפשר רא"ם ורצהקרובים

 קלא וטבטלי גמ בלא להתיד התום'( סבעלי מלונילאשר
 נמ. סצריכין 2טפייר"אדבנבי

 י"נ(. כלל אשד"י הגהות ע"א ס"ה)קידושין
 שסואל אמר ד"נ דאסד ומיאון וקליצה קידדשין,יב(

 הך וכו' ולחליצה לגירושין לקידושיןבודקין
 ה11 שנים מהמי אב5 שנים לכלל שהניע אחרבדיקה
 כ!הניא דגבם )נ"ב( בנדה כדאמרינן בע5מא שומאשערות
 מאחד קידושין וקבלה ידה פשמה שאם לענין בדיקההך
 ואי ק*דושין ל"ה בתראי סיסנים הכי בתר כהשכחינןאי
 נשרו שמא דחיישינן ספיקא הוי סיסנים משכחילא

 נירושין יהיו לא שערות יסצאו לא שאםולגירושין
 ולסיאון. לח5יצה וכן להקל אחזקה ססכינןדלא

 ולנידושין(. וד"ה בודקין ד"ה ע"א קנ"1)ב"ב
 קנין בה שכתיב שכ"ם מתנת שכ"מ קבין קנינים,יג(

 רשב"ם ספרש דסת אע"ג קנה 5א שמואלאסר
 בתוך כתוב אפילו אלא השמר בתוך דוקא דלאוור"י

 והקנה צ11את1 על סמך רלא כיון שמר בלא אפי5ו אוהשמר
 ואין בקנין רק בדיבורו לו מקנה שאינו אדעתאנ5י
 היא מיתה לאחד שכ"ס סתנת דמתם סיתה לאחרקנין
 אא"כ בדעתו הי' שלא אע"פ ססני קנו אף שיאסרוצריך
 כיון מחיים הסקבל ליד השמר שיבא צריך %מימות
 באמירה. נכמים הקנהש5א

 ה'(. כלל אשר"י הנהות ע"א נ"1)כתובות
 פדה כה2וך האוסר )בב"ב( יוחנן ר' דאסר קנינינםיד(

 אפילו קנה יום ל' לאחר אלא תיקני ולאזו
 5א אי אבל מעכשיו שאסר ודוקא פר"י, באגםעוסדת
 אם ןכן בחזקה שדה הסוכר רכ:ן קני 5א סעכשיואסר
 בשמר אשה סקדש רכן יום ל' קודם נאבד או שמרנקרע
 שנתאכלו אע"פ קני אשה בין שדה בין נכסףאבל
 חייבת לו תתקדש לא '2אם מעכשיו אמד דלא אע"נהמעות
 נבי אבל יום ל' לאחר בעין הכסף כאילו והרי5שלם
 דבשעת יום ל' לאחר קנה 5א סעכשיו אסר לא אםכה2יכה
 הכה2יכה. פסקה כברקנייה

 י"נ(. כלל אשד"י הגהות ע"ב פ"א)כתובות
 קנין שם להועי5 יש דסאי לר"י וקשה כשניניבטמו(

 זו( שדה על לי אין ידבדים דין לחבירו)בהאוסר
 רנך14ד1 5ה ספקר 5כ"ע והלא אותה סקנה למישהרי
 5ה סהני אי כידה דידו דאסרינן קאי דאנשואהלר"י
 5א. או קניןשום

 קנו(י ד"ה ע"א פ"ג)כתובות
 ודבדים דין 5חבירו ואומר שלו דבר יגבירכנר"י

 מסולקת וידי בה עסק לי ואין זו שדה על עמך ליאין
 פיהט רש"י אבל מידו קנו אפילו כלום אסר לאהימנה
 סידו. קנוי קרקע של סגופה מידו קנודאם

 א'(. כלל אשד"י הגהות ע"א פ"ג)כתובות
 יצחק ה"ר ראי' הביא ועיד חליפין קנין קנינים,טו*(

 דהואי איהי )נא.( ונימין )קב:( מכתובות ז"להלבן
 לא קנין בשעת הוו דלא בנותיו קנין להו מהני קניןבשעת

 מהני קנין בשעת בעולם בנות הוו דאי משמע קנין להוסהני
 שבנם' קנין רכותם בפניהם ל"ה שהקנין אע"פ קניןלהו



 נהטר אוצר ךהשטטות קו"ף מערסת טילהאיט התוספותקובץשא
 דכותבין קם"ז( )ב"ב יאי' הביא ךעךך' כרסמע ח5יפיןקנין
 לה ומוקי יב:( )ב"מ עמו מלוה שאין אע"פ ללוהשמר

 אלמא במודר משמע אקנייתא וסתם אקנייתאב'טמרא
 מקנין. הלוה בפנישלא

 ל"ה(. כל5 הרא"ש ע"ב כ"ו)קידושין
 5מימר שייר דלא הראבי"ה נתב הצר קנינים,מז(

 ש5 חצירו ובכותל( בגל מצא )בכהטנהבכה"ג
 הג5 שקנה הראשון בו וזכה מרעתו שלא לו קונהאדבן

 זכה 5א מציאה כ'סאר ההוה דבר דאינו כיוןוהכותל
 לא ה5כך המממון לקנות לבו על העלה לא אזדכשקנאו

 הבא בדבר לו קנה וחצירו לקנות שרצה בדבר אלאזכה
 5א נתכוין ולא מקודם בו שהיתה כאן אבל אח"כלחצירו
 אירע ר13עשה קנה לא 5יקח הקונה ולא למכורהסוכר
 גנו לכמות בדיל בחזקת עכו"ם מנגר בריל שקנהבאחד
 נמצא ואח"כ בדי5 בחזקת אחר לישראל וסכרו נמלךושוב
 בבדיל מחופה הי' בחו'ו אך מפנים כסף כוקושהוא
 הישראל בו זכה שלא אמר כי ממי"ץ אליעזר הר"רופמרו
 הכמף 5קנות נתכוין ו5א ידע שלא כיון מעכו"םשקנה
 ר"ת. לווהודה

 מ'(. כל5 אשר"י הגהות ע"א כ"1)ב"מ
 5אתנוי דבעי היכא כל דמילתא נל5א תנאי קביבים,יז(

 מי5י אלא בקנין תנאה ההוא ע5י' קבלולא
 בההיא בהדיא א'.ל הוה אי5ו דאמרינן קני לאבעלמא
 ה5כך 5הו דפמים מי5י בהנהו בי' הרר הוה מינךנקני
 )פר"י(. מיחייבילא

 כ"ח(. כ55 אשר"י הגהות ע"א מ"ו)ב"מ
 5א לאמאי אברהם בן 'טס'טון לרבינו וקשיא קניביםיח(

 באחת גופו מגופו בק"1 מעפרון גרידא בכסףקנה
 למימר ד5יכא )יג.( בבכורות כדאמרינן ביטתיםממונו
 בשמר שיהי' עד )מעכו"ם( 5קנות בדעתו גומרשאינו
 לקנות בדעתו יגמור 5א למה מסהלק שהעכו"םדמאחר
 שהוא כמות א5א בדעתו הי' שלא מהדי דאנןך2ב"ל
 5רבינו קשיא 14ונל בשמר דהיינו ישרא5 עם לקנותרניל

 ישרא5 יצויק א"ר )יג.( בבכורות דשם אברהם בןשמשון
 קנה משך ש5א אע"פ בדיניהן בבהמה 5עכו"ם מעותשנתן
 קאסך. בדיניהם רהתם רי"ל בבכורהוחייבת

 וישרא5(. ד"ה ע"ב נ"ד)ב"ב
 הרי עכו"ם נכסי א"ש אר"י בגמ' עכויים קנינים,יט(

 מכי עכו"ם מ"מ זכה בהן המחזיק כ5 כמדברהן
 ש5 קנינו דכ5 כהסום פ"ה לי' אפתלק לידי' זוזי'ממו

 התם דמפוש לפר"ת היא ראיי רלאו בכסףעכו"ם
 בע5כאש 4~2:ל אחר קנין בו שאין קאסר עברי בעבדדוקא
 במשיכה א5א בכסף עכו"ם של קנינו אין דאדרבהאור"ת
 לי' אמתלק 5ידי' זוזי ממו מכי עכו"ם הכא דקאמרךהא
 ודאי ושמר בעפרון כסף קנין בעכו"ם דמצינו משוםהיינו
 בשמרא קנה 5א גופי' דישרא5 כהסום בעכו"ם קנילא
 הוה. ישראל והתם דירמיה המקנה מספרא5א

 עובד(. ד"ה ע"ב נ"ד)ב"ב

 הכהסיא חנינא רבי אמר בגמ' לבן אב קניבים,כ(
 זוטרא מר אמר וכו' קנאו בבית נדו5 לבנואשה

 הבית את שפינה דכיון יש מעם קצת מעמא בלאהלכתא
 שנתנו היא מברא לדור אנה לו אין וגם דבן דעתי'ממכא
5ו.

 כהלכתא(. ד"ה ע"א קמ"ד)בעב-

 מאיר ה"ר בן יצחק ה"ר בו חזר מכאן קניביםכא(
 בפני דוקא שנים בפני קנין מ.( )ב"בשפירש

 ממקינן דהא קנין הקנין אין שנים 5יכא אי אבלשנים
 ביחיד. פשרה רבנן קאמרי ואפ"ה קנין צריכהפשרה
 )מו.( מב"מ ביחיד אפי5ו מועיל דקנין ר"ת מוכיחוכן
 ביחיד. אפי5ו קנין מהני דודאי ש"מ וכו' בנורן עומדהי'

 ושם והלכתא ד"ה ע"א 1')מנהדרין
 נ'(. כ55 אשר"יבהנהות

 טותר פ"ה הקמורת מותר קטךרת ב:בורן, כ4כב(
 חפנים ממלוא שנה בכ5 היתירים כוניןכהס5שה

 כן פירש ובחנם בחפניו כולם שיכנסו דא"אביוה"כ
 מנים שם"ח מפטמין היו שנה שבכ5 מותר ישדב5א"ה
 מנים וג' החמה ימות 5מנין ימים לשם"ה מניםשם"ה
 בכריתות דתניא הא ך13יהך וכו' ביוכ"פ כה"גלחפני
 ש5 חצאים בו היו שנה לשבעים או לששים אחת)ו:(

 שהרי יוהכ"פ ש5 מנים ג' ממותר א5א לפרש א"אשיריים
 5מ5אות צריכין היו פשומה ש5 שנה י"א של מותרכל

 אחת שעה רק שוין ו5בנה חסה המחזור ובסוףבמעוברות
 5מימדא מפי וניחא בירו'טלמי יש וכן וכו' חלקיםותפ"ה
 דק.ד5א

 מותר(. ד"ה ע"ב י')שבועות
 קצרה בין ארוכה בין )דפר"ת זה ממעם קרן2:"ץכג(

 בש5ש קרוב"ץ 5התפלל נהגו יקצר( אויאריר
 ורבינו עלם מוב יומף ר' בהם נחלקו ךכנברראשונות
 ךשמ1יך רבים צרכי דהוי שתא בריש זכרנולמימר ךשרי המובחר מן ומצוה דמותר בידם ועלתהאליהו
 הזן. בברכת הוכתרה מבראשית איםאומר

 י"ב(. כ55 אשר"י הגהות ע"א י"א)ברכות
 אותו וראיתם חכז"5 דאמרו ניון ציצית קר"ש,כד(

 5ידי מביאה זכירה זכירה 5ידי מביאהראייה
 כשמברר העמיפה בשעת בציצית 5המתכ5 וראוי מובעשייה
 כשאתה ק"ש בשעת בה 5הסתכ5 שנהגת ךאתהעלי'
 הוא יפה מנהג כי מנהגך תניח א5 אותו לוראיתםמגיע
 הכהן פרץ הר"ר החסיד מורי נוהג הי' וכן מצוהוחבובי
ז"5.

 קכ"ז(. מי' ח"ב הריב"ש תשו')מנחות
 האי שמוא5 אמר בגמרא משכון דמנלא, קרןאכה(

 לי' וכהסכן 5חברי' זוזי א5פא דאוזפי'מאן
 תרתי אב5 זוזי א5פי אבד דמנ5א קתא אבד דמגלאקתא

 דנסכא דכיון בקונמרם פירש פב.( בב"מ )גם 5אקתאתי
 ךקשיא שוי' בדכר א5א ע5י' קב5ו 5א היא פרעוןבת

 קבילתי' הא 5י' 5ימא חייב אמאי ממתני' פרירדבממור
 ךטאאה פרעון דבר במידי מודה שמוא5 קושיאומאי

 חד כל אבד אלא 5א ונמכא קתא אבל דה"קלפרש
 נמכא אבד קתי עשר שוי' הנסכא דאם דשוי' מאי5פי
 ךעךו8 עשר אחד ח5ק אבד קתא אבר ח5קים עשראבד
 אלא פ5נא אבד 5א קתא אבד ואי 5א ונמכא קתאנ"ל
 נסכא אבד הנסכא ע5 המלוה ממיכת דעיקר דשוימאי
 פ5גא. אבד ברישא נמכא אבד ואי כולהואבד

 אבל(. ד"ה עאב מ"נ)שבועות
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רפב נהמר אוצר מקשממות רייש מעימת מיייאימ התוספותקובץ

 דהשממותמילואימ
 רי"שפערמת

 בשנת במגנצא אירע מעשה שופר תקיעת ך"ה,א(
 ובש5ישי קשר"ק פעםים התוקע שתקעתתק"ה

 הקה5 קצת והחזירוהו 5הריע והתחי5 שברים ב'תקע
 והוא וסיים אחר שבר תקע 5ו אמרו הקה5 ומקצת5ראש
 בר א5יקים רבי ע5יהם וכעם וכו' כבתח5ה 5תקועהתחי5
 וש5א כאן יש זקנה כאן אין חכמה אם ואמר ז"5יוסף
 החזירוהוכרין

 ךך411י
 הסכים חתנו )הראב"ן( נרען 12ך

 ע5 עבר התוקע וגם החזירוהו כדין ש5א ואמר5רכריו
 בתרועה והתחי5 השברים מן שחיסר ןאךרעך ררבנןשבות
 כמפום שניהם ושברים רתרועה ביון בכך סררו הפסירלא

 וכו'. עברינן דקא הוא רקראתרועה
 י"א(. כ55 הרא"ש ע"ב ל"נ)ר"ה

 עור ו5א כתב ז"5 גיאות וי"י שופר רעקיעת ך"ך3ב(
 5הסיח ש5א 5יזהר צריכין הקה5 אפי5וא5א

 הברכות( סרר ע5 רמעומר 5תקיעות רמיושב תקיעות)כין
 1ךזיבני"ה שופר בקו5 5שכ!וע א5א 5תקוע מכרך זהשאין
 שמיושב תקיעות בין א5א הזכיר 5א שהגאון אע"פכתב

 שמיושב תקיעות בין סח רהה"ר נ"5 שמעומד5תקיעות
 י"ב(. כ5ל הרא"ש ע"ב ל"נ )ר"ה ומברך. חוזרשאינו

 ר"ה רבותי את שא5תי ראבי"ה כתב רעפלה ך"ין,ג(
 שבת 5מוצאי אומרים אם בשבת 5היותשח5

 ו5א חנ לא ור"ה הרנל וחגיגת בו שאומרים מפניותוריענו
 היכי בי ותוריענו מתפל5ין יאעפ"כ ך1,שיבונירג5

 יום בין בהבר5ה יו"מ במוצאי כו:( )חו5יןראמרינן
 הוא הבר5ות סרר ראמרינן המעשה ימי 5ששתהשכיעי
 מונה. הוא תיקון סירור נמי הכאמונה

 י"ר(. כ55 הרא"ש ע"ב 5"ר)ר"ה
 ר' א'( )ה5כה רשבת פ"ק ירוש5מי ךעשי"ין ר"יןר(

 כו5ה 5מיכ5 יכו5 את אי 5רב מפקיר רבהחייא
 וכתב בשתא ימים שבעה אכול 5או ואי אכו5 במהרהשתא
 הן ימים שבעה שא5ו קבלתי )ראבי"ה( ז"5 העזריראב"י
 שאין אותן אף באשכנז נהגו ע"כ 5יוה"כ ר"השבין
 נזהרין. בעשי"ת השנה כ5 נכרים ש5 מפתנזהרין

 י"ר(. כ55 הרא"ש ע"ב ל"ר)ר"ה
 )ש5א ראי' ראבי"ה הביא ועור רעענית ר"יגה(

 )ה5כה רר"ה פ"ק מהירושלמי בר"ה(5התענות
 ישרא5 אב5 וכו' גרול גוי מי כי כתיב סימון רבי אמרג'(
 ואוכלין וכו' לבנים ומתעמפין 5בנים 5ובשין כןאינן

 5הם עושה שהקב"ה שיורעין 5פי בר"ה ושמחיןושותין
 רינם נזר 5הם וקורע זכות 5כף רינם את ומטהנסים
 גהשון ר2נ ך12רעשךבור1 רבה. בויקרא איתאוהכי
 בר"ה. 5התענות נמי אוסרנאון

 יאר(. כלל הרא"ש ע"ב ל"ר)ר"ה
 בשתי סנהנ צרק כהן רב 5י אמר ועשי"ת ר"הו(

 שבין יוכר עשרה בהני תחנונים 5ומיישיבות
 לופך מנהג האי ורב עמרם רב אומר ךכן ליוהכ"פר"ה

 ימקצת דשנ1עיבן בלחור ימים עשרה בהניתחנונים
 כהשה ס5יק רבי' ןאמדך א5ו5 מר"ה קייסיאתרוותא

 וכל ביוהכ"פ שניות ב5וחות ונחת ש5ישית פעםלהר
 ז"ל(. ניאות )5הרי"ף 5ו הוא זכות רחמים 5בקשהסוסיף

 י"ר(. כ5ל הרא"ש ע"ב 5"ד)ר"ה

 הנהינ יהורה בר יצחק יבינו תפלה יומ"פ, ר"ה,1(
 אלעזר רבינו בשם ויוה"כ בר"ה והשיאנו 5ופדבמננצא
 ישיבה ראש פי את שא5 משו5ם רבינו ךמןהגרו5

 והביאו ויוה"כ בר"ה והשיאנו שאומרים והשיבושבירוש5ים
 יצחק רבינו נאון אבל הרואה רפרק מירוש5מיראי'
 מוערים שכרכת 5פי לומר ש5א בנרמיי"ש הנהיגה5וי
 יראה בשנה ג"פ רכתיב רג5ים בש5ש א5א שייך5א

 זה ךנ1פ!עם ה' ככרכת ירו כמתנת איש 5י'וממוך
 א5א 5סניך ו5הראות 5ע5ות יכ51ין אנו ואין 15מראין
 5פניך. חוכותינו לעשות יכו5ין אנו איןי"5

 י"ר(. כ55 הרא"ש ע"ב 5"ר)ר"ה
 רש"י כתב שני כלי5 זמן ו5ענין קידךש -ך"י1,ח(
 ביום א5א אומרים שאין אומרין רבותינובתשונה-

 אבל וכו' רסי אריכתא וכיומא אחת קרושה שהן 5פיראשון
 ומ!עמא כפקומינו נוהגין וכן זמן בו שצ"ל אומראני

 וכו' יו"ם שניהם עושין שהיו פעמים ב"ר כזמן ראףמשום
 מועב ןמן הלכה וכן הבאה 5שנה יז5ז5ו ש5אכרי

 חרש פרי ארם שיקח ךכ!ך12 זקנו רש"י בשםרשביים
 ויצא הפרי ע5 רעתו ויהי' שהחיינו ויכרך 5פניוויניחנו
 ז"5. מאיר רכינו אומר הי' ךמן ספקירי

 י"ר(. כ55 הרא"ש ע"ב 5"ר)ר"ה
 ישיבות והרבה פ"ה לבכ5 רכ אתי מכי כנמ' ך12מ(

 5ם והורה 5בב5 רב אתי מכי נ!פךשךר"רן
 רינה והמסנר החרש לבב5 עמו שגלו יכניהשמימות
 ובב"ק )כח.( בעירובין מפרש וכן 5גימין בא"י5היות
 א5א ממש רב 5א 5בכ5 רב אתא מכי מפרשים ךיש)פ.(

 תורה. ובע5י רבניםכלוסר
 מכי(. ר"ה ע"א ו')נימין

 דרכינו נראה לכך רב רבינו בקונטרם פירש ר12ינוי(
 רבי.היינו

 אמר(. ר"ה ע"א נ"ו)כתובות
 בר יצחק רב הוא רהכא אבדימי בר יצחק ךביא(

 כראמרינן רבי של ת5מירו שהי' הקרמוןאבריני
 אחר נבנסתי פ"א אברימי בר יצחק רב אמר מ:()שבת
 5רב ראתנייה רב ש5 -בו ה" ךהך4י המרחץ 5ניתרבי
 פז.( )ב"ב ומרות קי:( )חו5יןכח5

 אסר(. ר"ה ע"א נ"ו)כתובות
 כן רהוא פי' פרמא בן א5עזר רבי ש5 בנו פרטא ר'יב(

 רבי ש5 אביו פרסא הנרו5 פרמא רבי ש5בנו
 זה. ש5 זקינו הואא5עזר

 פרמא(. ר"ה ע"א ק')כתובות
 5א"י. שעלה מצינו ויא נפומבריתא הי' ךחבאיג(

 ה5שון ואמר מובהק רבו הי' יר1ודדןךך12י
 5שנותו. רצה ו5א מרבוששמע

 אסר(. רעה ע"כ י"א)ביצה
 הי' ררשב"א יאע"נ אלעזר 112 שנ!עךן ך12ייר(

 שחו5ק סה 5חוש אין עקיבא רבי ש5ת5מירו
 שנים נבי )ז.( 5קמן מצינו זה רכעין קורם והוזכרעמו

 אביו. רשב"נ עם רבי רפ5ינ בשמרארויים
 אין(. ר"ה ע"ב ר')ב"מ

 )ראמי רבית ר5"ה ר"כ בן שמוא5 ה"ר סי' ך12ירןמו(
 לישא שרוצה האיש רעת ושטו בר"ח יוסירבי

 סנרשה הי' שאם כיון ומחצה( אחר ו5עשותו בכספיםו5יתן
 שמלוה ארם כל 214נל ש5יש 5ה להוסיף צריך הי'סיר



 נחמר אוצר רהשממהע רי"ש מעיטת מילמים התרספותקרבץש

 נטר. אנר והוי זמן לו ירחיב אא"כ נותן ל"הברבית
 ך'(. כל5 אשר"י הנהות ע"ב ס"ו)כתובות

 לעשות ואסורין מותרין שהן רברים יש בנמ' ר21ירצמז(
 א"ל מנה הלויני א"ל ביצר רבית הערמת מפניכן

 לו נתן לך נותן שאני לי יש במנה חימין לי איןמנה
 ואסור מותר סלע בכ"ר הימנו ולקחם וחזר במנהחימין
 ראבק כתב ז"ל והרמב"ן רבית הערמת מפני כןלעשות

 ללוה. ממלוה ולא למלוה מלוה לא מפקינן ולא הוירבית
 חיטין הלויני א"ל אם אבל מנה הלויני בתחלה א"לדדוקא
 מותר. בפחות היטנוולקחן

 ח'(. כ55 הרא"ש ע"ב ס"ב)ב"מ
 מכור וכך כך חולבות שעיזיי מה א"ל בגמ' רבנירציז(

 רזימנין הרכרם על יותר כשהחלב אסור וכו'5ך
 אחרת פעם עד 5המתין ויצטרך כ"כ חלב לו יהאלא
 וכך נך מפררסו "1 מוכר אם ןנצ לי' נטר אגרויהי'
 רעים וענבים רע יין דהוי תיוהא ךחזי רזימנין אע"נאסור
 פירש ןרצך )פר"י(, המרה מיהא להשלים רצריךכיון
 הרבה הן שיהי' מה אם כי וכך כך אמר לא ראפילור"י
 שיש כיון עצמו בפררס מחזיק שאינו וכנון אסור מעטוהן
 בפררם בוסר כבר יש אם ואפילו שיהא ער להמתיןלו

 לישנא דלאידך ררבא לישנא להך אסור קרבווממילא
 קטנים פירות כבר ראיכא היכא וכר כר אפילושוי

 קרבו.רמפילא
 י"ר(. כלל אשר"י הנהות ע"א ס"ר)ב"מ

 רבית כמו שהן רברים יש תני ייושלמי רנניוזיח(
 וסלוה חבירו ש5 שטרו ארם לוקח כיצרומותרין

 בר' הר"י ומפרש רבית כהשום חושש ואינו בפחותחבירו
 מותר בתשרי ליתן מנה לשמעון שחייב ראובן כנוןשמואל
 שאין בתשרי מנה ויקבל בניסן חמשים לשמעון שיתןללוי
 לגמרי נסתלק שמעון שהרי נמור מכר אלא הלואהכאן
 ןאמ רוקא שלשתן בטעסד בחוב לוי בו ויזכה החובמן

 הקונה ללוי שמעון ואמר ע"פ מלוה והיא עכו"ם הואהלוה
 ובסח אודיענו ולא לי שחייב מה כל לעכו"ם מוחלאני
 לצרכך אלא עצמי לצורך בו אזכה ולא לך ואתננובי

 רבית שאין דומה זה בענין ממך פמור אניומעכשיו
 ברכה. עליו תבאוהמחמיר

 כ"א(. כלל אשר"י הגהות ע"א ס"ה)ב"מ
 דמותר מכאן ללמור דיש מאיר רבינו ונתכ רנניתיט(

 המלוה לריוח שילווהו לחבירו מנה להלותארם
 זמן אותו עד המלוה באחריות ויהיו מנין שני שיהיועך

 של הריוח ויהי' מ5וה המנין שני יהיו מנין שניוכשיהיו
 שני שיהיו עד ומזונו עמ5ו שכר לו שיתן ובלברהלוה
 מוקרמת. רבית יהי' שלא בךימגים

 כאג(. כלל הרא"ש ע"ב ס"ה)ב"ם
 ארבע הילך 5ומר לאינש לי' שרי רבא אמר בגם' רנניתכ(

 ל0ימד אסור מיהו זוזי לפלניא ואוזפי'זוזי
 בצוויו גותן שהוא ךמה מעות ואלווך זוזי נ' לפלוניהב

 )פר"י(. ערב סדין לעצמו נותן הי' כאילולאהר
 פ"ז(. כל5 אשר"י הגהות ע"ב ס"ט)ב"מ

 כהצכונות הלוה שיתן נפור היתר לר"ת נראה רבנירצכא(
 לך לו ויאטר ושפחתו עבדו ואפי5ו נכרי5יד

 אלא מעט בין רב בין כמ8כוני על ישרא5 מפלונילוה
 על שמלווים כדרך ויותר החוב כננד הכהשכוןשישוה

 ילוה והנכרי שיקצוב רבית אותו כפי ברביתהכהשכונות

 הלוה מסתלק ויהי' הלוה יקבלם הנכרי ומיר היהורימיר
 המלוה מן ופוראם תובעם הי' ירצה אם שהנכרי המלוהמן

 אין בי וכו' המלוה מן ולפרותם לתובעם יוכל לאוהלוה
 כגון(. ר"ה ע"ב ע"א ב"ם )עיין גמור רין אלא הערמהזה

 מ"ז(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ס"ט)ב"ם
 שמותר לעיל שפי' ריב"ן לפי' קשה מנאן רנניתכב(

 ורחוק לשכר קרוב שבר למחצית עיסקאליתן
 הי' למה רא"כ וזולא יוקרא נותן רטקבל כיוןלהפסר
 לשלם( נחושתא חסר )אם רנחשא חוסכא לקבל כאןצריך
 זולא. אלא יקבללא

 רקא(. ר"ה ע"א ע')ב"מ
 רכיון פירש"י וכו' לי' ויהיב תקיל בג0' רנניתכג(

 ל"ה הוזלה בין הוקרה בין מחזירה בעיןשהי'
 כן כמו לקבל צריך שהמשכיר מצריך ר"י 4ינניהלואה
 מת או נשבר שאם אע"ג ומתקלקל שהולך החפץכחש
 שבירה שעת ער המלאכה שטחמת הכחש מ"מ מקבלאין
 לקבל.צריך

 כו"ט(. כלל אשר"י הגהות ע"א ע')ב"מ
 ערב שנעשה ישראל ראבי"ה כתב מכאן רננירצכר(

 שקצב והרבית הקרן עבור הנכרי עבורלישראל
 שבשעת רערב לו הקנה לא ואפילו לו ישלם הקרןעמו
 שיפרע ער יפרע לא והרבית קנין בעי לא מעותמתן

 אזיל ערבא בתר רנכרי דרינן רכיון הקנה ואפילוהנכרי
 כאילו הו"ל וא"כ הערב מן תתבע למלוה אמר הנכריא"כ
 ן14כנ הנכרי שיתנו ער הרבית ליקח ואסור לישראלהלוה
 ונתערב הנכרי מן לישראל ערב שה" נכרי ערב אתפרה

 להסתפק. יש בזה במקוטוהישראל
 נ"ג(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"א)ב"ם

 לשלוח לישראל שאסור ריב"א בשם כתב ועור רננירצכה(
 ד14במ ברבית חבירו מישדאל שילוה הנכריאת

 מותר אם לו ממפקא מישראל ולוה הנכרי מן ללותשלחו
 לי ו5וה צא וא"ל לנכרי משכונו שנתן ישןא14ל לאואו
 למלוה לתובעו המשכון בעל יכול אין מישראל מנהעליו
 בעל מרעת שלא משכנו נכרי אם אנני מכךטכונוכלום

 רמים באותן לבעליו הטשכון להחזיר המלוה חייבהמשכון
 המשכון על המלוה שזו רבית 5יקח לו ואסור עליועהלוה
 אע"פ ןך:ןסיף שמשון ר' השיב וכן ר"י השיב כךהוא

 וראבי"ה מותר ישראל לצורך לוה שנכרי יורעשמלוה
אוסר.

 נ"ר(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"א)ב"מ
 שליחות שאין אע"פ הראבי"ה נתב נכרי רננית,כו(

 ולוה שלוחי הי' לשמעון ראובן אמר אםלנכרי
 שמעון מותר כן שמעון ועשה ברבית מנכרי מעותלי

 קעביר רראובן רשליחות 5נכרי ולתת מראובן רביתליקח
 לראובן שאמר ןנכעחי ערב ו5א מלוה ולא לוה אינווהוא
 כהטמעון ולוה ראובן והלך הכהמכון על מעות ליהלוה
 מותר שמעון ונתרצה נכרי של משכון על נכרילצורך
 שם לו הזכיר אם אבל וכו' כחיאובן הרבית ליקחשמעון
 הוא כי האי כולי רבי 5תת ךרכו שאין ירע הריהנכרי
 ראובן פודה ד14בם 01חיל וירע כהשלו ראובן יתן ולאאלם

 הרבית מ"מ רמאות הר"ז המשכון עצמו שלבמעות
 לקבל. לומותר

 נ"ר(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"א)ב"מ
 הן לי מה רמיהן לי מה ינאי ר' גבי 51עיל רנניתכז(
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 טוסקין. שכעיירות שוק על ואפילופר"י
 ס'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"ב)ב"מ

 ביתא עכו"ם ההוא לי' כה2כן מרי רב בגמ' רב:יוןכח(
 כושכנתא של ראשונה כושנה לרבא זבנההדר

 שתא כהטכנתא רסתם ביתא אגר לרבא מרי רב לו נתןלא
 לו הביא השני' בשנה אבל לי' מסלק מצי עכו"םו5"ה

 וחפצתי כשקניתי ראנא רבא 5ו והשיב וכו'השכירות
 נתכוונתי לא בידך שמשכנתא לי ואמר בביתלהחזיק
 שרי וכה"ג מעותיך לך שיהיו עד המקח שיחול בולזכות
 )פר"י(. חנם5רור

 ס"ח(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"ג)ב"מ
 בחבירו לנושה מנין אומר רשב"י תניא בגמ' רן2יר2כט(

 יקדים שלא שלום לו 5הקרים רגי5 ואיןמנה
 ריבור אפילו ישיך אשר דבר כ5 נשך שנאמר שלום5ו

 כל לכך 5ו להקדים הלואה קודם רגיל הי' לא אםאסור
 אסור עושהו ועכשיו תח5ה לעשות רגיל הי' ש5ארבר
 אפילו רגיל הי' דאם הסר אין וזה נהנה שזה דבראפי5ו
 )פר"י(. מותר חסר וזה נהנהזה

 ע"מ(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב ע"ה)ב"מ
 אחר בממון הולכין ראין למ"ד אפי5ו ופר"י רון52(

 להוציא רוצים שאנו כשהממון דוקא היינוהרוב
 ונמצא 5חבירו שור מוכר כגון בע5ים ברשות 5ידובא
 כ"ע לידו בא כדין שלא דשמא מציאה הך אבלנגחן
 מירו. 5הוציאה הרוב אחר דהולכיןמורים

 כ"מ(. כלל אשר"י הגהות ע"ב מ"1)כתובות
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 והשמטותטירואים
 שי"ןטער2ת

 ששנים כ"מ מר דאמר שבועותא(
 מחייבי~

 אותו
 שבועה לחייב פר"ת שבועה מחייב אחדממון

 פמור מסייעו אחר אם שבועה המחוייב וכל שבועהולפמור
 כן הוא מק"1 אומר מאיר רבינו ובודרי השבועהמן

 אומר הוי המוציא כח או המוחזק כח מרובה כחראיזה
 5הוציא מסייע שהער היכא ומה והשתא המוחזקכח

 שיפמרנו כ"ש 5מוחזק כשמסייע שבועה המוחזק אתמחייב
כהטבועה.

 כ"ד(. כ55 אשר"י הנהות ע"ב פ"ז)כתובות
 היא ררבנן שבועה דאי היכא נסי נ"מ א"נ שבועדתב(

 מצי 5א דאורייתא ואי ומול השבע 5מימרמצי
 השבע 5ומר יכו5 שאינו כמו והפטר השבע לבע55מימר
ומו5.

 ב"מ מייתי, ד"ה ע"א פ"ח)כתובות
 דינא(. ר"ה ע"אי"ר

 שבועה בין מינה לן דנפקא בקונמרם פירש שבועדתג(
 מנקט רבדאורייתא דרבנן לשבועהראורייתא

 ראמרינן דביו סותר עצמו יוןךא נסימ. 5א ובררבנןחפצא
 ופירש לב"ד חוץ ואשבעה בב"ד אדרה )5ה.(בנימין

 דחמירה בב"ר 5אשבעה ד5א 5י' דה"ק התםבקונטרם
 רר' א5יבא רנ"מ נראה ולרבינו רקפצא.באנקומי

 5מחויב חזרה מז.( )שבועות ראמר כוותי' דהלכתאאבא
 בראורייתא דינא והואי כושלם לישכע יכו5 דאינו והיכאלה
 יניח לא השבועה על חשורה הויא אפילו בררבנןאבל

 כרהכא. ונוטלת דנשכעת היכא כך בשבילכו5פרוע
 מייתי(. ד"ה ע"א פ"ח)כתובות

 מכ55 מטעם אסור לך אוכל 5א שבועה יא שבועותד(
 מנדרים מפי חטורה רי2בועה משום הן שומע אתהלאו
 היינו דשבועה דטעמא עןי"ל לחומרא אז5ינןכה12"ה
 לא וירלג אוכל 5א י2בועה יאמר שמא דנזרינןמשום
 ויאמר 5א ידלג אפילו נרר גבי אב5 פשיטא ודאיובהא
 איסור. ליכא אוכל לאקרבן

 לא(. ד"ה ע"א ט"ז)נררים
 שהיא תורה של שבועה משביעין אין 1עכשיוה(שבועות

 בא5ה מקל5ין אלא בכינוי או המיוחרבשם
 אמן לענות וא"צ ב"ד רעת ועל המקום דעת עלובארור

 ששואלים העם שנהנו כתב יראביז'ףן רש"י השיבכך
 בתח5ה ע5יו שקבל וכיון שבועה עליהם מקבלים אםאותן
 ע"י שבועה לו שנתחייב רדןינא אמן לענות א"צשוב
 ןרוקא ולהשביעו ספק טענת עליו לגלגל יכול בריטענת

 אומר אם אבל 5ר חייב שאיני 5י ברי מועןנשהנתבע
 מגלנ5ין. אין יודעאיני

 ד'(. כל5 אשר"י הגהות ע"א ד')ב"מ
 דררא דליכא דהיכא כתב ז"ל גאון האי 1יב שבועדת1(

 5י' משמתינן א5א 5י' כד2ביעין לאדממונא
 הי' לא ז"ל דך"רצ בשמתא שיהא האמת יודה 5אאם

 ןריצב"א רממונא רררא בלא הכה2ביעין ברייניןמוחה
 שאין מה לעשיר שהלוה לעשיר תובע עני שאםפסק
 לא שקר שהוא הענין מתוך לדיינים ונראה להאמיןראוי

 ובויימ לריינים הניכרים לרבר רנלים כשיש לי'כושביעין
 העני ואם שיודה לו שחייב מי כל על סתם לי'משמתינן

 לעשיר. משביעין לרבריו אמתלאנותן
 ז'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ד')ב"מ

 משלם לישבע יבול שאין מתוך לי,א 1נם שבועדתז(
 ירענא חכד2ים כנון דאורייתא בשבועהאלא

 דאסר צריך אין שבועה אטילו ושכננרו ירענא לאוחכה2ים
 בחשור אבל תשלם או תשבע או השבועה עליךלי'

 אותו כניחין היו אם נשבע הי' דברצונו הכי למימראיכא
 נמי אבא ררבי נסטא דבבי נשבע שכנגרוהלכך
 חמף שלא שבועה מחייב שהער כיון שבועה בלאשקיל
 או תשבע או לא או שחטף שמודה לישבע יכולואין

 אפילו וכשננדו כושלם לישבע יכול שאין וכיוןתשלם
 צריך. איןשבועה

 ח'(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ה')ב"מ
 שמר לו ויש מחבירו קרקע שקנה ארם שבועותח(

 ומכרת חזרת המוכר מען שנים שלשובתוך
 אפילו לישבע צריך דאין נ"ל בקרקע מוחזק ולוקחלי

 את לו מחזיר הי' ומכר שחזר איתא ראם דרבנןשבועה
 במלוה דוקא היסת שבועת נחמן רב שתיקן ךב2ההשמר
 הקונהו רכל קרקע אבל אמלוה שמר לכתוב שכיחרלא
 )ה"ר להשביעו יכול שאינו פשימא לו אין וזה שמדכותב

 חדליק(.אברהם
 י"ב(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ל"ב)ב"ב

 בנמ' )דאמרינן רהכא שבועה רהך יאור"ת שבועותמ(
 בשבועה( נאמן נאמן מאי נאמן נאנסוגבי
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 )פז:( בכתובות כמו היפת שבועת קודם ונתקנהמדרבנן
 דרבנן. שבועה דהויא ובו' בתובתהדהפונמת

 סוף(. ד"ה ע"ב ע')ב"ב
 בשבועה דמתפים פירש ז"ל ה5וי יוסף יה"י שבועותי(

 איסודא אב5 קרכן לענין היינו דמי בשכועה5א
 איבא.מיהא

 א'(. כ5ל הרא"ש ע"ב כ')שבועות
 נמד( ד"ה התום' )קושית תיר'ו והרמב"ן עטבנועותיא(

 וכו' 5חרמים נודרים כז:( )נדרים התםדשאני
 א5א לעו5ם בפיו 5ומר בלבו שבוון בדבריו מעותשאין

 אינם שב5ב דדברים עדיף פיו ה5בך היום בלכושמחשב
 הי' דב5בו מעות היא פיו דהוצאת הכא אב5דברים
 אינה פיו הוצאת ה5כך סתם( פת )ואמר חימין פת5ומר
 מחשבתו הוציא שלא כיון תבמ5 מחשבתו גם דמה"דכלום

 5פי מחשבתו בתר דאז5ינן מקרא דרבינן א5אב'טפתיו
 פת נמי חימין דפת מחשבתו את מכחיש אינושפיו
 דברים(. הוו שב5ב דברים )וע"כשמי'

 י"ד(. כ55 הרא"ש ע"ב כ"ב)שבועות
 שיוציא צריך בלבו גמד שמוא5 אמר בגם' שבועותיב(

 השתא ובו' בשפתים 5במא שנאמרבשפתיו
 חימין בפת א5א מיתסד ד5א הא קדריש דמקראכדטמע
 ותימה מכחיש הפה בשאין שב5ב דברים בתרדאז5ינן
 בגם' ומפרש וכו' להרגים נודדין תנן )כז:(דבנדרים
 בית ש5 אינן אם ע5י שבעולם פירות כ5 יאסרודאמר
 סתם בשפתיו ומוציא היום בלבו שאומר ומסיקהמלך
 אונסין 5גבי דברים אינן שב5ב דברים 5ן דסביראואע"ג
 שאוטד ואע"פ אונם במקום אלא שדי ד5א משמעאפשר
 חימין ב5בו שאומד אע"פ 5יתסד נמי והכא היוםב5בו
 גבי א5א 15 התירו ד5א הארץ בעם איירי דהתםוי"ל
 שרי לת"ח אב5 בנדרים רא'ט ק5ות ינהגו שלא בדיאונסין
 נבי לע"ה ת"ח בין דמפליג )כ.( 5עי5 אשכחןוהכי
 וכו'. בחרםנדר

 נמר(. ד"ה ע"ב ב"ו)שבועות
 יש כתב ז"5 ראב"ש אב5 חירם הערות, שבועתינ(

 ב5 על סתם חרם ב"ד בשגוזרים ואומריםמועים
 דאוי שאינו מי על ח5 אין שהחרם 5העיד ישדא5בר

 שבועת מקדבן א5א הכא 5הו פמר ד5א ף[יא ךל514העיד
 שבועה אב5 להעיד ראוי דכדטמע עד והוא דבתיבהעדות
 המצוה 5במל נשבע גבי כדאמרינן 5וקה הזיד ואם ע5י'חל

 ך14כט זדונו ע5 מ5קות חייב שגנתו ע5 מקרבן דפמוראע"ג
 ונקדא לשקד בשמי תשבעו ו5א ע5 עובר יגירלא

 ולהתרחק האמת אחר 5חקור כדי כך טתנה ב"ד ד5בעבדיין
 בבשרים א5א מפקינן לא ממון מיהו שקר שבועתמעונש
 ו"ל. ה5וי ריב"א בשם שמעתי וכן5העיר

 א'(. כל5 אשר"י הגהות ע"א ל')שבועות
 וחייבוהו סוסים 5עכו"ם שגנב יהיהורי ~טבנוע,ותיד(

 שנשבע ויודעים היהודים שאר במעמדלישבע
 ומצוה וו שבועה 5שמוע חפצים אנו אין יאמדו5שקר
 בע"ב ממנו וימ5ו העכו"ם עם במקצת להתפשרדבה
 דרך לו דנותנים 5התפרנם רוצה ואין לו מיש נרעד5א

 בפ"ק אמד מזך ךגרךלך[ ממנו ונומ5ים- וחוזריםהלואה
 בשעב ובו' דאב בע"כ דמשדין העבדיה אמה גבידקידושין

 ש"ש יתחלל ש5א 5ו דיש ביון 5גופי' לי' דכפינןהבא
 ז"5(. ברוך ברבינו )מאיר השם בחי5ו5 מקיפין ואין ירוע5

 א'(. כ55 אשר"י הנהות ע"א 5')שבועות
 הבינויין ע5 דאמרינן והא כינויין שבועות,מו(

 כדת 5מעומי ולא אתא מיתה 5מעומיבאזהרה
 וע5(. ד"ה ע"א ל"ו)שבועות

 בעינן 5א בימוי דשבועות דקדק ז"ל)ודששמב"ן
 שבועה ד5"ה לאו לאו בשמעתין מדקאמר כינוי ו5אשם

 ל"ל דא"כ באקקים היום אוב5 לא שאמר לפרשוא"א
 דאר"י )בח.( בע"ז כדאמר שבועה עיקר היינו לאו5או

 שבועה(. הזכיר ש5א אע"פ מגלינא לא ישרא5לא5הא
 בתשובה ז"5 א5פם רב ובתב דה"מות שבדעדתמז(

 אנקומי ב5א היסת שבועת שהשביעוהו הכ5בופד
 שנית אותו משביע אחר עד התובע מצא ואח"כחפצא

 הדאשונים במלו יבדורותינו כר~ב ךרש"י חמצאבאנקומי
 בעשרה ארור ע5יו 5גזור ותקנו גדו5 שעונשה 5פישבועה
 שבועה, בו אדור )5ו.( 5עי5 אמרינןדהא

 דעת על 5ומד רגי5ין ואנו אשר"י בהגהות)ושם
 שכך וכך כך דבר ע5 מחדימין אנו ב"ד דעת וע5המקום
 חל החרם אין 5או דאם בעשרה ודוקא שמוען כמוהוא
 ר"א(. דפרקי מההיא ד"ת שפסק כמו שבועה כאןואין
 אומרים אותו ובשכהטביעין בגם' וחרמות שבועותיז(

 אותך משביעין אנו דעתך ע5 ש5א יודע הוי5ו
 יערים ש5א ובו' ב"ד דעת וע5 המקום דעת ע5א5א

 הפרה תיהוי דלא היכי בי המקום דעת וע5בפרעון
 רבינו פירש בך הקב"ה עמהם יסכים 5א כי5שבועתייהו

 מותר בריעבד התירוהו יאם הריצב"א ךך[שיבשמוא5
 הכדטביעו בפני א5א 5ו מתירין דאין קרא דקפידאלא

 בדי מובה 5ו שעשה דבדבר מפרש ךך"רןוהמרירו
 בפניו. א5א מתידין 5ו אין 5ו ירור אושישבע

 ג'(. ב5ל אשד"י הגהות ע"ב 5"מ)שבועות
 5פניו שפתח באחד סעשה וחרשת שבועותיח(

 5י יעזור בך ואמר ונשבע תורה חומיטיחמשה
 דיצב"א והשיב התנאים א5ו שאקיים הזאת והתורהדיאו
 כאן יש בשם ךשבנועה כאן אין בם"ת נשבעדדין
 שאין השם וחסרון לע"ז ב5שון אלא הזכיד ש5אאע"פ
 מזביר אם וכ"ש בבך שבועתו מגדע אין בשבועהמזכיר
 לשון דבריו בתח5ת הזביר לא ואפי5ו 5ע"ז בלשון שמהה'

 שמועי5.שבועה
 נ'(. ב5ל אשר"י הגהות ע"ב 5"ט)שבועות

 להנתבע( )התובע לו שאמד כגון ערות שבדעותימ(
 בופד וה5ה מנה משלי יטנמלת 5י אמר אחדעד

 מענת מוענו ולא הואי5 כהטבועה פמור העד אתוהביא
 אלפם דב של ת5מידו ז"ל אפרים ה"ר אומר הי' וכןברי
 נשבעין שאין בתב הוא גם הלךי יךסף ןך[ר"ךז"5
 ברי. במענת א5א אחר עדעפ"י

 לתקן שצדיך פי' הוא תקנתא בדרבנן בגמ' שבנועותכ(
 5היות דאוי' שהיא ממקום 5עוקרה צריךשבועה

 שפי' במו ךלא לתקנתא תקנתא עבדי ולא בעה"בדהיינו
 שבועת אותו כהטביעין דאמד בדר"נ היא תקנתאבקונמדם
 ואמרינן תנאים בימי היתה 5א שבועה אותה שהדיהיסת
 היסת. שבועת רבנן דתקון והשתא )מג:( בקידושיןנמי

 בדרבנן(. ד"ה ע"א מ"ו)שבועות
 )באם השבועה על חשוד ושבנגרו במשנה שבועותכא(

 השבועה מהפבין השבועה ע5 חשודהנתבע
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 דבשבועה ומסתברא יון מארץ ברוך רבינו כתב5התובע(
 מהפכינן לא דרבנן דביטבועות הכא קמיירידאורייתא
 דב"כנ בפ"ק פסק וכןאשכנגרו

 ז'(. ב5ל אשר"י הגהות ע"ב ס"ו)שבועות
 שטר שלקח דלוקח כתב ז"ל הרמב"ן שבועותכב(

 מת הו"ל מת שלקחו אחר אם לוה ומתחוב
 מו:( )כתובות שפירש"י מה לפי וגבי מלוה בחיילוה

 כלום המוכר לו אמר שלא היורשין שבועת כעיןשנשבע
 אף בחייו אבל מוכר שמת והוא פרוע זה ששמר ידעולא
 נשבע.הוא

 י"ד(. כלל הרא"ש ע"ב מ"ח)שבועות
 דהסכימו כתב הברצלוני יהרב פקרון שבועותכנ(

 לישבע להם שהי' היתוסים מתו שאם רבוותאכל
 ושמואל כרב והפסידו ניטבעיו בניהן אין אבא פקדנושלא

 לוה מת אבל לוה בחיי מלוה שמת אלא 5"ש)ראמרי
 ואין שבועה לוה 5בני מליה נתחייב כבר מלוהבחיי
 לבניו(. שבועה מורישאדם

 מ"ז(. כלל הרא"ש ע"ב מ"ח)שבועות
 הונא רב אמר בנמ' שבועה גלגול שבועות,נד(

 נקט דקמא פריצב"א משכיר חוץ מגלג5יןלכל
 אין לטובתם שהשבועה כיין בהדי' דתני הנהו כלוה"ה
 למובתו אינה שכיר דשבועת נראה ךאין ע5(הםלגלגל
 דעתו להפים אלא נשבע ואין שבועה בלא נומל הי'דמה"ד

 משום שכיי נקט יייקא אור"י אלא בעה"בשל
 שיכול כ"כ חייבוהו לא להפים אלא אינהדשבועתו
 עליו.לגלגל

 לכל(. ד"ה ע"א מ"ט)שבועות
 שמואל רבינו אוסר הי' מנאן עכו"ם שבועתכה(

 מתיר ר"ת אבל העכו"ם מן שבועה5קב5
 עובדי לאו שבמו"5 דעכו"ם כה12ם ךהפפעמ מידם5הצי5
 גם לכתחלה מ"מ בידיהם אבותיהם מנהג אלא הםע"ז
 העכו"ם. עם להשתתף דאסור מודהר"ת

 כ"ג(. בלל הרא"ש הגהות ע"ב כ"א)ע"ז
 אומדת אינה שביעית להם אמר בגמ' למב:יעייעכו(

 אליעזר דבי הרב פי' פירות לביעור אלאבכ"ש
 וצריבין משהו וגרלו בשכיעית שנכנסו ששית פירותכגון
 חשיבי אימור דנידולי שביעית כפירותביעור

 בפידות ביעור לאחר כנון לאכי5ה אבל דהיתרלעיקר ומבטי
 אלא במשהו אוסר אינו דהיתר בפידות שנתערבושביעית
 לביעור אלא שפירש ומך: איסורין כיטאר טעםבנותן
 רתניא להר"ם ק' בשביעית שנכנסין ששית פירותלענין
 דמיירי ומפרשינן כרוב מספיחי חוץ מותרין הספיחיןכל

 שביעית דגידולי אלמא בשביעית הנכנסים ששיתבספיחי
 שנמרו מיידי התם דשמא ךנך14דץ במשהו אוסריןאינן

 אמורין כרוב וספיחי בשביעית כ5ל גדלו ולאבששית
 לקחתי. האמהות מן ויאמר העלין מן יקח שמאכדמפרש

 אמר(. ד"ה ע"א נ"ח)נדדים
 עציץ דמעביד מהך להר"ם קשה ועור למב:יעיועכז(

 הוסיף לא אמוד כהשתים הומיף אם בכרםנקוב
 במשהו אוסדים אינם איסור דגידו5י אלמא מותרמאתים
 בששית שנעקר בבצ5 סיירי דהכא הר"מ מפרשלכך
 כמו כולו נאמד סשהו שהוסיף ומכיון בשביעיתונטעה

 קשה דלביעור לשון מידץך נאמר דעיקרם הכרםכ5אי
 זריעה. 5ו אין 5נידולין 5וסר יור"י'

 אמד(. ד"ה ע"א נ"ח)נדרים
 ראי' ר"ת מביא הי' מנאן מלוה שביעית,נח(

 ד"ה ושם ג: )מכות בתרא כלישנא לןדקיימא
 אין שנים לעשר חבירו את המלוה א"ש ראר"יא"ד(

 שימר מה יעקב ר' מגיה מן ידי ךעל משמטתושביעית
 בחצי ילונו בי כסף עשר זמן הזקן אליהו ר'הפייט
 בכהטפמ ו5א ילונו כי כסף עשר זמן ומניה יעזבנוימיו
 דלא מכאן ראי' לך"י נראה ךאין יעזבנו ימיובחצי
 הם דברים סכמה שהרי 5מלוה שושבינות כללשייכא
 מזה. זהחלוקים

 ואין(. ד"ה ע"ב קם"ה)ב"ב
 לדברי לי' מכפקא מיהו בישול ויו"ט, שבתכמ(

 בכדי להמתין קנסוה1 אם מזיד בשל אםר"י
 ממלאכת יהנה שלא מעמא לי' ר5ית כיון 5או אםשיעשו
 דרוסאי בן במאכל הבשר נצלה אם לי' מספקא ךגםיו"מ
 יאמך שמא לאסרו יש אם ישראל לצורך וצלאו עכו"םוגמד

 לעכו"ם למימר אתי 5א קצת דחזי כיון שמא אולעכו"ם
 בידי'.ורפיא

 י"ט(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י"ג)חולין
 אמות ד' חבית מגלגל דאם ואור"י הוצאה שבת,ל(

 מגרר כמו דהוי חייב לרה"ר מרה"י אוברה"ר
 ממוד מרובעת שהיא תיבה מג5גל אב5 כלל נחדאינו
 קצת. נחה תהא '2לא דא"א וזקפיה רמא כמודהוי

 5א(. ד"ה ע"ב ח')שבת
 האיש יצא לא אב5 ת=שיטין הוצאה, שבת,לא(

 ביו"ט אבל דוקא בשבת חותם ע5י' שישבטבעת
 שלום דרב בפמיקתא כתב כך בישיבה מנהג וכןמותר
 איש גבי חכמים גזרו דלא פי' ר"ת אבל מתיבתאריש
 רש"י )ושיטת בכך דרכו שאין לפי ומחוי 'טלפידלמא
 פטוד חותם עליו וביש חמאת חייב חותם ע5יו איןבאיש
 אסור(.אבל

 בלל אשר"י הגהות ע"א נ"ז)שבת
 י'(. כ5ל ובהרא"שא'

 דשידי מכאן התרומה בספר וכהב המנה שבת,5ב(
 להדליקן אסוד בשבת 'טכבו מדורח ושיריפתילה

 י"מ בשני ךמן שבת( אחר שחל )יו"ט שלאחריוביו"מ
 ישעיןץ ןדן"ך בשני להדליקן אסור בראשון כבו ר"הש5

 דאמוד לראבי"ה נראה ךמן הכנה קרוי זה ראיןמתיר
 הכנה. זה חשיב לא שלנו דתלמוד וסמכו 5הד5יקדנהגו ואורייי דהכא מידושלמי וראייהו ביצה כמו5טלמלן

 ז'(. בלל אשר"י הגהות ע"א 5"ח)עירובין
 וכו' בשבת לחולה חמין מחממין בגמ' חולה שבת,5ג(
 ע"י אלא וכו' נברים ע"י 5א הל5ו דברים עושיןואין
 ראפשד היכא ואפי5ו פט"ז( שבת )תומפתא ישדא5נרולי
 ויבא יעשה ולא הנכרי יתעצ5 שמא בישראל מצוהבנברי
 בקיאות חבמות נשים עפ"י יעשו 5א למהלריבייא קשה ךדץי' א5א(. ד"ה ע"ב פ"ד )יומא מכנהלירי
 מחל5ין נמי יולדות וגבי אנשים עם"י כמו נפשותבמפק
 רבדים עושים אין גךרם ךיב"א ךדץי' נשים עפ"ישבת
 לדעת כדצטדפין אבל נכרים עפ"י ולא נשים עפ"יאלו

 נאמנות יהו ש5א נפשות בסכנת אומרים אין כלומראחרת
 האנשים את 5הכחיש אחרת 5דעת מצמרפין אףאלא

כננרן.
 י"ד(. ב5ל הדא"ש ע"ב פ"א)יומא
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 על חשש 5י יש מכאן הר"ב נתב חזנים שנת,5ד(
 )משום בשבתות 5התפלל אותן שמעוכיריןהחזנים

 איסור שאין אומר בנן שבוראל ר1ןא"ך '2בת(.שכר
 להתפ55. המצוה לקיים שכר נותנין דהאבדבר

 ל"ז(. כ55 אשר"י הגחות ע"ב ס"ד)כתובות
 בדוך( בן )מא'ר מהד"ם תשובת שיך כלי עם12רן,לה(

 עופרת או אבן בו שיש המבעת עלושי2ד5ת
 כרבא פסק אלפס רב בשבת להניח מותר אם קולהכה2מיע

 כעולא דפמק לפר"י ראפילו שיר כלי אלא אסרדלא
 שישמעו דבעי אבבא דמרף ההוא כנון לק5א דבעיהנ"מ
 בזה זה שמכין באגוזים המשחקים נשים ךכן 5וויפתחו
 רכן דשרי פשימא חל5 מבעת ש5 קול אבל נשטעוהקול
 דאית אע"נ שבכסותו הזוג )שבת( אשה במה בפ'משמע
 שרי. ענבללי'

 ב'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ק"א)עירובין
 ובב"ב )פ.( דבשבת לי"י וקשה כרמלית שבת,5ו(

 רבה אמר לרשות מרשות המוציא גבי)נו.(
 אביי לא כרמלית אבל ביניהם חמאת חיוב שישוהוא
 חשיב ובגימין וכו' לא פיסלא אב5 כרמ5ית אפי5ואמר

 דהא והשתא הכא כדאמרינן עצמו בפני רשותפיס5א
 שלשה ובגבוה עשרה גבוה ד5א כרמלית ממש הויפיס5א
 ארבעה רחב הוי מסתמא וגם כ5בוד הוי דאל"האיירי
 קאמר אמאי א"כ עצמו בפני חשוב דבר הי' 5אדאל"כ

 נמוד כרמלית בין לחלק דיש רי"ל 5א פיס5א אבלאביי
 המימ5מל.5כרמ5ית

 פ5יג(. ד"ה ע"ב ע"ז)גיטין
 פר"ת ערבית תפלת שבת, מוצאי שבת,5ז(

 מאחרין או שלישית פעודה אחר בשבתהמאחרין
 ומנהג עושין יפה 5א ואוכלין ומתפל5ין וקורין חשיכהעד

 ערבית זמן י"א שעה ררעחלת הוא תורהאבותינו
 בנגד יום מבעוד ק"ש קורין ודןיר קודם וק"שוגאו5ה
 ועל בחול וכ"ש בע"ש שבת ש5 צ5י ךך12 שעותי"ב
 עושין דעת ומעניות הדיומ נקרא והמשנה ססיך אנידא

 בחמור. ומקילין בקל ומחמידין תורות כשתיתורה
 קי"ח(. אות תוספות פסקי)מנחות

 מדליקין ואין בכ5י מדליקין מוקצה יוייט, שבת,לח(
 מתיד שמעון דבי אבל יהודה 5רבי כליבשבר

 ישדאל בבקעת קב שחקק נכרי וכן כלי בשבדאפי5ו
 שאינה אע"פ בפתילה רכודליקין ביו"מ.מדליקין
 )פד"י(. שמחורכין אע"פ בסמרמומין ולאמחודכת

 י"ח(. בל5 אשד"י הגהות ע"ב כ"ח)שבת
 דמותד פודת ה"ד אומר חי אפרוח מוקצה שבת,למ(

 בשיצעק התינוק את בו 5שחק דחזילמ5מלו
 לך"י נךאה ראין הבא(. ד"ה )תום' וכו' נראהואין
 מה"מ לט5מל טותדים יהא יפים ועצים אבנים כלדא"כ
 ואסור. מובי קושיות קשיאוכן

 ב"א(. בלל אשד"י הגהות ע"ב מ"ה)שבת
 שאם כתב יצחק ב"ד אפרים דבי' מתמר שבת,מ(

 חייב בשבת אחרי' וחמד בהמה ישדאלשכר
 קצת. קנה דשכידותחטאת

 ב"ג(. בלל הדא"ש הנהות ע"ב כ"א)ע"ז
 בד' דקיי"ל כה2מע פד"י ימתור מפרק שבת,מא(

 בדבדים אפילו מדאודייתא נוהג דמפדקיהודה
 כה2מע לחלוב אבל לינק רק שדי מדלא קרקע נידו5יד5או

 לחלוב דאורייתא איסור יש ודאי ר"ת רלפנ"דאסור
 עלה. פריך ר"י אב5 דממחקנד2ום

 י"ש. כ5ל אשר"י הגהות ע"א ס')כתובות
 הישד בספד הגיה יי"ת טחיטה יו"ט, שבת,מנ(

 דרך שהוא היבא בבוסו היא זו שרייתוד5"א
 ררעינרק במפה ידים וקינוח וא5ונמית ספוג כמולכלוך
 ידי' שתטול ר"ת התיר רג5ים במי אמו בגדיש5יכלד
 הוא לכלוך א5א 5יבון דרך זה שאין מקום באותוותקנחם
 להתפלל. שתוכל כדי רג5ים מי 5במ5 אלא מתכוונתואינה

 ד'(. כלל הרא"ש ע"ב ע"ז)יומא
 דבר וכל ושכר דביין ואור"ת מחיטה 2ט11רן,מג(

 ו5יבון סחיטה בו שייך אין בולעו אתהמ5כ5ך
 ושרי לאיבוד דאזיל היכא שייך 5א כ!פרק כ!'2וםרגכט

 מפרש רך"י פשתן בבגד הכרוכה מברזא שכר5הוציא
 דאזיל אע"ג מפרק משום ובין ליבון כה2ום ב'ןדאסור
 אסור. אעפ"כ הוא 5י' ניחא דלא דישיה ופסיק5איבוד

 י'(. בלל אשר"י הגהות ע"א ז')כתובות
 שורה שאדם מה ר"י מפרש ותו מחיטה ש12רן,מד(

 ליבא במתכוין ובשכר ביין או במיםבגדיו
 להמבילו שלא גזרו כ5י במבי5ת רק יסחומ דילמאלמיגזד
 ודןיכא סחיטה לידי ואתי במצוה דמריד וי"מבשבת
 התם אדעתי' ולאו במים בגדיו יפלו פן למיחשדאיכא
 ושכד. ביין אפילו יסחוט שכחש גזרינןודאי

 י"ב(. בלל אשר"י הגהות ע"א ז')כתובות
 בולה את מהלך בע"ש נכנם אם מפינה שבת,מה(

 בספינה אמות ד' אלא 5ו אין בשבת נכנםואם
 אין נמי הלל דלבית מןןמק רך"י לתחום חוץ שיצאלאחר

 עמוקים מים אפילו בד' אלא בשבת בה' אפי5ומפליגין
 תוך שהוא העיד סביב בה 55כת ואפילו מעי2רהיותר
 ונכנם עבר אם רכויהו דאמור במים 5שומ כמואסור

 כולה. את מהלך 5תחום חוץ והוציאוהובספינה
 ל"ח(. כלל אשר"י הגהות ע"א י"מ)שבת

 הריני לחכה2ה אמר ר"ת נתב עירובין שבת,מו(
 לא ילר דציתי שארצה מכם איזה עלמערב

 יש דקיי"ל י5ר משחשיכה אפי5ו רצה י5ד לאדציתי
 ו'(. כ5ל אשר"י הגהות ע"ב 5"ו )עירוביןברירה.
 דבבנו אמר הזקן שמשון ודבינו עירובין שבת,מז(

 ידו על מזכה שולחנו על סמוך אפילוהגדול
 אבל במציאה אלא כמש גדול גדו5 יוחנן דבי אמדד5א

 מכה2. גדול נדולבעירוב
 ח'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ע"ט)עידובין

 הד' לדברי שפיד ואתי נכךי פת רין"ט, 2~12רןמח(
 ליקח שלא והנהיגו שאסרו ור"ת ואחיויצחק

 שהקמח שיודע לא אם ביו"מ נחתומ'ן הנכדים מןפת
 לנפות גופיה ישדאל אתי שרית דאי יו"מ מעדב נמחןהי'

 בר' יצהק רדן"ך ביו"מ עצים וללקוט ביו"מקמחו
 שאפה הפת לקנות התידו ודוזודי"ן שמואל וה"דבדוך
 שידלאון יהודה ה"ד בתב וכן הדחק בשעת בשבתנכדי
 שאבלו אדם בני מלקה הי ןךאבי"ןן יצחק רבינובשם
 או בישל אם דלד"ה ןארך'" בשבת נכדי שאפהפת
 בשבת ואפילו עצמו לצודך אפי5ו בשבת ישדאל עבדאפה

 יאבל אדונו אם יודע העבד שאין דאשונה ובפעםדאשונה
 אסוד. אפ"ה 5או אםמזה

 י"ז(. בלל אשד"י הגהות ע"ב כ"מ)ביצה
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 מקרשין דאין ר"ת מדקרק מנאן קידוזצ שבת,ממ(
 דנר פשימא א"כ הפת על מקדץ2ין דאי הפתעל

 פסחים ערבי כפ' דאמרינן רהא עריף ביתו נר אוהנוכה
 פר"ת אריפתא מקדש הוה ריפתא לי' חביבא הוה כידרב

 חסדא לי' חביב דהוה וזימנין ריפתא במקוםאריפתא
 דם"ל למעסי' ורב ריפתא במקום שלא אחמרא מקדשהוה
 כרברי מ1נח וננירושלמי סעודה במקום שלא קידושיש
 התיבה לפני יורר ש"צ יין שאין במקום התם דקאמרר"ת
 שבע. מעין אחת ברכהואומר

 כללי"ב(. אשר"י הגהות ע"ב כ"ג)שבת
 נומה ר"י שדעת 1נראה שכר קידוש יו"ט, שבתנ(

 מרינה. חמר דהוי היכא השכר עלשמקדשין
 חמד הוא אם השכר על רמקרשין אב"ן רבינוןכ"כ
 הפת על יקנה"ז 'טיעשה שנתב עמרם ררננמרינה
 כלל. חשכר על מקדשין דאין ס"לדילמא

 י"ז( כלל הרא"ש ע"ב ק"1)פסחים
 אמר דריב"5 וכלים בהמתו שביתת שבת,נא(

 אמרו ום"מ הפקר הוי באחד אפילו תורהדבר
 וה5כה מעירין ושנים זוכח אחר שיהא כדיבשלשה
 נר שפוד ניגית )יח:( בשבת ראמרינן הא הלכךכריב"5
 כלים שביתת ע5 יעבור י2לא 5הו מפקר אפקוריוקדירה
 קודם לו החזירה ו5א לעכו"ם השאילה אם ננהמתורנן
 שמשון רבינו פי' כך עצמו לבין בינו להפקירה יכולשבת
 אות ה"א מערכת ח"א הקובץ בזה )ועיין דשבת בפ"קז"ל

 י"א(. כלל הרא"ש ע"א ט"ה)נדריםקל"ב(.
 אחי שאלת אשר ריצב"א השיב שותפדת שבת,נב(

 להניח העכו"ם עם 3שתתף אשר אביך יעשהמה
 אימור דבשדות ש5ו ושוורים שדות כנגד ושווריםשדות

 שיכוכרנו 5א אם תקנה אין ולשוורים קעבידראריסותיה
 שיזקוף כגון בשאלה ולא בהלואה לו שילווה או5עכו"ם
 לישרא5 וימכרם העכו"ם ויחזור כמלוה העכו"ם עלהדמים
 מעכשיו העכו"ם 5ו יאמר שלא רק אצלו יהרהינםואפילו
 ניבה. הוא ולהבא מכאן דאמר כרבאדקיי"ל

 כ"ג(. כ55 הרא"ש הגהות ע"ב כ"א)ע"ז
 קונין 5וי ר' אמר בגמ' מרע שכיב שבת,ננ(

 ר"א 5דברי 5חוש ולא בשבת אפי5ומשכ"מ
 במקצת במתנה ואפילו רשב"ם פי' דעתו תמרףשמא
 דבינו התיר אוהבו אחרי לש5וח בשבת רץ להשכירר3בט

 עליו. רעתו תמרף שמא מה"משמחה
 ל"1(. כ55 אשר"י והגהות הרא"ש ע"ב קנ"1)ב"ב

 ע"י שבת שכר והא יא"ת שבת שכר שבת,נד(
 דאוסופי בכתובה ומדוע נח. )ב"מ מותרהב5עה

 רי"ל שבת) כשכר מיחזי שבת בעד דינרין נ' מוספאקא
 5כ5 מוסיפין ראין הב5עה כמו ד5"ה משום אסורדהכא
 יום בכ5 שע51ה מה א5א השבוע( ימי )עם יחדשבת
 אין השבוע באמצע למחר או היום יתפייס שאםויום

 זה. עם זה השבוע ימי כ5מצמרפין
 מיחזי(. ד"ה ע"ב ס"ד)כתובות

 )ככם' מבאן מוניח יש מעודות שלש שבת,נה(
 בשבת ג' דסעודה וכו'( בשבת 5היות שחלי"ד

 פי' יראים בם' ורא"ם יצא 5א שעות ד' קודםשאכלה
 שבעיות ב' סעודות( שתי מזון כדטיירין )בגם' סעודותב'

 סעודות. לג' יחלק שבעיות ב'ואותן
 י"ד(. כ55 אשר"י הנהות ע"א י"ג)פסחים

 5ה חשבינן מערבין ננל ונם' תחומין שבת,נו(
 ביון יייל מיהו מה"ת עיקר לו אין)תחומין(

 שלא כדי עיקר לו אין לה חשיב בפירוש נתובהשאין
 )ראכי"ה(. הירושלטי על תלמורנויחלוק

 כ"ד(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י"ז)עירובין
 שאם ז"ל רבי"ה !אומר תחומין ויד"ט, שבתנז(

 בשבת לישראל כתב לתחום מחוץ נכריהביא
 ר' דננשב! בו ולקרות הימנו לקבלו שכעתר ביו"מאו

 לראי' בפה קריאה בין חילוק שיש שמעתישמואל
 י"ד(. כלל אשר"י הגהות ע"ב כ"מ)ביצהבעלמא.

 תעניתא ליתיב בגמ' הלום תענית שבת,נח(
 באחד דוקא לאו אבי' רבינו ופירשלתעניתא

 קלונימום רבינו רננשם שירצה יום איזה אלאבשבת
 דאין חלום תענית אפילו בשבת מתענין אין שבזה"זנתב
 וכ"נ רע אם מוב אם לדעת חלום בפתרון כקיאיןאנן

 לוי דוד ב"ר שמואל רננינו ועירדץ אבי"ה.לרבינו
 אומר בר"ח או ביו"מ או בשבת בתענית יחידכשיושב
 יז.( )ברכות 'טשת דרב ותפלה נצור אלקי תפלתואחר
 מרבותיו. קבל וכן עננו כל5 אומרואין

 מ"ז(. כלל אשר"י הנהות ע"א י"נ)תענית
 שלם עמו אין בעליו שנאמר ממשמע בגמ' שואלנמ(

 אלא ישלם לא עמו בעליו שאם יודע איניישלם
 ומתה בבעלים אחת שעה משאיל מרשות שיצאה כיוןלומר
 להיות שנדר דוקא מריגנשמור"ג ברוך ה"ר ופי'פמור
 ימי אחר אכל הפרה שאילת ימי תוך במ5אכתועמו

 בבעלים. שאלה זה אין קודם שנדר אע"פ הפרהשאילת
 א'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב צ"ה)ב"מ

 מעינה דלמיסר מילתא איגלאי לסוף בנמ' שואלס(
 המשאיל שאם ראבי"ה פירש מכאן דנפקהוא

 הסוס על עולה שהוא בשעה אשתוגריי"ף לשואלתפם
 להנאת משאיל של כוונתו שאין בבעלים שאלה זהשאין
 כשהוא עורו יגליד שלא מתכוין סוסו להנאת אלאשוא5
עולה.

 ז'(. כ55 אשר"י הגהות ע"א צ"ז)ב"מ
 פ5וגתא דאיכא במילתא 1ששאלתם דדייני שודאמא(

 שודא עבדינן 5א שודא לעשות יש אםררבוותא
 ד5א רערך לרבים ומומחה הדור גדול שהוא מיאלא

 דלא והיכא בגמ' בהדיא דאיתמר היכא אלא שודאעבדינן
 ז"5( ברוך ב"ר )מאיר הראי' עליו מחבירו המוציאאיתם-
 דאנא כיון 5י' קאמר רהכי נתב ברוך רבינואבל
 שודא כנגד אינה ש5ך שודא גלותא מריש שקבלתידיינא
 שודא. 5עשות יכולין הדיינין כ5 אחר במקום אב5שלי

 י"ג(. כלל אשר"י הנהות ע"ב צ"ד)כתובות
 סום אדם שכר שאם דיצב"א פסק נזקין שוכר,סב(

 הסום ונפחת עכו"ם עליו והרכיבמחבירו
 ש5 ממונו ע5 חם אינו שהעכו"ם הוא פושעשישראל
 כהטמעון ראובן ששכר סרם רעל לשלם וחייבישראל
 לעשרים קרוב העיר מן ובצאתו ימים שני מהלךלהוליכו
 ורכב לרבר ראובן חש ולא יריכו ע5 צו5ע נמצאפרסאות
 ש5א בו והתרו תקנו והאומנים שרצה מקום עד כךעליו
 התרפאות לב5תי הסום ונתקלק5 בחזרה נם ע5יו ורכבלרכוב
 הכהו ראפילר ריצב"א וחייבו יותר או חדשים ב'עד
 חייב. כהאלי' 5חזור וסופה וצמתה ירועל

 ט"ו(. כל5 אשר"י הנהות ע"ב פ')ב"ם
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 פלנא עיסקא האי נהרדעי אמרי בנמ' שכר שדמרסנ(
 שכר רשומר ר"ח פירש וכו' פקרון ופלגאמלוה

 וכן מרחיה שכר שקיל דהא דפקדון אפלגא אפילוהוא
 מריננשפורק. ברוך ה"רפסק

 ט'(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ק"ד)ב"ם
 ולשני אחין לשני ה"ה רשב"ם פסק ונן שדתפיןסר(

 בחלק עושה להרויח בחלקו שעושה מהשותפין
 ןראבי"וץ בדבר פושע יהא שלא ובלבר להפסר וכןחבירו
 כדאמרינן לכוכור הסחורה זמן שאז שידוע ובלברמוסיף
 למאי היין את מוכרים פרקים בשלשה הנם כל פ'סוף
 לשותפים.נ"ם

 כ"א(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ק')כתובות
 ז"ל הלוי יוסף ה"ר כתב אבדר או בור שותפין,סה(

 מקבלי או ביורשין אלא שייך לא אגוד אודנוד
 ולזה לזה כדי בו שאין ביה שנים לקחו או אבלמתנה
 שיהו לרעת שהרי אנור או גוד לומר יכול מהם אחדאין

 ןכו אחיו אל איש למכרו ולא שניהם לקחוהו בושותפין
 בדבר רדוקא בשדה אין אגוד או נוד ררינאכועב

 ואין וכו' ומרחץ רירה בית כמו בשותפות בושמשמשין
 לומר יכו5 חבירו עם בשותפות להשתכךם לארם לונוח
 או בשותפות לעובדה אפשר בשדה אבל אגוד אוגוד

 לארים.לכווסרה
 נ"א(. כלל הרא"ש ע"ב י"נ)ב"ב

 מהני ולרשב"ם רש"י לפיריש עיות שותפי7,סו(
 רין בזה"ל לו בתב אם אפילו מידםכשקנו

 ~~בנל נוגע( ול"ה להעיר )יכול זו שדה על לי איןורברים
 בזה מהני לא וריב"ם שמואל ברבי ור"י אלפם ורבלפר"ח
 קרקע. של מגופה בפירוש מירו שיקנו ערהלשון

 ל"ם(. כלל אשר"י הגהות ע"א מ"ג)ב"ב
 הכדטכון על שהלוו שותפין בשני מעשה שדתפיןסז(

 אחרת בעיר לדור מהן אחד והלך אחרלאנם
 והחזיר בגיזומים אנם ובא חבירו ביד המשכוןוהניח

 ופלוני שאני יודע אתה לאנם והשיב רמים בליהמשכון
 להחזיר ונתפשר חלקו למחול רשאי ואיני לך הלוינוחבירי
 רבינו ופסק חבירו חלק לי ולתת חלקו ולמחול המשכוןלו

 בין האנם שנתן המעות וחולקין לאמצע שהצילשמחה
שניהם.

 ס"ז(. כלל אשר"י הגהות ע"א נ"ו)ב"ב
 נתרפא ונתרפא חלה השותפין אחין במטנה שותפיןסח(

 שיש בדפואה בר"א בתוספתא ותניא עצמומשל
 מזונות בכלל ה"ה קצבה לה שאין רפואה אבל קצבהלה

 אבל בפשיעה שחלה אלא ל"'2 רבננמ' האמצע מןויתדפא
 חילוק אין דהכא באונם האמצע מן נתרפא באונםחלה
 הר"י. תירץ כן קצבה לה ליש קצבה לה איןבין

 חלה(. ר"ה ע"ב קם"ר)ב"ב
 דגרסינן פירש מררכי בר יצחק וה"י שדתפיןסם(

 ובקש נשים בשתי בשויטבינות עמו עשהאיפכא
 אשה כשתשא לו לומר יכול אחת באשה עמושיעשה
 האשה. בזאת הכל ,ך את; ולא בשתים לך אביאאחדת

 עשה(. ר"ה ע"ב קמ"ה)ב"ב
 ישרא5 ארץ בהלכות כתב כן וכש ברכה שחימה,ע(

 אישתמיט ולא פסולה שחימתו בירך ולאשכח
 )פר"י(. פסולה שחימה הוי רמשו"ה דוכתא בשוםלן

 ב'(. כלל אשר"י הנהות ע"א ב')חולין

 מריגנשפורג יצחק ב"ר ברוך ה"ר נתב מכאן שחימהעא(
 לכתחלה שאסור שחימה הלכות יורע שאינורמי

 בבורקין מרקאמר גביו על עומר באחד לשחוטלהניחו
 ישחום. נכוי לכתחלה קאמר ולא סגיאותו

 ו'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ג')חולין
 ושלש פעמיים עבייין ררוקא עבריין שחימה,עב(

 מיהו עכו"ם כמו דהו"ל כושחימתו לאכולאסור
 דמדן אסורה אינה עבריין בה שנעשה שחימהאותה

 עבד שלא אע"נ להיתירא ברורה ראי' אין אח"כשישחום
 )פר"י(. אחת פעם אלאעכו"ם

 ז'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ר')חולין
 יורע אין אם אפילו לר"ת נראה ה~כדת שחימה,עג(

 יותר צריך אין לירו לבא שרגילין אלואלא
 כהטום יכוצא לא ואם לשאול יודע בהן יסתפק אםשהרי
 דספיקא הארץ עם אפילו בקי דזה יחמיר אז לשאולאדם

 לן דמספקא הני לירע שצריך ו44דך"י לחומראדאורייתא
 אליעזר ןרבנינן בתיקו ועומדת מצמרפות שהייות אילקכון
 אע"פ שחיטה הלכות של פשומן יודע שאם פירשממי"ץ
 נמי חכמים דהא כשירה שחימה דקדוקי יודעשאינו
 בשחימה. מילתא בכמה להומספקא

 י"ג(. כלל אשר"י הגהות ע"א מ')חולין
 דרוב כיון נראה ברוך וליבינו נאמנדת שחימה,עד(

 תדי בעינן לא הן מומחין שחימה אצלמצויין
 איסורא. ראיתחזקאע"נ

 י"ר(. כלל אשר"י הגהות ע"א מ')חולין
 הפר את ששחמו אירע במגנצ"א טכין שחיטה,עה(

 יב"ק רבינו מורי וצוה פגומה הסכיןונמצאת
 המפרקת בעצם חתך ונמצא המפרקת מן הדםלהריח
 שמריה רבינו על העיר ןכן והתיר לשם נכנםשהמכין
 עצמות בה שובר כמו הוי בעצם חתך שנמצא רכיוןשהתיר
 נפנמה(. בעצם אימר כשירה אמר חסדא)ררב

 מ"ו(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י')חולין
 חש"ו ראפילו לומר שרוצים ייש חש"ד שחימה,עו(

 לכתחלה לשחום יכולין גבן על עומריןכשאחרים
 גבן על עומרין לאחרים אותן רואין אחרים ביןומחלקין
 אכותי אלא לאביי לעיל פריך מאי דא"כ לי נהיראדלא

 עוכור רוקא לישני וכו' גביו על עומר ישראל כיהאמרת
 ברוך(. )רבינו ל"ש אלא לא דואים אחרים אבל גביועל

 מ"ז(. כלל אשר"י הגהות ע"א י"ב)חולין
 בחטי נגע שאם כתב ויאבי"ה מימנים שחיטה,עז(

 באורך. שמואל רבינו פסק וכן פסולהמשהו
 רב וכתב יר תפיסת כרי ער למעלה דושםדדץגרמה

 ער בושט ולממה אצבעותיו בשתי שיתפום כריאלפם
 ור"י. ד"ת נוהגים היו וכןשישעיר

 כ"ר(. כלל אשר"י הגהות ע"ב י"ח)חולין
 החזיר אם העוף מן ואפילו מימנים שחימה,עח(

 לא לכתחלה אין ריעבר כשרה שחימתוהמימנים
 וחותך העור על וחם שדחמ כשהארם ז"ל(. ר"י.)פי'
 ויחתוך העור תחת יכנם שלא ליזהר צריך הסכיןבראש

 )פדאי(. חלרה רהוי הסכין בראשהמימנים
 כ"ד(. כלל אשר"י הנהות ע"ב י"ם)חולין

 המפרקת כל יחתוך שלא פירש"י ניטמרא ~טוקיכ(דק,עם(
 אם הסימנין ששחט דכיון נהירא ולאלשנים

 בתוספתא מיוןר לן איכפת לא הספרקת גס אח"כיחתוך



יפו נהמר אוצר יהשממןת ~י"ן מעינת מייראים התומפותקובץ
 לכך נתכוין אם אחת בבת הראש את שוחמ הי'תניא

 ר84ב1ך )ר"ב(. כשירה שחימתו לאו ואם פמולהשחימתו
 המפרקת כל וחתר שחמ שאחד הי' שמעשה מאיר רבנאלן

 רבינו לכ!ורי נהירא ולא ואמור רש"י מפי' ראבי"הודקדק
כ!איר.

 ג'(. כלל אשר"י הנהות ע"א כ"ח)חולין
 לשחומ אדם כשהתחיל ליזהר ויש סימנים שחיטהפ(

 מכינו והנביה יוצא שהדם עד מעט וחתךעוף
 שיש לפי שחימתו לגמור שלא ליזהר לו יש הצוארמן

 מכינו שהנביה קודם הוושמ מן כה2הו חתך שכואלחוש
 אומד ואפילו לכ"ע דושמ קמא במיעומ פומלתושהייה
 עליו סומכין אין העור מן אלא חתכתי שלא לי בריהשוחמ
 כיצר מכינו שינביה אחר לישאל בא 84כמ הדם שיצאכיון
 יהפכו שחימה ואחר לבדו הקנה את שחומ לו אומריעשה
 ר84במ מבחוץ בדיקה לו אין דושמ ויבדקוהו הוושמאת
 יכ!כרנו אלא כלל שחימתו יגמור לא בבדיקה בקיאיןאין

 העכו"ם אתי דילמא כפניו העוף עכו"ם שימית רקלעכו"ם
 חודש י"ב עד חי' ומריפה שיתרפא אחר לישראללזבוני
 ט'(. כלל אשר"י הגהות ע"א ל"ב )חולין פרץ(.)רבינו
 בימי בפדנ"א מעשה הי' ונבר מימנים שחיטה,פא(

 ידו ונדחה לשחומ המבח שהתחילקדמונים
 משולם לרבינו ושלחו לממה השחימה וגמר מקוםמאותו

 שנתב אבי"ה ךננינן וסין2נ והכשיר יקותיאל רבינובן
 מכינים דב' משמע ור"ח אחאי רב דלדברי שב"מרבינו
 בעוף אחד מימן רוב שניהם בין שחמו אם אדם בניוב'

 והורה במננצ"א מעשה הי' רכבנר שחימתםדמצמרפין
 כגון מקומות וג' רב' ר83ך"ר1 להיתירא אליקוםרבינו
 מן לכ!מה שמאל ובצד רובו או הוושמ הימין בצדששחמ
 בשרה. שחימתו הקנה שחמ בימין ששחמהמקום

 ד'(. כלל אשר"י הנהות ע"ב ל')חולין
 יש עורות שני רבה אמר בגם' סימנים שחיטהפב(

 חליף דאי וכו לבן והפנימי אדום החיצוןלוושמ
 שפירש שידליאו"ן יהורה רבינו בתומפות ומשמעמריפה
 מריפה לאדמומית הפנימי נתחלף שאם הפירוש ר"ילפני
 חליף דאי פירש )ורש"י כשירה לבנים שניהם אםאבל

 כ!כ!קוכ!1(. כנמול חד כל דהוימריפה
 ב'(. כלל אשר"י הנהות ע"א כ!"ג)חולין

 חלב אחריו שנמצא מבח בגם' טבח שחיטה,פג(
 אפי' בזית אחריו נסצא אפילו רבי"ה כתבוכו'

 שיקבל עד כ!עברינן ונם לי' מלקינן מקומות ושלשהבשנים
 חכם. תלמיר עפ"י ע11ת1 שיתקן ער שכ!ים דיןעליו

 ט"ז(. כ55 אשר"י הגהות ע"ב צ"נ)חולין
 קלונימום בר דוד ר' את שאל ברוך ה"י שטרותפד(

 דרבנן שמרות דקיום כיון משולם רביולבנו
 להכשיד והשיב ולוה דמלוה בקרובים לקיים יכול הי'אם
 עדות ובכל עדות 5ק2ום כשר הי' שלא קמן ומהוק"1

 יתקיים אעפ"כ פמול בכשרות 1ס1פ1 בפסלות תחלתואמרינן
 השמד שכשר דין אינו העדות לכל שכשר קרוב ע"פהשמר
 שהוא הכא דשאני דחה ר"ב בן ש13ראל רדץ"ך פיועל
 ולא לזה 5א קרוב ואינו אביו חתימת על להעידבא
 אם אבל ידי כתב !ה לומר נאמן שהרי נאמן 5כרלזה

 חיי שבקת לא א"כ השמר לקיים נאמנין דמלוהקרובים
 ברי'.5ב5

 5"ה(. כלל אשר"י הגהות ע"א ב"ח)כתובות

 דבהש"ם כ!רענא דכל )מב.( בשבועות פר"ח שטרותפה(
 קודם לישבע השטר בעל שצריך היינו שמרלנבי

 לשבועה אי לי' רמרעינן אר"פ הלכתא למאי ן44"ר1שיגבה
 ליפרע הבא שבועה יתחייב תרי כבי כ!הימן לאאפילו
 תפרע לא פרועה שהיא מעידה א' עד )פז.( לקכ!ןכדתנן
 קרוב יהא אפילו קאמר פפא דרב רי"ל בשבועהאלא
 עדות. בת היתה שלא חמדא רב בת כמו עדות ברשאינו

 מרענא(. ד"ה ע"א פ"ה)כתובות
 בו שלוה שמד יוחנן א"ר אמי רב דאמר שכמררר1פו(

 היו שאם פר"י וכו' בו ולוה חוזר אינוופרעו
 הלכך וכו' בו וללות לחזור יכולים היו )מסירה( עידישם

 החתימה יום והוי הואיל הלוה נכמי ומשתעבדיןחוזרין
 מסירה דעדי בשמרות אף כר"א דהלכה דם"לרנראה
כרתי.

 ז'(. כלל אשר"י הגהות ע"א פ"ה)כתובות
 אומר שמשון בר אלעזר ויבינו שט"ח שטרות,פז(

 מכח אלא המלוה גוף לו קנוי דאין התםשאני
 השמר שלקח זה יכול לכ!לוה חייב שהלוה זמן דכלשמר
 דידי בע"ד לאו לכ!ימר כ!צי ולא לו לפרוע ללוהלכופו
 הלוקח שהרי השכור במל ללוה המלוה כשימחול ולהכיאת
 קיים שהוא כ"ז השיעבוד אלא השמר במשיכת קנהלא

 שמכר לאחר שמחל במה לממון גורם לי' חשיבומשו"ה
 אגב ממלמלי כגון עצמה מלוה לו הקנה אםאבל
 דמחיל. שמואל אמר לא בהא בחליפיןטקרקעי

 י'(. כלל אשר"י הנהות ע"ב פ"ח)כתובות
 מתנה בשמר דפמלינן ואור"י עךכאות שטררת,פח(

 להאמינם חכמים תקנו ולא בגימין כמוערכאות
 עפ"י נעשה ואין לראייה שהן ומכר מלוה בשטריאלא
 בו לקנות כשר אין מתנה שמר אבל קנין שוםעדותן

 ן84פילן ממירה בשעת כשרים עדים יש אא"כמדאורייתא
 לקנות כשר ישראל בו שחתמו מתנה ששמר נאמראם
 חתימה עדי ע"י שידוע כוו12ם היינו ממירה עדי בלאבו
 המקבל. ליד הנותן מיד השמר שבא מה"ת כשריםשהן

 חמפא(. ד"ה ע"ב י')גימין
 דהכותב יומי כרבי הלכה רב אמר בגמ' 2מכמךרוןפמ(

 ולאחד מהיום לכתוב צריך אינו לכניונכמיו
 מן בגימין רב אתקין )פה:( בגימין דאמר ואע"גמיתה
 דאמר מהא רכ בי' הדר יומי מדרבי לאפוקי דנןיומא
 הואיל אשה נמ לגבי ל13יב1ך לן ר84יר1 כר"יהלכה
 דמילתא לרווחא ראתקין הוא הכי משום קנין דבר בוואין
 כר"י הלכה ממונא גבי אבל דעריות חומראמשום

 בין כר"י דהלכה פירש ש13ראל ננך רך"י)רשב"ם(.
 לשופרא היינו בגימין דאתקין מאי אלא בממון ביןבאימור
 כר"י. לכ!עשה והלכה הכי תיקן רמלתא1לר11חא

 כו"ב(. כלל אשר"י והנהות הרא"ש ע"א קל"1)ב"ב
 במוף השמר דמיים היכא לפרש יש אבל שטרותצ(

 באמצע וחתמו שלימה השימה והניחההשימה
 שלימה בשימה שיזייף לפי שפמול אמרינן מי מהושיטה
 כד2ימה למדין יאין רכשר פשיטא 13יד,ןוכו'.

 שימה ומרחיקין דייקי לא שעדים מעמא היינואחרונה
 כיון שימה באמצע וחותמים שימה כשמרחיקין א"כאחת
 למדין אין לשמד העדים בין אחת שימה רוחב אם כידליכא
 וכשד. לזייף יוכל לא ולכךממנה

 איבעיא(. ר"ה ע"ב קם"ב)ב"ב



 נחמו אוצר רתשמטמן שי"ן מערכת מילראים התוספותקובע572

 שצריכין ריב"ם רקדק מכאן עדות שטרות,צא(
 בשיטה זה בצר זה שניהן ביטחתמו ליזהרהערים

 יתחילו שאם הקלף מתחלת אלא חתימתן יתחילו שלאאחת
 מעילאי לי' רגייז לזיופא למיחש איכא הקלףמאמצעות
 והו"ל רבעי מה הערות מקום נגר הקלף בתחלתוכותב
 וכשר. אחת בשימה ועריוהוא

 ר'(. כלל אשר"י הגהות ע"ב קם"ג)ב"ב
 שהערים תחלה שפירש כמו פסק וי"ת שטרותצב(

 זה אפילו רמגילתא ארישא או לחתוםצריכים
 זה שיחתמו בלבר שימה באמצע אסילו או זהאצל
 באלו לחוש שאין בשושבינים כפעם לייען ןיש זה.תחת
 שחתומים השושבינים בשביל השמר נפסל לא רהתםכלל
 לשטר שייכים ואינם העדים מן שאינם שימין שנירחוק
 תרצ"ו(. אות שי"ן במערכת מזה קצת )מובאכלל.

 שימה(. ר"ה ע"ב קם"ג)ב"ב
 על ועריו הוא הבא שמר רב אמר בגמ' שמרותצג(

 הוא הי' מעיקרא שמא וניחוש וא"ת כשרהמחק
 וכתב השמד כל ומחק רכשר המחק על ועדיו הניירעל
 למיחש ליכא להא ןי"ל המחק על ועריו הוא והוי רבעימאי
 כתוב הוה המחק על ועריו הנייר על הוא הוה מעיקראשאם
 ושטרא המחקא על חתימי סהרי אנחנא לסהרא סהראבין

 מחק שכ2ש וא"ת פסול שטר לו שמסר לחוש ואיןאניירא
 המחק על ועריו הוא מכשרינן רלא וי"ל סהריאנחנא
 סהרי אנחנא לכתוב כרי לער עד בין ריוח כשאיןאלא

 סהרי אנחנא ימחוק שמא לחוש ראין פירש1רי~נ"ם
 הו"ל ימחקנו ואם המחק על כתב הוה רמעיקראביון
 הזיוף. ניכר ויהי' פעמים ב'נמחק

 גופא(. ר"ה ע"ב קם"ג)ב"ב
 כתוב שאין שהמחק ריב"ם אמר מכאן שטרותצר(

 פעכב ואפילו השמר את פוסל אין כלוםעליו
 ונסחק כתוב שהי' מה לתלות נוכל אם השטרקריאת
 והכל לי' פסלינן לא כולו השמר כל פסול בו שאיןברבר
 לב"ר. שיתראה העניןלמי

 ח'(. כלל אשר"י הגהות ע"א קם"ה)ב"ב
 פומקים אלפם ורב אליקום יב אחריות שטרות.צה(

 בשמדי בין הוא סופר מעות )שמר(ראחריות
 ברוך ורבינו דדש~נ"במ וממכר מקח בשמרי ביןהלואה
 הוא סופר מעות לאו וממכר מקח רבשמרי פוסקים יוןמארץ
 אשי.כרב

 כ"ו(. כלל אשר"י הגהות ע"ב קם"ט)ב"ב
 מאוחר שמר המלוה מפיק ואי מאוחר שטרדת,צו(

 ליזהר צריך ןגבפ הוא אחרינא שמרא אמרמצי
 טאוחר שהוא בשטר שיפרש מאוחר שמר כשכותבהסופר
 )פר"י(. אנפשי' ראפמיר איהו הכי עביר רלאומאן

 כ"מ(. כלל אשר"י הגהות ע"ב קע"א)ב"ב
 וא"ל פרעתיך הלוה כשמוען בגמ' ראמרינן שפפרדיןצז(

 שטרא איתדע אר"נ נינהו סימראי הנהוהמלוה
 מהרי באפי רפרעי' וה"מ שטרא איתרע והלכתאוכו'
 מיגו לרירי' רירי' בין פרעי' אבל שטרא לי' אירכרולא

 נינהו סימראי למימר נמי יכול להר"ם למימרריכול
 רבתורת סהרי רמסהרי ורוקא ז"ל הלוי יומף ה"רבתב
 כה2טרא אי שטרא מהאי אי ירעי ולא ניהלה יהבהפרעון

 מיגו רליכא שטרא איתרע אמרינן וראי רהשתאאחרינא
 פרעון בתורת אי ירעי ולא זוזו לי' דיהב מסהרי איאבל

 סיטראי למימר ויכול שטרא איתרע לא מתנה או פקרוןאו
 ניהלי'. יהיבנא במתנה אמר בעי ראי במיגונינהו

 י"מ(. כלל הרא"ש ע"א מ"ב)שבועות
 הלוי( יוסף )להרב לו הורה לא ז"ל והרמב"ן שטרותצח(

 נתנה במתנה לומר )המלוה( רמהימןרמנ"ל
 רבמתנה במיגו סימראי לומר רמהימן ער )המעות(לי

 סימראי מטענת מתנה מענת גרועה יותר אררבה לינתנם
 במתנה שלו שיתן ממה חובותיו פורע ברצון יותרדארם
 חוב(. שטר עליו)וישאר

 י"ר(. כלל הרא"ש ע"א מ"ב)שבועות
 מאה לי הב לחברי' רא"ל ההוא בנמ' שטרותצמ(

 פרעתיך לי' אמר שמרא והא בך רמסיקנאזוזי
- לי חייב היית אחר )מצד נינהו סיטראי הניא"ל  

 בעל רצריך ר"ת וכן מפר"ח שמרא איתרע אר"נרש"י(
 רההוא )פה.( דבכתובות ךקשה נפרע שלא שבועההשמר
 רשמרא בי' ירענא פפא רב א"ל ררבא קמי' דאתאשמרא
 יותר לעשות יכול הי' מה והשתא וכו' הואפריעא

 ס"ר. קרעי' התם כרתני לקרועי לי' רליתמלהשביעו
 לי' קרעינן מיקרע לא ריעא דבשמרא נראהע"כ
 )לו:(. בכתובות ההוא כי בי' גבינן מיגבאולא

 איתרע(. ר"ה ע"א מ"ב)שבועות
 שמרא דאפיק מאן האי פפא רב אמר בגמ' שטרותק(

 ואי ובו' הוא פריעה שמרא וא"לאחברי'
 להשביעו מזרקיקנא לא השמר בעל הוא מרבנןצודבא
 ברוך רבינו וכתב וכו' פרוע שטר תובע שהואלחושרו
 שיש בשמר אבל נאטנות בו שאין בשמר ה"מ יוןמארץ
 מה יורע ואינו פוגם אפילו שבועה בלא גבי נאמנותבו
 פוגם ז"ל דש2מב"ן ךכיע~נ נאמנות בו שיש שמרהוא
 השבע ואמר שפרעו הלוה שמוען חשור שהי' שמרואת
 השטר. מן ויפמר היסת שבועת נשבע הנתבעלי

 י'(. כלל אשר"י הגהות ע"א מ"א)שבועות
 העיד בני כל לאסוף נהגו שלכך אור"ת שיתכיןקא(

 חשוב ב"ר רליהווי היכי כי שירוכיןבשעת
 כמה שהרי לר"י נראה ןאין אסמכתא ערבון יהאולא

 קיום לשום מתקיים אין וגם קרובים אלא שם איןפעמים
 שפיר קני שירוכין של ערבון דלענין נראה לכןתנאי
 שמתבייש רלפי חשוב ב"ר קנין בלא וגם מעכשיובלא
 בלל. אסמכתא חשוב לא בו שחוזר מיביותר

 והלכתא(. ר"ה ע"ב כ"ז)נררים
 רבינו פירש מהו שהורה שכ"מ בגמ' מרע שכיבקב(

 להשביע שלא כן אומר אם לי' רמיבעיאשמואל
 לפרש לך"י רנדאה אורי ראורי כיון רלמא או בניואת-

 בירו מנה לפלוני שיש שהורה מי מהו שהורה מרעשכיב
 במתנת רקני אמרינן מי לו שאין בו מוחזקים שאנואע"ם
 אינו עמד ואם לגמרי קני רלמא או חוזר עמר ואםשכ"מ
 לגמרי רקני גיורא ראיסור מעשה מההוא ופשיטחוזר

 שהורה שכ"מ י"ל2 דעדך הוראתו ע"י בריאבמתנת
 והקנהו אחרים ביר פקרון לו שיש שהורה פירושמהו
 מעוברא לי' ופשיט בעלמא באמירה לקנותו מהני מילזה

 עיקר. וראשון בעלמא באמירה רקניראיסור
 שכיב(. ר"ה ע"א קמ"מ)ב"ב

 ולירד ש"צ ליעשות דאוי זקנו נתמיא ציבור ש~יחקג(
 ש"צ ליעשות היינו כפיו ולישא התיבהלפני

 בעלמא באקראי אבל ובסעמדות בתעניות להתפללקבוע



רפו נחמר אוצר רהשמטות תי,' טעיכת מילואים התומפותקובץ

 בפיו. את ונושא התיבה לפני יודד שערות שתימשיביא
 ב"ה(. כ5ל אשר"י הגהות ע"א כ')חו5ין

 וראב"ן נאון האי רב משם כתב 1ראבי"ה שלילקד(
 שומנו עם לנקרו וצריך בו נוהג הנשהדניד

 והצריך מעשה עשה ממגנצא ידןרדה ךך2:ינך הנשהדגיד
 משפירא. ר"י בתב וכן קרקע גבי ע5 בהפריםשחימה
 משו5ם רבינו בן אליעזר רבי מרבו קב5 שמריהךר2:י
 לו היו פקועות בני נאון האי רב אבי גאון שריראשרב
 בין בקופיץ שניהם המית אלא מהם אחד שחטו5א

 ע"נ הפרים ו5א חי מ' בן מצא בחופה והאכי5םקרניהם
 אמו ששחימת אביו יוא5 מרבינו קיב5 ראבי"הקרקע
 נמרונאי בר שמואל ורבינו ואסור מריפה מידי ממהרתואין
 תאכלו. בבהמה ב5 כךטוםמתיר

 ה'(. כלל אשד"י הנהות ע"ב ע"ד)חו5ין
 שפ"ד נ"ע ע"ו יעבוד ואל יהרג עבירות שלשקה(

 למסוד תייב אינו בהני דאפי5ו קמבר גופיהדרבא
 5שאר הנך בין תי5וק ואין )נד.( ע"ז במם' בצנעאעצמו

 יעבור. ו5א יהרנ בכו5הוובפרהסיא
 דאמר(. ד"ה ע"א י"מ)כתובות

 ב"ר יצתק רבינו 1פירש דמיא כהודאה שתיקהק1(
 5פי ששתקתי מה כ5 ואמר מעין ואישמוא5

 שגזלתי אותו הוא אתה אם 5התברר ב5בי מחשבשהייתי
 לת5ות שיש היכא כ5 א"כ דמהימן נמי הכי 5אואם

 שתיקה ל"א 5ומר מה ב5ב שמחשב בעבורשתיקתו
 יכול שאין בב"ד נתפש אדם כ5 דא5"ב דמיאכהודאה
 של דעתו להבין יכולין שב"ד 5פי הכל א5א ולענותלמהר
 דנין. זה בפישותק

 ח'-מ'(. בלל אשר"י הגהות ע"א 5"ז)ב"מ

-444"_.

 והשמטותמילואים
 תי"וטערכת

 ותרי אחי תדי הני הונא רב דאמר ונתבע רצרבעא(
 חד ואזיל חד בהדי דינא 5הו דאיתשותפי

 לאו 5י' למימר אידך מצי 5א 5דינא בהדי'מינייהו
 ראבי"ה בתב עביד קא שליתותא אלא את דידיבע"ד
 לא נתבעין השותפין אם אב5 בתובעין מילי דהנינ"ל

 לבא דדיו עביד ש5יחותי' ו5"א למיתי לי' איבעיאמרינן
 בתשו' ריב"א שפסק מצאתי רכן כשיתבעוהו הדיןא5

 מקצת בשתבעו מאיר רבינו מורינו פסק רכ:ןאביאסף
 הקהל ובל היישוב עבור או המם עבור ראובן אתהקהל
 לחזור יבולין אינן תביעה באותה יודעים בעירשהם
 עליו.ו5מעון

 י"ב(. כל5 אשר"י הגהות ע"א צ"ד)כתובות
 רבוותא בין 1תזינא שליחות ונתבע, תובעב(

 למיתי בעי דלא אינש איכא אי לם"דחזינא
 ל4~יכא בב"ד בעדים שליח בשבילו למנויי מציבדינא
 שומעים סנהדרין תהא שלא רשאי דאין 1אמרדפייג
 בתשובה אלפס רב וכ"כ שקר של טענות התורנמןמפי
 יקרות אפילו נשים ךכ:ן ש5יח למנות רשאי נתבעשאין

 להם לשגר א5א ז"5 א5פם רב זה בדין 5הם ויתד5א
 לאחרים מענות 5מסור אבל 5פניהם ולמעון הדייניןסופרי
 מילתא בי' וזי5א אומנתו שתורתו בת"ח נראה ךכן5א

 ב"ד 'טרשאין הארץ עם בהדי ולערער דינא 5בי5מיז5
 עדיף. תורה דכבוד ב"ד ש5וחי ע"י הדברים 5ולשנר

 ב'(. ב55 הרא"ש ע"א 5' )שבועות ז"ל(.)הרמב"ן
 אסוד ד5א הלכתא דהכי ראבי"ה כתב ובן רצרלעיםנ(

 תולעים ו5א האי5ן שבעיקרי תו5עיםא5א
 ותו5עים שבב5וסין ויתושים שבעדשים זיזין ו5אשבפירות
 הקמנית או הפרי יהא ש5א וב5בד ושבגרוגרותשבתמרים

 הארץ על היטורץ השריו מ'טום אסור הוה דאז לחוץנקוב
 בה הנמצאים תבואה דין נמי רכ:ן רשב"א פסקוכן

תולעים.
 ס"ח(. כ5ל אשר"י הגהות ע"ב ס"ז)חו5ין

 ראב"ן כתב שבגבינה ותולעים תולעים,ד(
 דמותדין כתב יואל רבי בשם וראבי"הדאסודים

 נמי בתרונ"א שמראל רך2:ינן 5נמרי פירשואפי5ו
 ב:ב:שר ךכן הדג 5גג פיריטו אפי5ו ש2:דגיממתיר

 ךכ:ן החתיבה 5גג פירש ואפי5ו חום מחמתהמתלעת
 5גנ 5פירש דמיא ךל~ו רביתייהו דהיינושבגנינה

 בגרעינים. אלא 5היות דרכה דאינההתמרה
 ס"מ(. כלל אשר"י הגהות ע"ב ס"ז*חו5ין

 דהא מאייבד"א משה ה"ר ותי' לננע"ומ רצךגשכםה(
 ל5וה גו בשאין היינו 5בע"ח דהתופםדאמר

 תפיסה הא 5ח1 אי המ15ה שיפסיד ונמצא אחריםנכסים
 אתרים נבסים ללוה כשיש מיירי והכא תפיסה מהניאהלכך
 חיים שבקת לא הכי דאל"ת קנה לא 5בע"ח התופםובה"נ
 חייב בשהוא חבירו נכסי יתפום אדם שכ5 בדי'לכ5
 פרץ וןק"ך תופם. אני חובך בשבי5 ויאמר אדם5שום
 הזמן ובתוך לפורעו זכון לו כשקבע מיירי והכא תירץז"ל
 ביון 5בע"ח התופם לומר הבא שייך ולא מעותיו לוש5ח

 הזמן. תוך לתפום יכול הי' 5א עצמושהמ5וה
 יעמ(. כל5 הרא"ש ע"ב י"א)גימין

 דבי דאמד לאחרים שחב במקום לבע"ח תופם1(
 מעכהש מפרש דר"י ז"5 אור"ת קנה ד5איותנן

 נמי זני 5נפשי' זבי בעי דאי מיגו )דקנה(דטציאה
 זכי הוי לתופם גם תייב הי' אם לבע"ח ותופסלתברי'
 5נפשי'. זכי הוי בעי דאי במיגו 5חברי'נמי

 ב"ז(. ב55 הרא"ש ע"א י')ב"מ
 תורה אומר יהודה דרבי וכתובים נביאים תורהז(

 זה ע5 זה שיניח מפני 5א ובו' עצמהבפני
 דאסור אשבחן 5א להיפך או בתובים נבי על נביאיםדהא
 נביאים הבל או תורה הבל יראה שלא מעמא היינו~לא
 )פר"י(. עצמה בפני ואחד אחד כ5 דאמרי דרבנןוה"מ

 נ"ב(. בלל אשר"י הגהות ע"ב י"נ)ב"ב
 כאומר תנו האומר כל משנתינו וא"ת בגמ' כזכי רצןח(

 יפה בעין לאחר חפץ ונתן דמסר כיון דמיזכי
 בנותן א5א תלוי אינו שהרוכב דב"מ בפ"ק אבל לי'יהיב
 ר"ת. בשם בתבוכן

.
 י"ב(. כל5 אשר"י הנהות ע"ב י"א )נימין

 מעם עוד ר"ת ביטם וכ"כ מהרש"5 בתידושי)דעטכם
 במתנה(. ו5א תייב שהוא במ5וה אלא כזבי תן ד5"אאחר
 א5א כפול תנאי בעי דלא רשב"ם פירש רצנאיםט(

 אבל דעריות תומרא משום וקידושיןבניטין



 נחמו אוצר ךהשטטךת תי"ו מערטת מיימים התוספותקוכץ

 בתר בממון אזלינן רהא מני בעלמא רעת בנילויבממון
 ראי' והביא הזקן שמשון ה"י כתב ןכן דעתאאומדן

 וכו' בון בן יומי ר' א"ל בקידושין האומר פרקמירושלמי
 ולאפוקי רוקא רעריות חומרא משום רלאוךמפר"ת

 כנון אימורין מבשאר בעריות הוא חומר אלא ממוןתנאי
 ר"מ ראפילו )לו.( בשבועות דאמר ראש ופרועי ייןשתויי
 תמותו ולא בהו )דכתיב הן שומע אתה לאו מכלל לי'אית

 וכו'. עברי דאי בהווררשינן
 מ"ח(. כל5 הרא"ש הגהות ע"ב קל"ז)ב"ב

 למומפת לממפת לממפת ת"ר בגמ' פרשיות תפיךין,י(
- בתים בד' פרשיות )ר' ר' כאןהרי  רש"י( 

 יביאר כי בוהי' לממפת כתיב שמוע אם והי'בשמע
 לתי"ו פ"א בין אבל מדויקים במפרים ולמומפתכתיב
 אמרינן הוה ואי תרי משמע היני ררצימה וי"ו כתיבלא

 בתחלה אלא אשכחן לא אבל ניחא ורורשין ומומיפיןנורעין
 וכו' הפר מדם ולקח גבי כה.( )זבחים תיבה ובמוףתיבה

 כאילו במוף מוקמינן רולמומפת קמא דוי"ווכ~פריית
 לוי"ו שקלת ראי )נר:( בב"מ כראשכחן לטומפותכתיב
 מוקכרנן והשתא חכהסיותו הו"ל לחמשיתו לי' ושריתרוימף
 דבשום נראה יו"ר. אצל לי' ומוקמית תיבה באמצעלי'
 שהבאתי. הני ככל תיבה במוף אלא לי' מוקמינן לאפעם

 מנהררין 5ממפת, ר"ה ע"ב 5"ר)מנחות
 5ממפת(. ד"ה ע"בר'

 ראייתר )י.( לעיל וא"ת שמאל זו ירך בנמ' רצפיךיןיא(
 רוימלא רקמיצה איר לאנמורי רמצורע ירלי'

 רתפילין איר לאגמורי לן הוה אררבה בימין היינוכפו
 מעבורה עבורה התם לאגמורי לי' רניחא ךי"ך בימיןרהוי

 והכא מכהם יר רהתם לההוא רמי רלא משוםוזסמא
 )מ"ר(. בזרועקיבורת

 ידך(. ר"ה ע"ב 5"1)מנחות
- י"ח הלכה תפילין הל' ברא"ש)ךזסמ  ז"ל ור"ת 

 ובין הכתף בין שהוא שבזרוע בשר גובה שהואאומר
 כננד שימה שתהא מראמר ךעךך קורא הנקראהמרפק
 הכתף(. שאצל הזרוע בגובה כרחך על היינוהלב
 שתי על המכימו הגאונים ויוב ברכות רצפיךין,יב(

 5חוד( ראש ש5 ועל לחור יר של )עלברכות
 אחי ממורי שמעתי כן כי בילרותי אחת מברר הייתיואני

 בי' רפליגי רכיון מאיבר"א שמואל ה"ר רבו כהסםשאמר
 ברכה שיברך ממה ממה יברך שלא יותר מוברבוותא
 כבקר"ם נוהנ הי' ךכ1 מנחות. שלמרתי עד,5במלה

 ברכות. שתי לברךמרומנבור"ג
 י"ר(. כלל תפילין הל' הרא"ש ע"א ל"ו)מנחות

 הדב ש5 העתים יבמפר סומא חוה"מ, רצכציךין,יג(
 5נאון ובפימקא כתוב ראיתי ז"להברצלוני

 את ושמרת רכתיב וי"מ בשבתות תפילין להניחאמור
 פטור ןכזומא בחוה"מ. תפי5ין להניח ואמור הזאתהחוקה

 למומא. פרמ אותו וראיתם רכתיב והציצית התפיליןמן
 מ"ז(. ב55 תפילין הל' הרא"ש ע"ב ל"1)מנחות

 רקיי"5 הא ז"ל התרומה בעל ונתב ךיךה רצפיךין,יד(
 שא"צ לענין היינו הוא תפי5ין זמן רלילההלכה

 בלי5ה לכתחלה להניחן אסור מיהו לילה שהוא מירלחלוע
 החמה שתשקע ער מניחן מתי ער )לו.( 5עילמדאמר
 זמן ער וחכ"א השוש מן רגל שתכלה ער אמר יעקברבי
 לבית ליכנם חלצן שאם יעקב לרבי חכמים וסוריםשינה

 מניחן אין שוב החמה ושקעה הכמא לבית אוהמרחץ
 להניחן מרשרו תפילין זמן לילה מברי ור"י חכמיםאלמא
 לכתחלה מניחים דאין לת"ק מורים שינה זמן ערבראשו

 החמה.משההסקע
 י"ז(. כלל תפילין הל' הרא"ש ע"ב ל"ו)מנחות

 רבנמ' כיון ז"ל גאון האי רב ונתב טביךה רצפךה,טו(
 בידך ישרא5 רכל מנהגא נקומ מילתא האיליכא

 עד מתפללין אין מים להם שאין אע"פ קריין בעלישכל
 שאין זי,ל הר"י רצךמיךי ךכיצ~נך מאה במ'שירחצו
 המבילה עם מקובלת יותר שתפלה שאע"ם להר"ינראה
 תפלתו. זה מפני להפמיר לו אין הכל5רברי

 כ"ב כלל הרא"ש ע"ב כ"ב)ברכות
 אע"פ(. ר"ה יו"מובמערני

 )צא:( בחולין דאמר תימה ערבית תפךת רצפךה,מז(
 רהתפלל מוכח רהתם אלמא וכו' חרנהוילך

 בפ"ק למתני' וקשה כבר שהתפלל מאחר ביוםערבית
 שפירשנו מה ןךפצי הכוכבים צאת ער תפלה זמןשאינו
 מנהג ויפה ניחא המנחה פלג ער ראמר יהורה כר'רקיי"ל
 קצת. יום מבעוד 5התפלל מוב ראררבהשלנו

 יעקב(. ר"ה ע"ב כ"ו)ברכות
 כמא בין שנה בכל להתענות שנהג מי רצעניתיז(

 תמוז מי"1 או מר"ח יין לשתות שלא אולעשור
 שצריך מהר"ם כתב בריא שאינו מחמת לחזור רוצהועתה
 לעולם כן לעשות כשהתחיל רעתו שהי' ןהדא הריוטותנ'

 אחת. פעם נהגאפילו
 נ'(. כלל אשר"י הגהות ע"א נ"א)פמחים

 ובורא אור יוצר בגמ' אור יוצר ברכת רצפךדןיח(
 לילה ומירת בלילה יום מירת להזכיר כריחושר

 ראמרינן המעם הצרפתי אליהו ר' הרב אומר והי'ביום
 ברא לא אור שברא מי לרבי ראמר מינאה האיבגמרא
 שכע צבאות ה' רקרא למיפא שפיל שומה א"ל וכו'חושך
 בלילה יום מרת אומרים אנו וע"כ הכל ברא לברושהוא
 כ"כ הכל ברא אחר שבורא להוריע ביום לילהומרת
 ז"ל. הר"יתלמידי

 כדי(. ר"ה הרא"ש על יו"מ מערני ע"ב י"א)חולין
 שש מוף פירש"י ולמעלה המנחה מן מנחה רצפךתיט(

 דאע"ג ךבשרשביים ערב צללי נומיםשטאז
 כהסש הוי המוקדם לכל המנהה רזמן )נח.( בפמחיםראמר
 שפיר לן קים רלא כהמום היינו ואילך ומחצהשעות
 ז/ מתחלת הוא מה"ר אבל היום שעותבשיעור

 מן(. ר"ה ע"ב מ"נ)נדה
 מ"ל 5א רידן דגמ' אמר ז"ל ור"י בימעך רצךךמה,כ(

 כראמד מוב5ת ראינה אע"ג חו"ל רתרומתהכי
 ואח"כ והולר אוכ5 חו"ל תרומת כז.( )בכורותשמואל
 תרומת רקאמר )מז.( במנחות כדמוכח מרמעתמפריש
 בחוא5 עכו"ם תרומת רקאמד רהא נתב ז"ךוהרמב"ן מרמעת דישראל הא משמע מרמעת אינה בחו"להעכו"ם
 אינה רקתני ךדזא מחצה על במחצה היינו מרמעתאינה

 הא מיני' למירק איכא אומרת אינה קתני ולאמדמעת
 ישראל. כש5 מאה ער אפילו מדמעת בא"י עכו"םתרומת

 י"ר(. כל5 חלה הל' הרא"ש)מנחות
 5ת"ת יוצאים התלמירים במשנה 1ן13טה רצש13ישכא(

 ואפילו בקונמדם פי' יום שלשים ברשותשלא
 ד5קמן הנהו וכ5 ר"ע יצא והאיך וא"ת לפתותה יכולהוא



יפה נחמר אוצר יהשממות תי"ו מעיכת מילואים התומפותקובץ
 מותרות ומניקה מעוברת קטנה המטה רצשמישכב( הולכין בעליהן שהיו שמחות היו פתוי בלא דהתםרי"ל
 דאדעתא ואדרבה חכמים תלמידי 1להיות תורהללמוד
 קאמר 1היכי ד14"ר1 תורה ללמוד שילכ1 נשאודהכי
 אית נמי רמתני' פועלים ר1וחא להו דאית ש"הבסמוך
 נפיש. המלך דמלאכת התם ר1וחא די"ל רווחאלהו

 אלא(. ד"ה ע"א ס"ב)כת1בות

 אפילו ולרבנן לא אחרינייתא אבל במוךלשמש
 ביאה לאחר בין ביאה קורם במוך ששימשה בין לאאלו

 דשרי. אומר הי' ר"רצ 14בנל)פר"י(
 ד'(. כלל אשר"י הגה1ת ע"ב ל"1)כתובות

 לתודהמזמור
 למובה נגמרה חתוספות" "קובץ ספרי לראות יתברך שמו בחסדי זכיתיכאשר

 וקימנו שהחיינו "כרכת ובפרסום בקול אני מברך ותפארה,בהידור
 הגה"ק למרז מ"ה סימן ח"ד אלעזר מנחת בתשו' מבואר )כאשר הזה" לזמןוהגיענו
 והביאו מחיבוריו אחד שנגמר בעת בעצמו נוהג ושהי' ממונקאטש זצ"לרחא"ש

 ולפני יעטוף כי לעני תפלה להודאה ותיכף שהחיינו(, מברך הי' מכורך הספרלו
 בהרחבת התורה והרבצת תורה בחידושי להבא גם עמנו שייטיב שיחי אשפוךה'

 תורה לומדי הדורות כל סוף עד טובות דורות להמשכת ונזכה דקדושה,הדעת
 הזאת השירה את לכם כתבו "ועתה וילך פ' הפסוק כעהי"ת לפרש ואמרתילשמה,
 רבי תניא ע"ב( נ"ד )עירובין ובגם' עו' בפיהם" שימה ישראל בני אתולמדה
 עונאמר בפיהם מדורה שתהא עד לתלמידיו לשנות אדם שחייב מנין אומרעקיבא
 ובכלל סדורה, הכוונה שימה שלשת נשמע מהיכן להבין וצריכים בפיהם,שימה
 הלא התלמידים של בפיהם התורה משימין הכי בפיהם" "שימה הלשוןמהו
 הי' תניא ע"א( ז' )תענית בגמ' דאמרינן רק באזניהם, שימה הלשון יותריתכן
 יערוף שנאמר המות סם לו נעשית לשמה שלא בתורה העוסק כל אומר בנאהרבי

 עריפה ואין וכו' לכם נתתי טוב לקח כי שנאמר תורה אלא לקח אין לקחיכמטר
 בתורה העומק דכל מקודם שם ואמרינן העגלה את שם וערפו שנאמר הריגהאלא
 שבאם נמצא וכו' בה למחזיקים היא חיים עץ שנאמר חיים סם לו נעשיתלשמה
 סמא ח"ו שלו בפיו שמשים כמו הוא לשמה שלא תורה תלמידיו עם לומדהרבי
 בפיהם" "שימה דייקא לשמה תורה בנ"י" את "ולמדה מזהירה התוה"ק וע"כדמותא
 בפיהם ישימו באם כי ישראל בני של בפיהם לשים יכולים אשר דחיי סמאשיהי'

 ח"ו. נפשות מיתת יהרגהו הלא דמותא סמא הוא אשר לשמה שלאתורה

 עם ילמוד שהרבי ותלמידיו הרבי על מוסב העיקר הזה שהפסוק רע"ק דרשןע"כ
 ג"כ הוא אשר דחיי סמא יהי' בפיהם" "שימה ואז לשמה תורהתלמידיו

 "סדורה" היינו "שימה" רע"ק ודרש הנפש רפואת התלמידים של בפיהם לשיםרפואה
 העולם. וקיום סדר יהי' זה באופן ורק שאך העולם" "סדר כמו קיוםהיינו

 המשיח לימות אלא ישע דאין התדב"א כדברי שלימה הגאולה בענינירלםי-ם
 לבא קרובה כבר שהגאולה ספק אין אשר האחרון דור בדורנוובפרט

 "וכיון ההמב"ם כפסק בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל כלו וכברבעהי"ת
 בצדקה" ושבי' תפדה במשפט "ציון הנביא וכהבטחת נגאלין" מיד תשובהשעושין
 ידעתיו "כי אבינו לאברהם אמר שהקב"ה וירא בפ' הפסוק לפרש כבר זהאמרתי
 ומשפם צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשרלמען
 בפ' הפסוק על חכז"ל דרשו דהנה עליו" דבר אשר את אברהם על ה' הביאלמען
 אבינו לאברהם הקב"ה שהראה עליו" נופלת גדולה חשיכה אימה "והנהלך

 הקב"ה אמר וצדקה במשפט תליא הגאולה וכאשר הגאולה וגם הגלותהשתלשלות
 "צדקה לעשות ה' דרך ושמרו וכו' - חבה לשון כפרש"י - ידעתיו כילא"א

 גילה הנביאים ע"י שגם עליו" דבר אשר את אברהם על ה' הביא "למעןומשפט"
 בצדקה". וו~בי' 1זפדה בכה~פפ "ציוןלנו

 בהתגלות שלימה לגאולה יחד במהרה כולנו ונזכה בתורתו עינינו יאיריהשי"ת
 אמן. המשיח מלך שלאורו
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ן
 אשר לו אתן עולם שם ומבנות מבנים מוב ד8ם יד ובחומותי בביתי להםונתתי
 חובבי ונכבדים, יקרים יקיריי, ידידיי להשם אתם ברוכים נ"ה(. )ישעיה יכרתלא

 של וזכותם ובבא, בזה חלקכם אשרי לתורה, עזרתכם בעד רבנן, ומוקיריתורה
 משולשת, בברכה ויו"ח ביתכם בני ועל עליכם יגן נ"ע, התומפות בעליקדושי
 תצליחו. תפנו אשר ובכל דשמיא, וסייעתא רויחי ומזוני אריכי חיי וקימא, חיאבזרעא

 יחי' הוירש יחיא'ר'
 הבבודנשיא

 תהמתיבתא" ורעת תורה"ישיבת
 יהח8ע ב"ר תחיימלכהזתתו

 תחי' פערל שבעבתם
 'חי' זעליג יהודא וןביבנם
 יחי, אהרן דוד הב'בנם

 יחי' הוירש פנחם אלתרר'
 משה ב"י תח,' )םייל( מריםזתתי

 יחי, אהרן צבי ר'בנם

 תחי' פערל גיטלבתם

 אבותיהם נשמותלזכרון

 ,"ה יהורהר'
 עייה שלמה דודב"ו

 כמליוכיין

 ,"ה שרה אמתרדאמם
 ע"ה אהרןב"ו

 אדרדי

 יחי' שפירא יומףר'
 פשערמטןפינטנץ

 והמתיבתא" ורעת תורהו,ישיבת
 אבותיו נשמותלזכרון
 ע"ה דרךרו
 ע"ה יצחק אברהםב"ו

 כמליויימ
 ,"ה אמתרחשמו
 ע"ה יעקב יצחקב"ר

 תשריכייד
 תחי' ב?אזתתו

 תחי' פרידל דבת ,"ה כהרדכיב"ר

 יחי' רטזענצו'ייג ליב יומףר'
 הכבודנשיא

 והמתיבתא רעת תורה"ישינת
 ,"ה מרדכי רוייכשב"ר

ף

 י--
 ע"ה ו נ8ע,ן 1ובן
 בלומאזתתו

 יחיווצאצאיהם תח-

 יחי' קטהן הכהן צבי יהודאר'
 ,"ה יצחק אבמ8הםב"ר

 יחיווב"ב
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ה
 כש"ת המובהק הגרול הנאוןהרב
 שליט"א שפירא ברוךמוה"ר
 ווששינגטשן סיאטל, הדח" ,4הזיקיאנ"ר

 הצדיקת הרבנית זוגתו נשמתלזכר

 ע"ה הינדאמרת
 ע"ה בננימיןבמוה"ר

 שבןכייך

 יהי' ניה2טעדטער ארי' אהרן-ר'
 דירעקמשרם שוו בשטרדחבר
 והמתיבתא" ודעת תורה"ישינת
 יהיי גבריאלב"ר

 תחי' פרידא הינדא שרהובן
 י"יי ייי"" תחיי דבה4הזתתו
 בעררען יעקב מרדכיר'

 יהיוומשפהתו
 ע"ה אליהוב"ר

 תחיי מלכהזוגתו
 ע"ה שלמהב"ר

 יהי' סאלאמאן יצהקר'
 ע"ה צביב"ר

 תחיי שפרהזוגתו
 יל פרינץ אליעזר ר' הרבבת

 יהי' יפה הירשלר' ש"ם על הגהותבעל
 י",י ומשפהתם אסתרחמו

 ובעלה אביהם נשמתלזכר

 ע"ה ררב מררכיר'
 ע"ה הייקל וקייםב"ר

 ע"ה רוזא אסנתוק
 כמליווי

 רוים נשמת לזכרוןגם
 ע"ה קאפלאן שמואל ב"ר רורר,

 מ'וןמי
 תהי' שרה רורתםויבהל"ה

 יהי' פינקעלזשהן מרדכיר'
 ע"ה אברהםב"ר

 ע"ה ןאןןאב"ר

 אב וונממהי
 ע"ה אמתרובן

 עייה גרשוןב"ר

 ניסןכ"ה
 תחי' אסתרזתתו

 עייה אברהםב"ר

 יהיו וב"ב קעסמעל - נש - צביר'
 אבותיו נשמותלזכרון

 ע"ח מרים ומרת ע"ה אבא אברהםרן
 תחי' בילאזתתו

 איטקא ימ אלתר ר'בת

 יהי' שרייבער אייזיק יצהקר'
 ז"י ציון בןב"ר
 תחי' נהמהזתתו

 יהי~ וועלוועלי בוענרעלי, :ובניהם

ן

 יהיו ימשפהתו קשרו נהמי',ר'
 ז"י הלרי שלרםבמוה"ר
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 המובהק הגאוןהרב

 *יט"א ברינוואלד יהודא יקותיאלרז
 יחיורמשפחתו

 אהייא קולומבום, יעקב" "ביתאב"ד
 מפורממים מפרים הרבה שלמחבר

 קשהן הכהן ריב ארי' יהודארז
 ז"ל אייעזרבמיה"ר יח-

 ע"ה מאריאשאפן
 תחי' שולאזיגתו

 יחיו יענטא ~בת אליהוכ"ו
 יחיו אליעזך ננם פיגא, לאהבתם

 יחיו וב"ב הלוי פישער שמואלר'
 ע"ה ארי' אליעזרב"ר

 ע"ה שמואל ב"י מאריאשאיבן
 תחי' אסתרזוגתו
 ע"ה זאב מרדכיב"ר

 ע"ה בילא שרדןובת

 יחי' משבשלמקי ליפמאן יצחק"
 ע"ה צבי אליהוב"ר

 ז"ל זאב ר' בהרב בלומא אמתרען
 תחי' טויבא פרומאזוגתו
 ע"ה נעכא ~בת ליב יהודאב"ר

 יחי' עקיבא ב"ר וויין יעקבר'
 יחיווב"ב

 תחי' שטייןרבקה
 ע"ה בילא יבת ליבר רויים ר'בת

 - ש"ב - בעלה נשמתלזכר
 ע"ה 04 ירווןר'

 ע"ה פיב:יב"ר
 ע"ה דב:ורדץ רורתיובן

 כמליו ו'יוהיאייצ

 יחי' עטרא יעקב יחיאלר'
 ע"ה אהרןב"ר
 ע"ה יעקב יחיאלנ"ו

 ע"ה שרהובן
 ע"ח דןך מרדכיב"ר

 יחי' פאקם וושלף זאבר'
 יחיי ומשפחתם מרים שיינאזיגתו

 ע"ה ישעי' ר'בת

 אביו שליא"צ
 ע"ה מרדכי ב"י תנחוםר'

 מבתמייו
 ע"ה ירווך4יא אמוהשל

 ע"ה 21שהב"ר
 נימןרי

 יחי' בענזשאמין זאב ישראלר'
 ז"ל ליב יעקב ר' הרבבן

 עה"ת יןבכקב חלכקמח"מ

 ע"ה רייכא האנאובן
 ז"5 אבא אברהםב"ר

 יחי מימקשיייץ מרדכיישראל
 ע"ה זיממעל שמשוןב"ר

 ע"ה רבקה טעמאובן
 תחי' שרהזתתו

 ע"ה בילא יבת הכהן צביב"ר
ש



ש -שש נצח זכרון - הכבוד שערשך

 יחי' פריעדמאן בנימיןר'
 ע"ה חיים אברהם1"ר

 ע"ה שמעוןב"ו
 אלולבי

 ע"ה )לשטטי( לךךיאי1ן
 ע"ה יוסףב"ר
 אררוי

 יחי' שפינעלמאן יוסףר'
 יחיוומשפחתו

 הי"ד )מיוארשא( ז"ל שלמה רי1"ת

 יחי' קאהן הכהן אליהור'
 ארי' יהושע1"ר

 ז"5 הכהן ךובב"ו
 וזנוודיייד

 תחי' פעסלו1ן
 ע"ה ךובנב"ר

 יחיו ויו"ח תחי' זעלדאזוגתו
 יחי' יצחק יןסףב"ר

 ע"ה מינקאואמה
 ארריייג

 יחי' נאוועזענמקי יוסףר'
 יחיוומשפחתו

 ז"ל ברכי' יעקב1טה"ר
 מבתדי
 ע"" שרה'י41

 כמליובי
 ע"ה חךה זךנתך נשסתלז1רון

 וזמתגי
 )ממינטק( ז"ל יעקבפ ר' הר11ת

 יחיו ךמשפחתך )זאק( ז"ק אליהורי
 אביו נשמתלזכר

 ז"ל בנימיןרז
 ז"5 ישראלב"ו

 ע"ה חוהואמו
 ע"ה מענרלב"ו

 ע"ה ציפאחחותו
 ע"ח דךך ר'ו1עלה
 ע"ה מענרל מנחםובנם
 השם קירוזם על כולםשנהרגו

 דמם ינקוםהשם

 תח,י שרהזוגתו
 ע"ה הלוי ליב פנחם ב"י שמואלב"ו

 תשריהי
 עעה בער רוב ב"י צירל~בת

 יחיו ויו"ח חייקין יצחקמשה
 מיעבי ,"" נימן1"ר

 ע"ה רייזל חנה411
 מיוןה'

 תח" אסתרזתתו
 ע"ה שלמה יעקבב"ד

 שבמיייב
 רינה רחל~בת

 יבתכייג

 *יט"א שווארץ נחום חיים רי"ר1
 דסינעמ שו"ב ז"5 מררכי ר'בהנה"צ

 שלש"א שווארץ ליב שמעון ר' הו11ע
,-

 יחי' נארמיק יעקבר'
.אא
 פיוהכיי

 ,"ה רחי חי'יג
 כמליובי

 תחי' ךבךרהזתתו
 ע"ה 14בנאבער
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 י"יי בטלדשטיין משה י' עני יחי' בטלדשטיין ארי' אברהםר'
 ע"ה ישעיהוב"ר
 ע"" אמתרובן

 זוגתו גשמתלזכר
 תחי' מינדל לאהזונתון ע"ה מינרל יקין

 '"" הכהן ?יב ארי'1.1 ע.ה רוב יעקבנ.1
 יחיו ישעיהו בנם בלומא, רחלנתםן מרמשוןה'

 ז"ל צבי אהרןב"ר יחיי ייי"ח רטו אבאר'
 ז"י ארי' דודנ"ר

 ע"ה פערל ים מרובן
 ע"ה יעקבב"ר

 תחי' רוזאזוגתו
 יהין ליב יזןרדאב"ר

 ע"ה ברכה1בת

 יחי' מעהלעיר ישראלר'
 ע"ה אליעזר4"ר

 4"ה לאציב4
 תחי' רחלזוגתו
 ע"ה ארי' יצחקנ"ר

 תחי' לטצינתם
 יחי' אליעזךבנם

 יחיו ומשפחתו אבאר'
 צפור""למשפחת

 ע"ה צבי נפתליב"ר
 שבןוי~ן

 יחי' רטזענבוים ישראלר'
 יחיוימשפחתו

 ע"ה רחל ובן ז"ל מי ירב"ר
 תחי' מלכהזתתו
 ע"ה אסתרבת

 יחי' רייף בבריאלר'
 ז"ל ישראלב"ר

 ע"ה קילא זוגתו גשמתלזכר
 ע"ה דבורהבת

 אררכייב
 ע"ה אפרים הב' בנו נשמת51זנר

 מית ךכיי
 המ5חמה בכהשרבאימ5יע,
 יירק בניו כבורומנוחתו

 בערזאן אברהםר'
 ע"ה שמואלב"ר

 ת"י' פיבאזתתו

 יחיו ויו"ח בעללער מאניםר'
 ע"ה עזר-יאיב"ר
 ע"ה הלוי יצחקנ"ר

 רמובותבי
 ע"ה מאניא מריםובן

 ע"ה ייףלב"ר
 כמליוגי

,,--
 תחי' ו וזתתו

 ,"ה קיילא 1נת אהרןב"ר

ייאין

 ע"ה ליב יזהידאב"ר
 ליב, יהודא י' שלמה, י' שמחל, ר' :ובניהם

ן יחיי יוסף י' צבי, פסחר'
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 יחי' לואים הירש צבירן
 ישראלב"ו
 תהי' לאהזוגתו

 ע"ה ברוך משה ב"י ליב יצחקב"ו
 נימןיייא

 לאקמאן ע"ה, לרבא~בת

 כמליוב'

 יחי' בארטפעלד יומףר'
 בא"י ע"ה, פישל אפריםב"ר

 ע"ה רחלובן
 תהי' בילאזוגתו

 ע"ה הכהן יצהק אברהמב"ר
 ע"ה בלומא~בת

 יהיךריר"ה

 יחי' דאנטאש נד שמואלר'
 ע"ה מרדכי ב"ו מאיר אברהםב"ו

 אדרו'
 ע"" פינא4

. 

 עייה דוד אברהםב"ר
 אייריייא

 תהי' ברכהזוגתו
 ע"ה יךטא ~בת זעליג יעקבב"ר

 תשויי"א
 :וצאצאיהם

 יחיו יסקא רבקה פיגא, זעליג,יעקב

 יחי' נרינפעלד חיים מנחםר'
..... ע"" צביב"ר
 תהי' ו י נם1 ןוכן

 תהי' ניטלזתתו
 ע,יה חנה מרים ובת עייה אברהםב"ר

 יחי' פאוועניק אברהםר'
 ע"ה בנימיןב"ר

א"א
 ע"ה ,ע ו 1ובן

 יהיו ויו"ה תהי' שיינדלזתתו
 רעכטשא ובת וזייםב"ר

 יחי' לוריע מאירר'
 ע"ה רשאובןכ"ר
 תהי' יהודיתזתתו

 ישראלב"ו

 יחי' מיללשטיין דודמרדכי
 ע"" הירש צביב"ר

 ע"" אמתרוכן
 תהי' מריםזתתו

 ע"ה יעקבב"ר

 תחי' ווייםזימל
 אליעזרכ"ר

 אייר8י'יו
 "םראל כ"ר חנהוכת
 מוכות דהוהיימב'

 בנימין ב"ר אברהם ר' ע"הבעלה
 אדרב'

 ע"ה דוב נתןבנה
 אברהםב"ר

 אדרכייב

 יחי' נשטטעסמשו יעקבר'
 ע"" אברהם ב"ר משהכ"ר

 ע"ה שמראל ב"ר רבקה שרהובן
 דמם ינקום השם - השם קידוש עלשנהרנו

 תהי' מריםיוגתו
 עאה שפרה ובת אליעיךב"ר
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--  יחיו וב"ב ברשדי שמשוןר'
 אבותיו נשמותלזכר

 ע"ה חיים צבי ב"ר יצחקרי
 מבתיייג

 ע"ה שלמה ב"ר פריידא,מי
 ע"ה יצחק ב"י שמואל ר'אחיו

 רייקין דוך ב"ר משהר'
 דמם ינקום השם - השם קידוש על נהרגוכולם

 י",י קאראמיק הלוי צבירי
 ע"ה ליב יהודאב"ר

 שאולב"ר
 נימןחי

 תחי' פרומאאסו
 ע"ה 1ו11יב"ר

 תחי' מאשאזוגתו
 יחיווב"ב

 יחי' אקאן חייקל חייםהחתן
 ,",י חי' יבן אליהוב"ר

 ע"ה גיטל בתם זכרוןגם

 שבןוי

 יחי" מיללער ישראלר'
 יחיו חלציוויוצאי

 ע"ה זאב זשוךב"ר

 אלוליייא

 ע"" עלקאובן
 ע"ה מ!נחםב"ר

 בימןרי
 ע"ה רבקה זוגתו לזמרץגם

 ע"ה אברהםב"ר

 כמליוכייו

י

 יחיו טשפחתם וזונתו נאנז ישראל רי
 ע"ה ארי' אברהםב"ר

 יחי' נאנז מענדל מנחםר'
 יחיו טשפחתםוזונתו

 ,",י פעלדמאן ישראל משה ר'גימו
 יחט דמשפחתםוזונתו

 רעהר אהרן משהר'
 ע"ה צבי חייםב"ר

 תחי' מריםזתתו
 ע"ה ליב 14רי'ב"ר

 תחי' בולקין פריירלהכלה
 יחיו רחל יבת אבא אברהם ר'בת

 יחיווב"ב

 יחי' נאנז מרדכי יומףר'
 תחי' פרומטזוגתו

 ע"ה במאירב"ר

 יחיןןמשפחתם

 ,", קאטלר-ברנר פייביל שרנארי
 ע"ה פרידא יק פמחב"ר

 יחי' לאננ יומףר'
 'חיוומשפחתו

 ,",י לאננ חייםב"ר
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 יחי' פערלשטיין שלמהר'
 ז"ל יחזקאל שאול ר' ומחו' גיפיבן

 במונקאטש הקה5 ראששהי'

 תחי' אמתרובן
 מברעזנא ז"ל אלימלך צביב"ר

 תחיי ראכלזתתו
 יחיו ויו"ח יחי' צביב"ר

 ומרע ויראה בתורה הגרול הרבמחו'
 שלש"א אפפעל 3רשרן פוה"רכש"ת

 והאשינ3טון סיאטל, חולים" "ביקוראב"ד
 יחיוומשפחתו

 ייו ויי"" מאנקיטא ארי' יהודארי
 אביתיי 3שמותלזכר

 ע"ה ארי' יהורא ב"י זעליג גןזריאלר'

 פיילין()מטשיזיב, ע"" צבי 5"י ליבא שרהחפי
 דמם ינקום השם - השם קידוש עלשנהרגו

 ת"יי רוזא שרהזתתו
 סלאוויק יעקב יצחק ב"ר ציון בן אלתרב"ר

 ע"ה צבי זאב ב"י פיגא גיטל~בת

 כמליוייין ע"" דאבא הבתולה בתפחכרון

 יחי' יהושער'
 ע"" לעוויטץ שמואל אברהםב"ר

 תחיי לאהזוגתו
 בנם נשמתולזכר
 ע"ה ערזרהב'

 כמליומי

אחיו
 יחי' שי"ב פערלשטיין מתתי' ר'"רב

 יחיו ויו"ח אילל.שיקגו,
 הינקאמש( ז"ל יחזקאל שאול ר' גיסיבן

-.***
 איי.א

שוזתתו
~ 

 תחי' / ם עי ן
 ן ז"5 רובין רור מררכי ב"ר יהורא צביב"ו

 ז"5 יצחק ב"ר לאה~בת

 דמם ינקום השם - השם קידוש עלשנהרגו

אחיו
 יחי' פערלשטיין יצחקר'

 ז"ל יחזקאל שאול ר'ב"ג
 תח" ר8רזאזוגתו
 ע"ה ארי' צביב"ר

 יחיוויו"ח

אחיו
 י"יו ייי"" פערלשטיין אליהו ר'"רב
 יתקאמש( ז"ל יחזקאל שאול ר' גיטיבן

 תחי' פעמלזוגתו
 מחותני אבי' נשמת5זכר

 ע"ה הירץ נפתלי ב"ר ע"ה זיבגער יץייבםר'

 ע"ה פררמטדבן
 אילל בשיעמ - אייר כיימיאייצ
 תחי' רבקה העניא אפהץבחל"ח

 יחי' זלחטשיבערישעיהו
 אבותיו נשמתלזכר

 ע"" יומף יצחקר'
 ע"ה ארי' ידץןד*אב"ר

 ע"" מכהאפו
 ע"ה יצחק חייםב"ר

 מחוסט זיי5 אברהםב"ר

 יחי' בלעמבעלזשדוב פנחםר'
 תחי' 3יטלחתתו
 עייה י2בחקב"ר
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 ומדע בחכמה המצויןהרב
 שלימ"א ברכמן יהושעאברהם

 ז"ל מרדכיב"ו

 ע"" מינדל חי'ובן
 תחי' שרהזתתו

 עזריאל צבי זרסמאןב"ר
 יחי' מענדל מרדכיבנם

 מילנער ישראלר' תחי' עריבהבתם
 אבותיו נשמתלזכר
 ע"ה ירחמיאירי

 ע"ה שכנא שלוםב"ר

 תשריי"ב
 זלאמא פרידאאמו

 ע"ה יןכוהב"ר
 בך[יןזי'יך

 ע"ה ן ן ןב"ר -.*. יחיו וב"ב מטשקטוויץ יומףר'
 ע"ה נתןב"ר
 אלולי"ב

 ע"ה 1 1ובן  .קי,יי.
 ע"ה גיב:יב"ר
 תמההי

 יחי' ליבאן ווטלף זאבר'
 ז"ל ארי' חייםב"ר

 ע"" זימל רחליבן
 תחי' מריא בןומאזוגתו

 ז"5 שמעוןב"ר

 ע"ה ממעמאובת

אמו

ייוין

 ,י,""י

 מומחהרופא
 יחי' בוכענהטלץ שמואלדרש

 אלול מי" ע"" יצחק ב"ר אברהםב"ר

 ע"" בילאיבן
 ע"" אלכמנדרב"ר

 מרןשוןמייי

 יחי' איזראעל מנשה שלום ר'י,ידד
 ע"ה יהודא אהרןב"ר

 יחי' מייער יצחקר'
 ע"" הערמאן צביב"ר

 ע"ה מלכהובן

 מומחהרופא
 טרענשטיין זשטדשדר8

 יחיוימשפחתו

 מומחהרופא
 לערטשער לטרענץר4ר!

 יחיוומשפחתו

 מומחהרופא
 בעלפאנד העראלרדר8

 יחיוימשפחתו
.ג

 ע"ה 1 1 ןב"ר -... יחי' הלוי בורשטיין חיםר'
 ע"ה הלוי מרדכיב"ר

 מבתי"ב
 ע"" לאה רחליבן

 ע"ה הלוי חייםב"ר
 מבתי"ר

 תחי' אסתרזוגתו
 ע"ה פייביל שונאב"ר
 ע"ה יכנא גרונאובת

 ע"ה שלמהב"ר
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 יחי' שפירא יחיאלר'
 תחי' חי'זתתו
 אליעזרב"ר

 יחיוומשפחתו

 יחי' שפירא צביר'
 תחי' מיכלאזתתו

 דרךב"ר
 יחיוומשפחתו

 ת"יי רחלאמם
 ע"ה יוכ(הב"ר
 אביהםוז"ב

 ע"ח יהרדא נפתליר'
 וכיון ננןב"ר
 אלולכ'יא

 יחי' זומממאןבנימין
 תחי' צפורהואמו

 יחיוויו"ח
 ובעלה אביולזכרון

ש*.4
 ע"ה ע68נר'

 ע"ה שיינדל אמתר ~בן בנימיןב"ר
 למפירה ליין אייר,כייב
 הקדושה ישראל בארץ כבודומנוחתו

 פשמעראנץ מנחם ר'מחותני
 ז"ל אייזיק יהושע1"ר יח-

 אי ארריייג
 תחיי רבורה שרהפן

 *היו ייי"ח תחיי בילא מלכה -זתתו
 זיי5 ראובן אשרב"ר

 תחי' פרוממובת

 יחי' באלזאם רור מררכיר'
 ז"ל שמואלב"ו

א 4 4  תחי' ,ע ן 1זוגתו
 זיי5 דוד שלננהב"ר

 יחיוויוייח

 יחי' שינרלער צבי משהר'
 ע"" שלמהיר
 ע"" גיטשארק

 יומא שרה זתתו נשמתלינר
 ע"" צבי ישראל1"ר

תשוי
 יחיו מלכה פיגא, אברהם, :צאצאיהם

ך,

 יחי' סילווערשטיין נפתליר'
 חיים מרדכי1"ר

 ע"ה בער דובב"ר
 אלול מייי

 ניטל יינא ב*רי1ן
 ע"ה נפתליב"ר

 כמליוכייב
 תחי' פיגאזתתו

 ע"ה יןכ(ףב"ר .,,
 תחי' רחלובת

ן

 *יט"א פאליקאף מתתי' ר' השיב"ר1

 תחי' אביגיל ובתם תחי' מינא פעשאווגתו
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 הגה"צהרבי
 ווהיילער פייביש משולםרי

 ז"ל מרדכיבמוה"ר
 יחיוומשפחתו

 יחי' גארפינקעל אליהור'
 אבותיו נשמתלזכר

 ע"ה ארי צביר'
 ע"ה זאבב"ו
 כפליויייב

 ע"ה הינדא מששאאמו
 עייה זעליג נמןעב"ר

 כפליוייין
 תחיי צירלזתתו
 ע"ה ישראל1"ר

 ע"ה דוךב"ר
 המווכיין

 יח'ו אברהם דוד ארי', צבי :בניהם

שלי*"א

 הירש אברהם יומףר'
 ע"ה אליהוב"ר
 ע"ה ריטאוק
 תחי' עטיאזוגתו
 יחי' ישראל חייםב"ר

 1ו יידקי

 יחי' וועבער לייבלר'
 יהיוויד"ח

 תחי'עמקאזוגתו
 צירל 1בת ווטלף זאבבייר

רשק

 יחיו ויו"ח בלאקמאן דוד משהר'
 יחי' חיים אלחנןב"ר
 ע"ה לאה רחךובן

 יחי' רעכנהן כקשרץן יעקבנ יונה ר'מחותני
 ע"ה מוררכי חייםב"ר

 נ"ה שרהובן
 תחי' חנהזתתו

 יחי' פטללאק מנחם יחיאלבמ1ה"ר
 ע"ה שרה פיגאובת

 עאה אריי משה ר' אחי' נשמת51זכר

 יחי'לאיפער יצחקר'
ואחיו

 יחי' נח שמואל אלתרר'
 אבותיהם נשמתלזמ
 ע"ה כי מרןר'
 ע"ה הלוי יצחקבייר

כיין
 שב~

 ע9ה לאה מלאוואאמב
 עייה נח שמואלבייר

 ב~בפפשרה

 יחי' גשירבערג ראובן יצחקר'
 ,9" יעקבב"ו

 יח" פאליק-פרענקליהושע
 יה" פבחםב"ר
 עייה אברהםב"ר

 תחי' מיבדלדב1
 ע"ה יןסףב"ר

 יחיר ריו"ח תחי' רשיינאזרגתר
 עייה יצחקבייר
 תחי' אסתר חי'ובת

 יח זעלקשייימש צבי אביגדורר'
 ע"ה אלימלך חייםב"ו
 ע"ה יצלשייא חיובן
 יח" ניימאן מנחם ר'גישו
 ע"ה אמתך ובן שמראלב"ר

 תח" גיטלזתתו
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 יחי' ריף נחום יהושער'
 יחיווכהצפחתו

 נ"ה מיכל כהשהב"ר
 ע"ה הלוי יעקבב"ר

 ע"ה רייזלובן
 ע"ה הכהן אלחנןב"ו

 הבדולהרב
 *,1"א רובינשטיין זאבממעי'

 אהייא קולומבום, אחים" "אגודתרב
 יחיוומשפחתו

 יח פ~נלדמאן )מיקי( שמואלר'
 ע"ה אהרןב"ו
 תחי' יודאזוגתו
 ע"ה נח ר'בת

 יחי, נחבנם

 תחי' שוהבתם

 יחי' זיידענוועבערנחמן
 ליב ארי'ב"ר

 יחיווכהצפחתו

 יחי' דאטלאוו יומףר'
 ,",י ~שלי~נזרב"ר

 ע"ת אמתר שרהובן

 *ש"א קיימאן משה ר' השו"גהרב
 ז"ל אייעזר רןיים ר'בהרב

 י"יי ייו"" שרהרזתתר
 יחיו וב"ב רטזענבוים ירחמיאלר'

 אביו נשמתלזכר
 ז"ל שו"ב יעקבר'

 ז"5 שך"בנ יוכמףב"ר
 בעסאראביע מחוזיאניוועץ,
 בימא אמוינבוף
 ע"ה אברהםב"ו

 יחי' שוהלמטו מאירר'
 ע"ה הכהן דוב אבע8הםב"ו

 הורלזתתו
 ע"ה יחזקאלב"ו

 יחיוומשפחתם

 ,",1 ווטהלשטעטער פייביל יונהרי
ואחיו

 י"" ליב ארי'י
 תחי' ביטלשמם
 ע"ה פייביל יונהב"ר

 יחיווהכהצפחה
 ובעלה אביהם נשמתלזכר

 ע"ה זאב שלמהר'
 ע"ה יעקב יזטראלב"ו

 מרתשתג'

 יחי' בלעמם בצלאלר'
 ע"ה ן8וב2ב"ר

 יחי' יטזעף על8חתנו
 יחיוומשפחתם

 יחי' שענקער יצחקר'
 תחי' לאהזוגתו
 תחי' ריווא מריםבתם

 יחי, אברהםבנם

 יחי' רטמבערב יההטער'
 ע"ה רוד אהרן1"ר

 יחי' בנימין ר'בנו
 יחיוומשפחתו
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 משנדעל זעליג שמואל חייםר'

 יחיוומשפחתו
 ע"ח דרך ירכ1ףב"ר

 יבתרי
 ע"ה רייזל רבקהוק

 כמליוגי
 תחי' כמריםזתתו
 ע"ה יעקב ב1שהב"ר

 יחי' מאלטעם זאבר'
 ע"ה ארי' יהודאב"ר

 עאה רוךב"ר

 כמליוכייה
 ע"ח 3נענדלחן
 ע"ה אייזיק יצחקב"ר

 שבבווי
 תחי' יענטא שרהזתתו

 ע"ה בנרדכיב"ר
 יחי' דייטש קשפל יעקבר' 'ח" ב1רדכי ובנם יחי, דוד אלי'בנם

 ע"ח משה1"ר
 תחי' יענטאזוגתו

 יחי' ישמעאל בנשה וננרם תחי'ובתם

 יחי' וויעזעל מענדל ר'מחותני
 ז"ל זאב1"ר

 יחיוומשפחתו

 יחי' שווארץ משה חייםר'
 ע"ה הלוי כואירב"ו

 ע"ה ארי' שמואלב"ו
 שבמכייה

 ע"ה מינדלו
 ע"ה גרשוןב"ר
 אב מנימכייא

 תחי' רבקה חנהזתתו
 יחיוומשפחתם

 יחי' דאווי'דשיייטש יצחקר'
 ע"" יהודא אברהם1"ר

 ע"ה רבקהובן
 תחי' 18ערלזתתו

 ע"ה יצחקבאר
 עייה שרהובת

 יחי' קראסנע אליעזרר'
 תח,י לאה מימאיזתתו

 ש~יט"א משה שמואל ר' הרבבנם
 יחיוומשפחתו

 יחי' בערל לי12 הב'בנם

 יחי' מיילער מאירר'
 ע"ה פנחם כמשהב"ר

 עייה מעבדל בנבחםב"ר

 יחי' ליעבמשו יומףר'
 יחיוומשפחתו

 יה שמשוןיר
 ע"ה נהה1באר

 איירכייא

 יחי' מאללערשטיין ארי' יעקבר'
 יחיוומשפחתו

 ז"ל הכהן יומף אנרהם1"ר

 יחי' ענטשים יצחקר'
 תחי' שרה ליבאחפו

 ע"ה אייזיק יצחקב"ו
- ובעלה אביולזכר
 ע"ה נחרםר'
 עייה יחזקאלב"ו

 אי אררכייך
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 יהי' ממימהמאנים יצהקר'
 יחיוומשפחתו

  ..ו. ע"ה הייםב"ר
 תהי' ן ,ובן

 אבראמטיייץ אלקנהור'
 יבתיייד ע"" ציון בן יצהכ;ב"ר
 ע"ה ברנא דינהוב4

 מיוןכ"ו
 ע"" רבקה זיגתוילז"נ
 ע"ה הכהן אהרן אברהםב"ר

 שבןיייג
 מקשוונש ומשפהתו ע"ה גדלי' ר'אהיו
 דמם ינקום השם השום, קידוום עלנהרגו

 בענעש שמואךר'
.א. ת"י' אידאבן

 תהי' ו/ 11זוגתו
 יחיוומשפחתו

 אביו נשמתלזכר
 יהודא ישראלר'

 עייה ליב יעקבב"ו
 שבןוי

 מינמש אליעזר צביר'
 יהיוומשפחתו

 ע"ה ברין ב:נימין ר' רורו15"נ
 עייה בער ו.ןב:ב"ר

 תמווו'

1יהי'

י"יו יי"י

י1ווף4
 ,יע

 בוימעהל פנהםיעקב
 תהי' מדבאזוגתו

 ע"ה אהרןב"ו
 יחיוומשפחתו

 ע"ה ענזיל אשר אהיו נשמת15כר

 ע"ה דדבב"ר
 מרחשוןבי
 ע"ה פרידאאמם

 ע"ה אליעזרב"ו

 יהי' לאנדאן אהרןר'
 ע"ה יצהק משהב"ר

 תהי' גטלראובן
אחיו

 י",, פימשעניק שלמהר'

 ע"ה דדטלף ליבב"ר

 יהי' קישיניוו יומףר'
 ע"" אברהםב"ר

 יחיוומשפחתו

 יהי' עללים אברהםר'
 ע"ה אלימלך דוךב"ר

 כמליו דיי'
 כמליוכ"ו ע"" אדל שפרינצאדבן

 ע"ה 13רדכי ר'ואהיו
פורימ

 יהי' ריפם פלמיאלר'
 יהיו זלמן דבנםוזוגתו

 יהי' פייערשמיין אביגדורר'
 ז"ל נפתליבחר"ר

 יהיוימשפחתו

 יהי' גערבער ראובןר'
 יחיוומשפחתו

 יהי' אויערבטר שבתיר'
 יחיוומשפחתו



 הכנוד שער8ר8

_- 
 -שש נצח ןכרון

 -- שליט"א וואלדמאן יוסף ר'הרב
 תחי' ירטאזתתו
 עייה בריינא חנהבת

 יחיוומשפחתם

 יחי' פערלשטיין מרדכיר'
 ז"ל יומף אברהם מדה"ר גיטיבן

 ,"" יענטאיבן
 ממ1נקאטש זיי5 עסטרייכער צביב"ר

 תחי' איידילזתתר
 ז"5 בלייער ישראל ר' סחותניבת

 צאצאיהם נשמות5זכר
 אברהם חיים ע"ה, הינרא כןויבא עייה, יעבטאחי'

 עייה ליפשא שרה ע"ה,יוסף
 רמם ינקום השם מיון גי השם קירוזם עלבהרגו

 נשמתולזכר
 ע"ה ויו"ח ע"ה ווייםכ, ידןזקאל ר' ובע5ה ע"ה רחלאחותו

 ע"ה ויו"ח עכמיאאחותו

 ע"ה ויו"ח ע"ה גרינפעלך יצףזק ר' ובע5ה מריםאחותו
 ע"ה יחזל"של שאןל הב'אחיו

 רמם ינקום השם השם, קידוש עלבוהרגו

חמיו
 ז"ל בלייער ישראל ר'מחיתני

 המתקאפש( ז"ל אלימלך צביבמוה"ר

 ז"4 מאיר ב"ר רשחל מרתוחמותו
 ע"ה 111"ח שווארמץ צבי ר' 1בע5ה אסתרבתם

 עאה ויו"ח פרידמן ידןזקאל ר' 1בע5ה קריינדל בילאבתם

 ע"ה ויו"ח רייזל 1ז1נתו שמשל ו'בנם
 ע"ה מעבדל ב2בחם הב'בנם

 ע"ה שלום הב'בנם

 דמם ינקום ה' מית ביורש השם קירוקם עלבוהרגו

 יחי' ברכפלד יעקבר'
 ן תחי' אמתרזתתו

 יחי' יוכטע ב2שה הב'בנם
 דהמתיבתא" ודעת תוךה "י,שי12יןת5מיד

 יחי' שכנא הלוימשה
 ז"ל שמואלב"ר

 יחיווכהטפחתו
 תחי' בייאפרידא

 1"ף הרהל ייפא עףזןזףי"י

 יצחקר'

זתתו

4 דשאףש,  

 יחי' לעווינזשהןבער 84 ו וו
 ,"" משהב"ר
 תחי' רייזלזתתו
 ע"ה בענצע חייםב"ר
 תחי' ריווא שרהבתם
 יחיי גרשוו 1בנם יחייובעלה

 יחי' קענמאר אברהםר'
 ,"ח אהרןב"ר
 ,"" חבהרב4
 ע"ה פינא חורנתוואמו

 תחי' נשלד8אזוגתו
 עייה פיגא ובת עייה אליהוב"ר

 יחיו ימשפחתו קאממעל יעקברי
 יחיו יאפחתו קאממעל אלחנןרי

 ,"ה אהרן ר'בני
 מוישתמי
 ,"" מריםרבני

 שבןיייד
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 יהי' וושלקשיייטץ מיכאלר'
4.*"  ע"ה 6נ4ששב"ר

 תחי' ירטאובן
 תחי' הינראזתתו

 יחין עקיבאב"ר

 תחי' שוהובת
 יחיי משה בע5ה עם תחי' פערלבתם

 יחי' 1ב2:י הי5רונכרם
 יחי' ציון 2:ןבנו

 יהי' שטערן זאב משה ר'ן
 ,ש יעקבנבממ"ר

 ת"י' פשיגא"בןן תמהחייי
 יהיו "שטערן"ומשפהת(

רקן

 להתונתם שנה ועשרים המש של היובללהגיגת

 יהי' בוקמבויםמשה
 ע"ה יו4כיב"ר

 ע"ה פינאדבן
 יהיוומשפהתו

 יחיו טשפחתו צימעט ישראלרי
 יחי' ושךך הב'בנם

 והמתיבתא" ודעת ו1ורה; "ישי2:וןת5מיר

 יהי' שרייבערמאןציון 4ן1 ל ך*רשק

 '"" יבלנוויטץ יעקב 'צהקריהשו"ב
 ז"ל פנהמ אליעזךבמוה"ר

 . ."*א,,

 תחי' 84 גזוגתו
 יהיןןמשפהתם

 יחי' מנהם אפרים הב'בנו
 יהיו ויו"ה פערלשטיין צביר'

 ז"ל אהרן יצהק ו' גיסיבן

 ע"ה ניטל גיסתיובן
 זיי5 פליישמאן ישראלב"ר

 תח" רבקהזתתו
 ז"5 פערלשטיין משה ר' נימיבת

 ע"ה מערל נימתייבת

 יומףב"ר
-.***

א ו י 1שוק א א  ו/ 1 1זוגתו

 ע"ה ד1כהן 1ב2:יב"ר

 עייה ליבא שרה~בת

יחי,

ע"ה

תחי'

 ישמתיבתאיי ודעת תורה "ישיבתת5מיר

 יהי' עננלענדער ליב יומףר'
 ז"ל יודל ר'בהחסיד

 תחי' 13יגאזוגתו
 ז"5 אדקפןבכעה"ר

 יהי' שטרינלער וושלף זאבר'
 תחי'וזונתו

 יחין יהזקאל הב' יחיי, אליעזר הב' :בניהם

 והמתיבתא" והעת תורה "ישיבתת5מירי
ן

 הנאמנים מידידייאהד
 ע"ה שלום ב"ר רפאלרי

 אירכים וח"םלזכות
 אי" הנהלבתו

 הילדהובתם

 תחי' א ביה, ניכ1ה,נכדה
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ןיו
 שליט"א מגיד אהרן ר' הרבמחותני

 מטעטש ז"ל חיים צביבמוה"ר

 ע"" זלאמא רייזאיבן
 )ביטשקיף( זייי ג2עלדמשו מ1יןטל ר'בהגה"צ

 אליעזו 2114רדןם ר' הגה"צ בהרב תחיי שרהזוגתו
 עייד יענטא ובת מליוואקיי טיפעליטייז,אב"ר

 רשזענשטיין ליב יומףר'
ואח?ו

 יחיו חייםר'
 אבותיהם נשמתלזכר
 ע"" שלוםרי

 הנורב"ר
 איירןי

 ע"ה רבקה שרהממם
 הייםב"ר
 איירכייו

 ליב יומה ב"י יחיי יהושע אהרן י'והאברר

 יחי' נרשם יצחקר'
.% ;מקראלי( ז"ל יעקב ישראל ר'בהה"צ

 יחיו ויו"ח תחי' 1/ 1 ;זתתו
 ושהישיבה במ5חמה שנהרג עייה משה הב' בנם5ז"נ

 הטוב שמו 5זכרו; נתייהרה בברונקם כ-טה""זכרון

- מאמיל - מרדכיר'  שלייפער 
 ע"ה נטע נתןב"ר

 ע"1 זאב אברהם ב"ר תחי', איידאזוגתו

 [ יייג ע"ה, רייזל כפיגא היחירה בתם נשמת5זכרון

 תחי' רטייקעמ דדששאמרת
 ע"ה קלמןב"ר

 1משפ; יחי, הענער וי' יחי, מענדל ר'ובני'

 שמריהו גרשון ר' ואביהם בע5ה נשמת5זכרון
 פמח המועד דחול [כי ע"ה, יוןודהב"ר

 נארעליק חאשא שרהמרת
 ז"ל נרשון מיכאל ר'בת

 ;"ל יומף שלמה רי"ל"
 יחי ימשפחתה בלומקין ראשא ה"נתה
 ס חי ע"ה, רייזל מאשא אחותה נשמתלזכרון
 מי גי ע"ה, זלמן שניאור ר' אחי'ינשמת

 יח' דטשפחתו שפיגשל יומףרי
 4"1 שמעלקא שמואל ריט

 לאעטיעטוועתקיחוכנס
9שמפא00מש8זם8ח."הטש1

 תשסךב הפסעי

 פיינבערנמשה

 י"י-

 ע"ה כי מרן ב"ר
 ע,ן" צבי ב"ר תחי' מרטיםזתתו

 יחיוומשפחתם

 יחיו ימשפחתה הורווימץ אידא רחלן
 ז"ל יצחק אברהם ר'בת

 ז"ל הלוי פייביש שרנא ר' בעלה"נ
 ישרא5 בארץ כבור מנוחתו ז"5, משה דדךב"ר

 יחי' נשלד יודל אברהםר'
 יחיו בילא ובתם דדך בנם תח" מלכה י;'

 ז"ל דדך ר' בת תחי' קשהן מריםטבנית
 ז"5 אלי' כ1שה ב"ר ז"5 דןכדןן 21דעז ר' הרב בע5ה"נ

 כמליומייו

 יחיו ימשפחתו פעפערניע לךבמרדכי
 ע"" יצהק ר'בן

 ע"ה מרדכי ב"ר תחי' ידמא חי'זוגתו

 יחיו ימשפ"תו רומנברנ יצחקשמואל

 יחיוומשפחתו
 ע"ה יוטא הנהנימתי

 )יעיעצקי( '"י שחרף אייזיק יצחקב"ר
 ע"ה פינאנימתי
 זייל צבי יעקבב"ר
 הי"ד השם, קידוש עלשנהרגו

 ע"ה שרהניכמרני
 ז"ל הלוי לעוויננער לייבושב"ר


