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לכבוד
 הטהורה וביראה בתורה המופלג מורי אביאדוני
 שייט"א עהרענרייך קלרנימרםמו.ה

 הבית גברת מורתיולאמי
 שתח"י ו~~בניעמרת
 ומפלן. מהוץ אובליאיושבי

 אהבה ברגשי ולגשמוקטר

 באהבתמ* דבוק בנמימאת
ח"י*

 אדוטו"ח בת שתהי' רבקה מרת דיקרה ,ונוהי תוכר הטובועל
 יחירתי ברוי עם בנאדאורוואר/ הרב ז"ל שיק טהר"י הצדיק הגאוןהרב

 והממורה. התורה ברוח ולהנכה לגדכ[ה עזכה שייח"י'שייבדל



מפתחות*
עמוד 'עמור

 קכט שלמה לר' שחיטההלכותא נדההלכות
 קלח שלמה לר' טריפוחהלכותיז ציציתהלכות
קנה בחלב בשרהלכותכב תפיליןהלכות
קעא המועד חולהלכותכה מזווהמדר

קעו הפירות על ברכותמדרכו הבדלההלכות
קפג מעודה מחמת הבאיםדבריםל שבתהלכות
קפז נטילהענייןלג עירובהלכות
קפט ברכותעניין.לז טוב יוםהלכות
 קצה פלאט בן לר.י ברכותפיסקימ פסחהלכות
ריג השנה ראשהלכותנו נמך ייןהלכות
רלא ן הכיפורימ יוםענייןמו נוים געול'הלכות
 סוכהעניין.מט גויים בישוליעניין

 רלה-
ימא עצרת שמינימנהגעא והיתר אימורעניע
ימב חנוכהמדרעב שעטנזעניין

רמז פוריםענייןעג רביתהלכורע
רנדה באב תשעהמנהגעג תורה ספרעניין

רמא נאונים של אבליםהלכותעד חתנים ברכותהלכות
רפ המפדיהלכותעה' מילהעניין
רפב חולים ביקורהלכותעז יבמהעניין

רפו תמורהמסכתעט חליצההלכות
רצג. מופריםהלכותפ חליצהעניין

 רצח ' שלמה לרז תמילותפירושפ מודעההלכות
שכץ_ מירושלמי ברכותממכתפג נשים מסדרהלכות
שלה פרשיותסדרפח אבילותהלכות
 מספר פרשיות קריאתמדרפטליקוטים'
שנה .האורה קכג שמואל לר' שחיטההלכות

 עקירי-5ומיות ייי עלכייטכ
טקנ

 י5ק"
 סערמטיק "כרכש עריכי 5"נעל, 5כיקלוכיעוק עריכי ר"וככ5ווייג,

 ע"סיכעכעייכ;טער. ווייזערסערם



 זמננן* וגדולי מגאוניהסכמות

ב"ה

 המאור הרב תלמירי הננ בגוברין גבר לראש יעלה ודה יההיימ
 מו"ה כקש"ת ונקי קב טובא ובקי הריף התורה לממשלת-הגדול
 המפר בדפום מעלה אשר דעווא, הובקה"י עהרעברייךךנ"י יהודהחיים

 שבכתב התורה המפרש רש"י, שלמה, לאבינו המיוהם פרדםהקדוש
 בקיצור כתבה . שלמה רבינו מרן בי יפה, ביאור צריך המפר וזהושבע"פ,
 רבים מעותים בו נפלו ונם המרובים, מהזיק המעוטים דבריםמאוד,
 עפ"י לתקן עתותיו והקדיש שכמו הטה הנ"ל והרב שקדמוהו,בהפומ
 בבלי בש"ם מקורם והיכן דין, כל מוצא דהראה וגם וכ"י, מפריםשאר

 עוכל ו~טום וייטר 'צח בל~ט,ן ומפרה מפרא ומדרע"םררהטלמי
 להרב טובה ונהוק באו אומך ני ה לכן ויע~רוח. נכונור2במברור2
 כן על טוב. היווזר באופן המפר לרעקן בידו יטעלה הנ"ךהגדול
 מלא בכמף הזה, היקר ספר לבירעכם וקחו מהרו זה, במפרראמר
 פיי. יאכל תאנה נוצריקחיהון

 לם"ק, תרם"ד תולדות מ' מוצש"ק התורה לכבוד המדברפה

 זילבערשטייןישעיה"ק
 יע"א, וואימצען דקה"יהרב

ב"ה
 ח.,ב הגדול הרב עבור ולמליץ לפך לה..ת נאתי אנכיגם

 רבה מצוה בדבר עומק אשר נ"י עה-ענרייך יהודה חיים כמה"רוכו'
 ח ר ט ו זלה"ה, הראשונים מאוה"ג מרבותינו תורה חידושי לאורלהוציא
 ולבארם ז"ל הראשונים רבותינו בדברי להעמיק רבהטרהה
 גד.לה וטצ.ה הנ"ל, הרה"ג לנ. עשה מ.ב דבר וע"כ הימב,היטב
 מחשבתו את לגמור שיוכל כדי דאפשר, מה בכל בעזרו, יהיהשכ"א

 התורה כבור למען הכותב דברי בקרוב, התויה קרן ירום וה'הטהורה,
ולומריה.

 קאששוי, מה למ"ק תרפ"ג ויצא ב' יוםבעה"ח

 ענגיל שמואלה"ק
 המל, ק"ק מה הגולים בין כעת ראדימישלאהאנד"ק



ב"ה

 ז"ל. לרשייי הפרדם לממרמבוא
 ז"ל' רש"י מישיבת הפמקימ מפריא(

 כל דינים. ממקי לו לרשום לבו שכם ל-שיבה, הבא תלמיד בישראל. לפניםוזאת
 אלא בלבד, זו ולא התלמיד, כתב הכל שהשיב תשובה וכל רבו, ממי שיצא דין ביתמעשה
 להעתיקם הקודמים התלמידים אצל רבו ומטקי תשובות והמש בקש לישיבה, הבא תלמידכל
 אף אחרים. גאונים של ממקים בקובצי שמצא פמקימ אף בהמנו אסף ועוד מהברתו. תוךאל

 ההלכותי הסמרים אוצר היה כזה מסקים סמר לו. שערך ההעתק בתוך השקיע שמצה.נעצמו,פמקים
 בעירו. הוראה מורה בהיותו מתוכו ולדין להורות בידו, ומזומן מוכן להיות התלמיד, אותושל

 שונים היו ההעתקים אהדותית. ותלמיד תלמיד כל שביד הממקים ממרי ההתמתהותאין
 צהה ובלשון נאה במדר הרבה לכתוב חרוץ היה אשר יש מזה. זה כשרונותיהם שנשתנוכמו

 למדר חש ולא ולהשתמר, להזכר לו הראוי כל רק שרשם ויש שלמים, סמרים לעצמווהעתיק
 ויתר. בהסר ידו כתב נלקה וגם הגיוני, בסדר רשימתו סמראת

 )קושמאנדינה המרדם, : בדמום מהם ארבעה מסקים. סמרי ששה אלינו הגיעו רש"ימישיבת
 ר 1 ד מ תרם"ה.( )לבוב ה ר 1 א ה תרנ"ו( )ברלין י ר מ י. ו ר 1 ז ח מ ה תר"ל( יוארשאתקם"ז,

 כם. י ר ד ם ה ר ם ם 1 ר ת י ה ו ר ו מ א : יד בכתב ושנים תרע"ב( )ברלין י " שר
 גאונים ותשובות פסקי גם רש"י ותשובות פמקי מלבד נעתקו האלו הממקיםבממרי

 ממביבתו' משו לא ירו על מים שיצקו רזלמידיו כי רש"י. של רוחו מרי הם האלוהמומקים. סמרי כי נאמר זאת כל על מממר. .אין במקומות הנזכר סתם "רבי" הוא ומי לרש"י, אינהייו לרש"י זו תהומין ולדהגביל הוא, למי דבר כל וללבן לברר יתרה זהירות דרושה כי עדאחרים.
 ושמען שראו מה וכל לדין, ובשבתו לאכול בשבתו יבביתו, מדרשו בבית בלויתי, היוותמיד
 רבם. שם על התרמידים של הפכקים ספר לקרא זכות יש כן ועל הכתב, על העלומרבם
-והם  מירושן את רק כי מכליה, הפסק במקצוע רבם עבודת את הצילו - רש"י תלמידי 

 אבד היה. רבם, ותשובות וממקי מנהגי הם רשמו לא ואלמלא בעצמו. הוא העתיקלהתלמוד
 לםעולתו זכרכל

. 
 המפקנית.

 יש זאת כל על לזה. זה דומים . אינם רש"י של מדרשו מבית שיצאו המסקיםסמרי
 למכביר, נגודימ גם למצוא אמשר לפעמים אבל מהם, באהד אף נעדרו של~י הרבההלכות
 המעתיק תלמיד כי הסדר. בענין הם שונים וכן רש"י. בשם ושניהם אהד, בדין מתנ:דמסק
 קודם. תדיר תדיר ושאינו תדיר בשמוש, לו הקודפ את הקדים לשמוש, דינים טטקי סמרלו
 בדורות תורה לגומי נהשבו ני2'ם הלכות כי הפסקים, ספרי . בתהלת נשים דיני סדרו אשרש

 יום, יום הלכות כדרו אשר ויש הקדימן* ולכן הרב, לפני שאלות הרבה באו וכהןהצניעות,
 בתחלה. חיים אורחדיני

 רש"י, .של מדרשו מבית שיצא וממר סמר כל על במרמות מה לדבר מגמתי איןוהנה
 הנ"ל* לספרים במכואם לאור- המוציאים המבקרים ההכמים ודעת מעם בטוב זאת ערכו כברכי
 למעניתן האריך בזה וגם זבפרט, בכלל הפרדם לסמר הנוגע כל על לעורר בזה תכליתירק
 לדבר ובאתי בידו, המלאכה נשלמה לא עדיין אבל האורה, לספר במבואו בובער שלמהר'

 וגואלי. צורי בעזר ההלי וזה בם, נגע שלא דברים היבה על ואעירברחבה
 הפרדם* מספר כ"יב(

 "פרדם : פרדם ערך קנ"ד( סימן מ' )אות הנדולים בשם גתב והיד"א ישואלגאון
 יד כתב קלף על ספר בידי ויש באמכמרדם. ואח"כ בוויניציאה. פרדם לקוטי נדפםלרש"י



 ז"ל לרש"י המרדס לפפרמבואו

 כ"ז במימן ש, באות וכן "הפרדמ", ,2הוא ואומרימ מר'ט"י, והלכות מדינימ מ*מנים שכ"וובו
 אשר הם והן מרש"י נדה הלכוה בו ייט יד כהב ה"ב הלקט ~וביטבלי כהב: הלקמ שבליערך
 במוף במרדכי ראיתי ועהה המרדם, ספר שהוא 'טאומרים כ"י ריט"י ה,טובוה בסמרראיתי
 בממרו וגם תלמידיו"* מידר 'טראיתי וזה רש"י, שטידר הפרדם בפפר מצאתי שכהבברכוה
 היד"א הגאון למני היה אשי הכ"י הנה כ"י, הפרדם מסמר הביא מי"ג מנהוה עיניםמהה
 הפרדם ממר נטצא 91( )צד האורה לפמר במבואו ר'ט"ב ההכם עדיה לפי ואיננו,נאבד
 בסמרו רימל"ץ ההוקר גם נדה, בהלכות ומההיל 387/3 קובון במאריז הספרים באוצרבכ"י
 נדפם אשר הכ"י ואודות כוון, כ"י לאיזה לנו גלה ולא פרדם כ"י ביטמ הביא 0"1( )צ4ל"ג
עם"י.

 הבא,ן במרק אדבר קו,טטאנדינה דפום המרדם ספי

 תקס"י' ה"א' קושטאנדינה הוצאת הפרדס ספרג(
 הםפר שער וזה תקם"ז. ה"א בשנת - בקו'טמאנדינה בראיטונה לאור יצא הפרדםמפר

 הזאה, ההוצאהשל

 בו. יבואו צויקים לה' השערזה-

 הפרדסטפר

 עקו)נות נכל ל)נ)נטלת הנדול לה):"ור למכי):י מתיהה (וי"ת נקל"ןמיתמ"
 כעותו סהלכה נהו"י"י לכ ליה וקרו חכ)ניס עיכי לנ"י"ר "חדינ)נתלהו
 כקמקים, עו(ו כיה, ):קהכה ד)נ"ייה .גולהן ככי טל.כל רכן מינה, ):)נכו יהד)נמכו
 זלה"הן רש"י "דונינו גדול ה)נפויקם הג"ון ה"ה ג"ו"ו, יקר"לפל

 הגיול "דם תולדות קמר (ה ונק):הו, רומו ההייסן כ5רור 5רורהנפקו
 כיקל"ל והור"וה דיכיס מקקיכענקיס,

 וכקר"
 )נק5ת וגם הפרומ מפר ט):ו

 ):"קר והור"וה דיניסמידוקי
 כ):5"

 ק):וכימ הקנים טוכים האוההי ממפר
 תמ"יתו (רוע זלה"דה רש;,י להגאון עולס קל ברו)נו כלו)נ"י כר"ך,"חדלעד

ומחזיקנא
 לריק" עינות"

 דחיל סעיו):ם המכם הגביר הלר הו" דין דדהכ",
 תתילתו' ת)ניד להעיב ו):רכה והקד 5דקת רודף רכלן ו)נוקירורמים
 לכו בגכורתו, הק)נק כ5"ת י"יר נר"ו בצלאל משה רפאל כ)נה"רה"ה
 התורה קמל הדפקת על עכיקו רב (הכ ה(יל ";ר 5ןיק )1פ2לותה(ו
 תלת נהני סנעתיס טלס מעלו ה' יתלס ו5דקהו פענו והדר הודהן"ת
 עינו וכ"יטון יעעלהו וככוד עוגר גס ו)נ(וני מ" כני רכנן ד")נור)נילי

 מיר" כמעוכו קרוי והס)נמה ההלליק)נלהו
 תכה לו קיי):ת והקרן כננה"(

 ומעולתו "הוקכרו
 כיר""

 נק"ו.
נדפמ

בקושטאנוינדה
 יי"ה. שלים קולען ה):לך "דונכו )נ)נקלה המת"על

 לפ';ג שלמה המלך עקה 4,קר הטלאכהכקנה
 דהי"ו. פארדו אליה היים רמאל כה"לכדמוק

- -



ן ז"ל לרש"י המרדמ לממרמבוא

 : ליטיכם וזה הקמ"ב, ביטנה עוד הטכמהם קושמאנרינה גאוני נתנו הזאת התוצאהועל

 הי"ו* יע"א קושטאנוינה וגאוני רבניהמממת
 ק)נולי"ם ודין דה יודעי כל כפני יגיע ויכ" יעלה וקסין, ס):חה היוס נמכךמה

 יפולו"ה כ3חים ההלוה יוקף לכ הכס וכל ו)נסמטים חוקים יחל"ל כנילכל
 )כפפר דיכים ):ין5ה לעהול ):הונר 5ולף והנה המרדם, ממר כגלוה,3הגלות
 ה)כקונ"יס, היקלים )נלו"ים, ו"נכי קוהס "כני טל"יסן סכיהםהאורה
 פרס"ן ה)ניוחד "חד לנלופה ניהכוכלם

 דה""
 ק)נ"יל ):"י"ר לכי ליה וקלו

 ):ין "דוכינו גיול גולהעיני
 ):לכ"

 זלה"ה רש"י הקרוש הו" סל)נה ה)נלך
 ה)נדה ותר"ה הגכה "להים "):ר כי (כ"י ידי פל [כות ):גלגלין ")נרוכ")נה
 כהנונח הרסי"ס וחכם ל"יקי"ם ככי"ל ל"לן )נ"יר "חד הי"ו"ל יד פלגנו(ה
 הוכנ"ה ילוסכם ):עה"ק קד"י )נל ה):5ויין הדיין הקלם ההכס קדוסיס,וכדעת
 3עקל וילה יגע "קל נר"ו קובייו יומף חזקיא כ)נוה"ל קדסים קדק(לע

 ה(ה כהיום פקה ל)יען"5נפוהיו
 ו"פריון ה"רז הנן'לה"יל.פל ק' ל"וי להו5י"

 ההולה "ו-הכ להטיכ ו)נלכה וחקד 5דקה לודף טוכ כי ה"ור "חכ):עייה
 כל"ו בצלאל משה רמאל כטק"ר ה)נ' ההכס הגכיר הדר פן מליולוטדיס

 טו5" לכקף להה לנסה הו"יל רוחו נדנה"סי
 הרל"", להדפו"ק

 כ)נהכה לנקה יס):ה כניו כני ופכ כניו ופל ככיו יגן ק"ל ה):חנר טלן(כוה לפו" יה"
 ג(לה ונג[ול ניקום ו":ן מי"ל: פולס פד ול(רעו לו וקם הכקף ונהןחלקו
 סכים עסרה פד ה(ה ההורה קפר "ה להדפיק (ר "יק יקר3 ל" "סל ל)נפןנהש

 ליה לי)נעייה דל" היכי כי נל"ו הנן' הלכ ידיפה כלהי טהיוסל5ופים
 כ(ק"

ומלג"
 והככוד העוקר סכרס והיה כ(הוכיס קהעעלוהו ונלכד ה(ה התויה קטל"ה לקוה (הכ כו(ו כק.ף כו(ו כלנדכ"ל חנותינ"ו יטל"ל ככי ולכל נ(ק".

 כן כ" ל" ):דוע וכי(יכ כ5טעל )כהי פד עיכינו ולי"ה לי"ה ו"נו והקלום.והחיים
 יל"ו להיכל"ו 3פ):יו כע"ל ל5יון יי3" יחיסח י)נהר ל:קדסו לטים כ):ו ויכןיסי

 ה)נלוכה לה' רהיהה )כס"ם ועל ענודהס פל נכנקיס קהכהכים כספהפינינו
 קושטנדינה פה ההורה לככוך כ"ךכי"י*

 יע""
 ):חנתינו ה)נו( לחרס ט"ו

 וקלוס. פן כווכ לי5יוההתקם"ב
משהמיכאל רפאל.חזקיא
פרישקואשכנזי אלמאנואריחיים

 לשונו: וזה המרדם לממר , הקדמה כתב לאורוהמוציא

י2קדמה*
 וננ)נדנ"ר "ר"ט )נקדל:י טרחס 5דיקים קל כקמרן ר"ינו כן קטפנוכאשר

 ):חנרה"ו, לעו)נה נ):חנר"ה )נק5ה ו"תי ד)נקד):י רננן פנידיקדטו"ה
 נוהנים טיחו לנה "דכג לכני להודיפ כדכולייהו ד):קכ"ו טקדיטין "):רו3"לו
 היכי כי : גכורהו כ"יק כחו, כמי גכירוה ):(כירין קכחו, ):הוך הקכח "הלו

 הקמו ל:עסה וכל חיליה* לפוס ליה. ידעין דל" כ"תר" טיליהיליקהטפו
 טן ו"לו נול"והיו., הן הן גנורוהיו. הן הן העס יח)נע כענולוגכורתו.

 כ)יוהו. טהלכה "והוהיו. דכלי כעלי"ה קנ")כרוה"לכוה
 הו" ידיפ טדפממדי

 כודפ "כן שלמה המלך הל"קון "נינו הקדוק



 י"ל לוש"י המרום לספומבוא
 גדולתו. תפמלמ יקל וממ הקדקים. קדק תוקף כל מת הכבליםבעמכה

 קננהו, לגמון קרמו. מקר כל ננ"ך. כורמ ננלננעלה ננל"ך הו"ד. (ההל"
 הוללי"ם* יתי5נו ב5ע ועה : כח:יכתו לה ומערי זלהיה רש"י הגאיןארוננו
 ל"ו5רותיו. ק5ה ומין ננכליותיו בק)נים הכוכה גדולים.' כננה ננעקיוכמ
 'חסו למ תעיד הגדולים. כם הקטכים התורה ותופקי. לתכוכתו. מקר"ין
 קותים קור"י"ם.הכל

 כ5ננ"
 סכות "ם ויתו: הננלך דנר דיליה תורה

 למ וכולו"ה. קנחי"ם תהלות' לנקפרים הקפ"ר. לפני "דם יקנעקפר,

 )נחט""ת ל" חוקקני לקפר הננלכה מותו:.וכל "ין ופוט"י חוכתו ידיי5"
 תהילתו. כל יקנניע הננגיכ. נקכמ ולרביכ. לקליק יכיכ. ליו'~ם[ יוםדנר פקי ויודע גדול גוי עי כי קתיקה יפה "ננרו נמננת :תן )נגרכותכי
 הננלך מל קר"ת מתה עי לכי "ל "כי מעיתי "כהל עככיו כןעל

 דכ5יר כ5"ר הומ כקגם מיננתו. סתהמ רנה וכ"י)נ"ה גופמי כוליהננרתת
 נין עוננמ קדי לננדכ"ר ננגיכ ה25י"ר כקהיה כהקכל למ ודברידליכ".

 דלית הגק"ה ככותנ"ת כתכו כעל ועכתנים : קפתו "ל עקפוצוק"פהיס
 "וערים ומכננים יקחקו. וכליו ויומקו. נקפר "ותותיו ומת עננק"*כיה
 דסף )נטלטלי "גנ הו" גם ונומף : גכותו לידי במ "תה לגכ"י "ל""יכן

 : ננככתו רכה רומ גורננת סהדרך )נל)נד הלך. ל"ו וכגולהעדוכתיה
 הננקרמו"ת לנן "חד וזו ככותו: כל מת ו5רות 5רים קפויות.ידכתי ל" כי ע"5כרות. כ5ננו 5רורו"ת. ותהיינה הקורותן כל מת קרמו"ניננדוכ
 נקתר ומין סדי עמננת ננירוסלים כ5מתי ב5כר"ו עסלסל יוקףקהיה
 הננקתלמ 5"כיר מיכקי. כדגלו הן ננמלת עהקתפמ נגר"קתי מכן :עמננתו

 ירושלם עה"ק ר"קי מלה "רן גמוכי ינני קדיסי. דרכנןנקלימותייהו
 קלומיכי מתה וכוקה ננ5ווה גקיה גופמ הימ מונה כלי ר)נוהובב"א.
 מקתייכמ דל" וכיון קלימותו: עותהקלימ

 ננילת"
 ולמ.יכול מרמות חדלו

 קכר כל ומקו3כה כ" מקוננה לכי כקכ"ר קלימונזו: פי כל לקו"ליוקף
 הרומה והיתה ה"לחים יתכקס מולי הננתכדבים, יקרמל למוקקי רביםבת

 מל לי מלך כה מפ5"י חפן ,מון ירוסלס יקיכ:ו והקכ כהיכלתו.ננקתכר
 לקכתו: מלהים מננד ההרה)נור

 מקר 3ה ו"כעים יע"א אזמיר ככע"י הקמת הכיר הכה ה, כמני 3דרךאנכי
 והכה ימיתי החסננל כעין וננתוכם לקגולתו: יסרמל לה קורמה'
 ננעיר "חד מרסי"ם, ומכם ויוכן יפה קרכתו למיקי"ס, וכלי"ל (הכננכורת
 לכבוד יהללוהו (קכים ובעוקכ מחד. כננקוס וגדולה תורה הנניומד."מד

 כלן רמננכ"מ מק מקריו וכרו3 : ותפ"רתו עו(ו ל5כ"י ויתןולתפ"רת
 קרמ הלי ה' לקדוק התורה (מת דפוק לננכן לן. ננק)נכ קמ טוכהכ5ה
 דכי קפר". המי : ננלמכתו נגננרה קלל, כתוב הכע5מ הפרומ מפרקננו
 קמלק הננלך יקד כן כי ננרונות והלכות ננוכט )נקרמ לקונות* ננריניכ

 כל "קר ופרדקי"ם. גנות לי כקיתי נמכננתו קל)נה ."ננר וכליועמכננתו.
 קדקים "ננור"י להטינ להקכיל לפרדק נכנקו נפקו "ות ככל נ"קוננכו
 דידך כלכת כלכתך הל" היכו5ה ה52ה (מת מ)נר התומ ן "ננרתוהקולמ
 דככיד )נמן כולת"ו: מת וכקה סס והכלהו הח(קה היד ננכרתקהח)נה דמננ" ע"ן למקר וכונן הדבל לדייוק יע"א שאלונ*קי כיקרמל ו"םלכיר

 דנפיס "נוק י5דק וכי י(כה כי גס תרתי. כייימ נקיט לסתי. (וכהה"



ע' ז"ל לרש"י הפרדם לספרמבוא

 קינסך. "ת ולכלכל :פק לונקי3 לך וסיס לסלוותך, "רכ" ססוי הןוכות'ה
 פיל העהוללס 5פיר 33ומי ואני : הנמתו כדיך יהנה ליהנותהלו5ה
 ק6 דהוו דהתם לרכנן להו מזינן הכי יע"א שאלוניקי למלהיםגדולה

 כקפלה תעורתו: לנו ע3ימ עי )נכת3ו"ת לן יהי3 4עמן עונמע5פי
 תולה נפסי סמה3ה מת ס)נ5מתי פד מ(ן לי יפיר ה3וימ הו6ר5י"ן
 5דיק עמי"ר ממד הפרדם קועי 3עקער מתו גכוזה מעדה הי6היכן

 הו6 הדי : ו3תויתו חפ5ו ה' כתוית לעיג)נר. ה6 3לעידה סיקכוכתעל.
 ה"י חביב 'בן. שלמה כעה"ר והעפלה הימק עגזפ והכולל הקי.סמכם

 וכל ל3י ק)נמ עמ( ויהי : 3יתו קם כי יע"א גאליפול פיר 3מתייהל3
 מלהיס מער כי פרדקנ"6 ' להמי די"סנמ המי עדסן ירויון מ3ריןרמסי
 זפיר"י מתמ כי ן לפקות המלהים ועעהר כקוסכה יטרמ ותרמהתגלה
 רמיתי מקי הפם וכל 3עדיכות קיסי כיפות ר3תי הפיר פני מתוימן

 סמהנה סת סע5מתי קמן פושמ"א ; כחלתו חכל ככים כמלתה הכה3תוכה
 לרומה פתומ כיתו ר3כן ו)נוקיר . ורמיל דיחים )נדכס )נתוק עהנפקי
 5דיק טמד מפל ו3ננ5ותיו ה' דכר מת 'רמ פכיין נ)ניתן ס"י פיקידו

 כ5ו ככוד מוער כלו וכהיכלו יתלוכן כודי ו53ל כרעו בצלאל משהרפאל כ)נה"י הערו)נם המכם הגכיל ה"ה : כמעוכתו 5דיק 3יה כתיכ .תעים
 העלך הכימכי נכמתו כית כל יכורך 5דיקיס נית ועמנן וסקעסלמכן
 חעדהי .53ילו 3היכלו ורפכן כניתו הייתי סלו פפעים זה ויפככנומדריו
 מעיתי מם עילוהו ומקדמין מיהו מקדמה ו)נפונתו: קכו 3סלםויס3מי
 הקדה כ5ין חקדו וכל מקדיו ו3רוכ כרמעיו תג)נולהו* כל מתמקטיה

 לי. מקכרמ לדידי ומעיתו. חקןיו ערוכ יקפי למכי
 יפומ פכים קכי

 תעיד מרומת ומרוחתו מקתה ועכוקו מוכל עפתו חעה כטני )נקהפכי
 כדי3ס 'רומ רומו מת הן הפ'ר כו דכרי )נידי כקפתו: טל)נהכקפודת
 - מעל ההו6 רעוכים פרדם יקרמ'ל מת דסוק לעפן העלמכה מללקי3ה
 ה)ניועס החכם לכליה כייחמ פ3ד : כעקייתו לגנוה מ)נירתו יפקהול"ו
 יכוח ל)נטנן )נ"ך בצלאל מנחם נסיכמ כעה"י וחקד 5דקה יודף ג3ירהן

 הקקנר ככוכה בעכומה תלין כ'עוכ היפה כפס כדסן ותתפדן עוכ כיעכומה
 עכלנצ(ס מעה הקכ'ה הו5ימ עו3ו העפליף העונ וה' : עכומתו והיתהו3עמ
 האורה ספר מויה היתה ליהודים המלז, פל י5מ הסייס כהולמונפל
 ויגידר עדו3ר ככ3דות. העדיכות ופל כספלים כודפ (לה"ה אסאיעקב כ)נהי"י העוכהק הר3 העלך גכ(י מל כעען היה 3י"סוכה ז"ל.ליש"י
 הד"ל הימ דין ויקירמ רכה מורה -פת"ק 5דיק פל לכרך )נ5וה5דקתו:
 הע15.יין הדיין הסלס המכם 3הדלת"ו וילי כהדר"ה כולו 3תורההמעול
 המויס קפי כי כידו פלה ננמסר דיכין טק5ת נר"ו ציאנו הייםכעהר"ר

 קקמ"ו. כמתן ותקנ ננסם ויפת"ק כלוי נוסן יסן קלף פל כתוכ נע5מהנ('
 כלכוה. גם פלגי פל קתול כפן והיה ו)נקגי קגי חיי דליפוס יפו6יהמ

 ככרכתו: מסר יפעה ככגד לוןתהי
 ומורו"ת מורו"ת ללקע רסות סניתכה כיון 5ליך הומ לאורה עסה המיסגם

 מו)ני כעמוכ"ר כעיכו ה6הל מת למבר לפיד"ק נככקומלי"ם
 לדכק,

 מתעתו. ניום היום תתמתן כקתיס ידוכקוימדיו
 וההו65ה. ו)נננוכו )נכיקו רכ (הכ ס(יל מקר )נקה לה6יק לקקתי נרךהנה



 ז"ל לרש"י המרדם לממרמבוא

 וכל סכ"ר ע5)ורו3ה
 סדיפתר"

 כסיוס כעס לננכן סקמוך וכל כר"ך
 )נגנמ ימגוני פליו סתגן הימ יכולה קו טלוה טלמכתו: לפסיתה(ה
 פולם פד ויור ליור ללדקה לו וסמסכ וקם הכקף ונתן )נללמומלולי
 היכי כי ממודתו וחק"כ לחס'נ טעעל למטנמ ממסניה קונה"ו פםומק"ב
 קלן לו יק וכרכה עוכה סלום קל מיים וקנות יטיס מורך סיכה ליהיליטעי
 יחיו וימייו פנינים ורכ ט(הכ י)נלמ והנית בניתו: ופוסר הון פירות ל1וים

 : טלכותו והיכקמ טפרכתו כוככ וכיקמ ירום כטפונו והקטחה. ההללתטים
 חיים כטח"ר הטפולה החכם פינינו ומול יקילנ"י יקי"ל להכן והקלוםוהמיים
 וגם ויתטרכו ילרנהו פיכו כמיסין וי3לכנו ימוננו מלחים נל"ו בצלאליחיאל
 כלמת קרו"מ מור י,ימ ומולו ככים וככי 3כנים וככוד עוקל 3רוכ יגדלהומ

 דכפקמי למיטמ עכמ טיגינתמ, המי יכולך כן סי הכה : 3ג3ורתוהמטס
 "מך תסוקתו וכלי לי ויויי כגופמי פלי דהכי3 דלכמי תומני נגודיהינ
 חפן וכטלותיו ולועדיה התורה מוהכ יייע טכתפיה עלפי"ל ו(רמטמי"ר
 לדקה לודף ח(קה ויד קלם כלכ כי : לטק)נרתו )נקטרת פניד טלוהקוטר
 בצלאל משה כעה"ל גכיר הן יקולה. למ מופיר ככתם הטפולה המכםה"ה
 ס(ה כרוך כ"פ בצלאל מנהם נמים כטה"ל הטרוטם המ' הטכוח כןנר"ו
 פלס ידו תורה, סל לגונניה )נתכוין היה. הומ מף יולדתו מקליילד
 טלמ טקם וקטן כיק"ו עד וכמ טנחתו: ומל תרו)נס וליקה כתןפי(ר
 ז"ת טייתו: כיי הרחכה כייו )נ)נק נו סיס 3קיוכ לן. דטקליפקועלו
 טיעו"ת מועה טוקף ככ3וד תלוס קרנו פננו מלהיו יהי פד פדיתפילמי
 פרי יפה רכנן זית עוב ""מ עונ כי המור פעו ומתו 3פתו יתןפליו מסי לטינהו (רפו ננחנהו טמןד לכ פליהו והיה סלום ורכ מייםוקירות
 בצלאל יומף מולת. כן הטעולה החכס ה"רוק נפסי ללתה כחיריחומר

 גירת"ו: קמיר כומך יהלוס ג(לת הלוס הגסנל"ו
 עלמסיתו דכל ממליח עונ יוקף כלכ"י על ומ(למ טוקפמ הכרכהוזאת

 הטחבר רש"י מרן ו,כות יכורך לדיקיס כית יהיה פליון ס(ההכית,
 הנסיס כנ'ס פל מכ מליהם הנלויס כל ופל עליהם )נגן פל יכול;"ל

 ויתפנגו הכרכה על יפטרו הטה כמקר מהליס ב"הל )ננסיםכמנקים
 וכיתו: מיק לעוכה קוין כולן וקומן קלוס תמילתן סלוס רוכעל

 "קר כתנ כי י)נסנפי נמתר להויופי מ?ניס )נמיי3 עילתמ המי כיכל
 כל 3טד3"ר עע"ו הל" הפרום 3ק' (לה"ה רש"י הטלך נקסנכת3
 כהלין ולמ פוטלים היו בכק מותותיו ומח פתיקי"ס והיכריססגיונוס
 קבחוכה דכר היתה מחלת ופוד דתו: מחת יקר"מ למ מסל לעקליכת3מ
 עדינ"מ פיק"ק פיק"ק הטערכה קדי טקור לטקנס קדרה"ן

 מים וטדינ""
 דטקנ"ו המר"ק כל המר"ס כל קפת כלל קס כי 3פתו יפה דגלועל

 יוס ילחותיו פל לקקוד קמת גס ומף לכרייתו: מוקר ק"ינו קכויסועפניה
 מלכעותי כפקר יגעתי עני"ה ודתו ה)נלך דכר מסר ע(ו(ות לקטוריוס

3קור"
 לפפולתו טגה"ת קידו טקוס פד דפיס לע"ו קרוכ עד להגי"ה

 עגיד המר"ט מל 3מתי כי היוס הגדתי קמת 3פ3ור ו"ולסולפבודתו:
 סנז' הקפל 3ומ עח פד רמקי ופל פלי העו3ר כל התלמה כל מתוטעעיע
 היה למ כח גם רומי הק3 יתכוכי למ טנלי פלות ה(ען עירדות כילידי
 "וכל למ דפלילמאה גרט"מ דין למעיחו. מעת מכי יהגס "טת כי3י



 פד לנו" ו%ניינו הקמל עהומ בנופם למ(ות מנ"י היה ול" ולנ"ל5"ת
 פקיק לי היתה ז"תמכונתו.

 ספעד "ערתי כן פל נקד"ל ו"ין קידל"
 לז"ת "י מ(קווו פלל3ל

 פלינו תקת כ" "ל נפים קור" "כפ" _י5יכ"
 כ3ל , כי "פקל עע"י "מקל דנין "ין כימט"מ

 )ניכת"
 ק"ני ")נילה

 : כ"עירתו(כ"י
 התולה. קמל "ת לקומ קדוקים יקר"ל "יקים "ליכם הי" מלותיואומר

 ימוק "ל ופינכם לרקותו: קיכ:כיקנו פד (הכ כוזו כקף כוזוה(ה
 "ת "יס ימן "ם "ליו פלוך "ין הו" כי תורה דככוד פקה פלממוקו
 מזק י"על ול"מיו ימזיק "דם וכן ("ת יפקה "נוק "קרי כיתו הוןכל
 יפעוד ז"ל העמ3ר רש'י דערן זכות" וד"י ה" חיליה למום מדכל

 "ת "ימו הן י5ו ומרועה מלוטה כל ופל "עיתו. וקומרה 5ילהליעינו
 3יתו: כנוד ירנה כי קסיטה נע"ההנרכת

 3רכה קוכפ "ני דכרי 3גער לטו3ה לי "להי (כלה הגולה 3תוךואני
 הן למכי ו"תנמל : לתמילתו עקום קוכפלפ5עי

 "היה "3המי "לה"
 פל 5יון נןה מוך "ל תנמני טו3ס רוחך "להי ו"קוכה הק'3ני לימ:וזר
 5יון יוק3 פכדך נ" יס3 : "ותו והל"ני ה' 3נופם לחזות הטוכהה"רן

 מוזל הפ3ודה ופל התורה פל יתן ס3ת"ו נמקו "ות 3כל ל5יון31"
 . וחהלתו: ה' קם 53יון לקמל "להי ר5ונך לפקות.לפ3ודתו

 י3ו" לע3פי ורמעיו פדיף לתמלה תמלה עקעך קעוכיםורשינן
 המלם 3פל

 ל"ו : ערפיתו 51"ן פעו לעעה הניתנים 5"נו ימקוד גדוליםוכרמעים
 3ג3ולו פכול יסל"ל "ת נתון ול"ו כרית"ו קו)נרי קדקים ה5"ןתהיה
 3נומ "נן נמזי ל"דעתו יקי3 הקדס "דעת :ל להיכלו 3פעי"ו3פ"ל
 פ3ודתם פל נכנקים ס.הכהנים : 3ה3נותו וה3ית עסמטו פל ו"רעון5יון
 3"ענה היתס כ"קל פולם סל עלכו העלך פני "ת ה)נקרתיס עק"םופל
 : עסממתו "ל ו"יק "מוזתו "ל "יק 3נים וקכו ק):מים יקר"ל וכל"יהו:
 הגדיל 3גויים י"עיו "ן למ"ג. נפלאות "ר"נו )נ5רים ע"רן 5"מךכיעי

 ל]5ון.[ י]סי[ כ]ן[ יקופתו: ה' הודיפ לפקותה'
 פת דכלי כהולא

 יפ"" קוקע""
 ו"ת ה' למעי העקוה התל"ות פעוק

 ותו"טונו
 הל3 הו" ופע"ר ל""" נן ק"ט יוסף הזקיא ה5פיל

 נל"ו. קוב"ו יצהקכעהל"ל העומל"
 : שנעשתה כתב זו תוצאה הפרדם הפפרובסוף
 כה"ל 3"עונה הקיק על"כת פל ונ5כ והמופל . חעקדל ידיפל
 י5"ו. העדמיק 3ן מ"רדוי5מק

 כה"ל 3")נוכס הקדס 3על"כת הפוקק והמופל העקדל ידיפל
 י5"1. העדפיק כן פ"לדויפקכ

 פ"לדו דוד כה"ר 3"עונה סקדק 3על"כת הפוקק המופל ידיפל
 י5"ו. העדפיקכן

 אחר איש ידי על נעשה או לאור המוציא של 'דו מעשה הסמר שבסוףוהמפתהות
 שטועשי .ומדר הפורים. בעל של סדורו פי על הפפר שבגוף הענינים נסדרו כי רצונו.עושה
 לפניפ שהיא כמות זו, תוצאה הפרדם ספר הפרדם. פפר שנתחבר מאוחר בזמו לידין באזה

 וחמרים ממושמש יד הכתב היה כי ויתי, בחסר נלקה אשר אחד כ'י עפפי נדפסדהבדמום,



.]. ז"ל לרש"י המרדם לספרמבואינ

 לפניט חמרים' הפרדם בשם בראשונים המובאים מאמרים והרבה שלימות. ושורות מלותהרבה
 והוסיף הבקורת. אימת מהמת שהשמיטו או ~שלמנ, "לתי היה הכ"י כי להלן. שתראהכמו

 מסמר מקצת להממקים, שייכות יש אשר במקומות באמצע, המרדם אל קושם' דמוםהמו"ל
 ופפר שונים. מפרים שני יחד לערב עשה טוב ולא בלוי, קלף על בכ"י לפניו שהיההאורה
 ובמוממ האורה" "מספר : האלו המאמריס על רשם המו"ל לחוד. הפרדם וספר לחודהאורה
 מריטל")ן והמבקר שהחוקר עד במציאות יקר היה קושט' תוצאת המרדם סמר האורה". מם'שע"כ

 הגאון וגם בקושט'. הממר נדמם כי ידעו לא בלאך( הר"ש החכם )וגם שלו 'רש"יבתולררת
 תקם"ו, או תקם"ה בשנת למנוהות הלך כי ההיא, ההוצאה את עוד ראה לאחיד"א

 תר"ל* ווארשוי הוצאת הפרדס טפרד(
 כל המעיינים, על להקל ציונים, לו "והציגו .המרדם נדמם שניתפעם

 בהרב מרומקין לוי מיכאל וכו' הרב המומלגים השותםים ע"י נים" ימ במ כותהל
 מקרעמענטשוק מינקעלשטיין יצהק הר"ר והנניד מדובראוונעו סענדר ~שלכסנדרר'

 ווארשוי שריפטניססער נתן מהו' הרבני בדמום לם"ק. ו" ונ א ג ד ו ה ב ל " ז י " ש "רבשנת
 הגאון הרב הזאת התוצאה על הסכימו זצ"ל קושטאנדינה וגאי? רבני המכמת ומלבד1870(.
 סג"ל יוזפא יומף ר' נארדיטשוב דק"ק )דייני ומורי והגליל דקרעמענטשוק אב"ד תימארקיןיוסף

 ומעורר אגדה, דברי הקדמה כתב מרומקין לוי מיכאל ר' הרב ארטענבערג, דוד -ור'אמרתי
 מאלומו הזה המרדם .לידו בא איככה כתב ושם לאור, שהוציא מיגאש אב"ן תשובת לם'לעיין
 היה הזה הדמום כי שם העירוני "וגם : אומר הוא דבריו ובפוף תומארקון, יומף ר'הרה"ג

 טעות ראינו אע~י במקום תקננו כי שמה עשינו כאשר מה גם ועשינו ומשובש,מטושטש
 בבה"ל והיתורים מרובעים, בבח"ל סגרנו בידינו סמק היה ואשר האותיות' ממסדרהנראה
 "לשון העתיק ההקדמה ואהר וכו'". הצריך במקום המעיין להעיר )*( כוכב מימן וגםעגולים.
 שינה כי הקדמתו, מן חמר ועיקי לה", מע"ג ח"ר הגדולים שם היד"א הר"ר עוזינו גאוןקדוש
 הטור שעשה סדר פי על אהר בסדר הרינים וסידר קושט', בדמום אשר הסדר אתהמו"ל
 קושט' בדפום הנמצאים והלקוטים במופו. ונתן אחד מאמר נשמט נסך יין ומהלכות רו,.במפ
 אהר דממר בהתחלת הדפים וסופם הספ*, בסוף ווארשוי בדמום נדמסו והלאה, ע"ג כ"בברף

 והדפיסם המפר בסוף מהשתרע המצע קצר היה כי מהליקוטים". "השמטה ורשםהמפתהות,
 מסמר הוסמות עם ביהד וממפרמ להממרי מימנים ווארשוי בדפוס הטו"ל ועשדה-בתהלתו,
 המו"ל עשה כדת שלא כי מלבד והנה סימנים, נתן לא ולהלקוטים סימנים. שי"דהאורה
 בדפום הנמצאים טאטרים איזה השמיט ז"ל, הראשונים רבותינו שסדרו המדר את להמךהזה,

 וישקושפ'.
 אשר.

 לא אשר גם יש אבל ההשמטה, נעשתה רופי' טמלכת של הבקורת מהמת
 השמטה, דבר וזה להשמטתם, 3רמה המעתיק או המדפים שגגת כי לא אם טעמם,נדע

 והובא וכו' כבשן של אור הטאמר נשמט קי"ב ומימן קי"א סימן כין ווארשויבדיפום
 י"ג. הערה 1 1 כ"ז צד בתוצאתנו ועיין ע"א. ריש זי דף קושמ'בדמום

 האנוסיכפ על רבי ששאל שאילה "אותה : "מאמר חמר ע"ב נ"ט דף ווארשויבדפום
 קל"ג, ובהערה ן 7 צ"ט צד בתוצאתנו ע"ד כ"ג דף קושמ' בדפומ והובאכו'

 ע"נ. כ"ד דף קושט' בדפוט המובאים מאמרים יטני חמר ע"א ס' דף ווארשויבדמום
 נ3, שורה עד 16 משורה ק"ה צדבתוצאהנו

 בדפום מובא וכו'. שנהשד" מי ,וששאלתם המאמר הסר ע"א ס' דף ווארשויבדמום
 ר"ם. ובהערה 5 ק"י צד בתוצאתנו ע"ב, כ"ה דףקושמ'

 קושט,. בדמיט המובא וכו' משומד וששאל המאמר הסר ע"א ס"א דף ווארשויבדמוס

 ש"ו. ובהערה ל3 קי"ד צד בהוצאהנו וע"ב, ע"א כ"ו.דף
 בטקומם, עליהם העירוהי כאיטר זו בתוצאה המרים בודדות מלות הרבהועור



 ז לרש"י הפרדם למפרמבוא

 הפרד0' מספר החדשה הוצאתנו של אופיהה(
 במחנה ז"ל, לרש"י הפרדם המפר את להביא בבקשתי רבותינו ותורת בשאלתינפשי

 המובה ה' כיד ומתוקנת, מוגהת הדשה בתוצאה הקדושה, ותורתו ישראל ממרות וחובבייודעי
 לתת והנני עז. ויתר שאת יתר הזאת ההדשה להוצאה לתת קשתדלתי כחי מאמצי בכלעלי.
 בכלל. מלאכתי על וחשבוןדין

 כי לפרק, ומרק לענין ענין בין תהבדלות בהפסקות הממר את וערכתי מדרתי1(
 אחת. לחפיבה מזה זה שונים מאמרים ועשה הפםק, שום בלי הםפר רוב קושטאנדינהינדפםבהוצאת
 מלא המפר רוב אשר שכוב, קו ועליהם תיבות החצי או תיבות הראשי את מלאתי2(

 הפיב. באר מפוריט וכתבתים המדפים או המעתיק בהתרשלותמהם
 ולמעמים המאמר. מקור את למצוא הראשונים במפרי וחקרתי ועיינתי הפשתי3(
 מרובעות מחברת בין בפנים ותקנתי והשלמתי וחסר, קטוע המאמר לפנינו בפרדם כימצאתיו

 (. ) כזו עגולה מחברת בין הצגתיה רק לגמרי הרחקתי לא המומעות הנוםחא גם אבל [. ]כזו
 והמאמרים מתנ"ך, הפמוקים לכל מקומות מראה הערות. ערכתי היריעה ובשולי4(
 הגהתי. םפר איזה פי ועל קדמונים, בממרי המאמר מובא אנה וריטמתי רז"ל. ובממריבתלמודים
 ופירשתי בארתי ן והשינויימן הגרמאות חילופי על והעירותי זה לעומת זה המאמריםהשויתי
 קדמונינוי וגדולי רז"ל מאמרי הרבה על ביאורים אגב דרך והפיצותי ביאור, הצרוכיםהמקומות

 אחת פעם רק בדהערותי רמזתי רובו, או הענין כל אחרים בממרים מובאים הפרדם שדבריויש
 "תיקונים שכל הקורא יובן וממילאן בציונים. להרבות שלא תקנתי מיה על אשרלהמקור
 שלמים מאמרים ולפעמימ תיבות חצאי או ר"ת יש אטנם נעשו. שרמזתי המקגר פי עלבמנים
 במנים, הטעות את הנחתי ידה על להגיה אחר בממר מקור מצאתי ולא מתרונם, ידעתי לאאשר

 דיני פי על שתהיה הלשון כתקון אבל עלי. המובה . ה' כיד מתרונם על עמלתיובהערותי
 לדעת האת לתקנם. יד שלחתי לא וכדומה וברבים ביחיד ונקבה, בזכר ובעתיד, בעברהשמה,
 אלא המעתיק או דהדמום פעות זה ואין יו"ד. או וי"ו מליאים תיבות הרבה המרדם צממרכי
 ון"ו חיריק במקום יוד מליאים תיבות לכתוב הראיטונים רבותינו של הכתיבה מגנון היהכן

 תתמ"ו.( םי' הטידים ובםמך ממר ערך ובערוך : מ"ה נימין )עיין קמ*ן. או הולםבמקום

 הפרדם* ב0פר האורה טפרר(
 האורה. מסמר מקומות באמצע .הוסיף קושפ' הפרדם ממר שהמו"ל הבאתי ג'נמוק

 םפר מערבין אין כי האורה, מ.עטרי את הזאת החדשה בתוצאה אביא לא כי מובןומאליו
 המבקר ההכמ ידי על דהרבה, כ"י פי ' בשלימווע~על לאור יצא האורה ממר כי ובמרפבםפר.
 המרדם בסמר אשר האורה מאמרי את להדפיס ולמותר תרם"ה(. )לכוב בובער ר"שהנפלא
 בדפומ הפרדם במפר נדפטו אשר האורה, מפר ממאמרי רשימה לד והי' וחסרין.מקומעין

 שלמה ר' של האורה בספר .המ מימן באיזה המרדמ, מאטרי בין ווארשוי ודמוםקהטפאנדינה
בובער.

 להאורה במבואו )רש"ב משמ. מ"ח, מ"א. מימן מוף עד נ"ג, מימן ממוף מ"ב. בסימןבח"א
 צא, עם. צא, ע, מפ, פח, פז, פו, פה, פדן ,פג, פב, פא, ס, פ' מ', זאת.( לציין שכח 8צד
 צפ, צח, צז, צו, צד, קיי, קי. , קי, קה, קד, סנ, קמז, צה, עח, עז, עו, עה, עד, קיג, קיא,צב,
 קא. ק, קמ"ו, מ"ד,ס"ה,

 במועדימ המר,שעת, קריאת "סדר הטאמר ל"ב סי"ן ווארשוי ע"ב מ"ב דף קושפ'בדפום
 המרדס ספר במוף הזה המאמר את הבאתי לכן בובער, בהאורה נמצא לא האורה".ממפר
 א'(. אות שם ובהערה שנה צד)עיין
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 9 הפרדס ספר סדר מיז(

 הלכות. וממקי הדינים לאממה ואמף המרדם מפר מדר מי עדיין היא במפק המוטלדנר
 לרש"י היה .ועוד. : כתב ע"א.( קם*ד דף )קראקוי ז"ל אימרלש מהר"ס בדהומפה היוחסיןבטפר
 והשני הפרדם, מפר עשה מבונערבורג שמואל ר' נקרא האחד ישראל' גדולי תלמידיםשני
 חיברו ,פרדם כתב: קכ"ה מימן פ' אות ח"ב הגדולים שם הלקט". מפר עשה שמעון.ר'

 דינים, פמקי רש"י חבר "גמ : כתב רש"י ברעולדות ריטל"ץ ר,ע"י". תלמוד מבונבורגשמואל
 ר עשה ממנו לקוטים פרדם, בשם אותם וקרא בעצמו, רש"י אותם וקבץ אמף. הנראהלפן

 במרדכיג. מעמימ ' הרבה מובא זה שמואל ור' הפרדם, ליקוטי בשם ונודע מבונבורנ,שמואל
 כרך המפרות )אוצר רש"ב. עליהם העיר וכבר . 78 הערה למהראו"ו רש"י בתולדות עודועיין
 שמחה רבינו של והבירו רש"י תלמיד שמעיה ר' למחו"ו, במבוא הרש"דה הרב ולדעתהע(
 ברלינר מהר"א הרב גכם המכים ולדעתו המרדם. מסמר והממדר דהמחבר הוא וויטרי מחזורבעל

 להניד מאוד קשה דבר ומוף 207. צד ה"ד במאגאזין עוד ועיין 172. צד לקוטי, בתרבלקוטי
 מוהלט:דבר

 ז"ל* לרש"י הפרדס יחסח(
 רש"י של מדרשו מבית שיצאו הממקים בפפרי כי ראשון, במרק לעיל אמרנוכבר
 נם יצא לא זה ומכלל ואחרונים. קדמונים מגאונים -ותשובות פמקים הרבה גם בהםנמצאים
 בו נמצאו זה כל על לרש"י. אינו וזה לרש"י זה תהומין בו לקבוע מאוד וקשההמרדם.
 בזה גם )אבל אחריהם. שמו חתם או עליהם יקרא רש"4 שם אשר ותשובות גדוליםפמקים
 על הוממות באיזה רש"י ע"ש שנקרא המאמר נתומף רב זמן אחר כי היטבן היטב לעייןיש
 עם השואות מי על .הרבה מאמרים וללבן לברר יש ודרישה חקירה לאחר וכן מעתיקיו,(ידי

 6רט כל על לעורר עלינו הטובה ה' כיד טרחנו ובהערותינו יצרם. רש"י כי אחריםמקומות
 ז"ל. רש"י על והכוונה מרזם "רבינו" או ארבי" בשם במרדם הובא מקומות בהרבה וכןומרם.
 שאין ובמקום הוא. אחר שמא כי רש"י שם על המאמר את לקיים יתרה זהורית דרושה*שבל
 להקשות ואין יצאנו. לא ממק מידי הזה, המאמר למי הרבר על המעידים הותכים מומתיםלנו

 נאון עמרם רב וממדר נדולות הלכות מממר הממורשים. ריצ"י דברי על המתומיםממקומות
 מתיבתא. ריש יהודאי רב עשה קצובית.אשר אלכות את בחבורו אמף וכן הרבה, הממדרשאב
 במפרו תרש"ב( )ם"פ ז"ל הורווי*ן ה"מ הרב לאור .והוציאו 1089 קובץ במארמא בכ"יונמצא
 ופסקי תשובות כולל הגאונים, מעשה ממר לעינינו נתנלה עתה והנה ה"א. ראשונים שלתורתן
 ורוב תר"ע. בררין נרדמים מקיצי חברת ע"י נדמם ז"לי ורש"י הקדמונים שו"ם מחכמידינים
 שאלות במפרי מקור להם מצאתי מאמרים הרבה וכן המרדם. בפפר נכנם הגאונים מעשהס'

 וכן היריעה. בשולי בהערותי רמזתי הכל ועל הזה. בזמן אור ראו אשר להגאומםותשובות
 שיצאו הממקיס פפרי של המאמרים עם המרדם מאמרי את להשוות בהערותי עינישמתי
 הצליח מי הקורא ידע למען רש"י. וסדור מהו"ו האורה כגון ז"ל, רש"י של מדרשומבית
 רבם. דברי את להעת"ק במלאכתויותר

 הפרדט' את הביאו אשר הסדמובימבמ(
 )מהרי"ד( הראשון מטראנו ישעיה רבינו מהקדמונים. פפרים בהרבה הובא הפרדםספר

 לפנינן בפרדם והוא וכו' ם ד ר פ ב ה ר ו מ ה כתב *יכן : כתב נ' מימן ע 4 ר כ מ הבספרו
- ע'1 בדהערח עיין 13. ש' מ"הע'  ורה מ ה כתב .וכך הביא: ע"א טימן ע י ר כ מ ה ב 



טו ז"ל לרשיי המרדם לממרמבוא

 ת ו ה ג ה ב - כח. עמוד למנינו במרדם הוא המת" על קידוש בענין שחיבר ם ד ר פב
 בהרומת מטביל מצה עם הנכרך מרוך "וגם ג' במי' הביא פ"ח ומצה המץ הל' י נ ו מ י ימ
 הערה )עיין נ"ב ע' .למנינו במרדם והיא מ". ד ר דהם ר ם מ ב י " רש ב ת כ יט מצאתייכן

 הרבה הביא ז"ל, הרומא אברהם בר' צדקיה רבינו ט, ק ל ה י ל ב ש בעל הרב נםק"פ.(
 למנינו. במרדם ונמצא המרדם. מ' את הביא אשר המקומות הם ואלה המרדם, ממר אתמעמים
 - ח'. בהערה עיין צ' ע' לפנינו במרדם ט"ו, במימן תרמ"ז.( ווילנא השלם הלקט)שבלי
 קע"ה,. ע' למנינו במרדמ קם"א, ר"ימן ע"ה. בהערה עיין ש"ב ע' למנינו במרדם נ',במימן

 י"ימן נ"ו. הערה עיין רם"ה. ע' למנינו במרדמ קצ"ב, במימן - כ"ו. אות בהערהעיין
- ק"ח. הערה ועיין שמ"ב ע' למנינו בפרדםר"ה,  ע' לפנינו בפרדם היא ע"א קע"ג ובדף 
 שבלי בעל שהביא מקומות שבהרבה חושב בובער שלמדה ד' וההכם נ"ו. הערה ועייןרם"ה
 ל"ז מרק להאורה במבואו ונתן המרדם, לממר כוון זצ"ל" שלמה רבינו בשם "מצאתיהלקט
 למנינו נמצאים המאמרים ואנה זצ"ל,, שלמה רבינו בשם מצאתי "שהביא מהמקומותרשימה
 בשם שבל"ה בעל שהביא ' הרבה מאמרים אחר להפש הדחק לתוך נכנם כך ומתוךבמרדם.
 במה כוון ' ה,טל"ה שבעל מוכרח זה אין ולדעתי למנינו. במרדם מצא ולא זצ"ל שלמהרבינו
 ממקים ממרי בשאר כן שמצא אמשר כי המרדמ, אל זצ"ל שלמה רבינו בשם שמצאתישכתב
 גמורה בההלטה להחלט מקומית אותן הבאתי לא וע"כ ז"ל. רש"י של מררשו מביתשיצאי
 "כ"כ הב"י וכתב לרש"י שאלו הביא קמ"ה מימן אי"ה ר ו ט ה --=, נלקחו. המרדםשמסמר
 מ " ר ה מ ת 1 ב ו ש ת ב ו - א'. הערה ועיין קפ"ז ע' למנינו בפרדם המרדם".במפר
 רעיין רמ"ה צד למנינו במרדם "מרדם". במומו מיים תרל"ך מי' מראג דמום ג ר ו ב נ ט ו רמ

 או להלכה בו ושנשתמשו המרדס שנזכר מצאתי לא האהרונים בממרי אבל מ"ב.בהערה
 פעמים כמה שהביא ז"ל טבערזאן והמפואר האדיר הגאון והוא הכלל מן יצא מרט רקלמלמול.
 עד ציינתי ונהערות4 ולמעשה. להלכה בדבריו וסתר ובנה המרדם ממר את הנחמדיםבממריו
 המרדם. סמר את והזכיר שהביא מי כל את מגעתיטידי

 הקדמונ9מ_ הב9אך אשר ןעפרדט נ1ן%כ1ך99(

 לפבלבר' בפרדט נמצאימולא
 לפנ~נו נמצאים אינם אשר המרדם מסמר מאמרים אעה נמצאו הקדמוניםבממרי

 והפרדם וממושמש. מקוטע כ"י הטו"ל לפני שהיה בחמר, נלקה קושמא בדמום המרדסכי
 הקדמונים שהביאו מהמאמרים רשימה מה ואתן בשלימות. יותר היה הקדמונים למני היהאשר
 ותקונים. הערות איזה נם עליהם ואציין למנינו. שנדממ במרדם נמצאים ואינם הפרדם,בשם

 המפטיר והשמיני -היומ בפרשת שבעה קורין בשית להיות שחל ר"ח וכן%4[
 שחיבר. בפ=דמ למורה גם טצאתי כך ר"ח. בפרשתקורא
 במרדס. נמצא ולא ל"א. סי' המכריע בממרו דהראשון מטראני ישעיה רבינו כתב]כן
 11מ"ה.[ וצד שמ"א צד לפנינו במרדםועיין
 הרחתה מלח ואבן כלים הגעלת גבי פמח בה' בפרדם המורדה גם כ"כב[

 מטהרתה.היא
 בטפר אם כי ליתא, לפנינו ובמרדם מ"ב. מימן המכריע בממרו ישעיה רבינו- הניא]נן

 ובהאורה קכ"ד* םי' ווארשוי ובדמום ע"א י"ב דף קושטא )בדפומ המרדם שאצלהאורה
 י"א.[ אות שמ בהערותיו ועיין פ"א סימן ח"א רש"בתוצאת
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 הדחתה מלח ואבן כלים הנעלת גבי פמח בה' בפידם המייה כתב יכד.ג(
 מטהרתה,היא
 שם.[ בהערותינו ב' מימן זה בפרק ועיין ע"ב. מ"ג דף ר"ז מימן השלם הלקט בשכלי כתב]כן

 לעד, וקיים אמת ודברך לומר שנהגו מה בפרדם, זצ"ל שלמה רבינו יפירש!4(
 נצב דברך ה' לעולם השנה, דראש בפמיקתא רבותינו שדרשו מהלפי

 דתני כההיא ואתיא מעשיך, תחלת היום זה דר' בתקיעתא תניבשמים.
 נברא בתשרי ובאחד העולם נברא באלול וחמשה בעשרים אליעזרר'

 בדימימ 'צא עשרה בשתים כו' במחשבה עלה אחד שעה הראשון,אדכם
 בר4שש לרין ל:נם שעתידין כו' לבניך םימן אתה הקב"ה לואמר

 לעד. וקיים אמת ודברך בתפלה קבעו לכןהשנה
 רק למנ'נו, במרדם וליתא ע"א קל"ה דף רפ"ו סימן השלכם הלקט בשבלי הביא]נן

 בממיקתא היא הממיקתא " בשם שהביא ומה 268*( )צד שכ"ה סימן במח"וו כןהובא
 מ"ב.( אות שם בהערות ועיין כ"ג ממקאדר"כ
 ומפרש במידורים שבתוב כמו כו' לפניך חטאנו מלכנו אבינו לומרנהגו

 עקיבה רבי מימי לאומרו ובאין רגילין שהיו זצ"ל שלמה רבינובפרדם
 ר' ירד נענו ולא תענית גז-ו אחת פעם תענית במםכת שמצינוכמו

 אתה אלא מלך לנו אין א"מ לפניך חטאנו א"מ ואמר התיבה לפניעק*בה
 זו בתפלה שנענו וכשראו גשמים. וירדו שמך, למען עמנו עשהא,ימ

 התשובה. לימי וקבעום ביום יוכמ טידי. עליהכםהומיפו
 למנינו. במרדם נמצא ולא ע"ב. קל"ה דף רפ"ז סימן השלם הלקמ בשבלי הביא]נן

 וטה , בטנהןג. ועיין בו. הכל בשם תקם"ב מימן או"ח ובב"י 384, צה במח"וו ומובא.
 ע"ב.[ כ"ה שם היא תענית ממסכתשהביא

 בשבת בששי שכותבין כתובה בשביל במקומינו שנוהגין כששאלוהוזו
 בששי נכתבה והכתובה קניין גם קונין ופעמים שבת במוצאיוחותמין
 קדושות קהילות מנהג על לו לבדוק צריך מדה בתוכחות והוכיחובשבת,
 יהורה ר' הרב המיושבים וגם ממגנצא הישישים עברו אשר. קדושיםמימי
 ז"ל. יקר בר דור ור' מצליח בי שלמה ור' מארלדי משהבר

 בשם 253 ע' 1878 החדשי ומ'ע 160 צד למ"ג מריטל"צ מובאה הזאת]התשיבדץ
 לר, נתן ר' "הש'ב הטאמר .מתחיל ושם 55, צד הגאונים במעשי ועיין כ"י, הפרדםס'

 כולהו יכלין לא ובתריה רב בהן נהוג דהוה הסידות מילי עשרה"( קם"א.1 הערה ח' דף רש"ב של במבואו בשה"ל ועיין שם, נשנה ונאריכותיהושע"
 רלא ג( )"( מנהון. בחרא אחזיק מנהון הר וכל בהן, לאהזוקי שמעי3(
 ם( )3( אחריו. יהורה רב ונהנ .ד( זקופרה,. בקומדה אמות ד' ממגיהוי
 )ג( אהריו. הונא רב ונהג ו( הראש. בגלוי אמות ד' מטגי הוידלא
 י( )ד( אחייו. נחמן רב ונהנ ח( בשבת מעורות ג' מקייכמ דהלהת(

 דאתי דמאן מביט היה לא לפניו דאפילו י( )ה( לצדרין. מביט הוהדלא
 ורב יומף רב ונהגו . י"( קליה, רשמע עד ליה ידע הוה לאלקבליה
 הוה כד י3( )ו( עיניהם4 את ומימו בה לעמור יבלו ולא אחריו,ששת
 רבנ כדנרמי. רבנן קמי ועייל פטע הוה ולא מקיף הוה טדרשא לביעייל
 הוה דלא יך( . )ן( אחריו. ואביי זירא רבי ונהגו יג( צבורא. מ~רהלא
 רקפיד דכל )ח( הנשה* וגיד ורם הלב משום לו( הרשות, ממעולתאכיל



ין ו"ל לרש"י הפדדם למפרמבוא

 הכיפורים יום בפרק כדגרמינן ליה, מפיים איהו והוה גביה איהו אזילעליה
 אחריו. נחמן דרב בריה זוטרא מר ונהג יז( טבחא, ר[גביה אזיל רבטז(
 שהיה כ( )י( אחריו. ששת רב ונהג יט( בתפילין, רגיל שהיה ימ()ט(
 ר[רבי מרזורגמן ולהףור! כ"( התיבה, לפני לירד רגיל והיה ערב,קולו
 כג(. מהונך. ה' את כבד כ3( שנאמר מה ר[קיים שצריך מי ולכל]חייא[

 הביא תרל"ז.( ווילנא תק"נ )ליווארני יעקב עין על עינים פתח בממרו חיד"א הגאון 6(]
 נוהג שהיה קדושות מעשר באורך זה ענין "מצאתי : לשונו וזה כ"ח מימן פי"גבמנחות

 במפר הוא "וכן ג"כ שם והביא הלשון, כל שם והעתיק יד," כתב המרדם בממררב
 מכיל הפרדם לפניו שהיה אטרנו וכבר למנינו" במרדם וליתא מרש"י," יד כתבהאורה
 ונקו"א תכ"ו מימן או"ח ברכה מחזיק בממריו בקיצור עוד ורמזו מימנים,..שכ"ו
 מ' על עולם ברית ובמפר ב' אות ר' ומערכת י"י אות ח' מערכת למי דבש ובם'שם,

 3. צד ה"א רש"ב תוצאת ובהאורה קע"ח מי' תשובה בשערי ועיין _ל"ד. מימןחמידים
 עיין ג( תלמידיו. ר"ל כ( ארוכה. אב~ע ערך הדורות ובמדר ר' אות ריש יוחמיןובם.
 אמות. מך' למעלה הב-ט שלא הגי' וביוחמין ל"א. קידושין מ"א. מנהדרין : מ"גברכות
 ראעות שבם"ם ד"א ובמרקי מ"ד אות הם' ריש מנהיג עיין 7( ק"י. מנהות ברש"יוכ"כ
 ה"א. מ"ד ברכות ירושלמי ס( נ"ג. מי' חמידים ובם' מ"ג, מ"ו אבות רש"י ובפי'הכמה

 תשובה בשערי ט( קי"ח! שבת ה( קי"ח! שבת [( כמ: לא. קידושין קי"ה; שבת.ו(
 מדה ונשמטה מילתא, חדא אלא כאן שאין היא סומר וטעות וחמישית רביעיתהגי'

 הבים ._ לא חמישית בתמלה לבו מכוון "רביעית ובמדהד"ר ביוהמין ועייןחמישית.

 י( ה"ד.( ובהלכות מ"ו. פ"א, אבות רמב"כם )ועיין מ"ה. עירובין ועייןלצדדין".
 קידושין ר"ן עיין ה"די.י6( פ"א עירובין ירושלמי כד. נדה מ"ג: בכורות קי. כמ.מנחות
 : ק"ה יבמות ינ( ! ט ב"ב לא. קידושין הי' ורמב"ן שמ"ו מי' מלאכי וביד ל-א.קידושין
 לין חו ממכת וצ"ל ט"ם, הוא טו( צ"ה: חולין יד( לג. קידושין יג( כ"ב:מגילה
 רמב"ם יח( כ"ח מנילה ין( מקץ. זוהר : ע"א קידושין פ"ז. יומא טן( הנשה". גידפרק
 שבת יט( ה"ד. פ"ג מו"ק ה"נ. פ"ב, ברכות ירושלמי : י"ד ברכות כ"ה. ה' תמילין מהל'פ.ד
 ק. הולין ה"א. מה שקלים ה"ה, פ"ה מוכה ירושלמי : כ יומא כ6( פ"ב. מגילה כ( :קי"ח
 הומפה.[ עוד בשע"ת עיין כג( ט'. ג' משלי כנ( מ"ד, מנהדרין כא.מו"ק

 חמץ, ביעור על מברך כשמוציא ראשון בככר המץ כשמבער הפריםובם'ח(
 קונטריסים בחמשה שנדמם אטרכל מהלסת ליקוטים ובם' פמהים. ריש המרדכי כתב]כן

 וכו.'" ראשון ככר על הפרדם "ובמפר הביא ע"ב כ"ו דף 1864( )וויען קורנילמהר"ן
 254( )צד א' מי' ממח כות הכ במח"וו זה דין והובא לפנינו. בפרדם ייתא במרדכי,כמו"ש
 הגר"א ועיין וכו' שלמה רבינו של פמה הל' בשם ר"ו מי' ובשה"ל שנ"ה. מיו רש"יובמדור
 מק"ט.[ תל"ב סי'או"ה

 אעובר מן ברצון הנבעלת ז"ל, רש"י בתשובת הפררם בםפר מצאתי9ן(
 לאחשורוש שנבעלה אביהיל ב,ת אמתר ומימנך' לבעלה, נאמרהכוכבים
 אמרה והדר היתה,' באונמ, אלמא היתה, משפחה מאיזה ליה גליאלא

 אבורה אני כך אבא מבית אבדתף כאשר . אבדתי, אברתי באשרלמרדכי
 שהמירה א"א וא"כ ברצון, נבעלתי מששחתי לו שגליתי עתה כיממך,

 כמכהול שראו ערים דליבא ואע"ג לבעלה, אמורה כל כמו כוכביםלעבורת
 בשפופרת כמבחול כמנאפיכם שיראו ער במנאפים 12מואל ואמרבש~ופרת,

 דקיל. ערים, בלא מיתמרהאפ"ה
 נטרד כוכבים . עובר יצר ימא במי
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 ראיש בין האירנא; כוכל(ם לעבודת המרות ראין מינדה שמע לו,והלך
 מקשקשים ויש קיים. עריין רעבירה ויצר כוכבים עבוררע לשם ראשהבין

 כמו ר"ג פרק סתמו שכבר סיוע נ[הם שאין ברבריהם ממש ואיןברבר
 עכ"ל. הלכה. וכן לרחות, ראין להקל ואיןכן
 לפנינו.[ במרדם וליתא רמ"ו. מי' ריש כתובות מרדכי בהגהות איתא]כן
 המזון ברכת מברך כשהוא רש'י סדר אשר הפררמ - בספרמצאתיי(

 גבי בירשלמי כדמשמע רעבים משביע ברוך מתהיל אינו יחירלעצמו
 קשיא, הזן הרי פריך והרר נברך, הרי דקאמר, בברוך, הפותהותברכות
 בא"י מברך אלא קורם רבר שום אומר ואין בה, ל מתהיל ריהירמשמע
 בשר לכל להם נותן הוא וברהמים בהמר כולו העולמ את הזןאמ"ה
 וכו הטדו כ[עולםכי
 בירושלמי הוא מירושלמי ומ"ש בפרדם. למנינו נמצא ולא ברכות מוף המרדכי כתב]כן
 ה"ח.[ פ"א, ברכותמם'
 לוטר שאין ואומר כבעמוד, אלא יטלוך שא"א שיחיה רבינו מור' נהנ יכןיא(

 וכן בהתימה, תפילה ואין אתה, ברוך להתום התהיכ[ שכברימלוך
 הפרדמ. בטפר רש"י שכתבמצאתי

 על הרמב"ם שהביא מה על במופו השנה כל תמלות במדר מיימני בהגהות הובאננן
 למנינו.[ במרדם וליתא עלינו. ימלוך תמיד וקיים חי בכנודו המלךבא"י
 טכנףה בהמ שאין כהילי חשבינן בח"כ[ הדרים שכולם בפררם מצארץייב(
 וכו'. שבת לעניין שבותיכם הרבה התירו ולכן.

 במרדם כי כוון, המרדם ממר לאיזה יודע אני ואין מ"ה. מומי' מהרש"ל בשו"ת הביאננן
 מקי"פ[. שכח סי' חיימ ארהות לם' ז"ל מבערזאן הנאון הגהות ועיין ליתא. לפגינולרש"י
 ונהמם הפרדפ", "לקומי בשם ליקופימ נעשה המרדם מסמרוהנה

 בפעם.
 בוויניציא. ראשונה

 הפרדם בליקומי ומוב~ו המרדמ, מן כ"י ב' המלקמ לפני והיה מעמים, "רבה ואח"כרע"מ
 המלקפ לעיני שהיה המרדם של שהכ"י ונראה למנינו, בפרדס נמצאים לא אשרמאמרים

 אשר הפרדם" "ליקופי לם' ובהקדמתי בקושמאנדינה. המדפים למני שהי' מהכ"י נדול יותרהי'
 את וציינתי בזה, הארכתי ומתוקנת מוגהת חדשה בתוצאה ידי על בעזהשי"ת לאוריצא
 ולא הביא אשר המאמרים את גם הפרדם, מן המרדמ ליקומי בעל שאב אשר המקומותכל

 למנינו. בפרדמנמצאים

 הפרדט' בטפר המובאימ רהקדמובימ הגארניםלא(
 במממר,( והשורית באותיות ציינתי העמודימ)את

 קי"א.( בהערה )עיין 11. שמג אברהםר'
 4. קסא 13, צג הכהן. מאיר בף אברהםר'
 מ"ש,( לראב"ד הקבלה וטדר רש"ג אנרת )עיין 17, קיח הכהן. אהרןר'

 9. ר"מ אלכמנדריר'
 הביא י"ד מי' מ"ד ר"ה )בראש 26, רמז 27, קמז 4, קנו 10, קנ 13 קכג הנרול אליעזרר'
 בשה"ל הובא וכן הנדול אליעזר[ נצ"ל אלעזר רבינו בשמ יהודה בר יצחק רבינו בפירש ,.
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 4. רסד 31, רסב 3, רמ רפ"ו.(סי'
 30. וכח 10, קה קליר ברבי אליעזררי
 17. רסב 12, רנז 12, רלג 11, ויז 27, עה 11, עד אליקיםרי
 15. קמה )אלרר( אליירר'

 ע"ב(. מה דף בראב"ן ועיין מו, בהערה )עיי*ש 13, רםאפייתר
 . 1 רכמ ממומטני שמואל בר בנימיןר'

 ום 13, רסא )21, רנא 17, רנג 27ן ריג 6, קנט 13, קכה 12, קז 1, עח נאוניםג*%ןן
 8. רלפ 8, קנ 11, 8, עג נ*~טרם*בץנר
 33' רמב 24, רמה 4, קסד 32, קנט 31, קמה הלף רורר'
 1, רב 29, רה 16, קצב 18, קפה 6, קמ 15, קו 16, קה צ7, 3, עה דטוג*%ןרב

 3ג יטט 5, דעטם 9, ~טלא 121, רלא 5(2,רל
 35* יטנב אלנ~רואןדענצי
 4. קכז )חנינא( חנילאימר
 19. קכז )חנינאי( חכינאי רבמר
 ה"ג,( הרא'טינימ דורית מפר עיין האלי הנאינים )אידות 19 קכז )הכינא"( הביבאיי רבמר
 22 קסו 7, קנד 30, 7ן, 5, קכז 22, קכב 27, מה 21, טי גאון יהודאירב

 26. רסה 17, רסז 9, רלא 19' רי"ז 23, קצג 7, 2,קסז
 29. שנ 21י 19, דשם 20, רסנ 29, 19, רמב 32, קנט הכהן הזקן יהודהר'
 6. שנ 12, נו חמיד יהודדהר'
 19. רלי ברוך בר יהודהר'
 גור ונקרא יצהק בר יהודה ר' הוא קצב. בהערה 40, ]שממ 17, רנג יצחק בר יהודהר'

 ד הערה כ, סי' הצו"ל תושי' עיין יהודה. אריה גור ע"שאריה
 12. קכג לוי יהודהר'
 17. לד קלונימומ בר יהודהר'
 מלובלין שפער ליבוש יהודדה היטלם )ההנם 33. "כז ח( מתיבתא ריש יומףר'

 הפרדם בם' עוסק שכת"ר ויען נ"י. עהרענרייך מהרח"י וכו, הנכבד הרה"ג "לכבוד : ליכתב
 דמר בי"ד : הביא רטז מי' הגדול בפרדם עליה. דעתו ויודיעני קטנה אהת הערה לואכתוב
 שאולי לי נראה וע"כ הוא. מי יודע אתני ואין שילה. ורבנא דמרנא ברי ר"מ יוסףורב
 )מהד' המסעות בעל ר"ב שהביא לאמבארדא,[ מאר*ן ]ר"ל לונברדו שילה ר' הרבהוא
 בעל לד' ומתאים _גדול אדם שהי' בנימין ר' מד' שם נראה כי 16.( ע' גרינהוטר*א

 כי יראה הפרדם, בפנים שעשיתי ובהתיקונים שם בהערותינו השב והמעיין עכ"ל.המרדם"
 ורבנא"* "דמרנא יוסף* ורב "דמר תהת צ"ל כי באויר, פורחת השערההיא

 28, ריב הנדול יומףר'

 17. קי"חיומף
 7 רסד 21, רנו 33, קט יומףרב
 5. קסא הקצין יומףר'
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 30* ריא 17, קצה פלאמ בן יומףר'
 16. קה גאון יעקבר'
 31. קכז 19, קכו מרדכי ב. כהנא .יעקבר,
 16. קפז 8, קמ 9, קנ 9, קא 27, צד 11, עג יקר ובר יעכ"לר"
 6. 2' רמ ז:לוי יבדגק ובר יעכ"ב.רל
 1. יטלז 4, קצז פש*מי יעכןר'
 לחקתבת ~ויך וכף מוף יטלח כך )מ"ט 9, צמ )(3, פד 6, עו 9, מג יהודה ובר ישטתנקר'

 רלד 25, רמז 18, קמו 18, קעג 15, קממ 31, קנמ 9, קנו וכו'( ניקור עלוששאלתם
 17. שמה 9, רם 29, רנה 21, )(2, רמד 18, רמא3,
 4, רלו 19, רלד 4, 1, ריז 5)1, קממ 7, קסז 17, קמא 10, 11 קנו הלוי יצחקר

 14. 10, שנב 24,רלמ
 17. רמג 25, רמד 115, קנב 5, מג 25, מ !11, כה מחנק י*בףנו
 24. ח ז:גדול נמנדתם ובר בד"ק יר'
 3. יטנג 25, ונץ .24, קמז מעוש בר יצו,כר,
 12. שמג הגר מארץ יצחקר'
 9* רנמ 31, רנז יקרר

 2. רמה 30, רמב 3, קמז 25, נז יקותיאלרבינו
 0ן. רלא 18, רל 19, קה 20, טח גאון כהןרב

 ועיין צרמתי. שם והיא "כלומ" שצ"ל אומר להאורה במבואו ריט"ב )וההכם 25, חכללמ
 שם"מ( סי' נדה ה'או"ז

 14* רמב 2, רמו הכהן לראינמיןר'

 6. רם 18, קממ 23, סד לותיירגאוני
 7. רלד 10, רכנ הלוי לוי,ר'

 23* רלמהלוים
 13* צג כהן מאירר'
 2. קנו שמואל בר מאירר'
 13. שנב 22, ריג 17, קעא 8, קטו 32, קנמ 6ן, פד 1, פ מנחםר'
 8. שנג 9, מ הלוי מנחםר'
 23. רג יהודה בר מנחמר'
 12. רלמ 15' קעג מרדכיר'
 9. שי 22, רנו משהר'
 3, רנו 25, רנה יקורתיאל בר משהד'
 14. שנג משולם בר משהר'
 8. דשם 30, 1, ומב 3, רנה 22, ולא 27, 17, ומז משה בר משולםר'

 13. קעד צדקמורה
 43 1 קן מתתיהרב
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 9. דשם 1, ימב נהמיהר'
 8. קימ 5, קו גאון נהשוןרב
 3, שכ 14, ש' 17, שו 6, רנ 19, קכו 24, קה 5, כמ 25, כו גאון נטרונאירב

 8. קצ שמואום בר ניסיי' 1. 1 שלח 25,שכו
 34, שנב 20, שממ 13, רלד 17, קעא 8, קמו 5, צו 28, מד 1, מ מכיר בר נתןר'

 199(. האורהי לפפר ובמבוא 189 צד העבודה עמודי)עיין
 26. שלו לויה סגןרב
 19. קכז סימונאי רבמר
 5. רלא גאון מעריהר'
 6. רנו מעדיהרב
 18. רל 26, קפמ 4, קז 1, כח גאון עמרםרב
 20. שממ עמרבטר
 1. 1 10, רלא 121 רל 9, מד פלטויר'
 3. קנ 31, ם גאון צמהרב
 5. רנח 5, קמו 11, מו 7, נג רומי איש קלונימומר'

 2י רנה 23, רנד 13, רמ 14, קפמ 10, קפו 10, קכר 21, ני קלונימוםרבינו
 27. שנג 8,רמה

 6ו. לי יצחק בר קלוניטיסר'
 10. קמי הבהור קלונימוםרבינו
 25. ינ מתיבתא וריש כלהריש
 1 נה 5, מו 20, מה 29, מד 9, מג 16, מב 17, ל 24, יד 26, ח 3נ, י רבינורבי,

 12 קה 3, קא 24, 19, 14, ק 17, 10, צט 5, צה 30, פו 30, סד 20,נו
 3ג קנח 5, קנז 11, קנו 14 קנה 23, )15, :4, קכד .14, קננ 21, )(2,קממ
 קעה 30, קעד 10, קסח 23, 17, 3, קמו 20, 18, קסה 16, 5י קסד26,
 118 5ן, קפדק 21, 112 קפב 18, 7, קפא 32, 20, קם 13, קעו 18,29,
 9, רלד 19, 1"1, רלב )(1, 7, רנג 2, קממ ,24,קפח

 רל"
 31, )(3, רלז 19,

 33, 8נ 7ן, רמה 23, רמד 18, רם 7 רנה 13, רנג 27, 26, רנכ 25,רמה
 32, 'טנא 2, יטנ כ2, "טמח 11, יטמג 28, יטמב 29, יטע 7מ קטה 6. 4,רטו

 21. יעת 11, יטח )(1, רמב 5, קנ מיק עילום קיררב
 2. קנו יהודו: ,בו' עטיוםר,

 22. שנא טריש דמן שלמהרבינו
 5, צי 23, פז 8, עג 22, סב 13, נה 23, מח 10, 6, 9, ד, יצחק בר שלמהר'

 רמ 30, 21י )(2, 12, 9, רלמ 111 קצא 15, קמז 17י קנ 1, 16,וקמג קלח, 1,קכמ
 21. קטלמ 5, יטכה 8, רצח !"ן, רנה 7, רנד )(1,1,
 21. 'ב, גלוח"* רשיעו 2טלימד"ר'
 .25, רלו 3, רלן 6, קנו 9, מן 3, ע.ד, אליקים בר שטשון בר שלמהר'

 31.ונמ
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 30. רנח הבבלי שלמהר'
 17. רמנ הכהן שלמדהר'

 11. רמנ 5, קכנ, שמואלרבינו
 20, רמג 33, 13, רמב 22, 21, רמד 10, קמח 3, צה הלוי רוד בר שמואלר:

 . 17שמה
 20. שמם 23, רמב 9, דמא 7, רלד 24, קמז הכהן יהורה ר' בן שמואלר'
 3. רמ 7, רלמ 27, נמ הלוי יצחק בר שמואלר'
 1* 1 רמ הלוי שניאורר'
 15. קצב 7, קמ גאון שרירארב

 הפרדט* במפר המובאימ הספרימיב(
 2 ממ רבתיאבל
 121 שנד 18, שטז 17, נא 11, נא הגרה אואגרה

 בערכו.( יעקב לבן הממרים אוצר )עיין 31, רנה -איהרות
 25. ריא רבה הרבריםאלה

 126 של 25, שמ? 12, שמז 29. 24, שמו 9, קצא רבהבראשירע

 בזה(* המו"ל מ"ש ומח"וו להאורה במבוא )עיין 8, ו גהליכם גבי עלבשר
 הזה הממר בהקדמת עיין 32, שנ הזהיר"(* "יבספר במרדם סצ"ל 13, פי הוהירמפר

 תרנח(. )ירושלים נרינהום לר"א הלקוטים לסמר ובמבוא 1880(,)ווארשא
 3, קצז 8, קמז 10, קמו 13, קם 39, קנט 7, קנח 16, פח 8, מזגרולותדהלכהוז

 נדולות הלכות )בדבר 5, שננ 26, רסו 2, רסג 9, רנמ 23, רל 20, ריא 27ירמ
 ח'ט( בהגרן עמשמיין ר"א של מאמרו עייןוממוקות

 32* שנו 18, דשם 1, 1 קמו פמוקותהלכות
 19* שנד קטועותהלכות
 32. קמח השכםספר
 8. שיד יצירהמפר

 .6, נח 10, נד 2, מח 15, מב 19, כמ 15, כה קמ"א(, בהערה 3עיי"ש 29 יאירושלמי

 רפז 10, ריד 28, רמ 4, רו 18, ר 9, קצח 15, קצר 5, קצנ 18, קב 3,עג
 5(2 רכמ 5, רכח 9, רכז 1ן, רכה 25; רכד 32, רכב וג2י רימ 17, ריח~21,
 22 15, יטל %ש1, יצכח 23, יטכז )21, 'טים 4' יטיח 5, רם 25, רנו ,4,רמ
 23)ז( יטנד 13 ~צלח 4,27לנ

 0לנ קטמב 7, רם וזגנניוזנ"גילון
 13. רמג 10, קבמררש
 23, שמו 13, נא טוב שוחר מדרש תהליכם,מררש
 4. רמג תנחומאמררש
 8. רהמכילתא
 6. קג גאון שריר4ו רב שלמירורא
 21* רכגספרי



כג ז"ל. להט"י המררס לספרמבוא

 33. שנ, 15, שמה 26, שמג 24, שמב 15, כה מופריכמממ'
 4. רמנ .12, 5, רמ 11, רימפמיקתא
 3. שמג עולםמרר
 8. ל ד1, 4, נז אליעזה רר'פרקי

 13. פו 15, יבשאילתות
 4. סו 14, כו, גאון האי רנ שלשערים
 3. רכה 9, רכז 11, לרכ 10, ריא 4, רמ 5, ונתוטפתא
 6. רפו תמורהכוטכר2
 6. קלג 30, ה כהניםתורת

 1. 1 קמו 1, קבתשובות

 ידע המבין ההקורא ז"ל. לרש'י הפרדם המפר בראש להקדימם ראיתי הדבריםאלה
 הפרדם מפר פני על אשר והרולים הקמשונים ולהבר לזרות ועמלי עיעתי רב הימבויבין

 המרון למצוא בנרות י"פש ולא לפניו. הבאתי :-אשר היקרה המנהה את ויכירמכמים.
 הזאת, העבודה על שקדתי .כהי בכל כי אלקים, ראה כפי יגיע ואת עניי את במלאכתי.ודופי
 אוציא לבל- ראיתי מנעת כהה יד שידי היכן ועד מחקתי, נקדתי, כתבתי, כימים, לילותשמתי
 זכות, לכף יודיננו בעיניו ישרו לא אשר דברים הקורא ימצא ואם מתוקן. שאינו דבר ידימתחת
 תבענה ושמתי מלאכתי. את עעהתי מוב מכר ערוך שלהן ועל בארמוני-ננידים לאכי

 ויאמצני יהייני עוד כי אליו נשואות ועיני הזה, היום עד בעזרי הי' אשר עליון לאלרץ.הלה
 ממודרים אשר הראשונים רבותינו מפרי שאר את עולם לאור להוציא היל' אל מהילללכת
 ו"האדירה. תורה להנדיל -בידי

 תרפ"ד. מרהשוןבחדש
 עהרעברייך יהודהחיים

 יע"א. דעוואהופקה"י





א לףשףשאף4 ף4ף4***"ף ף4ישף4ף4ףעיא"ה4

 טיפת נדתה בתחילת דם רארזה אם 3( פירושא.[ הכין דאורייתא]נדה
 ראייה, באותה שפוסקת בין ג(' שבעה כל טמאה מכאן,[ פחות ]או כחרדלדם
 לערב וטובלת ל( ז'. במוף שתפמוק ובלבד ז'. כל מ]וף[ ע]ד[ פומקת שאינהבין
 דההוא ]ועלה )דהכי( בזמנה. היתה טבילה ואותה ומשמשת. הכוכבים צאתבעת
 י"אן נכנמק היו[ ]הימים ז' אותן ולמוף מ( מצוה. בזמנה טבילה *ל(אמרינן
 ]אחד[ יום ראתה אם הימים, באותן היא ומה לנדה. נדה בין שהןיום

 וטובלת טמא. יום כנגד טהור יום יום, כנגד יום, שומררן לערב,ופומקת
 ימים שני ראתה אם וכן ומ'טמ'2ת. יטני[ יום ]של שני( של )יוםלערב]ו[
 כנגד יום שומרת עושה היתה וכן וטובלת. כנגדן הג' יום שומרתרצופין
 רואה היתה אם ואילך ומכאן יום. י"א מ]וק[ ע]ד[ ב' כנגד יום אויום

 משהיתה נדך. שאר )מ(דבן ]בעצמה[ ונוהגת ]לבאן. נידותיה ימימתחילין
 הןן ]ממיני[ למשה והלכה  מקרא  הימים ואותן יום. י"א מן ]יוצאה[)יוצהא
 בין יום י"א באגתן רצופין ימים ג' רואה היתה  ואם ו(. נדה( מם')במוף

 נקיים ז' עליהן ותי2ב  גמורה זבה היא זו במוף, בין באמצע ברן  ז(בתחילה,
 ]אם[ )הם( נקיים[ שבעה מונה ובשהיתה לראות. שפמקת מיום תורה,]דבר
 לימנות ומתהלת שלפקי]ה[ם ]מהן כל מותרת במופם  או הז' באמצעראתה
 אבל  נקיותה.  ימי  למבות  המפיקה לא  אם ימיה, כל ,כו נקיים. ן' ואילךמכאן
 שמפורי? כטו בנידחה כאשה בעצמה ונוהגת  לבוא  נירותה ימי  מתחיליןפמקה
 כן שאין מה ז', כל טמאה ]אחת[ בראריה שאפילו בנידה וחומרלמעלה,
 ימינמן ג' שכשרואה בזבה' וחומר יום. כננד יום שומרת אלא שאינהבזבה,
 שבעה כל רואה שאפילו בנדה. כן שאין מה ]רצופין[, נקיים ז' צריכהרצופין
 שבין יום י"א פירשתי ועתה ומשמשת. לערב טובלת ז' יום אותוופומקת
 לירי שבאות ישראל בנות שראו ומתוך התורה: כדין הזיבה וימי לנדהנדה
 זיבה ימי לתוך נדה ]ימי מכנמת הז' במניין  טועה  היתה שאם זבה,מפק
 כדמפורי? בנידה טעות הוי עניינים מכמה וכן נידה, ימי לתוך ייבה[וימי
 עצמן על החמירו הן ישראל בנות ל( ]א[ זיר)ה( ר' אמר כך מתוך מ(התם,

 ]כלומר נק~ים ן' ]עליה[ יושבורן כחרדל ]דם[ טיפת  )רם(  רואותשאפילו
  רואה  שאפילו  נקיים ו'  צריכה  אינה התירדה ומן דם[, טפת של  אח.תבראייה
  אחת  ראייה ער  עצמן על  החמירו והן ומשמשת, לערב טובלת ופומקת ז'כל

 מפק.  לירי תבוא שלא זבה כדין נקיים ז' לישב זיבות מפק אתהן ]ו[עשוכחרדל

 .עשיתי 1.ל. רש'י שם על תצ.1 חצ'ח ס'מן יטרי  ובמח,ור א', סיטן ח"כ לרש.י בהאורהא(
 רש"י ג( ,מ. נדה ןכ( שכתבנו. מה שם ובמבוא נדה, ה' הפרדם לקומי ועיין  פיהמ. עלףותיקונים
 ל. נדה פ"ה. יומא קכ"א. שבת "ך4( צ: מסהים שכם, ובמרש"י מ"ז: נדה ך8( ה.ערכין
 דמומ המו"ל ן( רש"י. עם המכימו דהמומקים וכל והרמב"ם, רש"י פלוגתת ועיין : עב נדהןק(

 פלוגתת ע"ב בנדה והיא מעם, בלי בממגרת נדה" מם' עבמוף תיבות מגרו ווארשויקושמנ'
 ותום' רש"י ועיין מ"ו. נדה ךן( באמצע". עבין תיבות ליתא ובהאורה במה"וו ן( ור"ע. ראב"ע,

 יו"ד ובמור א"ב מהל' רמי"א וברמב"ם נדה במוף וברא"ש דשבועות פ"ב ברי"ף )והנהשם.
 ועי'ן' ביהד. ותום' רש"י דעת הביאוקפ"ג

 דר"ז להא לה חישוב ל"א. ברכות ט( שם. בב"י
 והרא"ש הרי"ף מדברי והנה : כ"ט מנילה רש"י עיין הזאת. הומרה ובמעם ממוקה.להלכה
 . זה מנהג ~בעו שההכמיעמשמע

 לבנות ההומרא יחסו יתירה הומרא עליהן שקבלו ולפי
 שי"מ, מימן ראב"ן מדברי משמע וכן ע"ע, וחמירו י,טראל בנותואמרו ישראי



 ז"ל לרש"י הפרדםפפרב

 התם ראמרינן. היא, ]זבה[ מפק משים רנידה אהרון בפרק אמרינן נמיוהכי
 אחריתי מילתא גבי 1כו' שוינהו זיבה לספק מכרי לרבא פפיא רב ליה אמרי(

 אפינלו[ והאי י"( הוא. זיבה מפק רמשום ]מהכא[ שמעינן מיהו ליה.קאמר
 היא רבותא זירא ר' דקאמר ]21ו'[, )כנ"ל( כחררל, ]דם[ .טיפה )רם(רואות

 ימים נ' שראתה זיבה אלא נקיים זן יושבת אינה רמראורייתא.ראשמעינן,
 נדה בתחלת שאפילו החמירו והן לנירה. נירה שבין יום י"א תוךרצופין
 דהא למימר, ליכא והא בנדה. כן שא*ן מה נקיים ז' יושבונת[ א]חת[בראייה
 החמירו והן מטמאה. לא כחררל רם טיפת רמראורייתא לאשמעינןאתא

 כל רם בראיית מטמאה אשה מראורייתא אפילו רהארמטמאה.
 ובפחות כחרדל ואפילו שהן ב2ל .מיטמאין י3( רופן יוצא בפרק כרתנןשהוא..

 אחת . )מ(]א[ראייה אלא מהרר קא כחררל דם אטיפת לאו הילכךמיכן,
 היינו שהוא בכל מטמאנה[ דאשה ראמר והאי 'ג( : לעיל כדמפרש מהררקא
 עד מטמאה לא בבגרה או בבשרה הנמצא כתם לעניין אבל ראייהלעניין
 כתם הרואה יד( כדתנן במאכולת תולה כגרים עד שאפילו . ועוד,כגרימ
 ר' בה* תולה היא כמה וער בה. תולה זו הרי מאכולת הרגהבבשרה
 ואינה טמאה ]ו[עור כנרים אבל פול של כנרים עד אומר אנטיגנם בןחנינא
 שמפורשין כמ1 הזה[ ]בזמן נוהג כתמים דין וכל לו( בגמרא. כרמפרשהולה
 *ושבונת[ למה לך פ*רשתי ועתה להחמיר. בין להקל ביי לז( נרהבממכת

 יום ט"1 עד יום מט"ו ]דם[ שרואה אשה של דרכה ]היא[ וזו יז( : נקייםז'
 שרגילה חכמים שאמרו ו1מת וזה1 לחרשים. מחדשים או .לחדש מחרשאו

 פורשת פעמים שלשה בוומת שקבעה זמן . הגיע ימ( ל,מן* מזמןלראות
 כרן ]הלכה[ דקבעיננן[ תדיר* עצמה ובורקת לוומתה ממוך אחת עונהמבעלה
 או יום )או( ואותה לילה. או יום או 1העונה וומתה. עונת כל .שאומריהורה
 ובודקת מבעלה פורשת במופה בין באמצעיתה בין וומת לה שקבעה.לילה
 מיטתה, על פרומין לבנים מצעות ומצעת לבן, חלוק 1לובשת תדירעצמה
 זמנה לה עבר ואם . ]היטבן. )בטיב( בהן ניכר יהא בלום רם תראהשאם
 טהורה כלום ראתה 5א ]ואם.[ שתטהר, ער לבעלה אמורה 4ם וראתהובדקה
 יותר לשמור צררכה ואינה לבעלההיא

 מאותה.
 היתה אם כיצד, כלל. עונה

 ואינה היום אותו כל מבעלה ופורשת משמרת היום בתחילת לראותרגילה
 משמרת בלילה לראות רגילה ואם היום. לתחילת הממוך הלילה מוףמשמרת

 ]ה[לילה. לתחילח הממוך היום, מוף לשמור צריכה ואינה "לילה אותהכל
 חדא תנא 'ל( אמרינן 1הכי ]ה[לילה. כנימת וכן גורם היום כנימת יהודה רבידקםבר

 אם מיד ]פירש, וומתה לאחר 1מתירה אחת, עונה פין וומתה. לפני א1מרה יהורהר'
 דרגילא הא קשיא ]ו[לא וומתה)ו(. לאחר .ארמרה יהורה[ ]ר' אירר ותנאי ראתה[.לא

 לאחר אמורה דתניא הא פי' לילה. במוף למיחזי ~ו[הא,ררגירא יומא בתחילתלמיחזי
 בשם הביא נדה הל' חיים ובארחות מ"ב. שבועות ובר"ן ל"א. בברכות תר"י עיין יא( : מ"ז נדהי(

 קפ"3, סי' יו"ד ש"ך ועיין ע"א. נדה יבכ( וכו'. שאפילו ד"ה : כ"ח מגילה תום' ועייןרש"י.
 בארחות ומובא יג( וצ"ע. אחרונים תקנת ולא מפורשת, משנה היא הלא תימה והיאמק"3,
 הרשב'4, וכתב חמדא. כרב דהלכה שכש, כטף( נ"ח: נדה יןש( רש"י. בשם נדה חל'חיים
 כרב דפמקו שכ"א מימן וראב"ן צ"ב מימן התרומה כם' דלא רבוותא, כולהו פמקודדהכין
 בנדה להק9 ולא ד"ת על להחמיר בכתמים רבנן דנזור האי בפירש"י : נ"ט נדה טן(הונא.
 רש'י עיין יי( יעיי"ש. מידי בכל ותליק לקולא בהו ואזלינן דרבנז עצמם כתמים ומיהונמורה
 מ"ג. נדה ימן( : י"ח שבועות 2 מ"ג נדה יון( יום. ל' למוף הזיין נשים דמתם היד כלבפרק



ג 7"ל לרש,י הפרדםספר
 דרנילא וומתה לפני  אמורה דתניא ההא יממא. בתחילת למיהזי דרנילא'וומתה
 בסופו ואפי' בלילה שווסרזה דמי יהודה ר' דקמבר ליליא. במוקלמיחןי
 אמר כ( היום. כל אסורה בסופו ואפילו ביום, וומתה ואם  הלילה. כלאמורה
 ושמרה ראתה ולא ובדקה ווסתה שעת ה ע ני ה יהודה: כרש הלכהרבא
 צריבה אינה טהורה בחזקת שהיא מאחר ואילך ומכאן לבעלה. טהורהעונה

 .'כ"( דתניא לשמש. בעלה[ שבא ]בשעה בעילה( )בשעת עצמהשתבדוק
 להן[ ]נשיהן )כשהן( המשתה ומבית האבל מבית והבאים והפועליםהחמרים
 אמורים דברים בטה ישיננת. בין עירות בין עמהן ושוהין ובאין טהויהבחזקת
 טומאתה בחזקת לעולם טומאתה, בחןקת הניחה אבל טהורה, בחזקתשהניחה
 שאלתינהו כהנא . רב אמר כ3( אמרינן ותו אני. טהורה לו שתאמר עדהיא,

 מבי רבנן אתו כי יהושע דרב בריה )ודרב( הונא[ ]ורב פפא דרב ביתהלאינשי
 טהורה אם לשייולה ]הוא[ צריך אבל לא. ליה ואמרו ]בדיקה[, להו מצרכומדרשא
 לבערה דכל כג( דנדה קמא בפרק אמרינן והכי צריבה. אינה בדיקה אבל]היא[.
 ל41ו-% ולא לבדוק לא צריכה ואינה ופור'ט. נקפו לבו כן יאם בדיקה. בעייאלא

 לקוץ טמאות ]והמפלת[ )והכלת( והיולדת ה נד ה ,וומתה: שעת שיגיע עדמבעלה
 ואמורות כו( מאיבריהן, ]חד[ בא ליגע לבעליהן ואמורות כה( ]חלה[כד(

 הרנל מפני  ועמהון  שיהה  להרבות  ואמורות  כש(  לפניהם ולהתנאותלהתקשט
  אדם בני שהרי בעלה. אצל הן טהורי4 הןה בןמן בהז נונעת שהנדה כליםעבירה.
 עלינו שיזרוק עד לעולם יטהרו ולא ובשרץ  המת  ובאהל בקברות  טימאין הזהשבזמן
 בהן לינע מותרין בהן נונעת שהנידה כלים כך לטהרינו. טהורים מיםמלכנו

 בקערה כח( עמה, אוכלין  אנו ואין עצמינו על אנו -מחמירין אבל בהן.ולהשתמש
 נוגעין ולא *ל( מושבה. על יושבין ולא כל( מאכלה, משיורי ולא *כח(]אחת[
 ונותנין ממנה ירחיק שיוכל מה וכל *ל"( מירה. כלום מקבלין ולא. ל(בבגדיה,

 ובעת טומאתה. בימי להשתמש וכמת וכר ומדין ומטפחת וקערה מים כלי להאנו
 ויטהר.  ידיה אתה  אשר וכל הכתם, מהם ומעביר במים הבנדים מכבמתטהיתה
  ליכא.  טומאה  אימור אבל עבירה, הרנל מפני לנהנ, לישראל יפה ןהומנהנ
 בם6ר, ומלינע ל3( בנידותן הכנמת בבית מליכנם שנמנעות נשים וישל"(

 מפני אם עושות, הן טעם דמה כך, לעשות צרוכין ]וא"נן הוא, בעלמאחומרא
 בו נכנמת למה טבילה אחר אפילו כמקדש, הוא הכנסת שבית הןשמבורות
 כן ואם בכרת, בו נכנם אם שמשו והעריב טבל שכבר כפרה מח,'מריוהלא
 תכנמו, כמקדש אינו ואם  לבא, לעתיר קרבן שתביאו עד לעולם בו תכנסולא
 שאינו למדת הא שם4 ונכנמיי ושרץ נפש טומאי בעלי כולנו שהריועוד

 ואשריהן: עושות ויפה להו מהרה )1(מקום אנל[ ליכנם, ויכולתכטקדש
 דפום המו"ל כנףי( שם. כנ( שם. בנכנ( שם. ותום' יש"י יעיין י"ב* ניה כא( שם*כ(

 ועיין והאורה. הטח"וו עפ4י בפנים ותקנתי טובן. בלתי כי להורות כוכב סיטן הציגווארש~י
 ואילך מכאן : ס"ד שבת ככן( : י"ג שבת תום' כנך:( סק"ו. הנר"א ובביאור פ"ח או"חשו"ע
 ח"א באו"זהעתיק

 ה-

 3דה להלכות ונתכוון נדה הלכות פמקי בשם ש"פ מי' נדה
 פי"א רטב"ם עיין כךץ( פ"פ. דר"ן אבות וגי( . חומרות בכטה עליו שחלק הע"שטרש"י
 רש"י בשם הביא וכן. ובכשט. הי"א מומ"א טהל' בפם"ז וכן ובראב"ד. הי"ח א"במה)'
 ( כךץ * ה'. אות רצ"א סימן פ'א שבת בשלה"נריא"?

 טובאן
 קצ"ה יו*ד ברט"א

 'יו"ד פור עיין כנמן( סק'י. הנר"א ובביאור מק"פ ש"ד יטם ועיין נדה. הלכות בשםמ"נ
 כתבו שם  תום'  )8( : י"נ שבת *ל( אסור. ייטיבה דאף טשטע ורש"י וטדברי ובב"י.ק"צה
 בארחות לא( ליתא.. ובהאורה בטח"וו *לך44( ירוחם. רבינו ועיין וכו' בכך טהר היהיטרש"י
 ובהאורה במח"וו ליתא לבב( תפלה. מהל' פ"ד ובהנ"מ רש"י, בשם הביא נדה הל'איים



 י"ל לרש"י הפרום 'פפדר
 ]נקיימן יום לץ' בין הנשים, כל כשאר הן היי דם שראו ומניקה ת עובר מלג(
 שבעה ]ואותם לעיל. כדמפורש נקיים ז' ]מופרת[ שפמקה ה ד נ : לטבילהבין

 חוץ אלא למנותם, מתחלת ]לראות )ש(פומקת ]שהיא[ מיום לא מונה[שהיא
 ולפיכך שפומקת[ יום אותו שסופרין כותיים מנהג שזה שפומקת, יוםמאותו
 שיום לפי לה( בגמרא ומפהש מערימתן. נידות כות]י[ים כנות לד( דתנןטמאות.
 נקיים ז' ]למנות[ נודגת ישראל בנות ולפיכך ז'.. למנין סופרתו בושפומקת

 או ב' ואם והוא. ז' מונה אחד יום אפילו רוגה שאם בו, שפומקת יום מאור,וחוץ
 בר' שלמה רבינו הרב על שחלקו אנשים היו וכבר לו( ) והן: ,ןל'טהמה
 להן והשיב ז'. למנין מופרתו בו שפומקת מיום אומרים, שהיו בכה, נ"עיצחק
 שיום לפי מעיימתן נידות בותי]י[ם בנות כן שעל הם. ממזרים בניכם כן אםרבינו

 שהשיב אחריו של תשובה ]ה[ מן לו והשיבו לץ( שבעה[. ]למנין מופרתו בושפוסקת
 והשיב ככולו.[ היום מקצת לן. קיימא ]דהא נספרנינ[יה, נמי אנן ואטר אחא רבלמ(
 וכף.( כן אם )אחא( רבנא[ שהשיבו בצדו, אהא רב של תשובת והלא רבינולהן
 לשנים וכן שפמקה. מיום חוץ נקיים ז' מונה א]חד[ יום אפילו רואה שאם העידווהם
 שהיא ימים שאותן ]פ,[ ענל[ ואנף[ נק*ים: ז' שתשמור עד ימיה כל וכן ימים לג'או

 שהרי נקיות שום עליהן יקרא שלא התורה, מן טמאין ישנן מהן למנותמתחלת
 שהרי למפירתה להן ויעלו אותן ומונה משלימן כן פי על אף נקיימא'נן
 בזוב ביולדות דאמרינן מפירתה. לימי לה שעולין דאורייתא מזבה הן חמוריםלא
 תורה. דבר מעיקרא טמאין שהן פי על ו'אף נקייפן )ל(שבעה ]למנין[כפ*רתה- לימי לה עולין לל( בהן רואה שאינה לנקבה, ושבועיים לזכר זן הן לידתהימי

 שיעלו זיבה ספק אלא שאינה זאת שכן וכל כנדתה. שביעיים וטמאה לכ(-]בדכתיב[
 ]שבאו נקיימ שבעה לטניין )יעלו( בהן רואה שאינה ]ה[ן' ימי)ה( מותרלה
 תי~ובה ומכאן )ו"( מעיקרן. טמאין שהן פ]י[ ע]ל[ וא]ף[ הומר[ מתוךעליה

 ]ימי ז' כך ואחר ]תהלה[ נידוהן ימי ץ' וז'. ז' ]להמתין[ צריכות שהןלאומרים.
 למפירת ]להן עולין אינן עיק- כל טומאה בהן שיש הן' שאותן ]הן[ וכמבוריןנקיים[,
 שהיי כן, ואינו וטמאין. מלוכלכין הם והלא נקיים יקראו איך כי נקייותה.ימי

 כ]ל[ נקייותה ימי למפ*רת לה עולין כאלון טמאין שימים ודאית ,בןבהמצילו
 לפ4 ליבונה, ימי אה-ונים ז' לאותן שקורון אדם בני יש ועוד ודאית: שאינה ןאת[ש]כן

 הטומאה מן עכשיו פורשות אינן וכולן נאים. -בגדים ומתלבנת בחמיןשמתרחצת
 עושה שהאשה טלאכ)א(]ה[ כל לבעליהן ועושות בעליהן. עם ושותותואובלות
 שלה*. הליבון באותו ורגליו ידיו פניו והרהצת המטה, והצעת הכים, מזיגתלבעלה.
 יאכל לא בו כיוצא א', בפ]רל[ )וג( שבת במ]ם'[ ששנינו כמו גדולה, רעה וזוענ(
 ]ש[אמרו לעבירה הרהקה לעשות בו, כיוצא פי' עבירה. הרגל מפני הזבה עםהזב
 דמתוך עבירה. הרגל מפני הובה עם טהור שכן וכל הזבה, עם הזב יאכללא
 אליהו דבי תנא )נד( עלה, ותני בכרה. שהיא זמה לבעול יבא מתייחדיןשדן

 הרבה הכמ*ם תלמידי ושימש הרבה ושנה הרבה שקרא אחד באיםמעשה

 נדפוס לו( ל'נ, "כ לה( ל.א: 'נרה לו-( ו': נדה לג( פ'ה. א,.ח ברמ.א רש.' בשפכ.נ
 עד להפניר צריך אך כתבם. רש"י תלמיד.-של איוה כי במסגרת, האלו הדברים נסגרוקושטא
 קצ"ו. מימן ריש יו"ד ב"י עיין לן( התלע~וד, דברין שם עד כי נקיים" ז' שתשמור "עדתיבות

 חמא, בר רמי דגירסא ושם ל"ג, נדה לןץ( תרי"ה, סי' לר"ת הישר ובסמר ש"כ סימןובראב"ן
 הל' י"א פ' רמב"ם עיין כה~י( ה'. י"ב ויקיא כץ( אביי, ד"ה ע"א ל"ז נדה תום' ע"ןלבמ'(
 ששניט ממה לה "והשובה שם וכתב ובהאורה, במה"וו אלו לתיבות ליתא י*בן( הי"ד,א"ב
 ובתו"מ מ"ב אבדר"ג .עיין וכו' אחד בתימיד הני' י,צם ,": שבת כץף( 1, 21בת לץנ,(י..ו"'



ה ז"ל לרש"י המרדםממר
 טדרשות ובבתי כנסיוק בבתי וטחורת תפיליו נוטלת אשתו והיתה יטיו נחצ'ומת

 הרבה שקרא ושעלי ימיך. ואורך חייך הוא כי מס( בתורה כתוב להם..ואומרת
 היה ולא ימיו. בחצי מת .ועתה *מו( הרבה חכמים תלמירי ושימש הרבהושנה
 מהו נדותיך בימ* לה אמרתי אצלהו נתארחתי אחת פעם דב-. שמחזירהאדם
 מהו ליבוניך בימי בי. נגע לא קטנה באצבע אפילו ושלום חמ ]לי[ אמרהאצליך.
 עלתה ולא בשר בקירוב עמ' וישן. עמי ושת)י(]ה[ עמי אכל לו אמרהאצליך,
 לרבי דעתו]עלן

 פנים נשא שלא שהרגו ה]מקום[ ב]רוך[ לה אמרתי אח*,
 אתא ]כי  תקרג.  לא  טומאתה בנדת אשה ואל  מו(  תורה  אטרה שה*ילתורה.

  מז( לבינה. בינו מפמיק מינר אמ-י במערבא הואי.[ אחת מטה אמר דימירב
 והוא וטעמיה, המשנה מתומות להמבירו הרבה, ח]כמים[ ת]למיד"[ ושימשפי'

 מעלה של בישיבה שמע ואליהו  ראשונה  ראייה של  ז' כל נדותייך, תלמור.הנקרא
 משאר נדה אימור לה שאל ולפיכך ח]כם[. ת]למיר[ אותו נענששלפיכך
 שהיה לפי הליבוזן על כ]ך[ ואה]רן תחילה נידות אימור על ששאל ומהאימור]ים['
 דשמא  אצליךז מהו נרותייך בימ* לי א*מרי בח"יך לה, אמר וכן  שתות~ורהיריצה
 ]והשתא וכו' ושלום חם לו, ואמ-ה ימים. בק~צי ממ( נכ*ת לפיבך בהנכשל
 ליבון ימי ]ו[אותן  על(  כוץ.  לו  אטרה  אצלך.  מיהו  לבוניר  בימי  מיהא  ליאורי

  שהחמירו  ז' אותן ולא התורה, מן בהן  יושבת  שזבה  נקיים ז'  הן אדיהו להששאל
  תלמיר איתו  שהרי  התורהי  כרין  עריין  מחזיקות  היו  ימן  שבאירע* לפי הם. עש:מןעל

 וכו'. אחד בארם מעשה דתניא התם, כדתניא נ( התנאים, בעת שהיהמצינו
 בכל ]אמרה[  )חימ*א( היא  שהרי  היתה. וא*לד זירא ר' מימי .הומראואותה
 היתה שלא בפ"רוש מצ"נו רבי וצימי ]היה[, התנאים במיף שלב]י[ ועודמקום
 א]חר[ יום ראתה שאם רבי התקין כ"( דנדה אחרון בפ*ק  רתניא  חומרא.אותה
  זו  ותקנה  נקיים.  ז' תשב בג' והוא. ששה תשב ימ*ם( ג' )או ב'  .והוא,  ששהתשב
 אותו של שהליבון מכאן למדת הא זירא. ר' של לאותה דומה אינה רבישל

  שמופרת  ןבה  בגון  בנ(  ליבוניך,  אלא בעצמן, עכשיו שנוהגות כזה היה לאתלמיד
 תראה שמא לבדוק לבנים בנדיס לובשת להיות צריכה והיא משפסקה, נקייםז'

 ואל לה  דקאמר  והינו  נקיים* זז  אותן  אטורות התורה שמן כג( מפירתה,ותמתור
 טומאתה, כנדת וזבה. נרה תורת לבל היא גמורה דטמאה ונו' טימאתה בנדתאשה
 בהווייתה  בנרתה,  מתהיה דמ-בינן בנרתה לעולם הוא לטבילה במים שתבוא עיפין

 קירוג ולאו ורחבה, הויא ]א[חת מטה נד( כהנים בתורת במים. שתבוא ער-]תהא[ן
 כו חוגרות שהיא בגד בלע"ז( )פוייצנ.ט נה( מ*נר בהכי. דשרי ומבר ]הויא[בשר
 כשהיא רגליה פ"מות שלא לאשה כמבנמיים והוא . כו( ולמטה ממתניםומניע

 שמתרחצת פי על שאף מתוכו למד ואתה ב-ייתא,  הרי משבה,  הרי לבד.בחלוקה
 דם ראיי,ת בלא. ולבנים נק*ימו ]והן  ן'נקיים באותן בבגרים ומתלבנתבחמין
 שלא לפ* בזמנה*  שתטבול  ער  טומאה  מירי  יוצאה  אינה  בן  פי עלאף

.

 ובהאורה במה"וו *כמן( כ'. ל', דברימ כפןה( קצ"ד. יו"ד ח"ם תשובת ועיין וכו' בימישנתי"ג:ד"ה
 במח"וו ליתא כןדץ : י"ג שבת רש"י ישון כמן( י"ט, י"ח. ויקיא כןו( וכו/ מת" מה "מפנ*המ'

 ובמנהיג וכו' מהלמא ה"ה מ"א. כתובות ותום' בימי. ד"ה י"ג: שבת תום' עיין כמכן(ובהאורה,
 במנהיג ועיין הוי ר"ז קודם מעשה דאותו מהתם משמע איך להבין זכיתי לא נ( נדה.הל'
 שבת רש"י ב"כ נך( ובהאורה. ליתא:במה"וו ננ( : י"ג שבת רש"י נבן( מו. נדה נ*י(שם.
 מוהדוה "דמרבינן במירש"ן לתקן וצריך % ס"ד שב) ובמם' מצורע פ' פוף ממרא יעיין :י"נ

 ז מאכ"ל אחרינא לדרשא לה דמוקי ,דלזקנים לרעשץ . שהקשה בחידושיו ריטב"א עייןבנדתה".
 פט"ו. ובתנדבא"ר י"א. והגינה ע"ח.  יו~א תום'  ועיין ה"ר.  מהאם"ב פ"ג  לרמב"ם  שכיוןואפשר
 ליתא נן( בהאורה. וליתא במח"וו. וכ"א פורציינפ. י"ג: שבת כרש"י נוק( קצ"ז. יו"דובב"י



 ז"ל לרוש"י הפרדםממרן

 אמורה כך כל שעשתה פי על ואף ושאובין. חמין במים טהרה שוםמצינו
 עושה שהאשה מלאכות כל נת( כתובות בממכת כדתנן לבעלה.לינע

 ידיו פניו ורחיצת המטה והצעת הכום, ממזיגת חוץ לבעלהן עושה נדהלבעלה,
 ומתוך מלאכות. משאר יותר ]אלו[ )זו( במלאכ)ה(]ות[ חימוד שיש לפיורגל'ו,
 שיש פי על ואף בהיכרת. הריזו טבלה שלא ]ז[מן ]ו[כל עבירה. לידי באיזחימור
 ב""נת(

 גבה על ]ב[בשר נמ( שוה[ בגזירה ]כרילפינן, ילפינן(. )כדי נקיים זן
 לפי בהיכרת. ישנו טבלה שלא זמן[ ]כל )וכו'( עליה הבא. זבה דמהגחלים.
 ואלפיים מאה תשב ואפילו שתטבול, עד לעולם טוסאה מידי יוצאתשאינה
 טבילה. אחר והן ק( תטהר. מעשה אהר תטהר ואחר נל( כדאמרינן,נקיים,
 אסור ולפיכך שתטבול. עד לעולם טומאתה מידי יוצאה אינה נמי נידהאף

 ואפי]לו[ נוהג רבי ראאיתי כך ק"( שתטבול. עד ]לעולם[ . בעלה אצלליקרב
 וכי תאמר ואם פורש: היה לידה מידו אחר דבר שום או מפתחבממירת
 והבין דע בחמין* עושות שהן טהרה זו מה טבילה, נדה שצריכה ]שמצאנו[מאחר

 שלהן בגדים מהליפו]ת[ היו .טומאתן שבשעת לפי מלבן. עושותשהנשים
 עכירה הרנל לידי יבואו ולא בעליהן על שתתגנו כדי מכוערים בגדימולובשות
 שהיה לפי נאים. בגדים ולובשות רוחצות היו לשבעתן פומקות שהיוולאחר
 התחילו האשה, ליבון ימ4 ]כתוב[ ראו וכאשי כך. כל להתגנות להזקשה
 והנשים קבע. לעשות והתחילו חכמים. בהן שדברו ]ה[ימים הן שאלולומר,
 ]דאמרינן[ דהא כן. לעשות ואמור ]ה[ימים. באותן בעליהן את משרתותהיו
 קאמר. שתטבול ]עד-[ )ועוד( עבירה הרגל מפני הזבה עם הזב יאכללא

 בעלה[ ]על לעולם ומתגנה רוחצת ואינה מתלבנת שאינה האשה כח-.ויישר
 עד נמי ישנה כך טומאתה בעת בהכרת שישנה שכשם הטבילה. אחרער

 אשר חולה רעה יש ועור : תתלבן.[ לא ]ולכך פירשתי. כאשרשתטבול.
 התחילו שלהן, ליבון בימי שעושות רחיצה באותה שנהגו שמתוך בה.דבקו

 כהילכתה. שנעשית לטבילה ממוך רחיצ)ת(]ה[ )ה(עיקר ושכחו קבעןלעשותה
 מן רהוקה רחיצה אךתה שהרי גמור, ממזרות לידי ]ש[באורע )אשר(וכמעט
 עולה ואין חציצה. בהן ויש וגרבים, חבורות כל עליהן יבשו וכברהטבילה,
 נדות. בועלי וב]ו[עליהן בנידתןן נבעלות ]ו[נמצאו בה, ומשמשות להןטבילה
 ולהשפילו מנהג, אותו ]להשכיח[ )להשבית( מצוה ולפיכך במזיד. בהכרתוכולן
 אלו- לא לומר התחילו קבע אותו שעשו שמתוך מעליהן. ולהעלותוק3(

 שבת בממכת ]רבותינו[ )רבוי( שגזרו דהוה מררי מטהרין[ אלו ]אלאמטהרין
 כן. כמו לומר שהתחילו לפי טמא. שאובין במים ורובו ראשו שהבאקג(
 ולשרות בהמין. עצמה את ולרהוץ ללבן צייך לטבילה ממוך מקוםומכל

 דנדה. ]אחרוןן בפרק ,התם כדאמר ולחופפן.שערות]ה[

 קד~

 סמוך רבעינן
 קטנה חבורה שאפילו בשרה. על דבר הוצץ יהא שלא כדי טבילהלחפיפה
 חייצי לא יומי תלתא ער דכומילתא ריבדי הני קמ( התם כדאמרחוצצת.
 יבשין. דהוויין משום חייצי ואילך מכאן לחין .להו הוי דאכתימשום

 ואיכא : בשרה כל בהן לשרות חמין חפיפת צריכה ]ל[הכיואמטי)ל(
 1בהאורה נטה.11 *נן( ממקרא. ד"ה שפ בת1נמות 1עין ס"א. כתוב1ת נו( ובהאורה.נטח.וו
 נדה מצורען מ' מו" מפרא נט( מבוא. עיין נןץ( "שישבה" צ"ל ואולי תיבות לשתינחלקו
 ד"ה : י"נ שבת בתום הובא כפא( במח"וו. 'ליהא כפ( שנ"פ. נדה הל' ח"א או"ז ועיין :סז
 י"ד. שבת סנ( אחרת. גי' ובהאורה מח"וו עיין כפבנ( מהלמא ד"ה מ"א. כתובות ובתום'בימי.
 מ"י' ניה סה( ס"ח' ניהסד(



ן ז"ל לרש"י הפרדםטמר

 ]ע[ל]י[ה ונמצא ועלתה טבלה קו( רבא דאמר הוא. בנוף דחפיפהלמשמע
 לא ]ואם ולמבול, עוד לחוף צריכה אינה טבלה, לחפיפה ממוך אם ק,( חוצץדבר

 לחוף צרוכה אינה טבלה שחפפה יום באותו אם דאמרי יאיכא ולטבול. לחוףצריכה
 דבר לה ונמצא ומדקאמר בכ"מ. לן קיימא ]ו[הכי דאמרי. כאיכא והלכהולטבול.[
 שנא מאי בראש דאי הוא, בנוף דהפ*מא אלמא קח( חפיפה בהדיחופץ

 מ]ינה[ ש]מע[ אלא הגוף. משאר טפי[ הראש ]נבי דנקט ]חציצה[)רהיצה(
 דהא ואומר]ין[ הפיפה באותה שטוענין ויש מ]ינה[. ש]מע[ ]הוא[דבגוף
 שמוצאין הפיפה דומיא קאמר. הראש חפיפת טבילה, לחפיפה ממוךדבעינן
 באדמה. ראשו כ( יחיף יא קט( נזיר ]נבי[ דאמרינן נזיר. שעםבראשן

 סמוך מצריכין אנו ]אין[ כך ומתוך כ"( הוא. בראש יאת שחפיפהואמר]ינן[
 ]ב[ראש. חפיפה מצריכין ראש ט3( שפת על אבל בגוף. חפיפהלמבילה

 כג( דאמיי]נן[ בגוף. ]מצינו[ חפ*פות כמה שהרי דבריהם על ,להשיבויש
 ]ב[שמן. יסוך ולא יחוף לא זה הרי בשרו על כתוב שם לו שישמי

 והבורה. גרב על להופפה שדרכה משיהא דחפיפתא, משהא הא. כד(ואמרינן
 יש בפירוש שהרי אח-ת. .תשובה יש ועוד הוא. בגוף שחפיפה למדתהא

 מהו, כט( התם דאמרינן בגוף, אלא אינה חפ"פה שאותהלשטוע
 כו( גטתהוף

 ]ממורא[ )ממורת( הנינא ורב שרי ןוטרא מר כז( בלילה ותטבולבליל]ה[
 עובדא הוי הכי לאו[ ]ממורא, חנינא לר' אהבה בר אדא רב ליה אמראמר.

 נחמן רב ועייל כעסה, כח( דא"קנטי גלותא ריש מרי דאבא ביתיהבאינשי
 למחר. אתיית תימגי השתא אתיית מאי ליה ואמר]ה[ לפייומה. יצחקבר

 להמיק המרת עבדי ]כלומר הפרת. דודי הסית טשטקי חמרת עבדי להואמר
 רהיצה. בשעת עליח]ן[ לישב המרת טשטקי מים[ בהם להמם המרת דוד*האש,
 האי כולי לחפיפת.]ה[הראש ואילו שורפינדא. ]שקורק[ רחיצה אותה דרךשכן

 )לכיכם( אתתא וצריכא מינה: שמע קאמרן הגוה לחפיפת ודאי אלאמבעייא.
 בהנה ימצא שלא כדי שיניה את ]ולנקר[ )ולנכר( שערה כט( את]לפרכמ[

 ט"( של ]ב[שפחתו )של( מעשה ט(, כדאמרי]נן[ קימם ולא בשר ולא עצםלא
 לה ונמצא ועלרןה שטבלה רביבית

 עצם,
 טבילה ר]בי[ והצריכה שיניה בין

 )י(חוצ]ץ[ ]יהא[ שלא הזבל מן לינקר כדי צפורנים תגלהת וצריכה ט3(אחרת.
 המתרים בית אבל דחייצי, הוא ובצפורנים בשינ.ם מילי והני המבילה.בפני
 כדתניא, הדחא. צריכין כן פי על ואף ]טבילה. צריכין אין הקמטיןובית
 המים. בהם שיבא צריכין[ אינם המתרים ובית הקממים ביתטג(

 ואמ-
 מקואות. הל' ובמרדכי וכו' אם ד"ה ע"ב ט"ו נדה תים' מח( האייהי עיין סז( : ט"י ניהסו(

 נזיר כמכן( שם. ובב"י קצ"ט יו"ד ובטור וכו' ושתהא ד"ה מ"ב ב"ק תוטי נדהי ה' לאויןובטמ"ג
 באדמה, ראשו יהוף "לא הגי, ל"ה: בביצה אבל באדמה. יחוף כמא רק איתא שם במשנהמ"נ.
 הני ובהאורה במה"וו ן3ב2( ובהאורה. במח"וו עיין ע3א( "שערו". הג"י ובהאורה במה"ווונ(,
 עג( בראש. המימה מצריכין הים שמת שעל במדינות דר"ל שם המו"ל ומי, הים" שמת"על
 ונר( בשרו. על סם לו שיש מי שגרטו ויש "כתוב" תיבות חטר ובהאורה ובמה"וו : ק"כשבת

 הסדר. מהומך שלמנינו בבמרא ,3ן( במה"וו. ליתא . ,3ן( : ס"ז נדה .עון( : י"וכתובות
 ראשה את ובהאורה במה"וו עמן( ובהאורה. במח"וו ליתא עךן( שינויים. איזה עוד שםועיין
 ועיין דמקואות. מ"ה ומשנה תוממתא פ4בנ( ובהאורה. במח"וו ליתא פא( : ס"י נדהפ(

 הפוטקים. וב12אר בת"ה וברש3"אברא"ש



 ז"ל לרש"י הפרדםסמרוץ

 הראוי מקום בעינן לא מים דביאת נהי ]עולא[ )שילא( ]רב[ בר רבהפד(,
 אין לבילה הראוי כל זירא ר' דאמר טמ( זירא, כררן בעינן מים בולבא
 רקאמר והיינו בו[. . מעכבות בילה לבילה ראוי ]ושאינו בן מעכבתבילה
 אשה שתהא ביתו ' בתוך ארם ילמד לעולם מה רנדה אהרון בפרקרבא

 פיה לפר!וח צריכה שאינה פ]י[ ע]ל[ ו]אף[ ( פז במים. קמפיהמריחה
 אפילו טבילה, בעי ולא היא, הסתרים בית דהא בתוכה. מיםולהכנימ
 מעכבתו* בילה אין .לבילה הראוי רכל זירא, כ]דרבי[ בהן פמלה הציצההכי
 הני אתמי דכי למימר ליכא והא בעינן. מ*ם לבא הראוי .מקום נמיהכי

 לא. לבעלה אבל אתמרן לטהרות נידה בממכת )ב(]ד[חציצהשמעתתא
 וכל דתניא החולץ. בפ-ק פל( ביבמות כדמוכח הכי. למימר ליבאפמ(
 בנירה נידה והא ובנידה. משוהרר . ובעבד בנר חוצ'ן בטבילה, שחוצץרבר

 בנירה דאי משוחרר, ועבד דגר דומיא, האימור, להתיר מיירין]לבעלה[
 הטומאה[, את ]לטהרלטהרות

 צ-יכה.
 לטבילה. מיפמלא דחציצה למימר

 במים )ורחין 5( כתיבא לטה-ות האדם את לטה4 נבי דחציצה עיחרוהא
 כלל. טבילה ולא הציצה לא כתובה לא נידה ונבי וגו'( בשרו )כל(את
 )או( ועוד בהז. פמלה ]ד[חציצה להו ילפינן יו(מהתם טבילת כולהואלא

 אלא שיץ, וטמא מת מטמא טפ* נדה רנקט שנא ]מאי מיייי בטהרות]אי[
 )בממבנת( דגרמי מפרים דאית ג]ב[ ע]ל[ וא]ף[ מיירי[ לבעלה בנדהבוראי

 כי שמעתתא, הני ככל הילבתה )ו(]ד[לית שמעתתא דההיא]בממקנא[
 גרמינן ולא הוא. גמור שיבוש לא. לבעלה אבל בטהרות נמי 5"(איתמר
 מירי דמיא לא מילתא וההיא לקיש. רייש ממילתי מייעתא מייתי רהאליה,
 אמר 5כ( לקמן גרמינן והכן לעיל. ראמרינן שמעתר!א ]לכל[ כוו[ידה()כלל
 דריש ה4ש כי גרסינן, ולא גדילר!דה. ררך ) אל4ו תטבול לא אשה לקישריש
 הנהיגה וכן ל*ה. גרים לא הגרול 5ג( מנחם בר יצהק ר' של ובמפרולקיש,
 שיניףהם לחטוט עירה. בנות אר! משמו)ת( 5ה( כללט 5י( מרתאחות4
 צריכות תשובתו. והילך ע[דן[. נ]שמתו[ 15( רבינו השיב וכז טכילה.קודם
 דבירן ג]כ[ ע]ל([ דא]ף[ שיניהם. ]להטיט[. )לחצות( ,טבייתן בעתנשים

 כר' *15( בעינן מים לבוא הראו* מקום מים. ביאת -צריכין איןהמתרים
 אמרו של4ש לומר והבא וכו' בו מעכבת בילה אין לבילה הראוי רכלזירא
 בכרייתא שנינו לא. לבעלה אשה ל]ענין[ אבל טהרות, לענין אלא כןחכמים
 ובעבד בגר חוצץ בטבילה שחוצץ דבר כל 5ז( ליבימתו, רההולץבגמ-א
 פשיטא, לטהרורן ראי עמקינן, לבעלה ודאי 5ח( והכא ובנידה,משוחרר
 שאין וגר משוחרר דעבד דומיא ועוד טמאור!י 5ל( משאר ש]נא[מ]אן

 -נדה כאה( : מ"ו נדה ועיין רבא 4ימר גרם ובהאורה י,שלפנינה כמו נרם במח"יו פו4( י מ"ו נדהפ"3
 83הן( ובהאורה* במח"וו ליתא כ8ח( מקואות. דממי בם"ה נה מש כשי( : ס"ו .נדה פשן(שם*
 בשרו את עורח*ן פ'* י"ד, ויקרא קרא 'טמבי4ש מה"וו ועיין ט"ז. מ"ו, ויקרא (ב( : מ"זיבמות
 2ב4י( ההסגר* כוונת אדע ולא במסנרת וגו'" * . . "ורחץ תיבות נסנרו קושט4ו ובדפוםבמים"
 במ4וא* ועיין א, לית ובהאדרה במה"וו ןבכ( מ"ז* נרה 2בבן( לטהרות. "ההוא : ובהאורהבמח"וו
 בלל"מ* ובהאורה "בילא" במהמוו(בך(

 מנחם. בר יצחק ר' של מ'טמו שברן( במבוא. ועיין .
 תיבות ליתא ובמח"וו : מ"ז יבמות 2בן( : ס"ו נדה *4בן( נ"ע. רש"י השיב וכן במח"ווןבך

 מהרות"* במח"וו 2בב%( לבעלה" "בנדה במח"וו 2בדן("ליבמתו"*



ט ז"ל לרקש"י הפרדםמפר

 להוציא שלא כן, להורות אין. אבל והיתר, לאימור אלא טהרות לשוםמבילתן
 בשפחתו רבי בית -של ק( מעשה ]דההוא[ )דהווא( נעוד הראשונות. עללעז

 ]ו[אם אחרת. טבילה רבי והצייכה שיניה בין עצם לרה ונמצאשטבלה
 היא דמימרא חדא, כרבים, הלכה ורבים ויחיד הוא, יחיד)ה(א]ה[תאמר
 ק"( יאמרינן וקבעוה. עלה ממוכו בתראי דרבנן ועוד עלה. דפליגוליכא
 קמטיה בית מדיחה אשה שתהא ביתו בתוך אדם ילמד לעולם רבאדרש
 . ק3( - לבעלה. ]אשד[ לענין מוכחא שמעתתא .ההיא וכולדק ממקנא. עדוכו'

 שפמקו שמיום טהרות, .היו לא רבא ובימי אשה. שנא מאי לטהרותדאי
 לזרוק ישראל מקוה שיבא עד. טהרה לנו ואין מר,ים, טמאי כולנו חטאתמי

 ע]דס. נ]שמתו[ קד( יצחק בר' שלמה קג( לטהרינו. טהורים מיםעלינו
 יחוץ שלא וגרב חבורה וכל גלד כים ]מעליה[ -שתמיר אשה צריכהועור
 ]לפי )לפני( חוצצת, אינה ימיכם שלשה ]עד[ הקזרה של ומכדץ בשרה.על

 המכה[ על שעלתה לפי חוצצת, ואילך מכאן ופרהוחה, לחה המכהשעדיין
 )ט(]ת[לתא ער דכהמיכ(תא ייבדא הני חמא בר רמי כדאמר קס(קרטיפנא.

 קצירא, שקורין קו( שבעין ]חולה[ )לפלוף,( חייצי ואילך מיכאן הייצי, לאיומי
 אינו לה שבעין לפלוף ק(( מר, ]דאמר חוצץ יבש אם חוצץ, אינו לה~ים
 גיניה פותחת אם לירוק. כשמתהיל יבש נקרא ואימתי חוצץ[. יבשחוצץ
 דאמר למטה,- חוצצת ביותר עיצמת ואם למעלה. חוצצת העין ]גב[ביותר
 לה עלתה- לא ביותר עיניה שעיצמה או ביותר עיניה פתהה קמ( יוחנןרבי

 ומרחקת כפיה ופורשת וכמכאן לכאן זרועותיה פושטת כשטובלת :טבילה
 אשה לקיש ריש האמר קי( ביניהם. המים שיבואו כדי מזו, זואצבעותיה

 אורגת כשהוא אשה[ של דרכה ]שכן גדילתדה, דרך אלא תטבוללא
 נימא הונא[ ]רב חנא( )בר בר רבה אמר קי( ולכ4ן. לכאן זרועותיהפושטת
 יוחנן ורנבי[ קי"( יודע. איני שתים חוצצת, אי' שלש חוצצת, קשורהאחת
 ורחץ קי3( בברייתא גרמינן והכי )אין( אחת ]נימא[ אלא לנו אין ]אנו[אמר
 בשרו את למים. בשרו ביי חוצץ דבר יהא שו[א במיכם, בשרו )כל(את
 בממכת דשמעתתא .מממקנ~י שמעינן שערו. ניהה ומאי לבשרו. הטפל]את[
 שאינ)ו(]ה[ בין מקפ)י(ד]ת[ בין אחת אחת קשור שערו דרוב קיד( קיג(.נדה

 ולחוף להתיר וצריכאכקעו( טבילה. ]לה[ )לו( עלתה ולא חוצץ,מק)י(פדנת[
 ושלש:שערות ושתים חוצץ. ומקפ)י(ד]ת[ בשרו קסז( מיעוט נמי אן ולטבול.בממרק
 דבר כל ושאר הוצץ 4ינו מקפ)י(ד]ת[ שאינ)ו(]ה[ בין מקפ)י(ד]ת[ בין יחדקשורין
 שנייה. פעם ולטבול לחוף צריכה בו מקפדת אם לטבילה, ממוך בבשרהדנמצא
 רתנן ל[בעלנד[) ומותרנת טבילה לה עלתה מקפדת[ ]אינו כך( )עשתהואם

 עליו מקפיד ושאינו _ חוצץ עליו המקפיד כל הכלל זה . קין( מקוואות,בממכת

 חתימת היא. .קג( כמיותר. ונראה ליתא, יההאורה במח"וו קבכ( שם* שם 3מא( י מ"ו נדהק(
 והנה קדי( נ"ע." רבינו השיב "וכן. לעיל שהובא התשובה. עלדש"י

 מלן"
 עדן" "נשמתו

 רש"י עיין כהף( מ"ה נדה 3מה( ז"ל". יצחק בר ,שלמה איתא ובמח"וו המעתיק. הופיףבחתימתו
 מ"ז. נדה מדץ( עוקבא". מר "אמר מ"ז. נדה מן( קצידה* למלוף. מ"ז.נדה

 קכם(.
 שמ. שם

 3מיג( פ') י"ד, ויקרא קינכ( ריו"ח". אמר "הכי במח"וו קיא( "רבא" במה"וו שם* שם3הי(
 במח"וו כהפיי( 'ולפבול". "לחוף במח"וו כהם~ך( רוב" "שאם במח"וו מיד( מ"ז.נוה

 מ"ז. פ"ט, מקואות קין(עוצעיה."



 ז"ל לרש"י המרדםממרי

 )לטבות( חייבת הזה[ ]בזמן )בזמנה( ד)ל(אשה מהתם שמעינן ועוד : חוצ"אינו
 מבעוד עושה אינה קימ. )אם( בשביעי, אותה עושה ואם ח' בליל)י(]לטביל[

 אם ]לשמש[ ביום פנאי לה  יהא שלא כדי החמה. לשקיעת ממוך אלאיום,
 פי על שאף בראורייתא, וראית אזבה דהיה מידי שתחשך. קודםבעלה
 ואהר קיט( כדכתיב י]ום[, מבע]וד[ לנקייותה בשביעי טובלתשזבה
 שצריכה פי על אף יום[ מבעור ואפילו תטהר. מעשה ]אחרתטהר

 זבה ולפיכך ככולו.  היום מקצרז  אמרינן מקצתו שיש כיון נקייםז'
 לעשות אמור הכמים אמרו אבל . תורה* דבר יום מבעוד לטבוליכולה
 ]דם[  ותראה מיד טבילתה לאהר תיבעל שמא המפק. לידי  הבוא שמאכן,
 ולפיכך למפרע, נירה בועל ונמצא שלפניהן מה כל ותמתור שתבעלאחר
 וכדאמרינן ביום. טובלרנ שאינה זו לזבה נמי הדין והוא כן. לעשותאמור
 למפק כולהו מכדי לרבא, פפ)י(]א[ קכ"( רב ליה אמר התם קכ(נמי
 )ישמעאל( רר' משום ליה אמר דשבעה, ביממא לטבול ]שויניהו[,יבות

 אבל תטהר[, מעשה לאחר אומר שמעון ]יבי תטהר ואהר דתניא]שמעון[,
  דתטבול היכא והיינו המפק. לידי תבוא שמא כן לעשורז אמור חכמימאמרו
 הילכך בשביעי. קכנ( רטבלה היכא )הכא( נמי הדין והוא השביעי,ביום
 ואפירו קכד( שמיני. בלי" או החמה לשקיעת ממוך אלא בן', קכג( תמבוללא
 שמיני בליל עבר שאם כנון ביום, טובלת אינה לזמנה הוץ לטבולבאה
 משום תטבול לא שמיני ביום אבל תשיעי. יליל עד ממתנת טבלה,ולא
 לעשות היא גם ותלמ)ו(ד ביום, טובלת שהיה מתה[ תראה ]שמא בתהמרך
 ידעה לא והיא ביום. אטבול אנכי אף ל~ום טבלה אמי ]ש[תאמרכן,

 משום לעשות שאמור בשביעי, עושה והיא בשמיני, היה אמה שעשתהשמה
 במקומות כמו ]גוים[ לה יזיקו  שמא  שמתיירא  האונם  מחמת  אבל ,בה.מפק

 מיתר. אחרות ומכנות פחדים או באבנים, או במקלות  אחריהםשרודפים
  או  מותר, דלילייא ביעתותא  משום  או גנבי משום למ"הוש  ראיכא היכאאו

 משמיני שתרצה יום, באיזו או תשיעי ביןם או ח' ביום טובלת , פינה,משום
 בזמנה בין נדה רב קכו( אמר קכה( נרה, בממכת אמרינן והכיואילך.
 קכמ( בתה. מרך משום קכן( בלילה, אלא  - תמבול .לא בזמנה שלאבין
 ארייותא. קכט( משום רתטניא ביומא ]אטניל[ )אמר( אבין בר אידיורב
 קל( צינה. משום )אמי( יהורה ורב גנבי. משום )אמר( יעקב בר אחאורב
 דאיכא היכא הכי, למיעבד איכא נמי והאירנא אבילאי. קל"( משום )אמר(ורבא

 אינדה מהום ומכל בלילה.  אלא תטבול לא מכנה דליכא והיכאמ:נ)א(]תאן.
 קודם לטבול ויכולה קלכ( הכוכביכמן צאת עד[ ]להמתיןצר(כדה

, 

 שתחשך
 המפק, לידי אתייא דילמא קלג(, לה ניחוש דלמאי החמה. לשקיעתממוך

 ]פמק[ )מפק( נמי והתם בז', טובלת אפילו להוש, אין ובא ומהשיך]הואיל[

 מ"ז. נדה בהכנ( כ"ח. מ"ו, ויקרא מיכם, טובלת" "אינה ובהאורה במח"ת,מיח(
 מכבנ( שלמנינו. בגי' ובין"ף ולאביי", "ררבא איתא שלמנןנו בגמרא "מפא." 4מח"יוהכא(
 נדה קכנה( באת" "אם במח"וו 3הכנדש( ליתא. ובהאורה במח"וו כהכנג( "בשמיני"במה"וו
 רב "אתקין ' : שם בגמרא מכנדץ( שם. נדה מירש"י עיין מכנן( "רבא". במח"וו כהכן(ס"ז.
 הדורות סדר .ועיין אבין" "בר ~יהא שלמנינו ובגמרא דתמניא". ביומא למטבל בגרשאידי

 כהלבנ( שם. רש'י עיין קלא( "רבא". שלמנינו בגמרא כהל( אריות. מי' הסכפן(וביוחסין.
 משונה. הני' ובהאורה במח"וו מלג( ליתא.בהאורה



יא ז"ל לרש"י הפרדםממר
 בלילה, וטובלנת[ ביום ת,שפת אשה קלד( ]והלכתא[ )והילכך( :תלטודא
 "קלד( ]שממהרת[ )שמטהרת( דמתוך תחוף, לא טבילתה בליל)י(אבל

 שתתחוף מיטב חששא ]האי[ משום לאו ואי שפיר. חייפא 'לאלטבילתה,
 דאירע כנון ביום, חופפת ביום לחוף דאיפשר היכא הא טבילתה.בליל
 בליל חפפה דאי טפי, שפיר דהכי משום החולן ימי באמצע טבילהימי

 תטבול ולא שבת בערב ]חופפת קלם( שבת, במוצאי טבילתהשאירעה כנוי ביום, לחות- אפ.שר דלא והיכי שפיר. חייפא לא אימורטבילתה
 מובים ימים ב' חלו ואם ראשה. את עוד ותהוח שתחזור עד שברה[במוצאי
 יכולה אינה דהשתא ט]וב[. י]ום[ של ב' בליל טבילתה ואירע השבתאחר
 מ]ב[ערב.שבת: חופפת טבילהה שלפני ביום ולא ]טבילתה[ בליל)ה(לחוף
 לשמש משתאחר יותר יומים או יום טבילה קודם חפיפתה שתקדיםדמוטב
 והאידנא קלו( ורביה: מפריה ותבטל אחד, לילה בעלה[ ]עם ביאתה()את
 בין הנהרות בכל ומטבילין הזוחלין. על נוטפין ירבו מא ש חיישינןלא
 ולא היא. ]שכיחא[ )שחיכא( דלא דמילתא תשרי בעמי בין נימןביומי
 מהמרינן ]ואילך[ זיריא ר' מתקנת : כאבוה ולא כשמואל לא קל(( לןמבירא
 כיולדת קייטא/ ולד היולדות בין המפילות בין היולדות כל .ומחזקינןעלן,
 כר' זבה נעשית ובו הלידה קודם בשופי משהו דם ראתה דילמאבזב.
 לידתה ברמי אפיז לבעלהן טדורה האשה איז ]והיכך[ )והיכחא(זיראן
 רפיכך בכך. טועה והיא בזוב. יולדה שטא חוששין נקיים/ ז' שתפמוקעד

 ושבועיים לזכר, ימי.טומאה ז' עליה[ שעברו ]לאחר )תשב( הזה בזמןהאשה
 ראות בלא בפדיקד נקיים ימים ז' סופרת פמקה אם לנקיבה, טומאהימי
 בדם יושבת שטבלה ואחר ומשמשר,, וטובלתדם

] 
 שהיא. הרמים שכל טוהר.

 לנןיבה ופז קלמ( לזכר יום מ' מלאת עד לבעלה ומותרת טהוריםרואה
 ונ' 'ל' כל ]ראתה[ ואפי' טוהר. דם הכתוב קראו דם שרואה פי ערואת
 ואפילו לה. הוא טוהר רם רצופין לנקבה וששה ששים כל ואפילול?כר,
 מן לפרוש צריכה ואינה והולכת קלע( תשמש אלא צריכה אינהבריקה
 ארם מבני ויש קמ( טבילה. שום בלא ראייתה ביום ומשמשתבעלה

 לעצמן. עושין הפרשה 14לא איסור משום ולא כן, נוהגין שאינןהפרושים
 -היר,שלמ' קמ"( תטעה. שמא לחוש דאין אדם. בני לכטה נראה אינוומנהגם

 במה"וו *כמלד4( אהרי. מ' ובשאלתות ה"א. מ"ד מגילה ייושלמי מ"ה* ניהמלר(
 בלתי כי כוכב מימן הציג ווארשא דפום המו"ל מלדץ( מבילתה", ממחרת לביתדה"שמהומה

 ולא כרב "לא בהאורה כהרן( ם"ה: שבת 3הלן( והאורה. המח"וו עמ"י ותקנתימובן,
 לקמן. שכתב וששה" "ששים תיבות עד בהמר כאן נלקה בהאורה כהלןק(כשמואל".
 מ3ן( מבילה". שום בלא נמי ראייתה ביום "תשמש גרם אלא כן, ליתא במח"וו3הלסן(
 יולדוח. דין המנהיג בםפר ועיין וכו' נקבה ויולדות תיבת עד ~כאן ליתא ובהאורהבמחו"ו
 אחרת דרשה יראה ה"ד דפםהימ מ"מ בירושלמי והמעיין שלמנינו. נירושלמי נמצא לא3הבמא(
 בממיקתא והנה זו. דרשה שהביא תר"ן.( )מפדא"מ ה"ג פ"ג נדה דמםכת בברייתא ומצאתי זה,בפםוק
 אבות~נו שערום לא באו מקרוב דתות וחדשו באו אשר "והשוטים : הלשון בזה איתא תזריע פ'זוטרתא
 ואכם טומאה .לדם פוהר דם בין המרש מה א"כ בעלה זה תגע לא קדש בכל לאמור וטעו לברכהיכרונם
 את אדם הקדיש אם ךלתוכו לכנם היא אםורה וכי ביתו את יקדיש כי ואיש 3;גיב והא תגע לא קדשבכל
 וכן זה. על תגר שקרא הם"ו א"ב מה' מי"א ברמבים ועיין וכו". טהרה בדמי לתוכה תכנם לאביתו

 ושערי הבית תורת בשם קמ"ד סימן נדה הלכות זאב בנימין שו"ת. ועיז התורה. עלברמב"ן



 ז"ל לרש"י המרדםסמויב

 שנאמר קעג( ]אישה[ )אשה( 'קמב( זה תגע, לא קודש בכל קנננ(אומר
 ללידתה, שבוענים בתיך ראתה לא אם נקיבה ]ו[יולדות %קננך( : ישראלקדש
 עצמן השבועיים בתוך נקיים שבעה ]סופרת[ )שומרת( בנתיים פמקהאלא
 לידתה ימי הכמים, שנו שכך לה.[ עולין מפ*רתה לימי ]מיהומפירתה( )בימי השבועיים, בתוך בתשמיש אסורה שהיא פי על אף לה.ועולין
 שבועיימ לאחי וטובלת זיבתה סמירת לימי לה עולין בהן רואהשאינה
 מפרה אפי' לשמש יכולה אינה מקום מכל שבועיים בתןך אנלותשמש.

 לא אם ]אבל[ כנדתה שבועיים וטמאה  סוור( כתיב - דהא נקיים. ז'בהן
 שתפמוק עד אמורה היא לעולם לידתה אחר נקיים[ שבעה ]פמקה)ראתה(
 אם נמי וכן הטהור. ]ו[נפתח הטמא נמתם דבעינן ותטבול. נקיםשבעה
 י"ד ממוף או לזכר טימאה ימי שבעת ממוף ימ'ם נ' או ב' הדם מןפמ-ה
 מותרת והיא טה*תה ממי נקיים של הימים שאר עליהם מומפת נקבהןשל

 רבא רהא הלכה וכן והשלימה. שמנתה הן, ?טלאח* ה'מים, שארלבעלה
 בשאילתות %קמס( ופשק*נן ק)נס(. כותים בבנות כדאמ4 זיבה. למפירתלה עולין בהן רואה שאינה לידתה ימ' דקתני, מתנית]א[ כההיא ליהמכירא
 הוץ כרבא הלכה ורבא אביי דובתא דבכל מיטום כיבא, הלבה אחאדרב
 -מיע"ל

 לנקיבה ופ; לזכר מ' מלאת וביום כאביי. שהלכה %ק)בו( קנ"ם
 ]ואפילו הלילה. אותו כל לשמש ואמויה בעלה מן לפ-וש צ-יבה]לערב[
 וכמה, לשמש. אמור]ה[ טוהר דם על היושבת ק)נו( שנינו שכך רואה[.אינה
 הלילה גם תראה שמא חכמ*ם חשו ראייתה עם לשמ'ט עתה עךשהורגלה מפני כלומר פתוח. מעיין והוחזק הואיל טעמא מאי , עונה. רבאאמר
 דם ראייתה דם .והלילה עכשיו. עד הרנייטה יטלא -שם לפ*וש, תרנישולא
 מרובין. בניה מרובין שדמיה אשה כל מא*ר[ ר]בי מיטום תנאלאשה, יפין דמים כך לעימה יפה שהשאור כשם הייא ר]בי[ תנא קלב(( : היאטמא
- קלכ(. לחופה. כנימתה כיום מבילתה ]ביום[עליו חביבה שתהא כדי ז' טמאה ]תהא[ )טחא( תורה אמרה בה, קץ בהשרגיל טפני ]ל[ז' נדה תורה אמרה מה מפני אומר, מאיר ר]בין היה תניא .ק)נח( ,  

 קודם קככ( נקיים, ז' שתשב צריכה נתרצית, ]פירש[ קכמ(ונתפייטה, להנשא תבעוה רבא אמי קכ( )נ(]נ[עלה התן בשמ"ת'קתן(
י1  ירוחם וברבינו ומנמובה. בולוניא דפוסי רומי מנהג מהזור שבמוף נדה ובהלבות בהגהותד~רא

 "והירושלמי שכתב במה הפרדם דכוונת ואפ'טר ג'. חלק כ"ו נתיב והוה אדם תולדותבמפרו
 והקראים "ירושלמי". בשם אותם וכינו בירושלים דרו קדבם מימי אשר הקראים עלאומר"
 "והירושלמי שכתב הלשון יראה וכן גטורה. לנדה ימים המ' או המ' כל היולדהת אתחושנים
 מיי "אישה" צ"ל 'מכמבנ( ד'. ב' ויקרא כהכמבנ( והבן. איתא" "ובירושלמי כתב ולאאומר"
 הנ"ל* מוכ ובלקח נדה דמם' בנרייתא היא וכזבעלה.

 מוגא %כהכמך4( ג'. ב' ירמי' מבהג('
 ועיין ל"ז. נדה , מכמףץ( ה'. י"ב 'ויקרא כץכאך4( נדה. הל' היים ארהות בספר רש"יביטם
 מימן .ולדות ה" בה"ג ועיין מ"ו: מימן תזריע מ' שאילתות *כלכ~ןץ( וכו'. אביי ד"ה שםתום'
 כאביי ופסק הראשונים כל על הולק ור"ת כהכמן( דשבועות. ב' מ' נדה הל' וברי"ף.ט"ב

 וימי.

 מאליה העומר לחי הוא עליו ולהחולקים כאגיי דהלכתה קנ"ם דיע"ל למד היינולידה
 אלו : המח"וו מיים כאן כהכמסט( : ל"א נדה כהכמךץ( מ"ד: נדה כהמד( ק."ג: פמחיםסמו(
 תם"ו במימן ויפרי ובמחזור ב' סימן ח"ש - בהאורה מובא 3%הכ~פט( וכו'. הצרפתי הרבדברי
 ובהאירה מח"וו עפ"י תקנתי מנא( : ל"ז יבמות : מ"ו נדה מנ( פיהם. על בפניםותקנתי
 החופה," קודם "פי' במח"וו כהנננ( נתרצתי". "שאמרהדהני'



ינ ז"ל לרש"י הפרדםספר
 קודם לחמוד אשה שדרך דם, ראתה היטוד ]האות[ מהמת שטא]ה[הופה.
 לאו אם דם ראתה אם חוששין אנו אין. ולכולהו ; עשור או ימים]חופה[
 לבעילת הממוכים הימים לשבעת אבל מצוה. בעילת קודם תטבולשהרי
 לא דם, בהם תראה אם שמא חוששין, אנו דהופה א' ליל דהיינומצוה,
 נקיים ז' למפיר צריבה שה-י ]מצוה[ )ז'( בעילת( דקודם טבילה, ליהטהנייא
 מדין ופורש]ת[ ]ה[הופה, דקידם ימים ז' כל לבנים בגדים לובשתוהילכך
 לא ואם ביום. פעמיים או ]אהת[ פעם עצטה את ובודקת במטתה,לבן

 דם ראתה שמא טצוה. בעירת ליל קורם בליל טובלות דם בהם]ראתה
 זו, בטבילה עכשיו ומטהרת טבלה ולא .בתוליה בימי שנתיים אושנה
 הראשון בלילה תבעל לא לכן, ]קודם נקיים ]ימים[ ז' שמרה לא[ואם
 ההופה שלפני ביום שמא ואילך, א' מליל נקיים[ שבעה שתשמורעד

 איעסק רבינא יקכג( היא. טמא חיטוד ודם קכג( היטוד, טהמת רםקאת]ה[
 לבנו חביבא רב של בתו את הבע רבינא חביבאי רב בי לברידליה

 כתובה. לבתוב פל]וני[ ליו]ם[ האשה לקרובי רבינא להו אטהונתפיימה,
 לנטר ]ל[רבינא ליה אמר]ו[ ]ה[בהובך. לבתוב יטקבעו יומא ההיא מטאכי
 ימים, ז' עד זה ד' מיים אחך ביטבת ד' יום עד אהריני, ארבעה עדטך

 אטך ]ה[ד'. ליום הנישאות הבתילות כרי]ן[ הכתרבה לכתוב ד' יוםוההיא
 רב ליה אמך ימים. ,' עך נמתין טעמא מאי הביבא לרב יבינא]ליה[
 תבעוה רבא דאמר להא בתמיה, רב, ליה מבר לא ]לרבינא[הביבא
 דאמר. אימור ליה אטר נקיים. ז' להמתין ק:ד( צריבה ונתפייסהלהינשא

 בפירוש ליה, אמר אמך, מי בקטנה דמימו בה דשביהא בגדולה,רבא
 משום . ט]עמא[ מ]אי[ גדולה קטנד. שנא ולא גדולה שנא לא רבאאמ=

 דם שרואה איטה של דר~ה שכן פירוש, מחמדה. נמי קטנהדמחמדא,
 זמן, לאותו להופה ליבנם רציני ואומרת שמתרצית ]בשעה חימור.מחמת
 שתשב צריכה לפיכך הימוד[ מהמת רואה כך בין או ןמן לאותו מטיאוכד
 טבילה לה מהנייא ולא ראת]ה[ אתמול ושמא זה. יום קודם נקיים.ז'

 באשך ]ש[נתעמק )אשר( דיום למן שמא או לאורתא. להבעלדהשתא
 הבתובה רכתוב ]זמן שקבעו ד' יום אותו עד יטים ז' היה לא דבייהםוקייטו
 אחריני. א-בעה עד מר[ לינמר הלכך נקיים, שבעה לשטור יכלהלא
 כמשפט דחופה, א' ]ב[ליל ותבעל נקיים ז' ותשב דעתך, ]על[ותתן

 יומא ההוא בתר יומי ז' רבינא איעכב ]לחופתם[. א' בליל ליבנםהברעלות
 חיים בטים הטורה טבילה ה כ י ר צ ו קכס( נקיים: ז' לשבתשהתהיל]ה[

 זמנה הניע בין ופורש מצוה בעילת בועל ה כ ל ה לחופה: כנימתה)ו(קודם
 בין בוגרת שאיכה בין בוגרת בין לראות, ,מנה הגיע שלא ביןלראות
 אלא נדה, כאשה טמנה,_ להרחיק לא ]ו[פורש, ראת]ה[ שלא ביןראת]ה[

 טמאה דאינה בבמות]ה[, והיא בכמיתו הוא טתשמיש[, ]פורש)משתמש(
 להחמ?ר רצו לא ההן כבוד וטשום טהור, בתולי]ם[ דם שה-י טדיבנן.אלא

 ]ראתה[ שלא ]פי[ עי[ וא]ף[ גמורה. כזבה נקיים ז' ומשטרת יו"ר.ולהרחיק
 כרם בתולים דם דהא]י[ בתולים, דם ראת]ה[ בעילה בשעת אלאדם,

 ובמח"וו כלנך( י2מ. נדה 'מכנ( "היא". תיבת עד מכאן ובהאורה במה"וו ליתא-כננ(
 ס"ה שבת רישיי קע"ה. ק"ע, קס"ה,. קס"ד' סימן תי2ובה שערי ע"ן כנןץ( "'2ת21כ".ובהאירה

 בכורות ובמם' ;'טר אהד ה(כות ד"ה ע"א פ"ן סנהדרין ר,2"י ו?י', י2מא ד"ה יטם ובתוס'ע"ב



 ז"ל לרש"י המרדםמפריך

 ז'בה. ציהצוחי בלא ]למכה[ )לדם( אפשר דאי משום ליה. חשביטנדות
 שאפילו עצמן על החמירו הן ישראל בנות זו, בשמועה קכו( התםואמרינן
 לבעול ר ת ו מ קכ(( נקיים: שבעח עליו יושבות כהרדל טיפה דםרואות
 אלא דם להוציא מתכוין שאין לפ* בשבת לכתחילה אפילו מצוהבעילת
 פירצה שמואל דאמר כדשמואל, מותר, דם שמוציא פי על ואףלבעילה,
 דהואיל צרורות, ]בה[ שמשיר פי על אף בשבת בה לכנום מותרד"וקה
 דם ואמריא פטור. בפירצה ליכנם אלא צרורות אותן להפיל נתכווןולא

 להיות הרחם בכותלי נבלע ואינו ועומד כנום פ"דון, כמו פקידמפקד
 ויוצא. לו[ ]ופותחין לפניו, נעול שהפתח ]אלא[ הבורה, ידי עליציאתו
 ממילא ופיתח]א[ מתכוין הוא עצמו להנאת אלא בניין, לעשות מתכויןואינו
 מקלקל והאי פטור, ]בחבורה[ מקלקל דאמר יהודה כי' הלכה רן וקימאהוי.
 עצמו לה:את והאי מותר. מתכוין שאינו דבר דאמר שמעון, כרביהלכה נמי לן וקיימא הבעולה. מן היא השובה שהבתולה הפתה, אצלהוא
 פירש טהור]ה[ דאמר למאן אפילו ומצא, בעל כך ואחר דם מצאויא בעל ואם שהוא, כל בתולים דם שיוציא עד מצוה בעילת ל ע ו ב : מכוויןקא

 מצוה בעילת כועל הילבתנה[ קבעינן הזה בזמן השתא דהא מיד,הימינ)ו(]ה[
 קכמ(. טהור דם בתולים דדם ]הוא[ דטהורה נ]ב[ ע]ל[ ]ו[א]ף[ופורש.
 שאי לפי עליו, והחמירו גזיו שחכמים אלאקנל(

 אפש-
 טמא דם בלא

 ודם לך* היא משפ]ט[ תמאם, אל בני ה' מומר קק( אפשר, ואפילועטו.
 שמע מקרית פטור תן ח קק"( ביתה: פתח אל תמרב ואל כרת,נדות
 דטריד משום פי' מעשה. עשה לא אם שבת מוצאי עד הראשוןבלילה

 האלמנה את והכונם קקנ( חייב. בעל ]אם[ אבל מצוה, בעילת)מ(]ב[מחשבת
 שעל שמע קרית זהו שאמ-ו שמע וקרית קקג( פטור. הבתולה ואתהייב.
 רבי הורה כך קקד( חייב. וערבית שחרית של שמע בקריית אבלמיטתו,
 ונרה. זבה סדר נשלם העם. נהגווכך

 בזמן לנקיבה. או לזכר ה*ולדת תורת זאת יולרת. עניןקקמ(
 הן ישראל בנות זירא ר' דאמר קקו( זירא. כר' נוהנים יש"אל כךהזה

 נקיים. ז' יושבות כחרדל טיפה דם רואות שאפילו עצמן עלהחמירו
  שבעת  וטמאה קק(( כדכתיב שבעה, מופרת הזה, בזמן זכר הירלדתלפיכך
 נקיים, ימי ז' תמפור כך ואחר לכתחיל]ה[. ימים שבעת קקמ(ימים.
 נקיים ז' צריכ]ה[ לפיכך בזוביהן. יולדות  הןה בזמן הנשים שכל לפיקקג(

 שישלימו עד שרואה דם 'כל נקיים ז' ואחר קכ( הדם. מןכשפומקת
 ופובלת לעת מעת עונה ומפרשת הוא* טוהר דם לידה משעת יוםמ'

 הזאת המילה אחר 3הנףץ( ז'. כתובות מנן( מ"ו. נדה כהנן( נדה. הלו בבה"ג ועיין ע"ב.נ"ה
 מנמן( כוונתו.  אדע ולא לו.  מובן בלתי בי  להורות  כוכב מי,  ווארשא דמום המו"להצינ
 מ'ז. ברכות מסא( י"א. מ משלי מם( ביתה". "פתח תיבת עד מכאן ובהאורה במחו"וליתא
 במחו"ו ליתא ואילך מכאן מכמךש( זה, פירוש הראשונים במפרשי ליתא מכמנ( שם* שםמכמבנ(
 )ווארשא תזריע. בפ' ז"ל אלוף חפץ למר והזהיר במפר מובאים המחבר דברי מעפךץ(ובהאורה.
 והובא משם. שהעתיק מחמת יולדות ענין ומדר חזר אלו, מדינים הובא שלעיל ואף1880(,
 בוהזהיר ליתא 3~כפוץ( י"ב. ויקרא ממן( מ"ו. נדה מסן( 72:( )צד י"פ מימן הנאוניםבמעשה
 במפר לתקן יש 'קונ( דם". כל שנקים בוהזהיה מסכי לקמי. וכן האלו, תיבות מובמעה"נ
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 היו לא ואפילו לבעלה. מהור מגעה טבלה לא ואם בעלה. עםומשמשת

 י"א עד או ימים י' ער לידה משעת הדם מן פמקה לא ואם נקיים. ז'לה
 עם ומשמשת טובלת כך ואחר נקיים, ז' מופרת יותר, או פהות אוימ"ם,
 הוא, טוהר דם לזבף יום מ' עד שרואהה[ רם כל ימים ז' ואחרבעלה.
 ולא כולם יום מ' עברו ואם ומשמשת. וטובלת לעת מעת עונהותפריש
 : לידתה לימי טהרתה ימי לה וא*ן קכ"( נקיים. שבעה מופרת הדם מןפמקו
 נפמקה ואם יטבועיים, וט~אה ק2נ( ברבתיב י"ד, מופאת נק*בה, היולדותזכן
 הנשים שכל י"ד אלו אחר נקיים, ז' מופ*ת ימים, י"ד באלו הדמיםמן
 נקי'ם ז' ואח* בזוב*הן. יולדות הזהבזמן

 פ' שימלאו ער שחואה דם ב[ 1
 ומשמשת קכג( לעת, מעת עונה ומפרשת הוא, טיה* דם לידה, מעתיום
 נקיים. ז' לה היו לא ואפילו לבעלה. טהור מגעה טבלה לא ואם בעלה.עם

 כ"ב, או יום כ' עד הדם מן לירה מעת יום בי"ז פמקה לא ואמרי'קכד(
 וטובלת. נקיים ו' ומ*3ה שתפטוק ער בדמיה יושבת יותר, או פחותאי

 1 ער נקיים שבעה אמר שרואה דם וכלקכה(
 מלידתה 1ימים פ' שישלימו

 הדם מן פ~קה ולא נקיים, ז' בלא יום הזטמונים עכרו ואם הוא. טיהרדם
 ולא רצופהן, שיהיו צרוכין אלו נקיים וז' לירתה: ב*מי טהרתה ימינבלעו שהרי טהרה, ימי לה וא*ן ומ.טמ'טת, נק*ים ז' מרפאת הדם מןכשתפמוק

 צרה. ביום ה' יענך ק2ח( במזמור, יש פמיקין ט' ק2(( : קצו( מפוזריןיהיו
 שענה מי אומר: לידה ובשעת בהן. מתעב*ת שהאשה חרשים ט'כנגד
 יולרת. עניין נשלם אותך. יענה הוא חייתאלכל

 שלמה על לברכה ארונינו זכר גאון יהודאי רב מר אטר ך כקכט(
 ואמר נקיים. ז' תשב כך ואהר כנדה י"ר תשב לנק*בה וכן נקיים. ז'תשב כך ואחר כנהה, לזכי ז' תשב הלכה, שק*טע ההיה בשביל גלותא,ריש
 הדם שיפמוק עד כנדה יולדות .אלא כי לא, לברכה, אדונינו זכר רבאקמ(
 : קמ"( מתיבתא.~ וריש כלה ריש אמר וכן נקיים. ז' תמפור ואחרממנה
 תה"ו קדושים באורייתא רחמנא כתב דכן במת*בתא, עושין שבר לךוטיב בלבוש נקי כשתהיה שבתות מוצאי בלילי לבנה ביכת זקנה ם ל ו ע לקפנ(
--  
 פהרתה ימי נבלעו שכבר טהרה ימי לה "ואין . ובמעה"ג. בוהזהיר כה)צפי( כאן. מה עם"יוהזהיר
 אולי קער( ומשמשת". "ופיבלת ובמעה"ג נוהזהיר קענ( י"ב, ויקרד קונב( לידתה".בימי
 ובמעה"נ וכו'"* בדמיה יושבת יום י"ד דם פסקה. לא יואם ובמעה"ג בוהזהיר שכתב כמוצ"ל
 ) וכו'. הדם מן לידתה משעת יוכם בי"ד פמקה לא"ואם

 עברו "שאם מיים בוהזהיר קען( כאן. עפי"מ שם לתקן ויש זה חמר בוהזהיר3הונה(
 ז"נ וצריכה כולן -השבעה נמתרו כהרדל טיפה אפירו דם ראתה ובשביעי נקיים שבעהעלייה
 לדוד" מזמור "למנצח והכתוב כ'. מזמור שו"ט. קען( מדם". נקיים שבעה שיהיו עדמראש,
 בבאורנו. שם ועיין השחר תמלת מדר באבודרהם ומובא המאמר. נוף מענין שאינו השובלא

 יהודא.( רב )מר אותו נם שכתב, נאון שרירא רב אנרת עיין קעפ(* כ'* תדהליםמעדק(
 שלמה דדעת היא, פלינתתם קמ8א( "רבינו". צ"ל מפן( להתם. ומינהו הנשיא שלמהלקח
 ביולדות כן וכמו נקיים ז' ואח"כ ימים ז' טומאח ימי תשב דקודם החיה בענין גלותאריש
 בתוך אם דנם ואמר נאון יהודאי ר' מולק וע"ז נקיים. ז' יושבת פומאה ימי י"ד לאחרנקבה

 מם8ננ( אביי. ד"ה בתום' ל"ז נדה ועיין זיבתה. ת למפיר עו~י נקיים ימי היו, פומאה ימיז'
 פירוש לו אין אח"ז המאמר כל וכן ז לכאן לבנה ה ברכת ענין מה מתומים האלודברים



 ז"ל לרש"י המרדםםמרטז

 אמר חנה בר בר רבה אמר קדושים, לי והייתם אחריתי, בדוכתא רחמנאוכרזב
 בשביל אמי רב אמר חמדתינו. כל והמתלקו גרמו שליש עוונות יהורהרבי
 אלא המקדש קודשי לנו שאין לעצמך ושאיל והזי וגו'. ימימ ושלשת יום ול'החיה
 לזכר ימים ושלשה לל' דמים ל כ ו : שפתינו פרים ונשלמה שנאמר' פינו.הגיון

 וששים ימים ושלשה לי שקעה הבתולים, כדם טהורים הם לנקיבהוששיימוענשה
 רם על והיושבת נקיים. ז' יושבת היא כחרדל, אפילו .רם וראתה ימיםוששה
 אשה כגק כרבא. והלכתא עונה, רבא אמר קפג( וכמה, לשמש. אמורהטוהר
 לנקיבה ופ' לזכר מ' אחר אחד. יום פורשת טהרה ימי וישבה זגרשילהה
 ושמנים לזכר ואחד מי ביום לילה, או יום או אחתן עונה לשמשאמורה
 אחר וטבלה חפפה אם טבילה ולענין תשמש. כך ואחר לנקיבהואחד
 יולדות לשבעה יולדות קפד( דאמרינן והא ותטבול. שתחוף צריכהלידתה

 יילדת היא ירהי לשבעה למילר דנהנו אתתא פ*רושו, הכיזלמקוטעין,
 תרי או יום שביעי לירח בדעיילא אלא שבעה, כולי שלמא ולא מקיטעיןל
 קפם( שנאמר, מהנה. לן מנא ז'. כל שלמא ולא ילדה היא דירחא פלגואו
 ירחי. שיתא הוויין תקופות ושתי שנים. ימים מיעוט הימים. ל)ה(]ת[קופתויהי
 לתשעה יולרת אבל ירחה. שבעה שלמא וכ[א למקוטעין וילדה יומיןותרין
 לה ועיילא ישלמא עד ירחי. ט' דמליא עד אלא למקוטעין. יולררעאינה
 הריון בן. ותלד הריון לה י"י ויתן קפו( שנאמר ילדה, לא עשיראהיירחא

 קפז( יומא. וחד ירחי. ט' להו דהוו יומא, וחד ושבעין מאתן הוובנימטריא
 למאתים או ושנים, ושבעים למאתים או אלא יולדת האשה אין שמואלאמר

 בהרבה. שהיא כל קפל( וארבעה. ושבעים למאתים קפמ( או השלשה.4טבעים
 פותחת אינה הפותחת חדש, עשר ישנים טמאה .גמה בהמה ק5( נבארבדה.או

 האשה אין לעולם ק5"( ההמה. מימות מומפת אינה והמומפת הלבנה,מימהת
 ק5נ( דאמרי' ראגדתא, רבנן ער פלינא כאחת/ אדכמ בני משנימתעבית

 בה שהוערו פלשתים, ערלות ממאה פלשתימ ממערכת הבינים אישויצא
 הזרע נמרח שלא עד .קשיא לא מטיא ק5ג( ר' אמר פלשתים. ערלותמאה
 מתעברת האשה אין הזרע משנמרח כאהת/ אדם קני משני מתעברתהאשה
 כאחת. אדם בנימשני

 נרה. עניינינשלמו

 פרים .,נשלמה עד טכאן חמאמר כל את להענ,ר ב,ד'ו ~ליל ~ואישא בדפ,ם בפרדם,הטו.ל
 קכ1דה ל"ה: נדה 3הפך8( מ"ג. נדה כהפג( לנדה, לבנה ענין מה ידעה שרא ממנישמתינו",

 רע"ד ליתא הבבלית בגמ~א קפנה( ע"א. ל"ח נדה ק13ן( ד'. רות קפנן( א'.שמואל-א',
 דסומ מו"ל קפנפן( בהממרשים. ועיי"ש י"א הלכה ההולק מ' יבמות בי~ושלמי כן איתאאנל

 אבא "ר' ו' מימן כ פריצה ב"ר ועיין לו. מובן שבלתי לאמור קטן כוכב כאן הציגווארשוי
 יום עשר ושנים במאתים שהוא כל ארבה, הרבה שהוא כל אומר שמואל ר' בשם כהנאבר
 יבמות בירושלמי עוד ועיין שם. כמו"ש וצ"ל הסרדם. כאן כוון ולזה שם בממרשים עייןהי".
 קשב:נ( א'. הלכה ההולץ מ-ק יבמות ירושלמי קשבא( שם. כ' מ' ב"ר קנב(הנ"ל.

 מתנייה". "רבי גרם שס בירושלמי קצנ( י"ז.א' שמואי



ין ז"ל לרשש הפרדםפפר

 ציצימ* הלכךתא(
 שמעון ר' ר מ אנ(

 הכתוב[ עליו ]מעלה . ג( .ציצףת מצות המקיים כל .
 ה'4 מצות כל את יזכרתם אותו ..וראיתם ד( :שנאמר' המצות כל מקייםכאלו
 ו( שכתוב למה .וכה ציצית מצות . למקיים :כל אומר אנט.גנם בן חנינא רבימ(

 הגוים ]לשונות[ מכל אנשים לשרה -יהזיקו אשר[ ההמה ]בימים ההוא()ביום
 בגדו מכנת ציצית.. מצ~ת המבטל כל ז( ואמרינן יהודי. איש בכנת]והחזיקו[
 הוא וכיצד ממנה: רשעים וינערו הארץ בכנפות לאחוז מ( אומר הואעליו
 ושנזרו לשניפ אותו ציציתן.ע(וכופל לשם וטווהו ע( נקי לבן צמר מביאעושה*
  ולהלן פתיל, י( ר6"יב לשוזרו, צריך ציצית של שהחוט לפי ציצית. לשם כןגם
 חוטין שני חיבור,*שמחבר כאן את חיבור להלן מה פתיל. צמיר י"( אומרהוא
 תניאינ( ועוד תיכלא. שזיר תכלת, פתיל ירושלמי ומתרגם יחד. ושוזרןכאחד
 הואיל דז, אתה הרי מניין, לבן וטוו4, שזור תכלת אלא לי איז תכלת,פתיל
 והיכן ושזור. טווי לבן אף ושזור טווי תכלת מה ]ולבן[, יג( תכלת תורהואמרה
 *עז( סתם בגרים'.בחורה ונאמרו הואיל עו( דן, הרינו מעתה, יך( ללבןמצינו
 בבגד טן( דכתי]ב[ ופשתים. צמר נגעים אצל הכתוב לך. ופרט בגדיהם כנפיעל
 ופשתים צמר כ4ז אף ]מתם[ ופשתים צמר להלן מה פשתים. בבנד אוצמר

 רב'1 שי ציצ,ת הלכ-ת ה-בא ע.א קצ.א עד ע.ב קם.מ מדף השלפ הלקט נשנל,א(
 הכתוב והוא ז"ל. רש"י של ציצית הלכות סליקו סיים, ובסוף ציצית. של וסדורו זצ"לשלמה
 תק"י תק"ם סימן מה"וו נם ועיין במרדם. התיק~נים כל עשיתי פיו ועל הפרדם. בפפרלפנינו
 דעים ובתמים תנ"ד. סימן רש"י ובסדור מ"ו סימן בהאורה ועיין אחר. באופן רש"י בשםשהובא
 ז'ל רש"י בשם כתבו אשר ציצית .מהלכות שונות נומחאות היה .כי ונראה ל"טי מימןלראב"ד
 ששרע רב אמר ע"א מ"ד במנחות והנה ע"ב* מ"ג מנחית ובברייתא שלח* פ' פפיי עייןב(
 מצוה ששקולה וכו' אותו וראיתם דריש לא ואיהו עשה.) בה' עובר בבגדו ציצית לו שאיןכל
 ששקולה דדורש דכיון ששת דרב דרשת רש"י העתיקו לא כן ועל כולן. המצות כל כנגד'זו

 מאמר הביא לא הרמב"ם וכן המצות. כל ממםיד הלא עשה, ה' שיססיד אצ"ל המצות כלכננד
 מימן ציון בגץ ובתשובה מיק לר"י ושכחה באומף וע-ין וכו' דוראיתם דרשה דהביא כיוןדר"ש

 שלח פ' מפרי וץ( ל"ט. ט"ו, במדבר ו4( והמח"וו. הממרי עם"י הוסמתי נ( רם"ו. גבורים ובמגןד'
 ל4ח איוב וץ( שם. ושבת פפרי ו( בקרא. כמו"ש ותקנתי כ"ג. ח'- זכריה ו( ע"ב. ל"בושבת
 א א~ת לארץ .בהמאיר י"א סימן החיים בארצות ועיין ע"א, ט' סוכה ע"ב, מ"ב מנחות פן(י"ג.

 דשביק מסוכה לדבריו וראיי' ציצית הלכות רש"י בשם מ"ש הזקן ישעיה לר' מכת"ישהביא
 - דרב,טעמא

 מ'. מימן ז"ל הרמב"מ של לבנו אברהם ברכת בשו"ת וע"ן לזה. קדחי והוא
 חוטין. מח' כמול החוט שיהיה שא6רו כהפומקים דלא באבודרהם וכ"כ שע ערך ערוך עיין*ט(
 שלה. מרשרע ממרי יבכ( ט"ו, י"ט, במדבר יא( ל'ח. ט"ו, במדבר י( שלח: סוף בחיי'עיין
 לשון הביאו כולם העמור ובעל ה"י ציצית מהל' מ"א ובהג"מ רמ"ג, לאווין כ"ו עשין ממ"גוע"ן

 ובר"ן ש6* ובריטב"א וברשב"א וכו' ואמר ד"ה ע"ב יבמות.ד' ט"א נדה תומ' עוד ועייןהמפרי,
 הספרי כדעת שלא ממק ה"י מ"א ציצית בהל' הרמב"מ אכן י"ג. . נתיב ירוחם ורבינו דביצהפ"ק

 אהרת מרמא להס שהיה ונראה כ"א. ס'מן הרמב"מ ובתשובת ובכ"מ הראב"ד בהשגותועיי"ש
 התורה מן ללבן מצינו "והיכן במח"וו ין4( במה"וו. וכ"כ שם הממרי עמ"י תקנתי ינ(בספרי.
 במדבר *כןן( שם. ותום' רש"י ועיין ד'4ע"ב יבמות ע"א, כ"ז שבת ע"ב, ל"ט מנחות פטף(מעתה".

 2 מ"ז. י"ג, ויקרא כמי( ל"ה.טו,



 ז"ל לוש"י הפרדםספריח

 וטה מתם. ופשתים צמר )אק ין( ופשתים, צמר דכת]יב[ בלבן להלן ומהסתם.
 ]אף צבוע, בין לבן בין מתם ופשתים( צמר דכתב בלבןלהלן

 כא~

 בלבן.[
 ניתנו לא פשתים רמתם כברייתו[, צמר ]אף כברייתו פשתים מה ועוריח(

 שהרי שמים, בירי הצבוע את אוציא ולא אדם בידי הצבוע את אוציאל]ה[צבע.
 לך, לומר הכתוב עליך שנה ולצמר. לפשתים יע( ת"ל מברייתו. נשתנהלא
 בגרים בתורה שנאמרה מקום שכל למרת הא לבן. צמר אף לבנה, ששתיםמה
 ציצית על ונתנו אומר,כ"( הוא והרי כ( בלבן* אלא הכתוב מדבר .אינוסתם
 למימר ליה הוי והכי הכנף. על אלא ציצית אין מכדי תכלת, פתילהכנף
 על ינתן שהכנף ומשמע ; הכנפ על ציצית ונתנו או ציצית, הכנף עלונתנו

 לשון, בשינוי הכנף לך, רמז אלא הוי. הכי לאו הא תכלת, פתיל שהואהציצית
 הציצית, הכנף שיהא הטין מאותו שתתן כלומר, הכנף. ממין הציציתשיהיה
 וצמר לבן מתם בגד כדלעיר לבן בכנף להלן מה הכנף. מין הציצית עלדהיינו
 צבוע ציצית צבוע, כאן אף צבוע להלן ומה כנ( לבן. הציצית כאן אףהוא,
 פתיל יהיה הכנף ממין פתיל הכנף ת"ל יצא. פשתן משל נתן שאםומניין
 פשתן על למרת, הא צבוע. לשאינו צבוע בין ]אלא[ כג( הכתוב הקפירשלא
 ]מה[ ~כל כלומרן הכנף. לומר תלמור לבן, במקום פוטרין שיהיווהטריקון- והכלך השירא*ן אף מרבה שאני יכול לבן. במקום פוטר שהוא צבועלאינו
 )תתיר ומשמע הכנף. ממין שיהו ובלבר ]עליו[1 להקפיד אין הציציתשיהא
 שעטנז תלבש לא כד( אומר, הוא ולהלן אלה[. כל בו ]ראתרבי אלו(בכל
 תכסה אשר כסותך כנפות ארבע על לך תעשה גדילים יחריו ופשתיםצמר
 הא אתמהא. אחר, ממין ולא ופשתים ]מ[צמר אלא ציצית דאין דמשמעבה,
 במינן דברים ושאר במינם, שלא בין במינם בין פוטרין ופשתימ צמרכי~,
 רמי1 דרבא יהורה. דרב משמיה רבא כדברי פוטריןן אינם במינם שלאפוטרין
 לבן. זה לך, תעשה נרילים ד"א כו( כס(. יבמות של ראשון בפרק וכו'כת]יב[
 ומניין תכל]ת[.כז( פתיל הכנף ציצית על ונתנו ת"ל התכלת, את לרבותמניין
 וראיתם ת"ל רבן, שמטיל תכלת לו אין ואם תכלת שמטיל לבן איןשאם
 פ,טתים ושל פ'2תים בשל צמר של שריבינו אעפ"י : אהד מון אפילואותו1
 כח( ]אהר[ )אחת( עושה. במינו לעשות לו שאפשר כל מקומ מכל צמ.,בשל
 שאתה מקום בכל לקיש ריש שאמר כל( ועוד לילה. כמות מפני חכמימשנזרו
 יבא לאו ואם מוטב, שניהם את לקיים יכול אתה אם תעשה ולא עשהטוצא
 במד4ן הלל ובית שמאי בית נחלקו וכבר ל( תעשה. לא את וידההעשה

 אלא הלל. כבית והלכ]ה[ מחייבין. הלל ובית פוטרין שמאי שביתבציצית.
 ועוד לעבירה. עצמו יגרום[, )יגרוב( שלא כן לעשות שאמור חכמימשאמרו

 ה?טמים וואר'טוי דמום הפרדמ והמו"ל ליתא ובשל"ה בכפילא, שנאמר במסגרת סגותיין(

 מ"ה. כ"ג, ויקרא יכמ( ה"א. מ"ט נלאינם וירויטרןמי תיריע מ' תו"כ ירץ( זה,נל
 והכל הרמב"מ דעת כן כנבן( ל"ה. ט"ו, במדבר 3נא( ע"ב, ד' ינמות ע"א, ל"מ, מנהותכנ(
 ע"ב. ד' יבמות כףן( י"א. כ"ב, דברים כך*( בטה"וו. גמ היא כן בג( חיים, ובארהותבו
 הוא ואמ לבן שמטיל תכלת כולן הוא ,טאם "ומנין : הגי' ב,טל"ה כנן( ע"א, ל"ה מנהותמנר(
 מ"נ מנהות ע"א, כ"ה שבת ע"ב, מ' טנהות כנדץ( וכו', וראיתם" ת"רי תכלת ?טממיל לבןכולו
 ע"ב. כ"ה ?טבת מ"י פ"ד עדיות ע"א מ' מנהות ל( ע"א. מ' מנהות כנכי( י"ה,זבהים



יט ז"ל לר'ט"י הפרדםסמר
 לפי ל3( ג'. אומרי]ם[ ב"ה נותן, הוא הוטין כמה ל"( במינו: לעשות לואיפשר
 עליו ויכרוך עצמו בפני הופ יעשה אני שומע ציצית, להם ועשויטאמ]ר[,
 פחות ]גדילים[ אין עושה[1 ]הוא )נעשה( גדולים כמה גדילים. ת"ל'[אחרי]ם[,
 ארבע* גרילים ]שנים[ גדיל הוטיןן מדן אומר ב"ש ב"ה, רברימשנים.
 בית וזקני שמאי בית זקני נכנמו וכבר לנ( כב"ש. והלכ]ה[ ופתיל(.)גדילים
 שמומיף למעלה, שיעור לה אין ציצית ואמרו בתירא בן יוחנן לעליית,הלל
 נוטפת תהא כמה לד( למטה. [,שיעור[ לה יש אבל שירצהל מה כליהולך

 של ושליט שלש. אומרי]מן וב"ה ארבע אומרי]ם[ ב"ש הקרן, על.ו]מ[שולשת
 גריל. אלא כאן האמור שלשור ואין אדם. כל של בטפח מארבע אחתב"ה
 שלשלאות, כמו שרשרות עבות, מעשה גבלות שרשרת לם( אומר, הואיכן

 ציצית שיעור אומר נמצאת כב"ש. והלכתה גדילים. ומתרג]מינןלן עבותוקאמר
 טפה לזרת טפחים שלשה דהיינו זרת, על יעמור דלכשיכפלו אמהמעיקרו
 כשי]רה[ רובה כרך שאם שאעפ"י ענף. טפהימ ושני אצבעות ר' רהיינולגריל,
 כוליה לו( ש~הא לציצית ומנייי ענף: שלישי ושני ]נדיל[ שליש תכלתנוי' 'לה( אמרו ורי מקום מכל היא, כשירה אהת חילייא אלא כרך לא אםוכן
 ארבע, דמשמע גדילים וכתיב אהד, ]דמשמע[ פתיל דכת]יב[ וגדיר.ענף

 עושה כיצר, ]הא ר', שהן גדילים שני משמע וגדילים שנים משמע)ה(]ד[גדיל
 לק( לשמונה וכופלן הכנף בקרן ומכנימם שזור חוטין ד'[ שהן גריליןשני

 שכו מדי, יותר ארוך יהיה משמונה שהאהר מהם. מאחד מתוכהופותלם
 ענף בציצית נמצא לגרילים, והשאר שליש עד אחד לפתיל הגדילים כלעושה

 קורא מזה זה מפוזר שהוא ודבר ענ" קורא ]יחיד[ )יחד( שהוא רברונדילים.
 יעשה אני שומע ציציתצח( להם ועשו שנא]מר[ מתוך אמרו ועוד :גרילי]ם[
 לך תעשה גדילים ת"ל ציציות, הטלית כל שימלא כלומ]ר[, לע( כולהציצית
 מביבותיה על קאמר מדלא קרן. לכל אחד דהיינו כמותך, כנפות ארבעעל
 מראש יחד הכל שיכרוך כלומר גרילים, כולם יעשה אני שומע גדיליםאי

 בעינן ציצית, ת"ל מפוזרין, חוטין יהיו שלא עד גדול, גריל כולו ויהיהלמוף,
 נמצאת מהגדיל. וציצית מהבנף *וצא הנדיל שיהא צייה כיצד, האמפוזרין.
 ציצית כאן אין נדיל בלא למעלה שהניה אעפ"י למפה הגדיל עשה אםאומר
 וכז', ב"'ט ד"ה ע"ב מ"א מנהות תום' ועיין ,טלה מ' ממוי ל:כ( ע"ב, מ"א מנהיתלא(
 מנהיה "לןה( ",2ר,טת". יבקרא כ"ב, כ"ה, מות ש לדל( ע"א, מ"ב, שם לך( ע"ב. מ"א, מנהותלג(
 ספרי לוק( ע"ב. ל"ם, מנהות לן4 ענף", בה "שיהא במה"וו לך( ציצית". ינוי ע"א,ובשל"הל"ט,
 מיהק לא מ"ט זה פי' על צ"ע לכן( יכו', נדיל אי ד"ה ע"ב ל"מ מנחות בתום' והובא שלהמ'

 ש"ם בגדיהם סביבית על כתיב מדלא בגדיהם כנפי על ציצית לטם וע'טו ,2לח דמרשתמקרא
 אירעא בספרי הא ק,טה יבפדמ הרבה. בציצית ולרהבו לארכו בקצהו הבגד למלאותדא"צ
 לדברי ראייה עיקר יטהוא כסותך כנפות ;ל מיימו ולא לא," ותו לד, תעשה גדילים"ת"ל

 בגדיהס כנפי ;ל התלוי ההומין 'טכל יכול דמירושו, יראה המפרי בדברי היטב והמעייןהפרדס,
 יטצריך הרי לך, תעשה גדילים ת"ל כלל גדיל בו יהא '2לא עד פוף ועד מרא.2 מפוזריןיהיו

 וכי'. כיצד הא מפוזרין, כלומר ציצית, ת"ל נדילים כולם אני ,טומע גדילים ואי גדיל,לע'2ות
 "ובסמרי :ך, להגיה וצריך בקיצור הספר' דברי הביאו הנ"ל מנחות ובתומ' בירור, צריךוהדבר
 יעשה אנ. .טומע לך תעשה גדילים ינ"ל ציצית כולה יע,טה אני 'טומע ציצית להם וע,טודרש

 יכו'." ציצית ת"ל נדיליםכולם



 ז"ל לרש"י המרדםספךכ

 בעיות שה]ו[לך הנכרי )ב(]כ[ציצית *לט( ומלמלה לפררה שאמרו אלא עור,ולא
 המשנ]ה[ למטי]ם[ כמו הבריות להפהיר ולכאן לכאן מפוזרין ראשו ושערמצח
 ציצית, להם ועשו- שנן מתוך ועדיהן ובשערותיו. במלבושים אדם מבניעצמו
 ]קושרה[ לו"( )תופרה( כיצד הא. ציצית, על ונתנו ת"ל עמה, יארגנה אני שומע)נ(
 לוג(.אמר היא. אחת מצוה שארבעתן זו את זו מעכבות ציציות ד' טנ( ;עמה
 חטאת, חייב כהילכ]תה[ מצוייצת שאינה בטל]י[ת בשבת היוצא הונארב

 חוטין ארבעה הלכת]ה[ פפא רב אמר )נד( היא. אחת מצוה ארבעהןאלמא
 אצבעות. ארבע ומשולש]ל[ת הקרן מן רחוק אצבעות שלש בתוך שזורין'

  משו]ם[  הסרן על  נוטפת  שתהא  צרוכה ציצית רב אמר גידל רב אמר)נמ(
 ]כ[מלא שירהיק וצריך יוהנן ר' אמר יעקב רבי אמר בגדיהם. כנפי . על ען(שנ'
 מברכינן מדקא טלית הובת ולא גברא חובת ציצית והלכתה )ו(( : גודלקשר

 רב אמר אדא בר רבא אמר )וח( מצוה. היא עיטוף ]אלמא[ בציציתלהתעטף
 כדי להון ואית מארבע לוט( להו גרדימו ואי פמולה, מעיקיו החוטנפמק
 תילתא תרי וטשבק תילתא למגדל ליה מיבעי גדיל נ( דמי: שפירלעככן
 רובה גדלה ואי ענף. שלישי ושני גדיל שליש תכלת נוי כ"( מר דאמרענף.
 חוליא, שיעור וכמה כשירה. אחת חוליא אלא גדלה לא ואי דמי, שפ"רנמי
 ענף דלית כיון כולה גדלה ודאי נכ( וישלש. וישנה שיכרוך כדי אומררלי

 ראשי פימק כך ואחר 'כג(תלאן ענף: אלא ציצית אין ציצית כג(- דתניאפמולה.
 הכל : פמולחוטין

 חייב.י
 ציצית ,מצות ]חובתן וביום סומא. ואפי]רון בציצי]ת[

 כמות אלא אינו או לילה. לכמות פרט אותו וראיתם כד( דתניא בלילה.ולא
  מקיים  אני מה הא אמור, מומא כסות הרי בה, הכסה אשר אומר כשהיאמומא.
 כסות ולהוציא מומא כמות לרבות ראית ומה לילה. לכמות פרט  אותי4ראיהם
 המלית שישנה מוראיתמ, לפוטרה יכול שאינו סומא כמות אני מרבהלילה,
 ונ"ל נס( כלל. בראיה שאינו לילה כמות אנו ומוציא אחרים, אצלבראיה
 אלא להתעטף דאסוף קתני לא דהא להתעטף דמי שפיר הנר לפנירבלילה
 בלילה  ע בשעה כלומר קתני, לא ]דהא[ )וההא( כן( . מלהתעטף. הואפטור
 ביום. ]חייב[ אחרת ובשעהפטור

 מנהורן כהבן( מה"ווי המו"ל הגיה נן כמא( שלה, פר'טת פמרי כה( ע"א* מ"ב מנהות'לט(
 הרמב"ם תשובת ועיין ע"ב קל"ם שבת ע"ב ל"ז מנהות כמנ( שמ, ומפרי ע"ב ל"ז ויטמ ע"ב,כ"ח
 ל"מ. ובכורות ע"ב, מ"א, מנחות כמן1( תתע"ה, פימן הרשב"א ובשו"ת פ"ב סימן הדורבמאר
 בבה"ב מובא כמד( ל"מ, מ"ו, במדבר כןר( ע"א, מ"ב, מנהות כהףץ4 שמ, יתוס' רבריש",עמב
 תומפתא ועיין וכו' כולהו ד"ה צ' יבמות ובתום' וכו' מדין ד"ה ע"ב כ"ה שבת תום' ועייז .ציציתהל'
 ערב ובמה"וו רב". אמר אדא "רב הגי' שלפנינו ובגמרא ע"א, ל"ט, מנהות כהדן ברכות,טוף
 שלח. מ'  השאילהוה  לשון  נ( ובצרו", להו אגרדימו "ואי במה"וו כ~מן( אהבה"1 בראדא
 מסולה. ענף לה דלית כיון בבה"ג הוא וכן כולה" גדלה "ואי צ"ל כבנ( ע"א, ל"מ, מנהותנא(
 כרכה שאם לעיכובא בעי וענף דנדיל ומשמע וכו' הרמב"מ שכ' ומה ד"ה י"א סימן בב"יועיין
 נמי כולה כרך אמילו רובא כרך דאס ארי' מאי דאל"כ וכו' ענף בה נשאר שלא עד3ולה
 מנהות נן4( ע"ב, י"א, פוכה *ננ( ע"ב, מ"ב, מנהות נג( הנ"ל, הבה"ג דברי להביא לו והיהוכו'
 המלך ביטער ועיין פומא. כסות וממעט לילה כטות דמרבה ע"א י"א סוכה רש"י עיין ע"א,מ"3,
 מה למרוט המהבר כוונת נן( הפפר, בסוף שכהבנו מה עיין בןץ( בזה, שעמד ציצית מהל'פ"נ

 במטגרת  האלה הרברימ וסגר בזה הרגיש לא המרדט והמו"ל והבן, קתני לא דהאשאומר



כא ז"ל לוש"י המרדםמפר

 רי ציצית לשם שנטווה הפקע מן פומק ציצית. של מידורוכך
 כל של שיעורו יהיה לשנימ כשתכפול ד' מאותן וחוט חוט שכל וישערחוטין
 )בפשיטת( ]הוה[ והזרת כן( זרת. שיעור ענף ]ו[בין גדיל בין השמונה מןחוט

 ויש נח( הנודל. עד הקטן, אצבע הוא ז-ת, מאצבע באלכמון יד]כפשיטת[
 כשהן בכנף תול]י[ן כך ואחר זרת. הוי דכש]קכפול חוט לכל אמהשמודדין
 חוטין ראשי פמק כך ואחר תלאן בט( אמרינן דהכי עצמו. בפני אהד]ל[כל
 שם לתלות הטלית שנוקב ומקומ תחלה. החוטין לפמוק שצריך פמול.שלהן
 דהיינו קשר. מלא בגד של התחתונה משפה נקב אותו שירהיק צריךדהוט
 כאן ונוהגין ק( אצבעות. כשתי ושיעו*ו הפרק. עד הצפורן מן אצבעארך

 גודל, כרוחב הטלית שבאור]ך[ אחרת משפה כז,[ ]כמו ק"( אותושמרחימין
 שיוכל כשיעור ארוך להניחו צריך הציצית את כורך שבו הרביעיוהחוט
 כך ואהר פומקו. תלייתו קודם מקום ומכל הציציות, ]מן[ שלשלכרוך
 קשרים שני בו יעשה אחד כרך אפילו שיכרוך וקודם מביב. לציצית]כורכו
 למעלה שנום הוו ולהכי ממוכים. קשרים שלשהיעשה לבסוף ושם ענף. שלישי שני ויניח גריל שליש שיהא עד יכרוך כך[ואהר

 ושלש"
 מן למטה

 )מצוה( כננד הם הקשרים שאלו לפי מורידין. ולא במורש דמעליןהקשרים
 בגימטריא, נדרש שכולו ציצית, של ופרושו טעמו שזהו ציצית[.]מצות

 דברימ ]בו[ ]ש[יש ש"מ ה' מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם]ד[מדכתיב,
 הוטין ושמונה ת"ר עולה ציצית והאיךן קנ( תרי"ג. מצות מל כננדשהן
 ינדיל הכל תרי"ג יעלו הרי למטה קיטרים . ושלשה למעלה קשריםושני
 לאהר הגדיל ממנו שעושין ציצית של הוט ועל ]שאלה.[ : ויאדירתורה
 מהו מחבירו ארוך הוא ]ו[עדיין שליש עד שפתלו הגדיל ועשהשכרך
 חחוטין ראשי פומק כף ואהר תלאן קג( ]משום[ כאן יש כלוםלפוסקו,
 כך ואהף תלאן אמף דכי זאת. על להוש אין ת]שובה[. לא. אושלהן
 פמיק לא דאי החוטין. בארבעת מילי הני פמילה שלהז הומין ראשיפומק
 קודמ וכרך קשר כי הלכך כלל. ציצית כאן ואין הוטא חר ליה הוהלהו

 שלא כבר העשוי מן ולא ]כמצותו[ )במצותו( תעשה משומ ליה הוהפמ*קא
 זה אבל בכשרות, שתהא צריכה עשייתו דבתחילת ]כמצותו[.)במצותו(
 אעפ"י מכולם ארוך ועדיין שלישו עד הגדיל וכ-ך ועשה פותל שהואהחוט
 מצוה דאינה ומאחר כלומ. בכך אין ארוך כשהוא כך יניהנו אמ)כ(

 ביז בכשרות מתהלתו הוי הא איכא, העשוי[ מן ]ולא תעשה מאף]ל[פוסרו
 תעשה שאין לפי מהו, יודע אינו וטעמו שפומל מי ויש פמוק. לא ביןפמוק
 למצוה נראה לא עשייתן ]ש[כשעת כגון אלא מקומ בכל העשוי מןולג
 וסוכה הדלעת ואת הגפן את עליה הדלה בם4כה, קד( דתניא ההואכי

 הוא הגודל ועד קטן מאצבע באלכסון יד כמ,טיטת הזרת "ושיעור בשל"ה, נד( בשל"ה,ועיין
 באשכנז"י "ונוהגין במהו"ו מ( ע"ב, י"א, סוכה 3ט( באשכנז"1 כן "ונוהגין במהו"ו 3וק(זרת".
 ובפירושו וכו' שקולה ד"ה ע"ב מ"ג מנחות פירש"י עיין כמנכ( המהו"ו, עפ"י תקנתימא(
 רש"1. על יטהשיגו מה וכו' יפחות לא ד"ה ע"א ל"ט מנהות תוס' ועיין שלה מרשתעה"ת
 קרה פ' בתנהומא הוא וכן קרה מ' מדב"ר ע"מ מיומד ופירש"י 'טלה. פ' עה"ת רמב"ןועיין

 ישרימ תומת ובממר יטם, ובנ"י ציצית ה' ובהל"ק שמ במזרהי ועיין שלח. מ' זומרתאובפמיקתא
 שמ. כמןש( ע"א, י"א, מוכה כמנ( קע"ד.סימן
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 ואם מוכה אינה ארוכין שהן ורלעת גפן כמו לארץ המחובר בדברשמיככה
 באותה כממכך ליה והוה לנענע דצריך קאטר]ינן[ המיכוך ]ל[אתרקצצן
 דהוה כשררה אינה ניענע ולא קיצץ ואם בשירה. והיא התלוש ברברשעה
 נעשה המכך כשנעשה מ"מ קיצץ שעכשיו שאע"פ בפמול. העשוי טןליה
 תעשה שעתא ההיא ה"ל ומשנענע שינענע ער לעולם הוא בפימולועשוי

 שבעה במשך טפח חלל שם היה ולא בגריש החוטט - וכן קמ(בכשרו]ת[.
 'מן ה"ל החלל שהרחיב ]ועתה[ )ועם( אהל היה לא הזה המכךשכנעשה
 הוא כולו עדיין וגמר הציצית כל כשתלה שהרי בציצית וכן בפמול.העשוי
 בזו שטעה אומר הייתי יצחק ברב הטועה שתלה לא ואם קו( אחר.חוט
 להעמירה והוצרכו כשי]רה[ אחת בבת קרנות לשתי הטיל קז( חייא ר'דתני

 להבריל באמצע )זה( פמקן כ]ך[ וא]חר[ קשר אבל משר, כך ואחרבפימוק
 נפמקו ]ה[קשירה קורם החוטין שראשי ואע"פ פמול. בקרנו[ ]וזה בקרנו]זה[
 וקצרן קרנות שתי כרי היו ארוכות אלא חוטין ארבע היו קשירה קורםוכבר

 ואם פמו]ל[. עשיי]ה[ לאח]ר[ שהמקצר למד ומזה ]פסול[. עשייהלאח]ר[
 רציצית נעשית, בפמול שזו בירו חרמ והעלה ארירים במים צלל למרמכאן
 לא קשירה קורם רהיינו פתיל, רבשעת ונהי כנפות. ציצית רלא כתיב,הכנף
 ארוך שהחוט אע"פ זה אבל כנף. בעינן מיהא ציצית בשעת כנף,בעינן
 אמות עשר ארוכיז כולן החוטין כל שאפילו עושה, בהכשרו שהואכל

 שיעור לה יש אבל למעלה, שיעור לה אין ציצית קח( רתניא,כשי]רה[.
 קט(למטה.

 ציצית. ]הלכות[ )חלות(נשלמו
י  תפילין. הלכות"(

 ומתקנו ורוחצו בסיר ומשימו השליל כ( * עור ארם נוטל ה ל ח ת ננ(
 שינים ארבע העץ בשפת להיות וצריך טתוקן. ]אמום[ עץ לו ' ויהיהבקלף.
 ריוה להיות וצריך וחצי. אצבע כגון השינים אורך ואלו ג( העץ.טאותו
 והשינים ג( * קטנה. כאצבע השינים ועובי אצבע. חצי לשן ]שן[ )שין(בין

 של העור אותו טן וחותך נוטל ד( ואח"כ מעט. רקין בשפתן להיותצרוכין
 אותן על נמרכיבו מפה[ יפה במים ומרחיצו ד( * זרת כחצי חתיכהשליל

 מנהם" בר יצחק של אהותו הגברת נהגה "רכן שכ' מחר"ר עיין סו( ע"א* מ"ר, שםמה(
 ע"א. מ"ב, מנחות כ2ףן( ע"א. י"א, סוכה כמן( יצחק. ברב המועה שתלה כאן מ"ש קאיוע"ז
 יצהק". בר "שלמה חתם ובמחו"ו המורה" לשון "ע'כ ממיים בשל"המס2(

 1.ל'. רש.. של ,עשי'תן תפלין .ש.ט,ש ע.ב קצ"ב דף השלכ הלקמ בשבל' מ.נאא(
 ז"ל גאון יהודה דרב קצובות הלכות מן ראיטונים של בתורתן והובא עלך". "הדרןדמיים

 רבא בשימושא עוד ועיין שם. שכתב עפי"מ במנים ותקנתי ל"ד.( צד ח"א תרמ"ב)פמדא"מ
 מתחילה. תיבת ליתא. ובתש"ר "מתחילה". בשל"ה בכ( תמילין. הלכות קמנות הלכותברא"ש
 והמרדכי. בסמ"ג וכ"כ עבירה בו נעבדה לא כי למצוה הגון יותר חשליל דערי מה"ת עיין*ב(
 ל"ב. או"ח ב"י ועיין כמו"כ. לתקן יש ובתש"ר וחצי". אצבע כמו ארוכים "ויהיו בשל"הנ(
 "נומל' תיבת ליתא בשל"ה ך4( כמוש"כ. לתקן ויש להיות" בשפתן "והשינים כתב בתש"ר ג(9

 ימרככו". בתש"ר ד4(*
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 דק* פשתן ]של[ בחבל העור אותו ואומר עץ. של הארבעההשינים
 לשן.[ שן ובין לשן ]שן לשין( שין ובין לשין לשין בין החבל]ו[מעכיר
 ולאחר ו( התפילין. נכנסים ששם הבתים ס(. בעשיית יפה האומרודוחק

 שיתיבשו עד העץ על מניחו בבתים . ועושהו בעץ העור א]תושמתקנו
 הבתים שיהיו כרי 4פה השינים ומתקן מוציאו ומאז ,( יפה. בעץהבתים
 )בחשבון( חתיכות לדן וחותכו ]ה[צבי מן עור ויביא להפילין.מוכנים

 כל על וכותב מ( שינים.]כחשבון[
' 

 ד, שהן אחת פרשה וחתיכה חתיכה
 לאמור משה אל הן וידבר מן הפרשה1 זו כותב אחת בחהיכהפרשיות.
 הפרשה, זו כותב שניה בחתיכה ימימה. מימים למועדה עד בכור כל ליקרש
 בהוזק כי פימקא מוף ער וגו' הכנעני ארץ אל אלהיך הן יביאך כיוהיה
 ובשעריה. עד ישראל שמע ]כותב[, שלישית בחתיכה ממצרים. ה' הוציאנויד

 כימי עד וגו' מצותי אל תשמעו שמוע אם והיה ]כותב[, רביעיתבחתיכה
 הארץ. עלהשמים

 הרי,
 כ( עיוף[ אותן ]ומעייף )עייוף( פרשיות. ד' אלו

 ופרשה פרשה כל ומשים ]בשיער[. )לשיער( וכורכו י( הקמיע. קוראמול
 שמע, והיהן קדש, כמידרן. ויושיבם ימ(1 שליל של שינים ד' באותןארבעתן
 '3( ז"ל. חממים שאמרו כמו כמררן. אלא באמצע הוויות יהו שלאוהיה,
 ובשמאל בימין יג( ואהת אחת כל אל]א[ הפרשיות יתחלפי שלאבדי

 ט(( השינגם בחוך הפרשיות את ומוגר לו( כתקנה, )אלא( יד(ובאמצע
 טקום התפירה זו ובשפת באלכמון. השוורים ]מ[מתני בגידין עליהמותופר
 טהורה בהמה מעור י(( הרצועה משם להעביר מתוקן השליל בעורמונח

 שחורה. להיות צריכה והרצועה יח( כשירה. מנבילה וגם ישראל1ושחיטת
 במקום יט( בראשו רצועה[ ]באותה )נאותה( מתוקנים תפורים התפיליןוישים

 לשר אחריו ועושה כ( ברצועה ראשו ומעגל רופם, תינוק שלשמוה]ו[
 וצריך כ"( עיניו. ביי ותפילין מאחור רצועה באותה דל"ת אותבדמות
 עצמו, העור מו שי"ן אות ברמות ראש של התפילין צידי משני עשוילהיות
 כ3( שלש. של שי"ן ימין ]ו[מצד ]ראשים[ ארבע של שי"ן .שמאלמצר
 ומצד הכרם עד ימין מצד אורך לה שיהא צריך קודקוד של הרצועהוזו

 מעור חותך זרוע1 ושל : עשויית ראש של התפילין הרי החזה, עדשמאל

 כן "לאחר בתש"ר ר( בבתיפ". והם ההפילק* נכנסים ש'טם השיניים "בע,טיית בתש"רה(
 "ואח"כ" בשל"ה ד( ימה". שייבשו עד ע'ן ,טל השיניים אותן על השליל עור אותומניה

 או"ה ב"י ועיין כמו"כ. לתקן יש בתיט"ר פן( ע"ב. ל"ד מנהות וץ( הע'ן". מן "ויוציאוובתש"ר
 וברש"י ע"ב, ל"ד מנהות י4י( ע"בי כ"ה, 'טבת י(ל"ב.

 ד"ה .ותומ' וכו' כורכן כיצד ד"ה.
 ע"מ טימן דעים ובתמים תקנ"ה טי' תפילין הל' ובאו"ז בא. מ' מוף ומכילתא וכו'והקורא
 בתש"ר יב( ע"ב. ל"ד, מנ"ות, ינכ4 ל"ד. או"ה ובב"י ומור ר'. טימן תמילין ה' התרומהובממר
 בתוך המר,טיות "וכננד בשל~ה כין( בתש"ר. עמימ"'ט תקנתי ין4( במקומה", ואחת אהת"כל

 ין( רבא. ביטימושא ועיין ע"ב. ק"ה, ע"ב: כ"ח, ,טבת מ1ן( כמוש"כ. לתקן וישהשיניים"
 ,4פ1( ע"א. ל"ה, מנחות יףן( כשירה. מנבילה דמותר הא ליתא ובתש"ר הנ"ל. במקומותעיין

 כמוש"כ* לתקן ו*ש שין*" של אות בדמות אופר אהריו "ואוטר בת'ט"ר כנ( ע"א. ל"ז,מנהות
 שימושא בשם שכ"כ מהו"ו עיין כנב( שמ. מנהות כנא( ע"ב. ל"ה, מנהות ממירש"יוהיא
 ובאו"ז רי"א סימן התרומה ובספר וכו' וכמה ד"ה ע"ב. ל"ה, מנהות תום' ועיין אלפם ורברבא
 תקם"ח. סימן תפיליןהל'
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 שם וכותב צכי טן עור ויביא כתמרה, כג( קטן אחר בית ועושההשליל
 כי והיה וגון בכור כל לי קרש ביחד. פרשיות ד' א]חת[ בחתיכהכד(
 ומשים כתיקנה אתיכה אותה ומעייף וגוי. שמוע אם והיה שמע וגו'יביאך
 באלכמון. בגידין ממעל ותופרו שליל ]עור[ של .כס( בית בתוךאותה

 רצועה שם ומעביר השליל. ]עור[ אותו על כאוזן לו להיות צריךובשפתו
 יר של רצועה באותה קשר ועושה כו( השמאלית, בזרועי ואומרושחורה
 ומורידה יפה ומהדקו זרועו על שחורה רצועה אותו ומעביר כ(( יו"ד..בדמות
 ]לאצבע[ )באצבע( שיניע עד הרצועה שיעור וכז כח( צרדה. אצבעעד

 מרובעות תפילין ל( : שעורה כאורך דרצועה ופותיא כט( האמצעי.צרדה
 רצועות לכ( ממיני: למשה הלבה תפילין קשל שין ל"( ממיני: למשההלכה

 למ( : באלכמון ולתופרן רבה לך( ואמר לג( : מסיני למשה הלכהשחורות
 תפילין. להניח אקב"ו אמ"ה בא"י ומברך, תחילה יד של מניחוכשמניחן

 תפילין. מצות על אקב"ו אמ"ה בא"י ומברר ראש של מניח כךואחר
 של לברבה יד של ברכה בין ידבר אל יד, של בברכה אדםוכשמברך
 וחוזרין בידו הוא עבירה לתפ*לה תפילה לן( בין שה לו( דאמרינןראש.
 של ער שתים מברר כששח מקום מןל לט( המלחמה. מעורכי - בהלח(
 של תחלה חולץ וכשחולץ - ל( ראש. של על אחת מברך שח לאראש,
 פרשיותיו אלו עיונא, התפילידבעי תפירת )ו"( יד: 11ל חולץ כך ואהרהאש
 בכור. כל לי קדש יביאה, כי ענ( והיה שמוע, אמ והיה שמע, תפיליןשל
 לעילא ומליק מלתתא שמ]ו[ע אם לוהיה שמע .מן מתהיל תפיהתן.וץהו
 ונפיק שמוע אם לוהיה שמע לבין ועקימ לתתא ונפיק רצועה בי לאפיואתי
 כי לוהיה שמע דביןלעילא

 יביאי
 לבין לעילא[ ]ונפיק שפה לאפי ואתי

 רצועה בי לאפי ואתי ומליק לתתא ונפיק לי. לקדש יביאך כי לוהיהשמע
 ושליף ביתא דבי לעילא ומליק יביאך כי לוהיה לי קהש דבין לתתאונפיק
 שפה לאפי ואתי במחטא. דחוטא אחרונה רישא צד ומעייל מחטא מןחוטא
 בי לאפי ואתי ל.התא ואתי שמ]ו[ע, אמ לוהיה שמע רבין לעילאונפיק
 שליל" "בשל ווארשוי בדמוס כנדץ( ע"ב, ל"ד, מנהות כד4( קמן". אגוו "כגון בתש"יכג(
 כנן( זה. כל חמר ובתש"ר ע"ב, ל"ה, מנהות פיריט"י עיין כנר( בתיט"ר. עפימ"שותקנתי
 לתקן ויש צרדה". אצבע עד ומורידה זרוע של אותם מן מעביר הרצועה "וקיבלבתש"ר
 צמה מרב קנ"נ פימן תשובה ובשערי וכו' וכמה ד"ה ובתום' ע"ב ל"ה טנהות ועייןכמוש"כ.
 תמיליז הל' בנה"ג הוא כן כנכש( שם. המו"ל בהנהות ועיין זה, כל המר בשל"ה כנףן(גאון,

 וליתא תקם"ה, סימן תמילין הל' או"ז ועיין שעורה". כאורך עורהבן בא פ' ובתנהומאובמחו"ו
 ובתש"ר בשל"ה לג( שם, טנהות לבנ( ?טם מנהות לא( ע"ב. ל"ה, מנהות ל(בתיט"ר,
 "אמר בגמרא לף( שם, מנהות היא וכן הלל"מ, מרובעת תפילין מ"'ט אהר רבה מאמרבתב
 ליתא זבתש"ר שם, מנהות לן( ע"א, ל"ו, מנהות לוץ( ובאלכמונן". בתומרןרבא

 לן( הא. .
 שם, מנהות לסז( שם, במנהות היא וכן "עליה" ב?טל"ה לךץ( לברכה". ברכה "ביןביטל"ה
 כ"ה סימן או"ה בשו"ע רש"י בשם כמו"ש דלא שהוא הקשה ווארשוי דמום המרדסוהמו"ל
 ד"ה שם מנהות בתום' כמו"ש היא הפרדם ודעת סה, לא ד"ה שם מנהות פירש"י ועייןט"ה,
 ל"ו מנהות כן( בבאורנו. יטם שכתבתי מה באבודרהפ עיין ובה"ג, עמרמ רב וכ"כ וכו' סהלא
 וביטבלי יעיי"ש, תמילין זמן לילה מדין אהר מאמר שם ואיתא בתש"ר ליתא מכאן כמא(ע"א
 יביאך"* כי והיה לי "קדיט הלקם בשבלי כהבכ( נאן, כטו איתא שםהלקט
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 וסליק לתתא מפיק יכיאך, כי .היה שמע לבין ועקים לעילא ונפיקהצועה
 רש לי לקרש לתתא ואתי חטיטא ומחזיק סררן, על פרשיות .ומעייללעילאן

 נוקבי. ג' ובשפה ניקבי, ר' שמ]הע אם ובוהיה ' נוקבי, גי רצועה ובבית. .נוקבי
 חוטא ומהרר חוטא* בחר יביאך כי והיה ער חוטא בהר .לי קרש ערואתי
 עי( יטמע: של חוטא שפת העם . יחיר בנקב חוטין -שניימעייל רשמע חוטא על יביאך כי דוהיה _ וחוטא יביאך כי רוהיה חוטא על לילקהש

 תפילין הלכותנשלמו
 סופרים. כתיקון מזווה סדר"(

 יוצא אינו אות גריעות או ג( מחקא בה שיש מיזה רבנן,נ(,תנו
 במלאך חמה, בתהלת חמישית, בשעה בשני, אלא נכתלת ואינה. יחובתו.יהי

 בשעה בשבת בחמישי ונכתבת -ישעה, באות]ה[ הממונ]ה[דפאל
 וקמיעות .תפילין השעה..,וכן - על ]אנתו[ הממונה ענא"ל .]במלאך[ )בתחלת(ד( רביעי]י

 אם רוהיה שיטה בריש ימישבק וצריך : מצליחין אלי בשעותהנכתבו]ת[
 אותיות* ' שתי קטנה תיבה כשיעומוטמוע

 פרשיותיה לעשות, צריך .שהרי.
 היא אייו רמנילה בפ"ק ובירושלמי ו( מופרים בממ?ת ס( ותניאמתומות,
 ומתומהן אותיות, נ' כשיעור תיבה בראש שהניח כל פתוחהפרשה

 כל.
 זו הרי שיטה בראש מניח היה אם משמע, ובירושלמ* שיטה. בסומשהניח
 להניח אין לפיבך הכל. לרברי פתוחה שהיא כתב יצהק רבינו אבלסתומה*
 רמתח:י היכא כי ז( משלש, פחות פתוחה שאין אותיות, שני שעור-אלא

 לרישא רחטי ממיפא לילפא .קנה' פ" בגובתא, מעייל וכר חלון* פי'כוותא,
 הטבה, יבולה, - ותירשך, ומלקוש, מזזות, לטטפת, ידך, ובקומה, מארך, הוא,בך. וזיונן יתירות רהמירות ומומן' מ( כוותא: בנובתא הא*נ-ת זה כ?ריכתדהטי,

 רגן אותיות ושבעה ט( לאבתיכם: בתראה, מזוזות ובקומך, בביתך,לטוטפת,
 ב' רצריכין ארו מן בר י"( נ"ץ. ש"ע"ט"נ"ן י( הם, ואלו רמזוזה ייונןתגין
 מר' נויל מוקפת שאינה אות וכל י3( וקשרתם. ובקומך, יפתה, ואמפת, :זיונין

 יד( כי ]ומ[לממה ~למעלה בין הנחה ]שיעור[ וצריכה יג( פסולה.רוחותיה
 טוט כשיעור ומשמאל ראמרי אית ומימין שורות בן שיעור רמפרי,חטבא
 צבי. בעור/של לשמה עיבוד וצריכה טו( אותיות: נן של קמנה תיבהשיעור

 ע5ך". "הררן : מיים הלקט בשב5'פהנ(
 תנ"ה מימן רש"י ובסדור תקמ"ו מימן במחו"ו גם מובא מזוזה מדר14(

 מימן התרומה ובם' ומיוזות. בתמי5ין תו5'ן ואין בסמרים ~ו5ין ה"מ. מ"א מנילה ירוש~יב(
 ו5א המחק ע5 שלא 5כתוב ש5א וגם ומזוזות בתמי5ין אות שום 5הניה אמור א"כ ממיימר"ה
 תופפות "או רש"י ו~מדור במהו"ו ג( הט"ז. מ"א, תמי5*ן בה5' הרמב"ם כדעת ושלא הגררעל
 .עען ר( מ"א* מוף טופרים ממכת ון( שמ. רש"י המדור עם"י תקנתי ו4( וכו'. גריערן"או

 שם. ובב"י רם"ח יו"ד ובטור ע"ב* 5"א, מנחות ועיין מכאה משונה ה5שון מ"א מגי5הירוש5מי
 שהביא מה נ"ג צד ח"א ראשונים של תורתן עיין כט( שמ* עיין ךץ( שם* רש"י בסרור עייןז(

 ה"ח פ"ב תפי5ין הי רמב"ם ג"ץ, שעטנ"ז ד"ה ע"ב כ"ט מנהות תום' "( ז"5. גאון האי רבבשם
 כ"פי מנחות ינן( שם* רש"י מדור עיין ף14( צ'. אות תמילין מה5' מ"א ובהנ"מ ה"גומ"ה
 ~שמ* במנחות שה"י נמו דטמרי" .אמבא -"כמ% הצ(.'ל גהאה יך4( עיש* ל"ב, בנחנת "נ(ע"א.
 ויראימ וכו' תמילין ד"ה ,ע"ב מ"ב מנחות תום' עיין כטף( מיווה. הל' קמנות הלכות בראשלעיין



 ז"ל לרש"י הפרדסמפרכו

 להניח וצריך ע(( : טריפה משום ולא נבילה משום לא. חוששין ואין טו(*
 העליון, שליש הוא ומה חיצון, ובטפח העליון בשליש מימין פתח שלבחלל
 .לאמה ממוך שלישית בתחלת מניחה אמות שלש פתח של בגובהה ישאם

 מניחה טפחים, ד' פתח של בעוביו יש אם החיצון, טפח ומהושנייהן
 מזוזה: לקבוע אקב"ו אמ"ה בא"י ומברך, יק( ב': לטפח ממוך החיצוןטפח במי

 לבניך, הדברים, ה', שטע, השורות, וראשי שורות. בכ"ב לכתוב וצריכהיח(
 ואברתם, השמים, והשתחויתם, פןן עשב, יורה, בכל, מצוה, והיהן בין,ובשכבך,
 ד' הארץ ובמוש הארץ. על, אשר, ובשעריך, בררך, אתם, אתם, יל(ושמתם,
 ובמות ומימן, מיכאל הדבררם שורות במוף מלאכים ן' וצריכה כ(מימנים.
 עשב ובמוק ומימן, עזריאל מצוה ובמוף זה. ומימן גבריאל ובשכבךשורות
 ובשעריך ובמוף רפאל, אתם ובמוף שרפיאל' ואבדתם ובמוף מ4מניון וב'צרקיאל
 י"ה, פעמים ג' כתוב היה חמיד יהודה ר' שכתנב[ ובמזוזה ומימן.ענאל
 ייה. פעמים ד' שמנו[ע אם והיה שיטה ובמוף ראשונה, שיטה ובמוף(1"כ"(
 פעמים שני והשתחויתם שיטה ובמוף כנ( כזה. מימן יורה בכל שיטות~ךובמוף
 כג( י"ה.י"ה

 מזחה. ענייןנשלם
 [ .-"=".ר."...

 נ( מפמ הבדלה, בברכנתן הביטמים על מברכץ אנו ם ע ט ה ממ(
 ונח ונתענג שאכל מתוך שמח והוא באדם, יתירה נשמה ניתנהשבשבת
 יתירהן נשמה ממנו וניטלה ממנו, אלו כל בטלו מבדיל וכשהיה *נ(ושקט.
 בתהלה. כאשר שמחה אינה ונפשו ובעמק, ובטורה מעתה במחשבה הואוהנה
 ותשמח הנותרת ותהנה בבשמים, להריח המבדיר בשעת הראשוניםותיקנו
 ששת בזוכרו לבו אל יתעצב ולא צערו מפיג הוא ובכך טוב. .בריחותריח
 אף שמח ויהא בלבון שבת זכרון שיהא כדי תיקנו זה וכל המעשה.ימי

 בורא מברך כשהוא שבת במוצאי גאין נמרונאי רב אמר וקכי ג( :בצאתו
 רבותי' ראינו וכך ידיהם. בכפות שממתכלין ישיבות בשתי מנהג האש,מאורי

 מזוזה. הלכות וברא"ש י"ה פימן הרמב"ם ובתשובת הי"א פ"א תמילין הל' וברמב"ם י"חסימן
 מצות על לברך ש3' לקמן במרדם עיין יי( ע"ב. ל"ב, מנהות כ~ן( ע"א ק"ח, שבת'פך(
 ומוף ז"ל להרא"יט ג' מימן מזוזה ה' קמנות הלכות עיין יףן( שם. שכתבנו מה ועייןמזוזה,

 סימן השלם יראים ובממר שמ. רש"י סדור עיין כ( "אותמ". צ"ל יסן( רם"ח. מימן יו"דוב"י
 סימן חסר כאן כבנ( "בסוף". צ"ל כנא( ותשכ"ה. דו"ק סימניהמ עם הדברים אלו כתבת'

 ה"ד. מ"ה תומץ הל' רמב"ם עיין כנג( איתא. שם יראים ובסמרהשמות

 טי' ה"יט ובאו"ז תקכ"ד, רש"י ובמדור ק"ל, כלל ובשה"ל קנ"א, סי' במחו"ו הובאא(
 ד"ה ל"נ כיצה ובתום' קנ"ט, סי' רשב"א בשו"ת עוד ועיין אחר. מעם עוד לקמן ועייןצ"ב.
 ויקהל מ' ובזהר ע"ב, כ"ז ובתענית ע"א ט"ז ביצה בנ( רב. ד"ה ק"ב פסחים ובתוס' וכו'וכי

 והובא ע"ב. ל"א דף מטדרע"ג לקוח ג( "יכשהוא" וורשוי דמום במרדם *~ם( צן ם,ובטיף
 ק"נ מי' תשובה ושערי ט"ב סימן האורה וסמר קנ"א. ובמהו"ו ע"ב. י"א המרדםבלקוטי
 ילקוט ועיין יומא. ריש ובמרדכי צ"ג. סי' גנוזה ובחמדה מ"ם מי' ליק דפוס הגאתיםובתשובת



כז ז"ל לרש"י המרדםמפר

 אץ ד( ששנינון כמו האור. מן שנהנה כדי בידינו נמתכל ואומיים,עושים
 אצבעותיו כופף תחלה ס( טנהגי. הוא וכך לאורו. שיאותו עד הנר עלמברכין
 השך במקום אור והנה פושטן, כך ואהר תחתיהן ומחשיך ]כפו[ )בפו(לתוך
 הורקנום בן אליעזר דר' בפרקי ו( וראינו האור, מן הוא נאות שכברומברך,
 בראותם, האור ]מן[ נהנה ובהש לבנים, שהן לפי (ן בצפרניו. להסתכלשמצוה

 דכיון לאו. אי נהורא איכא אי למחזי להברלה ידים פשטינן הכי ומשוםח(
 מברךן נהורא איכא אי האש, מאורי בורא אלא מברכי]נן[, האש בורארראו
 אחרינא במידי או בחבריה חזי ואי מברך[. לא לנהורא משתמש לא ]ואיע(

 אלהים וירא י"( דכתב, נהורא, על דמברכינן מנלן מדאורייתא י( דמי:שפיר
 נהנו ולכך החשך. ובין האור בין אלהים ויבדל י3( והדר, טוב כי האוראת
 מברכינן לא כבשן של אור יג( אמירתו: על להוש ואין. ההבדלה בתוךל,מר
 הבערתן בשעת יד( כירה ושל תנור )ו(של ]ואור[ עביד. לנהורא דלאועליה
 דמילתא כללא אורה. לצורד נעשו לא דממתמא מברכין, אין ולבמוףמברכין
 אמר טו( מבהכין: אין אורה לצורך ושאינו מברכין אורה לצורך הדולקאור
 *טו( : המצות על שמחזירין כדרך האור על מחזירין אין יב אמר יהודהרב
 שכתב אע"פ ט(( המים. על ולא הפת על ולא היין על אלא מבדיליןאין

 מיינא רבי הורקונומ, בן אליעזר דר'בפרקי

 אמ-

 מביא מבדיל, ]אדם[ כיצר
 שמרחיק וכיון האש. מאורי בורא ואומר ]האש[, לאור ידו ומקריב יין שלכום
 פושט יין לו אין ואם לחול. קודש בין המבדל ברוך אומר, האש מןידו
 מאורי בורא ואומר הגוף מן לבנות שהן בצפרניים וממתכל האש לאורידו

 וממתכל אש של שהן הכוכבים לאור *דו פושט בדרך היה ]ואם י((האש.
 רואה ואינו בעבים שמים נתקדרו ואם האש[ מאורי בורא ואומרבצפורנים
 לא. אעפ"כ לחושך, אור בין. המבדיל ואומר הארץ מן אבן תולשהכוכבים

 מבדילין. אין בפת ואפילו היין[. ]על )עליו( ימ( אלא לאבדילו לןמבירא
 מ4ב1 ו( במדרע"ג. ליתא ןק( ע"ב. נ"ג, ברכות ן4( תקל"ה. מי' ב"ב מהר"ס וב'טו"ת ל"התהלים

 הוספתי מט( ומחו"ו. והבדלה קידוש ה; מבה"ג לקוה לק( בפדרע"ג. ליתא ן( בסדרע"ג.והובא
 מבדילין אין עד מכאן נשממ ווארשוי דמוס בפרדם ינ( שם. שם; יבכ( ד. א, בראשיתי4י( הץ. פ"ח, ברכות בירושלמי והוא שלפני' במאמר שם בה"ג י( שם. ומהו"ו ,טם. הבה"געם"י
 ע"א, נ"ג, ברכות מבמרא והוא שם בבה"ג ומקורי דעתו. למוף ירדתי ולא וכו'. היין עלאלא
 מ" והובא עליו". מברכין אין בסוף עליו מברכין "בתהלה מק"נ הוצאת בבה"ג כתב כןיך4(
 נ"ג ברכות ממיר'ט"י הימוך וזה יעיי"ש. ברכות על בש"מזק

 ע"4~
 במוף תנור של שמירש

 בתהלה וכירה תנור של ואור והבדלה. קידוש ה' ווארשא דמום בבה"ג היא וכן עליו.מברכין
 כ"ט מרק הרמב"ם דעת וכן ע"א י"ז דף גיאות ברי"צ ועיין עליו. מברכין ובמוף מברכיןאין
 ובמהו"ו ע"א ל"ב דף בסדרע"נ זה כל עיין *כטן( ע"ב. נ"ג, ברכות פטן( הכ"ו. שבתמהל'
 ק"ו פמחים ובתום' ק"ל סימן השלמ לקמ וביטבלי קנ"ז, מי' גנוזה חמדה ובתשובה קנ"אמי'
 אין "ואם רצ"ו טימן או"ח טור ועיין מ,טובשת. בגי' בסדרע"ג הובא כטן( וכו'. מקדש ד"הע"ב
 ואם וט: הנר לאור ידו מקרב להבדיל הייב אדם כיצד מונא א"ר דר"א בפיקי איתא ייןלו
 והמעיע המור, דברי במירוש שדחקו ובפיישה בב"ח ועיין וכו'" לנר שמן לו ואין יין לואין
 אדם כיצד וכו' במדר"א דאיתא אע"ם יין לו אין "ואם כאן כמו במור צ"ל כי יראההימב
 ימים. המור דברי ועילים וכו'" יין לו אין ואם וכו' ידו מקרב יין של בכום מבדיל להבדיל,חייב
 הצינ ווארשוי דמום המו"ל יוק( המהו"ו. עם"י תקנתי ין( כ'1 פרק אליעזר דר' מרקיועיין



 ז"5 5רש"י הפרדטמפוכח

 עיקר. לל הפת על מברילין אין מתיבתא, ריש ' עמרם רב יל(- 'אמרדהכי
 ימעוד. שלא אפשר אי שהקידוש פפני לקירוש. הברלה רומה שאין מעם,טה

 אלא_. קירוש אין כ(דקאמי
 לקדש ~כול לכתחילה אפי' הפת, על מקדש למעוד, שלא אפשר ואיקבוע]ה[ן ומעורתי קבוע שהשולחן וכיון טעודה. ב~קום

 אחמרא. מקדש חמרא ליה חביב הוה אריפתא,כר ,מקרש ריפתא ליה~ביבא
 לקדש, יכול והפת על נמי הדין הוא אלא יין דוקא לאו כג(-בכפמתון היין על זכרהו לקדשו השכת יום את . זכור - כנ( התם בברייתא דאטרוהא

 הוא נדור אם ואפי' כג( ואנשים: אלהים המשמה יין נקט, דמלתאואורחא
 דא'ן ולאכול הפת על לקדש הוא יבול לאבול שלא שבת :מבערבועומד
 קידוש[ ]ואין שיקדש* מיני מהר הוא ועומד ]ד[מושבע שבועה, בתוךשברעה
 לשבת וקראת כד( דכתיב, יין. או פת או ]מעודתו[, קובע שהוא ממהאלא
 ]מפ-ש[ והתמ ביין, שקידש מאהר לשתות היומ ' בקידוש הייב נזירכ"( התם ראמר נזיר במסכ]ת[ מצינו וכן ק-יאה. במקום עונג שיהא כדינדרו. על ולעבור לאכול חייב . הוא הלכך עונג, תהא שם קריאה במקוםעונג,
 שבצע מה לאבול חייב הפת על וקידש לאכול שלא שנדר מי וכןטעמא*
 היין על וקידש מיהר אם אבל ין. ה מן ויפטר הפת על יקדש אלאוישתה, היין על הנזיר שיקדש לכתהילה שרינן לא אק מיהו בפת* שקידשטאחר
 שתייה, וב5א הקידוש בשמיעת נפטרין שאחרים ואע"פ כו( לשתות.4תח(יב.
 אבל הם, קידשו שלא מילי הני בשמיעה, קירוש ידי יצאו טעמו שלאדאע"פ
 לכתחילה יקדש אל לאכול שלא שנדר מ* ובן עצמי. הוא שקידש מאחרילן. מז לשתות שלא לו אפשר אי לאחרים הקידוש ומשמיע שקירש עצמואותו
 מקום כל לקיש ריש ואמר כן( וליפטר, על.היין רקדש יכול שהרי הפתעל

 לק(ימ יכול אתה אם שניהם, לעשות לך ויש תעשה ולא עשה מוצאשאתה
 )לקידוש( וכן כה( תעשה, לא וידחה עשה יבוא לאו ואמ שפירשניהם

 בפת, או הקידוש, זכירת והעשה[ הנדר, "עשה ]לא )והעושה(~קידוש[,
 איז ואם מקויימןם. שניהם ונמצאו תקדש, בו נדרת שלא במה ביין,או

 קידוש יין עך חלה נזירות דאין וישתה, לכתהילה היין על יקדש פתלנזיר
 אם היין. על יקדש הפת על שנדר למי וכן בו. לקדש הוא שמצוהטאחר
 "מצוה ק~דוש* לענין ליין פת בין הילוק דאין הפת, ע" יקרש יין לואין

 ]אבל[ )אלא( לפניו, וממודף קכוע ששולחנו מאחר ביין או בפת אושיקדש
 סעודתו ולקבוע שולהנו לסרף התורה מן מצוה הוא כלום שבתבמוצאי

 ומהו"ו שמ, ר'ט"י יבטדור שם, הסדרע"ג עפ"י יתקנתי 5י מובן ב5רהי כי להורית קפן3וכב
 ע"מ פרק וברא"ש מקדש ד"ה ע"ב ק"ו פטחימ תום' ועיין ,טמ. ובמהו"ו בסדרע"ג יט(שם.
 וכן כנג( ע"א. ק"ו, מכהים כנבן( ע"ב. ק"ו, מסהימ כנא( ע"א, ק"א, ממהים כנ( י"ז.סימן
 ה"כי5תא, 5שון זה כי מקדשין, ביין דוקא דלא זו, לדרשה ימוד שהיא המכי5תא מדברימוכה
 ע"כ. בכניסתו" היין ע5 מקדשין אמרו מכאן בברכה, לקדשי 5קדשו, השבת יום את"וכור
 בשל"ה הובא כננ( הימב. ודו"ק 5קדשו, מן הדריטה והמרה בקיצור הדרשה באהובנמרא
 כנףן( הרבה. במקומות ועוד : כ יבמות כנן( וכו'1 ,טנדר מי וכן עד מכאן 5יתא 3ש5"הכי( ע"ט* ד' נזיר כנדץ( י"ג. נ"ה, ישעיה כנןא( מ"ש. פי על בפניס ותקנתי המרדפ. ובליקומישפ.
 המרדם* בליקוטי מ"ש עמ"י כאן שתקנתי כמו שם גמ לתקן ויש מגומגם ולשונו ש5"הע.ין



 ז"ל לרש"י הפרדםממר
ככ~

 וכן הפת. על מברילין אין הלכד עליה, ומבדיל פת שנוטל ביין, אובפת
 שיעוד בה ולית כמא חד ליה דאית מאן הילכך כט( ישיבות. בשתימנהג

 דכי אריפתא* מקדש היום וקיהוש רהבדלה, ליה שביק ואבדלתא,קידושא
 3"4 והדר הוא: מדינה חמר ושכר ל( תקינו: חמרא על אבדלתאתקינו
 על מברכיז בחול להדות שחל אע"פ הכפורים יום גאוז, נטרונאי רבשדר
 כרב ל3( הלכתה ולית הכפורים. ביום בה להשתמש שאמור מפניהאורן
 הואיל שבת במוצאי אלא האור על מברכין איז דאמר שמואל .אמריהודה
 דמתמ ואיכא אבא בר חייא רן לג( דאמר הא כי אלא הואן ברייתוותחלת
 שבת במוצאי בין האור על מברך יוחנן ר' אמר יפת בי בנימין רביאמר
 הכפורים יום של חילוק מיהו לד( דבר. עמא וכן הכפורים. יום במוצאיבין

 האבניפ ומן העצים טן היוצא האור על אף מברכין שבת דבמוצאימשבת,
 ששכת שבת, ומאי ששבת. אור על אלא מברכין אין הכפויים יוםובמוצאי
 למוצאי בשבת ודולקת הולכת עששית לו( וכרתניא עבודה. לס(ממלאכת
 העציפ מן , הרו~א אור חדא; תני ל(( מתנינן, קא ותו עליה. מברכיןשבת
 קשיא3 לא ומשנינן מברכין. אין אידך ותניא עליהן, מברכין האבניםומן
 עלההו מברכין שבת במוצאי הכפוריס. יום במוצאי כאן שבת במוצאיכאן

 ואבניט מן היוצא באור אלמא, עליהן, מברכין אין ה]כפורים[ י]ום[במוצאי
 ובנמ]ריא[ 3מ( מברכין. ששבת באור אבל מברכינן דלא הוא העצימומן

 הראשון לאדם הקב"ה לו זימן שבת במוצאי לוי ר' אטר מתני, ישראלדארץ
 שמואל אמר האש. מאורי בורא עליה ובירך האור מן ויצא והקישן רעפיםב'

 הונא ורב לע( ברייתו. תחלת שהיא שבת במוצאי עליה טברכין]לפיכך[
 שכבר עליה, מברכין הכפורים יום במוצאי אף יוחנן ר' בשם אבהו ור'ויבא
 אבל ששבת האור על אלא מברכין אין כדקאמ' היומ אותו .כל האורשבתה
 משומ שבת, במוצאי בשמים טעם לו( : לא האבנים ומן העצים מן היוצאעל
 ולאלתר-כשיוצא בכלום, המריח ולא גהינם של אור שנו[בת השבת יוםדכל

 הנר ועל נככ( : לו"( בבשמימ טריח ולכן ומסריח ושורף חוזרהשבת
 עליג מברכין שאין לטורי, נראה ש]בת[, במ]וצאי[ הכנמת בביתשמדליקין
 ונף לכבוד. עשוי הנר שאותו מפני עליון לברך אחר נר להביאוצייך

 ממהיט ועיין שם. המרדמ כל(קומי ליתא ל( שם. המרדם בל.קומ( ועיין בשל"ה, ליתאכפ(
 ובמעע~י ל"ב דף רע"ג ובסדר ס"ב, סימן האורה ובספר וכו' מקדיט ד"ה בתום' ק"ו:ק"ז*

 ובמדוף ובסדרע"ג מהו"ו ועיין מעות. והיא "סדר" וורשוי דפום במרדס לא( כ"ב, פימןהגאונים
 בפסחים ליתא וזה ובמהו"ו בפדרע"ג הני' היא כן לג( ע"א, נ"ד פטהימ לבן( שמ,ריט"י
 זירא "ר' הבי' ריט"י ובסדור יוהנן", א"ר יפת בר בנימין ר' לה דמתני "איכא איתא רקשם
 הניה המהו"ו המו"ל לףק( ריט"י, ובסדור במהו"ו בסדרע"ג לן4( וכו', דטתני" ואיכא אבאבר

 ע"א נ"ף פסהימ לז( ע"א, נ"ג, ברכות לן( ממלאכה"1 "שיטבת איתא בסדרע"ג אבל"עבירה"
 לפן( פכ"ג, רבתי ומסיקתא ופי"ב פי"א בב"ר נ,טנה וכן ה"ה פ"ח ברכות ירישלמילח(

 ור' רבא בשמ הונא "ורב רש"י ובסדור יוהנן", ר' בשם אבהו ר' בשמ הונא "רבבירויטלמי
 כ~א4 לעיל. ועיין תקל"ב פימן רש"י ובטדור 382 ע' במהו"ו הובא כמ( יוהנן"1 ר' בשמאבוה
 מיים, רש"י בסדזר וכן יקיר," בר יעקב ר' ביטם אומר יצהק בר 'טלמה רבינו "והגאון כ'במהו"ו
 שבל"ה ועיין בליקומים, לקמן במרדם ועיין יקיר." בר יעקב ר' בשם גאון יטלמה ר' אמר"כך
 ובפדי 120 צד במחו"ו הובא מ~בן( ז"ל, יקיר בר יעקב רבינו בשמ ג"כ שהביא ק"לסימן



 ז"ל לרש"י הפרדםםפרל

 אדם בדאיכא מג( בברטת, ליה וטוקמיק עליו. מבר:ין אין לכבודהעשו'
 משום ולא דגנבי אימתא משום אלא ליה מרליק רלא היכא ומיהוחשוב.
 לכבוד מרליקין אין אנן כגון אומר, עד( הוא ופעמים עליה, מבררכבור,
 יפה, ה]כנמת[ ב]בית[ נכנם הלבנה אור לנו היה שאלו להאיר. משוםאלא
 : יפה סנהג זהו עליה, ומברך אורה לשם אחר נר להביא שנוהג ומידיינו.
 רבותי]נו[ ראינו כך ירם, בכפות שמבימין ש]בת[ במ]וצאי[ ם ת ל שא ש וונס(
 אין עו( אמרו, כך כי דאור. מן שיהנה כרי ארם ימתכל אומרים,שהיו

 רר' בפרקי עז( וראינו מנהגי. וכן ל~ורו. שיאותו עד הנר עלטברכין
 בכך. רגילין .אין מיהו בצפורניו. להמתכל שמצוה הורקונום, בןאליעזר
 שמענו וכך רגילין, אנו כך ששותהו, לאחר הברל]ה[ של בכום מיםולהטיל
 הפורענות. את מעכבין מצות שירי עח( כלומר, כן. לעשות שמצוהטר~ותינו

 : המצוה את לחבב כרי פנינו על אותו נוטלין אנו המים מן שנשתיירומה
 השולחן על כשממנ עצמן על שבת במוצאי המחמירים אנשדם י ת י ראעע(

 בורא הכום על מברך במעודתו שטק שלא ואע"פ ושותה. היין עלומבריל
 בלא הברלה ריש ראמר, משום נ( הברלה, לאח]ר[ שותה כשהוא הגפןפרי

 מעורה. ברכת שהיא כ"( היין ברכת במלה לא נטי מועד כשהואמעור]ה[,
 פמק ולא דהטולחן על מימב שהוא ]ד[כיוז בכך, מנהגו ואין נלאה, אינוולר'

 הרי שתים והמברך ולכאן. לכאן הברלה של היין ברכת לו עולהבמעורתו,
 ככ( לבמלה. ברכהזו

 שבת* הלכות"(-
 להוליכן: ואמור בשבת מותרין והמבעות, ד( אשה תכשימי ג( כלנ(

 מ( רפואה בה _להשיב (( מות]ר[ מכה וכל ו( להוליכן: מותרין קמיעותה(

 כמדץ( מורי". אשאומר רש"י ובמדור בטחו"ו כמי4( ע"א. נ"ג, ברכות כמג( תקל"נ. מימןוש"י
 לעיל. המובא והיא ז*ל, גאון נמרונאי לרב ומיוחם צ"ג. מימן גנוזה המדה הגאונים בשו"תמובא
 ק"ל סימן בשל"ה עיין כמפן( ע"א. ל"ח, מוכה כהדק( כ', פרק כהן( ע"ב, נ"א, ברכותלמר(

 שבירך "ואע'פ המ' בשל"ה נ( הפרדם. בליקומי וכן זצ"ל. שמחה רבינו בשם זאתשהביא
 שהאייך מה בשל"ה עיין נבנ( המעודה"1 "שבתוך בשל"ה נ~י( וכו' משום" ההבדלה טםעל
 בזה,עוד

 הלנות בתוך תרמ"ב, )פפדא"מ ראשונים של תורתן בספר מובאה זו הלכה כלא(
 בתש"ר בכ( מש"ש, למי בפנים התיקונים ועשיתי שימים, במעמ גאון, יהודאי דרבקצובור2

 בשבת, להוליכם מותרין המומחין הקמיעות בשבת, מותרין אשה תכשימי "כל : הנוסחשם
 ז' כתובות וכו' רבי ד"ה תום' ע"ב ם"ד שבת ג( בשבת", להוליכן אמור שהותמיןוהמבעות

 ע"א, מ"ב, שבת ן4( שמ"מ. מימן ראב"ן מ"ז אות פ"ד סימן או"ז וכו' מתוך ד"ה תום'ע"א
 בשבת". רפואה עליה "לשום בתש"ר ן( ק"מ. שבת ד( ע"א. ס"א: ע"א, מ' שבת ףץ( ע"א,נ"מ,
 בגד". "תיכת צריך אינו "אם דצ"ל ואמשר מותר". המכה על בגד התיכת "ואמילו בתש"ררן(
 היראים טפר בשם ל"ב כלל לקמ שבלי ועיין פחימה משום דאסור ע"ב קל"ד 'טבתעיין
 ראש בשמים שו"ת ועיין 'טכ"ה מימן או"ה בב"י והובא וכו' המכה ע"ג בגד להניה אמורו
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 לו יש אם י( בשבת. ]בגדים[ לכפול ואמור ט( בגד: חתיכת א"צואפי'
 וכלי עץ וכלי הקערןת י"( מותר: לההליף לו אין ואם לד;חליף,אהרים
 אבל בלבד, המנחה עד אותם ץ לרחו מותר באכילה בהם המשמשיםחרם
 יג( : לשתייה קכע שאין מפני י3( כולו: היומ כל לרהוץ מותר שתייהכלי
 : ומותר מעורות שלש מזון ממנו יוציא יאכל, מה לו ואין בתנור פת שכחואם
 ומוהט]ן[ . במכתש שוחקי]ה יו( אכילה לצורך שהן עשבים מיני וכליך(

 השומ4]ם[ וכן בשב]ת[ לשוחקו אמור וחרדל ע(( *לו(. ]לאוכלו[ומות]ר[
 לשוחק]ן[ מותר וקושט וקנה וקנמון פלפל אכל י(( אמו]ר[.והשחליי]ם[

 יעבירו ולא מותר. קונריטון ולעשות יע( מעט. שישנה ובלבר בשב]ת[,יח(
 יבוא שלא -שת, כמו שהוא מצרית בכפיפה או בכברה או בנפה אלאבבגד
 כנ( מותר: הלכה לדבר או מצוה לדבר ולרוץ כ"( כ(: מחיטהלידי

 לעיר קרוב אמה אלפים כד( התחום בתוך כג( שבת קודם שנכנמה.ומטינה
 אם וכן בו. לצאת המלחים שעושין הכבש על בשבת ממנה לצאתמותר
 )וכז( אסור. שהוא כל ממנו להוציא אבל כו(. לארץ כס( המפינהנמשכה
 בין ממנה, לצאת אמור חשיכה ]קודם[ כ(( התחום בתוך נכנמה לא]ו[אם

 מן מים למלאות ואמור כל( הערב: כל כה( נמשכה לא וביישנמשכה
 להשליך ומותר טפחים. ר' על ד' שהיא קערה_ בכלי אלא ל"( ל(ןהים
 לשתות מותר לד( מים הגוים לג( מביאין ואם לכ( : ועצמות קליפיםבים
 שהביאו או לישראל נוי שהביא ועשבים פירות מיני כל ]אבל[ לס(.מהם.
 מהם לאכול אסור ]בזמנן[ לקרקע מחוב]ר[ המין מאותו ויש לעצמן]גוים[
 כמות[ ]והם )כגון( זמנו, עובר אם אבל ט]וב[, ב]יום[ בין בשבתבין

 מהם, לאכול טותר ימים שלשה מן באושים ועשבים ונרוגרות לו[צימוקין
 באו ואם אמור. לתחום מחוץ הביאום אם אבל התחום. מתוך באואם

 לעצמו הגוי הביאם אם וכן אחר. ישראל מהן לאכול מותר זהלישראל

 לו אין ואם אמור להחליף אהרים לו יש "אם בת'ט"ר י( ע"א, קי"ג, שבת כש( רנ"ה,סימן
 הרש"1 כלי וכל ע*ן כלי וכל "והקערות ובתיט"ר ע"א. קי"ה, שבה י~י( כרצונו"1 לכמלמותר
 שוחקין". "בשבת בתש"ר מןן( ע"ב. קמ"ג, שבת יך4( ע"ב. קי"ז, שבת יב( בהש"ר, ,ליתאיב(.
 ע"א, קמ"א, שבת יד( ע"א. ק"מ, שבת כשן( אסור", עושה מימיהן לצורך "אם בתש"ר-פמר(
 במגתשת". לשוחקן "מותר בתש"ר יךץ( וכו'"1 וקנמון והקויטמ והקנה לבדו מלפל "אבלובתש"ר
 ""עולם איתא ושם ע"ב, ז', ברכות כנא( אסור": פחימה "שכל בתיט"ך כ4( קל"מי יטבתיכם(
 מצוה", "לדבר הגי' נ"ה מימן ע"'ט הל' ואו"ז מ"ה פימן ובהאורה הלכה"1 לדבר אדמירו*ן
 ,ואו"ז קי"א סימן הלקט ויטבלי מ"ה. טימן ליק הנאונים תיטובת ועיין ע"ב. מ"א, עירוביןכננ(
 בתש"ר כג( ע"ג. מימן. דעימ תמים ותשו' מ' סימן קדטונים גאונימ ותשובת ו' סימן ע"שהל'

 מילים ב' יטהם אמה אלם4ם למדינה קרוב יטהוא וידע יטיכיר "בזמן בתש"ר כנך4("בתהום".
 כנד הכבש", . על ולצאת ליטוב "מותר בתש"ר כן( ,האר*ן"1 "על בתש"ר כנדץ( וכו'"1מותר

 המועדי~"( לכל "וכן התמ: ונרם בת'ט"ר. אלו תיבות ב' ליתא כנדץ( שבה", "קודםבת'ט"ר
 או"ן ע"א סימן דעים ר:מים ובשו"ת מ"ה מימן ליק הגאונימ תיטובת ועיין ע"ב ק' שבחכנכי(

 לבן( מותר"1 וכו' קערה בכלי "אבל בתש"ר לא( "ביטבת", בתש"ר ל( ג'1 סימן ע"יטה'
 לצורכמ", "לתומם בתש"ר לדי( מן, לק וכן "והנכרים" וואריטא בדפום -לג( עעא. קכ"ב,שבת
 או"ח וב"י כ"ט סימן שלמה קהלת הגאונים ותשובת ע"ב. כ"ד, ביצה ע"א* קנ"ב, שנתלה(
 כמושין"* עשבים גנון יבשים תאנימ "או בתש"ר לן(שכ"ה.



 ז"ל לרש"י המרדםמפרלב

 'שראל ממנו לאכול מותר הגוי מן חם פת לז[ ישראל: מהם לאכולמותי
 לעשות ומותר ע( לט(: גוי של במדורה להתהמם ומותר למ( לבשבת
 ולהחם האשן להן ולהדליק ולבשל .לשהוט צרכיהן, כל ולחולהליולדת
 קיר נפל ואם 2 מכנה בו שיש ולחולה ימים שמנה בתוך ליולדת מים,להם

 *ע( מת, מפק חי מפק שם, אינו מפק שם, הוא מפק האדם, על,בשבת
 לים שנפל מי וכן מ"( השבת, את עליו מחללין ישראלן ,מפק נכרימפק
 וכן המים.. -פני על ולהושיט מכ( במצודה אפ4' להעלוהו מותר 'לבוראו

 טג( 2 אותו ומוציאין הבףת 'דלת את שוברין הבית בתוה שבוכהתינוק
 ותולין עס( בחבלן בהמה מושכין מד( בשבת: והרמים *עג( נדרים .ומתירין

 החבל מתיר ען( הבהמה, על המדדעת וכיט-היא לדאכףלה. שעורין שלשק
 לקנות ישראל צריך גוי של בהצירו וכשבא טז( מאליה: ומפלתמתחתיה

 ולבוא לצאת לוי ומותר דבר, עט( במעט או בפרוטה רשותו כל טח( הגוימו
 מכולן קונה נוים שלשה או שנים ברשות החצר 'ואם ערוב. בלאלולמלטל

 ולא שכח ואם צד. לכל אמה אלפים ולצאת למלמל . לאלתר ומותר.*נ(
 או בפלפלים מטנו קונה ובשבת נ"( בתוכו. נ( למלמל ) אמור הגוי מןקנה

 פ]ף[רות הלוקט - נג( ופרוטות: כמפים מן חוץ נ3( דבר, בכל אובמאכל
 במזיד ואם שיעשו, בכדי הערב עד בשבת לאוכלן אמור בשוננ,בשבת
 לייבשן הננ על שהן פדרות *כג()]וכן[ )וכנון( מותרע': ולאחרים. לו, אמוריןלוקטן
 ,רגליו שעל מנעל כד( מקצה. שהוא לפי שיבשו עד ,מהם לאכולאמור
 הנומות: שמשוה מפני בארץ לא אבל בקיר מקנחו --וטיט[ עליו יש.]אם
 דבר. בכל פותחו ישן ]נקב[ אבל ההבית, על חדש נקב נוקבין' איןנמ(
 אמור. נו( פשתי מיני כל אבל במקומו. להחזירו מותר הקנה נפלואם

 מחבירו איש לשאול ומותר נז( : טהיטה לידי דאתי החור לאותולהכנים
 ושתייה. אכילה דבר וכל יין או שמן או לחם של ככרות מחבירתהואשה
 שנ"ח ס,מן '1"ם והל' ק.מ, ס'טן עיר1בין ה' 1ח1.1 וכו' אמר ד"ה ע"ב ס.1 ת;י תוס' עח1לז(
 שבת לוץ( תת"ח. תש"מ, מימן רשב"א ושו"ת שנ"ה, מימן ראש בשמיפ ושו"ת היו"פובה"נ
 חמר *מ( ע"ב. מ"ד, יומא כמ( גוי". של לנירו להשתמש "ומותד נתש"ר, לט( ע"א.קכ"ב,
 על 'טמין "ואפילו בתש"ר כמבנ( "ומותר"* בתש"ך כמ*ש( ווארשוי. דפום במרדם אלו תיבותד'
 הרמות ולהפר - להתיר "ומותר ובתש"ר ע"ז. נדרים קנ"זז שבה כמג( להצילו". כדי המיםמני

 חבל משיכת למשוך "ומותר בתש"ר כמוא( ווארשוה דפום במרדם ליתא *כמג( בשבת".ונדרים
 שעורים של שק "ולתלות בתש"ר כמףץ( נ"ב. שבת עיין מרחוק". לא אבל בשבת בהמהשל
 כמן( שם. שבת ועיין "בשבת". בתש"ר ' נהך( שם. שבת ועיין מותר". להאכילה הבהמהלכל

 כמד[( ישראל". "וכשיבא ובתש"ר ע"ב. ס"ב,עירובין
 בתש"י

 בתש"ר כמכן( רשותו". וכל "חצירו
 יוצא לצאת "אבל בתש"ר נ( "ומיחד"" ווארשוי במרדם *נ( שם. עירובין ועיין פלמל"."במעמ
 בשבת הממלמל אהר דבר "בכל בתש"ר נננ( גומו" בשבת "ואפילו בתש"ר נא( אמה".אלפימ
 "ומאן שבת הל' בה"ג עיין ננ( לגוי". ליתן שאמור למלפל .אפורין ומרוטום מכפפים"וץ

 בכדי מנפר כי מינייהו למיכל שרי לאורתא עבד בשוגג אי מירי דמנקם או בשבתאדמבשל
 בשוגג כר"י והלכתה וכו' המבשל דתניא לעולמ מיניה למיכל אפור עבד במזיד ואםשייעשו
 ע"א. ב"ק ועיין דמי". שמיר בשוגג לאחרינא הא עולמית יאכל לא במזיד למוצ"שיאכל
 נף( ע"א. קמ"וו יטבת נןחף שם. רבא :דעת עמא קמ"א, שבת נך( ע"א. מ"ה, שבתיננ(
 היים. ארהות בשם שמ בב"י יט"ז סימן או"ה מור ועיין קטוח. שבת נן( "וממרמומ".בתש"ר



ג ז"ל לרש"י המרדםסמר

 הלוויני יאמר ולא שבת* ראהר עד משכון לו להניה מותר מאמינו אינוואם
 ואם נהושת. ושל בר,ל של במראות להמתכל ואמור כמ( השאיליני.או

 ]בשבול להבירו לעכב ומותר כי( : מותר זכוכית ושל מותר. בכותלקבועה
 מצוה. של השבונות להשוב ומותר ק( : הערב ער עמי עמור לו ולומרהובו[

 'מצוה דבר ובכל )להשיאה(. ו[משדכין להשיאה ממפרין ]ובתינוקות)ובתיקון(
 בשבת* המת על ברזל או- סייף מניהין ק"( בשבת: ולספר להשךבמותר
 ואמור קג( : וממלטלן תינוק או קכ( ככר עליו מניהין בהמה המוטלטת

 המוציא אומ]ר[ המרא ליה דלית ומאן קה( קד(* שיבדיר קודם הפצולעשות
 אותו מקיזין רם שאהזו ומי קק( בשבת: טליתו לנער ומותר קו(ומבדיל:
 ישראל בבית גוי טביאו ישראל של משאוי קח( המכנה: מפניבשבת
 ~כ(: מותרין ממומרין ושאינן אסורין ממומרין עץ של מנעלים קל( :ומותר

 עירוב*הלכת
 בטתיבתא,יטיאל "(יטאלו ב7טבת. גוי יטל בית יטכירותעניין

 אורע ונצרך 3( יבמימן לדף או להדען גרם יטל בפונדק עליעץ או יכטזטהטכר'
 הוץ יטם היטרו"ם לכל ואץ ג( הכסא, לבית לצאת ה27בת ביוםה2ראל
 פניו לרהו-ץ כדי הבאר מד ד( להעלות מים שנצרך או מקום. אותומפונדק
 אותם מן או הפונדק מבעל רשות לקנות או לערב צריך מאי ורגליו,ידיו
 הדש לאותו הפרנדק לבעל שנותן שכף אותו דייו או. עמו, ששכוניםגוים
 אע"פ גוים יטל בפונדק אנהדן ישראל שאם ראינו כך ת"ש/ ימים. לאותןאו

 עם הדר ו( דתנן עליו. אומרין הגוים ואין לטלטל/ מותר השכיר ס(שלא
 אינו לעולמ אומר יעקב בן אליעןר ר' עליו, אומר זה הרי בהצרהנכרי
 אמר ק( עלה, ואמרינן זה. את זה אוסרין ואז ישראל שני שיהו עראוסר

 ? בכותל 'קבועה אמילו אמור מתכות דבשל רבנן דעת נגד דממק וצ"ע ע"א. קמ"מ, שבתנה(

 ע"א. קנ"א, שבת כט~י( ע"א, ק"ו, שבת כם( ש"ז. סימן ~וו"ה מור ועיין ק"נ: שבתנט(
 קודם מלאכה לעשות "ואמור בתש"ר. כמד*( ע"ב. ק"נ, שבת כמנ( להם"1 "ככר בתש"רמבכ(
 ילך ונן צרשות, ויצא ברשות יכנמ המלה אצל שנכנם כמי השבת את שתרשה כדיהבדלה

 בהלכות לעיל עיין כמןץ( וכו' הבדלה". קודם כלום למעום ואמור שירצה, מקום ואללמלאכתו
 בשבת נמש מיקוה "וממקהין בתש"ר כמן. מ'. שבת עיין כטן( המת. על מנדילין דאיןהבדלה
 שבת כמכט( ע"א.. קנ"ג, שבת כמדץ( א"ה, בשם שכ"ה מימן או"מ ב"י ועיין וכו'". שאהזומי

 מוב". וביום בשבת עמהם לילך "ומותרין בתש"ר ןן( ע"א.ס"א,

 הצירות עירובי ה' העתים בסמר וגם נמרונאי. רב בשם מסוקות  בהיכוה עה"ג מובאב(
 עירובין הל' ובה"ג גאון, יהודאי לר' מ"ה סימן ליק קדמונים גאונינם שו"ת עוד ועיין ק,מ.סימן
 גרם העתים בממר בכ( ע"ב, סימן דעים תמיבם וב'טו"ת נ"ב, סימן ה"א ובהאורה הדרמרק
 לכל "ואין העתים, בפפר נ( כאן. לתקן י'ט וכן וכו' ונצרך" גוים פונדק באותו "וישבאן

 שבאוהו הבאר "מן העתים בסמר ו4( וכו'". שנצרך או מקום מאותו היין מונדק באותוהשרויין
 צריך דילמא או ורגליו ידיו מניי לרהוץ כדי בידו מים של כלי להוציא רשות לו ישפונדק,
 3 מ"ב: עיריבין ן( : ס"א עירובין ן, "שכר". העתים בממי דץ( וכו'".לערוב



 ז"ל לרש"י המרדםמפרלר

 ישראל כמה אם אבל .עקב, בן אל~ע,ר כר' הלכה שמואל אמר 'הורירב
 ששכרו שכר באותו ודאי *(( לטלטל, רמי שפיר הנוי מן ושכלוהם,

 ור' יומף בר חטא ח( ראמרינן, הגוי, מן שוכרין בשבת ואפי'בראשונה.
 אמר בשבת. רגוי פונדק לההוא איקלעו אסי[ ]ורן )ינמי( ע( אכא ברחי.יא
 יום, מבעור שוכר אף יום מבעור מערב מה דמי, כמערב שוכר למיגר,מהו
 בשבת ואפילו רשות ]מ[ב)י(טל י( מה רמי, רשות כמבטל שוכר דיימאאו

 בר חייא ר' י3( להו אמר נשכורן יוסף חמא:בר ר' י"( להו אמר בשבת. אטי' שוכרא"
 שאליה אייתו ונשכור. הזקן דבר על נסמוך אמי רן להו אמר נשכור, לאאבא
 בשאילה, שכתבתם ומה יג( ששכרתם. עשיתם יפה להם אמר יוחנןלר'
 כלום. נוי במקום מועיל עירוב אין יד( היא, פם4קתא מילתא לערב.צריך
 שישכיר* עד גוי במקום מועיל רשות ביטולואין

 צריך הפמח בערב עירב שלא מי כתוב טצאתי טו( עירוב. יןעני
 צריה שאינו אמרו לא והגאונים הפסח. ער ושבת שבת בכל עירובלעשות
 כל יעשה המצה, מן עירוב הפמח, בערב עשה לא אם אלא כן,לעשות
 ימות בשאר אפין חמץ שאינה עוגה יעשה ירצה ואם החמץ, מן שבתערב
 יצחק בר' קלונימום ר' והרב ויבערנה. הבא הפמח עד עליה ויסמוךהשנה
 משאר הפמח בערב עושין מה מפני אמר נ~ע קלונימום בר' .יהורה ר'משום
 מתעפש שאינו לקייום שמכנימו רבר מצות עוגות עושין שבפמח לפימוערים,
 שלא וכדי העירוב, בטל ארם למאכל ראוי שאינו נתעפש או נאבךשאם
 לעשות הראשונים תיקנו עירוב בלא בשבת טטלטל שיהא קלקול לירייבא
 לכמה לקיימה שיש המבוי או החצר בני מכל הנגבית הקמח טן מצהבפמח
 היה לא השלישי הפמח ער העירוב קיים היה ואלו יתעפש, שלא טן(ימים.
 לחרשו. צריר לפיכך מתקיים שאינו אלא קיים. שהראשון זמן כל .עירוב,צליך
 בכל לחרשו 'אותו מזבירין .לכך מישראל, עירוב תורת ישתכח שלאועוד
 עירוב אותו נאכל ואם ארם. למאכל וראוי קיים שהראשון אעפ"י ופמחפמח

 ואין הבא, הפמח ער אחת עונד יעשה הפמח לאחר שנאבר אושנעשה,
 בכל יחרשנה עירוב מצות עליו שחביבה מי אבל ושכת. שבת בכלצריך
 של וא]חת[ עירוב ברכת של א]חת[ ברכה בפת שיעשה כדי ושבתשבת

 דעירובא אפיתי המוציא בריך הוה . זירא ר' י(( בברכות כרגרמינןהמוציא.

 בר חנינא "ר' איתא ושם ס"ה. עירובין דץ( כאזי לתקן נכון וכן "ודים". העתים בממר'ן(
 ומה עד דאמרינן )ומתיבת ובאגודה. העתים ובסמר וברי"ף בבה"ג היא הפרדם וכגי'יוסף"

 בנמרא היא כן י( שם. גמרא עם"י תקנתי מן( העתים.( בממר שמ ליתא בשאילהשכתבתם
 יבכ( ובהעתים. וברי"ף בבה"ג היא המרדם וכגי' יוסף" בר חנינא "רב שם בגמרא יא(שם.

 וכו'. אב~ו בר חייא ר' להו אמר ניטכור לא אמר אמי "רב 'טםבנמרא
 י3(.

 בסמר מובא
 הל' העתים בממר מובא םטי( הדר. פרק ריש בבה"ג ועיין מ'ב. עירובין יוש( 'טם.העתים

 ע"ם, בכל עירוב דעושין ז"ל גאון יהודאי רב דמר מטוקות בשם מ"ה, מימן מבואותשתומי

 ועיין מ"ג. הערה שם לבינה עתים בהגהות ועיין שבתות, ערבי לשאר ע"ם דל"ש עליווהקשה
 מגניזה ותשוה"ג קמ"ב, מימן וה"פ ר"ח סימן תשובה ובשערי צ"מ, סימן היטלם הלקפשבלי
 וכראבי"ה מירושלמי ראייה הביא ז' סימן ןהראב"ן רמ"מ. ' עמוד ומחו"ו י"ז, סימן קי"געמוד

 כשן( שצ"ה. מימן או"ח ובב"י כתבי כל מרק שבת ר"ן עוד ועיין ראייתו. דחה תנ"בסימן
 ממאמר המומר שטעה ואמשר אמי'. ורב אמי "רב איתא ושם י ל"פ ברכות ין( מ"ו,ממחים



לה ז"ל לרש'י הפרדםממר

 מאותו שישתייר ובלבד אחריתי. מצוה בה ליתעביר הא מדאיתעבידאואמר
 אפי' דיעבד אבל כולה, השבת כל עליו לממוך בדי מעודות שתי מזוןדפת
 עליו. מותר שהואבכל

 לי ואית גברא לחד וכוליה חצר איכא אי יח( עירוב. עניין כךו
 ולא ריפתא כ( מחד אכלין וכולהון עלוהי ]ד[ממיכון א*נשי יע( כמה אובני
 ]דההיא[ )בההוא( ביתא פתח ואי כ"( עירוב. צריכא לא מהרדי,פליגי
 )לא( שבילא, לההוא דפתיח*ן אחרינא בתי נמי איכא ואי לשבילא,דרתא
 לבתי2 ממבואות לטלטולי ומשתיי בהדרי שיתוף למיעבד צריכאכ3(

 מערבין ]כרתניא[ כל( שיתוח* ומאי עירוב מאי כג(* למבואותומבתים
 מרשות להוציא לאדם ואמור כו( משתתף. בפת להשתת, בא ואםבייזן למבוי ומשתתפין מערבין[, אין ביין לערב רצו ]ואם כס( ב~תלחצירות
 אמור היחיד ברשות אפי' אלא בלבד, הרבים ברשות ולא בשבת.לרשות
 בעירוב[. ]אלא לחצר ומבית לבית ומחצר' ומביתלבית, לחצר מחצרלהוציא
 חצר היה אם כיצד' בעירוב. אלא בו להוציא אמור ]מ[הלון או ]מ[הוראפי'

 .בלא לטלטל אמור מחבירו איש נפרדים והם כן( בתים מאה ובתוכהא]חת[
 בית השוכר וגם הפמח. בערב כמ( עשאוהו אם מותרין ובעירובעירוב.
 )טלטול( כע( בלא לטלטל אמור ובשולחנו עצמו על והוא בחצרשם

 בכל עושה הפמח בערב עירוב לעשות אדם שכח אם ולעולם ל(]עירוב[.
 ועשייהו. העירוב משפט וכה ל"( הלכה: וכ' השנה. כל תם עד שבתערב
 קמא החכם יטול השנה, לכר הפמח. בערב ]עירוב[ לעשות)ו( רוצהאם
 קשות שתים או אחת עוגה אותה, ]ויאפה[ וילוש ידו, מלא ובית ביתמכל
 העירוב שמורות. שהעךגות ומן שכל שמורות[ ]ושיהיו ירקבו שלא לנ(ביותר
 שיעשה עד לטלטל אמור אבד או נאכל ואם לג( לטלטל. ומותרקיים,
 ]מקמח כולם על מהם, אחד עירוב, עושה ואם שבת. בערב אחרעירוב
 אשר עירובי על ממוכי ואומר, להודיעם, צריך אבל *לג( קיים. עירובושלו[

 צך ובמחו"ו י"ד, צה ה"א ראשונים של בתורתן מובא יךן1 לזה, קודם שם יטנאמר זיראדר
 שתופי ה' העתים בפפר ומובא מהמשנה, ראיית עם עירובין הל' בה"ג מדברי ונובער"ן.

 כאן כנא( "מממא", ובבה"ג אחת" "ממת במהו"ו כנ( "נשי", במחו"ו יכן( ק'. עמודסבואות
 וכ"כ ומחו"ו, בה"נ עם"י וסנרתי היא מעות כנננ( : ע"ב עירובין מנמרא ראייה בה"גמביא
 שם ועיין : ע"א עירובין כנך4( ע"ג, מעירובין ראייה בה"נ מביא כאן כנג( שם. העתיםבפפר
 שלממנו הגמרא עם"י הוממתי כנדן( שם, כפירש"י דלא וזה וכו' בכל ד"ה שם ובתום' :כ"ו
 דבריו ממרש הוא ואילך דמכאן וכוונם וכו'" ואמור "פירש כאן כתב ובתש"ר במחו"וכנך(

 "והם : כאן איתא במחו"ו 3נן( זה, כל ליתא יצם בבה"ג ובאמת הנ"ל, בה"ג מדבריהנובעים
 איש עירוב בלא בכולן לטלמל מותר שולחנו על ואוכלין בו נתלין וכולמ אחד לאישכולם

 בין אמות מר' מהות אמילו שולחגו על ואיש עצמו. על איש מתמזרים אם אבללחבירו.
 כנפ!1 הפסח", בערב או שבת "בערב במחו"ו כנךן( וכו'. עירוב" בלא לטלמל אמור לביתבית
 דמר ממוקות בשם זאת שכ' ק"ד צד העתים בממר עיין ל( במהו"ו, כתב וכן דמוכח,תקון
 גאון. דר"י קצובות הלכות בשם ראשונים של תורתן בממר המובא והיא ז"ל, גאון יהודאירנ

 ק"ה צד העתים ובסמר תע"ב, סימן רש"י ובסדור רמ"ט, צד רם"נ סימן במהו"ו הובא.לא(
 הערה לעיל עיין לננ( מיהמ. על במנימ התיקונימ ועשיתי י"ד. צד ראיטונים של בתורתןוכן
 מ', עירובין לנ( שנשרף". או שאבד או נרקב או נאכל "ואם בתש"ר לנ(פ"ז,



 ז"ל לרש"י הפרדממפרלו

 התיבה בתוך או משומר במקום עירוב אותו שישימו וקודם עליכם.עשיתי
 ]לנו[ יהא העירוב ]ו]בזד עירוב. מצות על אלב"ו אמ"ה בא"י מברה:3ד(
 השבתות כל ולהביא ולהוציא לטלטך הללו בחצירות הדרים ]ו[לכלמותר

 העירוב אותו ויניח פלוני. לחצר ,ה ומחצר פלוני, לבית זו מבית זושבשנה
 ונם אמות[/ ד' ]על אמות ד' 3ס( הבית שיהא ]ו[בלבד מהם. אחרבבית
 המבוי אם 3ו( במבוין מחבירו איש ]ו[לטלטל לערב רוצים מבוי בניאם
 קורה או לחי לקיר[ ]מקיר מלמעלהן יעשה אמית[ ד' ]על אמות מדןפחית
 או דג בחתיכת או פת בחתיכת או בשר בהתיכת רוצה ויערב. קנהאו

 חוץ 3(( ערב עושין שבעולם דבר ובכל קטניות. מיני בכל 'או צלוייהביצה
 ועד 3מ( מכזית הצירות ושל מבואות של ]ה[עירוב ושיעור ומלה.ממים
 וע4רובו יודיעם משלו עושה ההכם ואם בקודש. מוסיף מומיף אםביצהן
 בין באמצע בין המבוי בקיר או בפתה או אותו וישים 3ע( עליהם.קיים
 וצריך טפח. הקרקע מן גבוה העירוב שיהא בלהי ע() שירצה, מקוםבכל

 או בוגרת לבתו או מצוה בר שהוא לבנו נותן כיצה, אחרן ידי עללזכותמ
 ותוליהו המבוי. בני לכל העירוב בוה שיזכה ל]אמור,[ לו, ואומר אחר,לאדם
 אבן מן לח4 צריך ענ( יותר, ולא אמות עשר עד רחב המבוי ואםע"(
 ויוכל למעלה* פהח ]צורת[ צריך ואין וימעמו. עץ[ מן ]או קורה מןאו

 ואם טפחים. י' קומתו להיות צריך עג( כורה[ ]או הלחי וזה בתוכו.לערב
 מכא.ן קנה פתה[, צורת ]כיצד פתח. צורת צריך אמות טעש]ר[ *ותררחב
 בעצים, או בחבלים עושה קנים, לו אין ואם נביהן. על וקנה מכאןוקנה
 טותר לעיר מעיר ללכת רוצה ואם ער( שאמרנו: כעניין ומניחו עירובועושה
 העיר[ ]אותה רחוקה ואם העיר צדדי בכל לכס( אמה אלפים ערלללת
 נרונרות עשר שמונה משקל לכו( בו שיהא עירוב יקח אמה, .מאלפיםיותר
 רחרק אמה אלפים בפוף ומניחו ומברך ומלח, ממים חוץ שירצה דברמכל
 רוצה אם אבל לנת( אחרים. אמה אלפים ]עד[ לילך ומותר- שלו, העירמן

 שבת ועיין המצוה". בכל .כמו מקורם מברך הנהתו "דבשעת ק"ה, צד ,העתים סמר עייןלר(
 עירובין מהל' מ"א ברמב"ם והנה שם. ובבאורי השלם באבודרהם עיין הברכה נומח ובעניןכ"ג.
 לן( י"ב. עירובין כךך( וברוהב". באורך אמות ד' על אמות "ד' כתב ובתש"ר גי* מיכהלה( מק"כי שם"ו סימן ובממא שצ"ה סימן ובב"י במו"ז יעיי"ש מברך מקבץ שהוא דבשעהכ'

 וכו' אנב ד"ה שם ובתומ' : מ' עייובין ועיין כאגוז". "עד ובתש"ר - במחו"ו לךץ( : כ"ועירובין
 כימן או"ח ובשו"ע ב'. מ"ק שם ובמ"א שמ"ה מימן או"ה ובש"ע בשלח פרשתובשאלתות

 ומדברי שם. ובמירש"י ע"מ! עירובין כמ( "ותולהו". בתש"ר לכן( מק"א. שמ ובמג"אתפ"ו
 פרק בבה"ג משמע וכן היכירא משום רק ממה להגביה צריך זכוי משום דלאו משמעהמרדמ
 ברימב"א ועיין הגאונימ. דעת היא שכן שם בכ"מ ועיין ? הי"ז עירובין מהל' מ"א וברמב"םהדר

 בגובה שאמרנו "כמו : אה"ז כתב בתש"ר כמא( : ע"מעירובין
. 

 עירוב זה הרי האר*ןי מן ממה
 זה גם כףך4( ? י"ד עירובין כמג( י"א: עירובין כן~כ( שם. במחו"ו וכ"כ והצירות".מבואות
 מריטה בשלה ובמכילתא נ"א. עירובין ועיין רנ"א, צד ובמהו"ו שם ראשוניכם של בתורתןמובא
 עד מכאן הסר ראיטונים של בתורתן כ~ךץ( בשלח. פריטת עה"ת וביב"ע עה"ת רש"י ועייןה'

 בינונים". תאנים עשרה שיעור בו "שיהא במחו"ו כהף( ה0ומר. יד על ונשממ לקמן. "לילך"תיבת
 ומשקל כלים במם' מי"א בפי"ז הוא .'וכן סעודות 'טתי שיעור שהוא ממורש מ"ב:ובעירובין
 שהוציאוהר מי מרק בהמג כ'כ כ~ד( כ"ט: שם ועיין ! פ' שם גרוגרות י"ח הוא סעודותשתי



לז ז"ל לרש"י המרדםספר
 ואם אמה: מאלפים יותר לילך מותר תורה מפר או נפשות להציללילר
 צרדים משני פתח צורת יעשה המבואות בין מפמקת הרבימ רשותדרך
 ובחבליםבקנים

 'ומותרימו
 למלטל קנים של הפתהים שבתוך מבואות בני כל

 בהבלים או בקנים טתחיה ימעט ]כולה[, המדינה כל וכן בעירוב. יחבירואיש
 כח( ראמרינן[ ]כגון )כראמר( בעירוב, ומותרין ]ה[פתח צורת כעיןויעשה
 ננל( הד. בעירוב מתא אכולא מעיב )ד(הוהרבא

 לשום ונאפה ונילש לעירובו קמה שגבו הצר בני ם ת ל א ש ש ונ(
 עושיז הן מה למהר לן, שרי יהא עירובא בדין עליו, בירכו ולאעירוב
 וגבו הואיל שמותרין. נוטה רעתי כך מותרין. או אסורין בהצר,לטלטל
 יהא עירובא ברין אמר, ולא עליו, בירכו שלא אע"פ עירובין, לשםונאפה
 עירוב. עירובו חצרות עירובי שגבה קטן אפי' אלא י כ"( ומותרין, נינהודעה' בני רכולהו הצר בני הני מיבעיא ולא בהצר. לטלטל הן מותרין לן,שרי
 בעירוב מודה שאינו מי ביר או וקטן שוטה הרש ביד השולח ננ(דתנן,
 עירוב. גובה קטן הונא רב והאמר לא, וקטן בה, והוינן עירוב. עירובואין

 אלמא חצירות. בעירובי כאן תהומין, בעירובי כאן קשיא, לאומפרקינן,
 ועירובן הוו. רעת רבני הכא וכ"ש להו. מגי קטן בגיבוי אפי' הצרותבעירובי
 במלא, נהמא מקני למחר מאתמול, עירוב רלא והיכא : דשרי התםמונה
 הד . להו ניקני לאביי, חנן בר רבה ליה ראמר נג( הא כי לה.]וסמיך
 ]ר'[ ראמר כד( ]ו[היינו תקנתא, להו אית בהכי אלמא בטלא,[ריפתא
 רקיימא ]ו[אע"ג הקל. בעייובין להקל שיש כל אביו, משום יומי בר'ישמעאל

 ידים, כו( הוויין[ ]הכא ירים, הווין לא מוכיהות שאין ידים נה( בעלמא,לן
 שרי יהא. עירובא בדין אמר, דלא אע"ג עירוב. ]ר[עירובו לן)ר(]ו[קיימא

 : מירי לא ותו כשר, עירובו הלכך ררבנן הכא ראורייתא התם שנא ומאילן,

 טוב* יומ הלכות"(
 בין טובים ימים ]בכל[ )לכל( ]והיתירן[ תרין( מו )ו ן רי אמו ו לא
 נשים נושאין אין נ( ומוכות. השנה ]ב[ראש ובין ]ב[עצרת בין המצותבחג

 דין והמרדם המחו"ו הביא שלא תמה המהו"ו )המו"ל : מ"ד עירובין ועיין : כ"ג דר"המהא
 בזה. להס הי' אחרת וגירסא : נ"מ כ"ו. עירובין כהךץ( יעיי"ש.( מצוה לדבר אלא מערביןדאןן
 המו"ל נ( גאון". יהודה מרב קצובות הצירות עירובי הלכות "מליקו כאן, מייס במהו"וכוכם(
 בתורתן והנה גאון. יהוראי לרב קצובות מהלכות הוא ואולי זה, על כתב רש"ב האורהסמר
 צ"מ סימן השלמ לקמ בשבלי ומצאתי זה. כל הובא לא לר"י קצובות בהלכות ראיטוניםשל

 ועשיתי דבר.ו. על יטממלפל מה ועיי"ש זצ"ל". הגאון תשובה כאן "עד וטיים וה כלשמביא
 עיידבין ככ( וכו' גרסי' הכי ד"ה מ"מ, עירובין רש"י עיין נא( למימש"ש. במניםדתיקונים

 : ה' נדרים נדץ( ז'. פרק עירובין ירושלמי ועיין פ'. עירובין נך4( מ"ח. עירובין נג( :ל"א
 עם"י ותקנתן לכפילא. לו נראה הי' כי היטנית "ידימ" תיבת השמימ ווארשא דמום המו"לנר(

 שם. לקמהשבלי
 יטל תורתן בממר וכף גלעת יעל מובים ימים "גי דין עד מכאן העמן כל מובאזל(
 נף על התיקומם ועיטיתי גאוד יהודאי דרב קצובות הלכות בתוך תרמ"ב( )מפדא"מדש~טגים
 : י"ח : ח' מו"ק בכ(מש"ש.



 ז"ל לרש"י הפרדםסמולח

 מעודת עושין ואין כונמין: לא אבל מארמין אלמנות, ולא בתולות לאבמוער
 מקצצין ד( ג(* גרושתו את[ ]הוא מחזיר אבל לו, היא ששמחה מפניאירומין
 מותר. הותיר ואם אמור ]המועד[ לצורך ושלא המועד, לצורר במועדעצים
 שבראש צמר לגיוז ואמור ו( בקנה. אלא ברזל של במפוח נופחין איןס(

 כל ובין .ירק בין לישראל גוי שהביא ודורון (( אש. בלהב אלאהבהמה
 שיעשו* ככדי הערב עד אמורין י( לקרקע מחוברין שבמינן ע( פירותמ(
 יבשים ואם ובזה. בזה אמורין השנה ראש של ימים ובשני י"( דגים, וכן*י(

 יבשי]ם[ בין רחים בין אמורין יכ( לתחום מחוץ הביאום ואם *י"(מותרים.
 בשומא לקנות ואמור עו( אחר. ישראל מהם ואוכל יד( שהביאן[ למייג(

 מביא אלא בשומא לקנות אמור הגוי מן בהמה קונה ]ו[אם עץ(ובמשקל.
 ]אבל אמור המכין את ולשחוז ימ( י((. זו כנגד שוה זו ואומר אחרתבהמה
 ביום הנר ולכבות יע( מותר, עץ מן משחזת .ואם מותר, אחר מכין גביעל
 הפתילה ולתקן כ( מותר. בו ולשמש 'כ( לטלטלו אבל כבשבת אמור[שוב

 ממעך אבל אמור ולהבהבה אמור טוב ביום פתילה לעשות אבלמותר,
 ככ( באור. אלא במכין אותה יחתוה ואל בשמן ושורה כ"( בידוהפשתן
 ולעשות כג( טוב ביום לשוחקן מותר עשבים מיני וכל תבלין מיניוכל
 המוערים בכל שנולדה ביצה כד( אמור: לשתייה אבל אכילה צורךמהן
 ימים בשני אמורה השנה ב-אש אבל כו( בלילה. מותרת ביום כס(נולדה
 בו יתעמקו ראשין ט]וב[ בי]ום[ מת כמ( כן. אינו במת אבל כץ(טובים.
 ואעפ"י ה]שנה[ בר]אש[ וכן ישראל. בו יתעמקו שני טוב. ביום גוים,כע(
 ל"( לאלתר. ישראל בו יתעמקו אלא החול עד יתעכב אל בשני שמתל(

 ומבשל לכ( טוב יום קודם עירוב עושה ]אחריו[ )האחרון( ושבת ט]וב[ _י]ום[
 אפוי ופת בשר חתיכת. 'לג( )ו(נוטל לג( עושה[, ]וכז לשבת, .טובמיום
ג(

 בקופיץ אלא הותר דלא מבקעין ולא מקצצין ואמר ל"א. ביצה ן4( "ומותר". גיס בתש"י
 פן( מירות". "מיני בתש"ר ןץ( : כ"ד ביצה ז( ל"ד. ביצה ו( ל"ד. ב1צה ן4( ע"ב.4ע11"ש
 שם בגמרא משמע- הכי *י(' לאכול". "אסור בתש"ר י( לקרקע". מהוברין "שהןבתש"ר
 ד"ה : ל"פ עירובין תום' עיין י*י( תקט"ו. או"ח ב"י עיין לקרקע כמחובר דינה צידהדמחוסר
 מהד. לאכול "אסור בתש"ר יבן( יבשים". דגים "וכן בתש"ר *יא( שם. ובב"י וכו'פסק
 אחר ישראנ[ "אבל בתש"ר ין4( מיותר. "אסור" ותיבת שהביאן". למי "אמור ברץש"רינ(
 בשומא". לקנות אמור דבר כל "וכן בתש"ר ין( : כ"ז ביצה משן( כ"ט. ביצה טך( לאכלן".מותר
 במרדמ *כנ( כ"ב. ביצה יכ8( כ"ח. ביצה יףץ( בשומא. לקנות דאסור כתב דכבר מיותרוהוא
 ל"ב. ביצה. כנ( א"ש. במנים שתקנתי ועמי"מ "ולשחומ". ולשמש תחת הגיה ווארשוידמומ
כא(

 מימיהם "ולעצור בתש'ר כננ( י"ד. ביצה כ:כ( בידו". ועושה שהוא מה "אי בתש"י
 ד: ביצה כנף( בשני". מותית ראשון "ביום בתש"ר כנדץ( ד'. ביצה כן4( אכילה".לצורך
 המועדים בכל "מת בתש"ר כןץ( ו'. מצה כן( בזה". אמורה בזה נולדה בר"ה אבל "ובתש"ר
 ויש פעות והיא בשיני". "שימות בתש"ר ל( "עממים". בתש"ר כנמן( וכו'". ראשוןביו"פ
 "כדי בתש"ר לבן( אחריו". ושבת ראשון "יו"פ ובתש"ר מ"ו: ביצה לא( כאן. כמולתקן
 עול ורבו שר"י הנה"מ ועיין וכו'. אמר ד"ה תום' : י"ז ביצה לנ( לשבת". מיו"פ לבשלשיכול
 בב"י מהר"ם ושו"ת סי'קכ"ד תשובה שערי יחו"ת ועיין ותבשיל. במת לערב נוהגים היורש"י
 אפוי". בשר והתיכת אגוז ועד כזית מן שיעור אפילו חתוכה "פת בתש"ר *לג( תרנ"ה. .מיי
 פ"ז. ביצהועיין



לפו ז"ל לרש"י המרדםמפר

 לד( עירוג, מצות על אקב"ו אמ"ה בא"י ואימר, כאגוז וער כזיתמשעור
 מיום ולנשל לאפות הזה במקום הררים ישראל ול4ל לן שרי יהאבדין
 זהטוב

 לשב"
 עד ומשמרו למ( תבשילינו. צורה בכל לישראל[ הבאה ]זו

 לן( חושש: אינו מימן לאחר העירוב יאכל ואם לו( כולם. ויבשלושיאפו
 שיבשל קודם ה( טוב ביום יערוב לל( טוב יום מערב לערב למ( שכחואם

 *ע( השבת.לצורך
 שנתלש לקרקע מהובר אחר גליות, של טובים ימים שניע"(

 )מ(]ב[יום שניצורו ועופות רגימ ואחר : שבצרן ענבים כגון ראשון, טובביום
 הן. קרושות ושתי הואיל נפשך, ממה שני טוב ביום מותרין ראשוןטוב
 בכרי ראשון ט]וב[ י]ום[ במוצאי )ו(מותרין חול ]ו[בן קודש ראשון יוםראי

 רחול מותרין שהן ש]כן[ כ]ל[ קורש ושני חול ראשון יום ואםשייעשו.
 בממכת רגרמינן מהא לרבריו ראייה ומביא' נוהג. ר' וכן טוב. ליוםמכין
 נולרה אמר רב גליות של טובים ימים שני איתמר ענ( ראשון בפןביצה
 לחומרא. לקולאיבין בי* כרב הילכת)ה(]א[ לוג(. ואמרינן וכון. בזה מותרתבזה
 בערב שני יום שאירע גליות של טובימ ימים שני ]גבי[ עד( ראמרי]נן[ועור
 טוב מיום עירובו ארם מניח ]מ[בחול, תבשילין עירובי .הניח ולאשבת
 ואינו כלום, ברברי אין חול ומחל קודש היום אם עליו, ומתנהלחבירו
 ט]וב[ י]ום[ ואין טוב, ליום מכין וחול לשבת מכין דחול ל[עירוב]צריך
 עירוב[. עירובי ]תהי עירוב( )עירובו קו4ש ומחר חול היום ואם לחול.מכין
 הה( בעירו]בין[ דגרמי]נן[ ועור חול. מהן ואחר הן קדושות שתיאלמא
 ואישתחיט ראשון טוב מיום דאיתיציר גלותא ריש )ב(בי ראתי טביא ברההוא
 אכיל, לא יטשת ורב ]אכלו[, )אכיל( חמדא ורב נחמן רב שני, טובביום
 אימי רתני משום ]מבר[ אכיל דלא מאן הן, קרושות שתי מכר ראכלמאן
 אחת קדושה רקמבר גליות, של ]טובים[ ימים בשני אומר יומי רבי היהוכן
 מותר - א' מ]וב[ בי]ום[ שנתלש ]ד[טחובר ]מינה[ )מינא( ושמע עו(הן.

 בכרי להמתין רצריך ממאי תשיבני ואל נ]פשך[. ממ]ה[ ב' ט]וב[בי]ום[
 מע( ט]וב[ י]ום[ למוצאי ב', ראשוןלערב טוב ביום נצורו אם כלומר,שי)י(עשו,

 שישתמר מקום בכל "ומניחו בתש"ר לדק( וכו'". מותר לנו יהיה העירוב "ובזה בתש,רלר(
 לפן(_ עירוב". "לעשות בתש"ר לח( י"ז. ביצה לן( : י"ז ביצה ךץן( בולו". אמוי שיהאעד

 מובא כאן עד *נמ( י"ז. ביצה עיין ראשון". טוב "ביום צ"ל כמ( השבת". "בשבילבתש"ר
 מימן רש"י מדור נ', סימן ח"ב האורה ע'ח, סימן במחו"ו הובא כמא( ראשונים. שלבתורתן
 ב"ר רבינו של הוראה וזו : התשובה למני כרהוב ושם מ"ה, מימן הנאונים מעשהתרכ"א,
 ביצה כמג( ? ד' ביצה כ~בנ( פיהם. על במנים ותקנתי רל"א. מימן שם בהערות ועייןשמשון.

 ותום' וכו' ולערב ד"ה : כ"ד ביצה פירש"י עיין כ~ן( : ל"ם ביצה כמןץ( י"ז. ביצה כהך4( :ה'
 שבת ותום' וכו' משכחת אי ד"ה שם. ותום' וכו' ממק ד"ה ל"ט: עירובין רש"י ועייןשם.
 ושארי ותום' רש"י שהביאו ומה ל"ט. מימן רשב"א שו"ת ועיין וכו' ואמ ד"ה ע"אקכ"ב

 אמור איתא יו"פ ה' שלפנינו בבה"ג הנה שניע מוציו"ם עד דאמור ה"נ דדעתראשונים
 מעשה ועיין יעיי"ש. ומותרין שיעשו בכדי למשהי בעי ולאורתא ראשון טוב ביוםלמיכלינהו
 בכדי אמורין האחרון יו"ט "למוצאי : כתב שם ובהאורה רש"י במדור כמן( מ"ב. מימןהגאונים
 איתא, ובמחו"ו ראשון". "למוציו"ט. כאן כטו וצ"ל מעות המו"ל.,שהיא הרגיש ולאשיעשו"ש
 כלל. ליתא הגאונים .ובמעשה אמורין". יו"טשלמיצאי



מפר-ט
 הפרדס'

 י לרש*י
 לקיטתן, לח( שי)י(עשו כשיעור; טעפ ויאחר שיעכב עד אסוריןראשון
 שי)י(עשו, בכדי אמורין נמי שני טוב יום של לערב בשני, ניצורו ואםלחול. פיב מיים הנאה כלום פהנה יהא שלא ובעינן הוא קודש ראשון - פובריום
 מחובר, בטינו[ ]יש נמי אי מחובי, במינו שאין ובדבר כ"( רבינו. מפי'כ( שי)י(עשו* בכרי שבת מוצאי עד אסורין .הוא שבת ואם טע( הוא. קודשראימה
 בתוך בא אם ]מיר[ טות" חול שהיה מאתמול שנתלש ניכר שכבראלא

 .לאלתר שרי ]לתחומן )לעיר( מחוץ אפי' דגיי אדעתא אתא ואיהתחום. לתוך הבאתו שיעטה בכרי הערב עד אמרף לתחום ,מחוץ ]בא[ ואםהתחום..
 שהוא שאמרנו לתחום . מהוץ הבא[ נמי ]אי במחובר[. במינו שאין]כיון
 פמקה וכבר. מיר. אחר להשראל סותר זה ישראל בשביל בא אםאמורן
' ראתא ליפתא כג( מההוא - ועור וגו'. לישראל יוין שהביא4 גוי ככ( פפארב

 בלא כד( מינייהו, למיזבן רבא ושרייה אתא, דגוי ארעתיה -לתחום חוץמשום ואי עקירא. מאתמול ודאי הא אמר כמישא, רהוה חזייה רבא נפק למחוזא
 . נס( חשבון. עטו יעשה המוער ולאחר מתם אלא מקחמכום

 הרין, כך בשבילוישראל, ולאי בו, ולירר לעלות כבש המלח~ם ועמרובשבת, לנמל מפ"נה וקרבה במפינה שבא יהודי ת. ב ש ב ה א ב ש ה נ י פ ם_כו(
 מותר אמה אלפים בתוך התחום בתוך היו החטה שכשקעה יודעין היואם
 והיינו ממתכל הייתי שכבר אתם[. ]מותרים להם אמר לירד, אנו מהגמליאל לרבן לו אמר]ו[ שחשיכה, ער לנמל נכנמו .ולא היה מעשה כ((שנינון שכך אמור. לאו ואם בשבת, לביתו ולילך המפ*נה מן לצאת לישראללהן
 זקנים. אחריו וירדו כב12 בו לירד גוי ועשה במפינה שהיו יזקניםגמליאל ברבן מעשה *כן( שנינו, כבש, משום ואר תחשך. שלא עד התחוםבתוך
 מותר ישראל -לעצמן דבר עושים שהגוים זמן כל הכלל,זה

 להשתמש[
 בו.

 פסח*הלכות
 ומה טודד. הוא, כמה יודע וא"נו אותם והלש ג( מקטפין. אין ואקחימוץ, לידי העיסה תבא שלא כהי 3( בפסח, טדות שתי ין לש ואין"(

 כרי. ס( ביצה, והומש ביצים מ"ג טשיעור פחות לא ד( בפטח, המרההוא

 דלדעת וכו' פמק ד"ה ל"פ עירובין תום' ועיין עלקימהן" לתיבת ליתא הנ"ל המפרים בכלטח(
 הנ"ל בסמרים במפן( תקפעו. מי' או"ח ובב"י *עיי"ש ויצוד שילך כשיעור שימתין א"צרש"י
 סימן יו"מ הל' השלם הלקמ בשבלי מובא נ*י( אמ"ר" : מיים ובמחו"ו נ( ואילך. מכאןליתא
 נך4( מ'. עירובין ננ( : כ"ד ביצה נבב( מיו. על התיקונימ ועשיתי גאון. תשובת בשםןרמ"ז,
 לעיל עיין נן( ,טם. הלקפ בשבלי מובא כאן עד נןק( וכו'. מכום" בלא "פירש הלקמבשבלי
 קכ"ב. שבת *נז( : מ"א עירובין נן( שם. ובהערותנו שבת הלכותבפרדם

 מ"ו מימן ובמחו"ו שם'ו מימן רש"י ובמדור כ"מ, מימן ח"ב בהאורה הובא זהא(
 זצ"ל. שלמה רבינו של פמת הלכות בשם רי"ב מימן ריש השלם הלקט ובשבלי רנ"ח()צד

 פמחים ן4( בפרדם. כמו"ש כיתקן דיש המו"ל, בהערות שם ןעיין שם. מגומגם דהלשוןובשל"ה רש-י ובמדור ובהאורה מחו"ו עיין נ( "ביחד". במחו"ו בנ( פיהם. על בפנים התיקוניםועשיתי
 וכף שבעה ד"ה : מ"ג ע'רובין ותום' ע"ם, פרק וברי"ף. וכו' חטעות ד"ה : שם רש"י ועייןט"ח.

 פ"נ ריש ירושלמי ועיין מ'ח: ממחים ןן( גאון. האי לרב מ"ו סימן תשובה שעריובשו"ת



3מא ז"ל לרש"י המרדםספר

 עולה וכך (( חלה, שיעור הוא שבך ן( ממנו, חלה תהרת להפסיע,2לא
 לחוש אין מ"ן או ביצ"ם מ"ו ח( היתה אם אבל ]מ"ג.[ בגימ%ריא]הלה[
 נרותיו, כל על מים מלא בכלי ביצים מ"ג מבנים ע( עושהן הוא וכיצדבכך.
 בתומפתא ששנינו כאותה לחלה. קמח שעור מדת זהו הוצה, הנשפכיםובמים
 חייב אין אחת בהתראה ]לו, י"( האמורין משקין מבל ששתה נזיר י(דנזיר
 ואחת. אחת כל על חייב ושותה[ בו מתרין ואוכל, בו מתרין אחת,אלא
 ביצר בהז, וכיוצא והחומ'ן היין לכזית, מצ%רפין וכולן בכזית. שיעורןוכמה
 שתה אם ושופע, לתוכו ונותן אנורי זי)י(ת ומביא מים מלא כום מביא-יעשה,
 העומר דמדת היא הכתוב וגזירת יכ( פטור, לאו ואם חייב, בוכיוצא

 מלחם באכלכם והיה יג( ]דכתיבן הארץ )מ(לחם שלמדנו בהלהמתח'יגת
 לחם לקטו יר( ]דכתיב[ ה'2מ"ם מלהם אותי( )למרנו תיומה, ת-ימו-האר*ן
 ]אף ביצה וחומ,2 ביצים למ"ג שעולה ליום עומר שמים לחם מהמשנה,
 וזהו ביצה,[ וחומש ביצ*ם ממ"ג פחות בחלה מתחייב אינו הארץלהם

 לו( האיפה.עשירית
 לפורעה צריכה לפמה, קודם מחבירתה כיכר ה ת ו ו י ל ש ה ש אי((

 היה ולא דואיל הפמח, עליו שעבר חמץ משום אימירה ואין הפמה,אחר
 פורע, ואינו )ו(לווה ]ומשום[ גזל משום בה ויש הביעור, בשעת ]בעין[יה(

 הביעור זמן קודם בשביעית מעניים פירי יזפי ינאי רי דבי יי( שנינושהרי
 עברין, ]הן[ יאות יוהנן רי ואטר כ( בשמיניח, להוופרעו

 שם לשלוה נוהגין ]ל[מצות, חימים כש%וחנין ח ם פ ה י נ פ לכ"(
 יושב להיות הגוי ]י2ל[ )עם( ]הרחיים[ )הה%ים( אחרישראל

 ומשמ-
 דכתי]ב[

 צריך ואיז "כג( מצה. לשם ]שימור[ בעינן כנ( המצות, את וי2מרתםכנ(
 לילה של המצות לג' ]צריך[ שהוא מה כפי שיטהון עד אלא לעמודישראל
 ?2היוראשון

 צייכין אין השאר ]אבל מצה לשם שימור צרי?ות והן חובה,
 עם"י תקנתי ז( שמ, ובב,י ,טנ"ה מימן יו"ד מור עיין י( א"ע, פרק ריש ר"ן ועייןדהלה,
 בהאורה וכן בכך", להוש אין וי או ביצימ ד' יתירה "אם ובשל"ה בטהו"ו ףן( הנ"ל,הספרים
 ד', עירובין כן( סק"ב,( הגר"א בביאור תנ"ו או"ה שו"ע )ועיין ה"י או "ד' רש"י ובסדורשם,

 ה"ג ושמ רצ"א, סימן ה"'ט תשב")ן ובשו"ת וכו' נפן ד"ה תוס' ו', מוכה וכו' נפן ד"התוס'
 נזיר ף( תנ"ו, מימן או"ה וב"י ל"ח, ל"ז, מימן א"ח מה"ק נוב"י רע"ד, פימן רקה ל"ו,סימן
 ישתה שלא בו "מתרין ובטחו"ו בהאורה רש"י בסדור י~י( שם, מי על במנים ותקנתי ד',ר"פ
 : מ"ג עירזבין ועיין הנ"ל* הממרים בכל כתנ כן יבן( כמו"ש, לתקן ויש וכו', חייב" ישתהואם
 הובא זה ין( הופפה. עוד כאן נמצא במחו"ו כטף( כ"ב, מ"7, 'טמות יך4( י"מ, מ"ו, במדבריג(

 זצ"ל שלמה רבינו כתב והביא רמץ סיטן כוף הלקט ובשבלי רנ"מ(, )צד י"ז, סימןבמחו"ו
 רש"י ובסדור ל, -סימן ח"ב בהאורה הובא וכן זצ"ל, י,טעיה רבינו כתב וכן ופיים וכו'א'טה
 דמשמע וכו' יאות ד"ה ן ס"ב ע"ז תום' ועיין הנ"ל: הספרים בכל היא כן יףן( שס"ז,סימן
 : ס"ב זרה עבודה יפן( סק"א, ת"נ מימן מג"א ועיין מותר* במסה דמים משלטת אםאפילו
 ע~ם"ח סימן רש"י ובטדור רנ"מ( )צד י"ח סימן במחו"ו הובט כנא( ותוס', ביש"י שם עייןכ(

 בשם ר"י סימן השלם לקמ ובשבלי דפרדם, שבספר ובהאורה ל"א סימן ב' הלקובהאורה
 תנ"נ או"ה מור )ועיין מיהם, על עשיתי במנים והתיקונים זצ"לז שלמה רבינו שי פמחהל'
 מ'. ממחים כנג( י"ד. שמות כנבן( ל"ג,( סימן הגאונים טע'טה ועיין שם ובב"י השאילתותבשמ
 שם, המיב ובבאר ס"ד שם ובשו"ע תנ"ג או"ח ב"י עיין"כננ(



 ז"ל לרש"י המרדםמפומב

 ליקה ואפילו מותר. גביו על עומד ישראל ואין מוחן שהוא וגוישימור[,
 ממלא אדם גוים של בציקות כד( מר, דאמר דמי, שפיר השוק מן.מלתות
 הכמיפו שלא והוא כס( באחרונה, מצה כזית שיאכר ובלבד מהןכרימו
 מרקדין כן ולאחר הואיל הקמח, לתוך מחמצו יערב .שמא לחוש ואיןפניו.
 קולמת]ו[. נפה חטץ יש ואם ]כנפה[1אותה

 מבערב מצה לאפות אמור כ(( בשבת, להיות שחל ח הפם רב עכו(
 מצינו אבל הוא. ]מצוה[ כח( )מצה( הירור משום אמרו הראשוניםשבת.
 כל( בתרא, פרק בשילהי לפמח מצות הוקשו דהא ראורייתא. אימורא]בו[

 ואילך, ומחצה שעות .משבע הפמח עשיית מה ומצות. אש צלי ל(דכתיב
 ל"( כדרבא. פמח, לאכילת הוקש נמי מצה ואכילת כן, מצה עשיית.אף

  לא  עזריה בן אלעזר לר' חצות לאחר הזה בזמן מצה אכל רבא,דאמר
 ויאמר שיקדש קודם יום מבעור מצה לאכול ואמור ל3( הובתו: ידייצא
 *לג( עליו. הביב שתהא מצות' תאכלו בערב לג( שנ]אמר[ והרל.הגדה
 וילקה. חמיו בבית ארוסתו על בא כאלו הפמח בערב מצהוהאוכל
 לד( ירושלמי.בתלמוד
 ]משום[ בהם יש אם בפמח  ללושבבצים  מותר  אם ר' את שאלולס(
 אמרן לא אימור היתר. ולא אימור לא ברבר ר' אמר ולא לא, אוחימוץ
  ל(( לישה אין שהרי ממים. לו( יותר להחמיץ ביצים ררך אם יודעשאינו
 בה. שעומקין זמן כל העימה את מהמיצינ אין ומים ב[מים, ]אלא)בלא(
 יותר ונפוחה עבה היא בציצים הנילושה  שעימה  -לפי  אמרז לא נמיוהיתר
  ושמא ממים. יותר להחמיץ ביצים דרך שמא לחוש ויש עימה.משאר

 הכמימו שלא כגון נכרים של בציקן דשרינן "והא שם הלקמ נשנלי כין( מו.  פסחיםכר(
 מובא כנן( וכו'". להוש ואין ההמיץ שלא בו רואין ואנו במנינו שלהן מקמח שלשו אומגיו

 לקמ ובשבלי שם"מ. מימן רש"י ובסדור ל"ב מימן ח"ב ובהאורה ר"ם( )צד י"מ מימןבמחו"ו
 על והתיקונים וכו'( בשבת באחל להיות שחל ממח הגי' )ושם רש"י בשם רידג טימןהשלם
 מימן במהו"ו גאון יהודאי רב ותשובת ורצ"ד, .צ"נ מימן תשובה שערי שו"ת עיין- כני(מיהם.
 הגאונים ומעשה גאון, יהודאי רב תשובת ומשמ משנץ ר"ש בשם דפסחים מ"ק ובמרדכיכ"נ,
 מימן ורקח ר"נ מימן ח"ב ובאו"ז ש"ג מימן השלם וביראים ק"ה מימן יראים ום' מ"ז,עמוד
 טימן ממחים ממכת בראבי"ה עוד ועיין מק"א שם הגר"א ובביאורי תנ"ה מימן או"ח ומורר"מ
  פסחים  לא( ה'. י"ב, שמות ל( : ק"כ ממחים כנם( הנ"ל. הממרים בכל היא נן כנדץ(תנ"ב.
 מימן ובשל"ה ש"ע. רש"י ובמדור ל"ה מימן ח"ב ובהאורה שם. במהו"ו הובא לננ( :ק"כ
 י"ב. שמות לג( צ'. אות שם למחו"ו בהערות ועיין שעה. כל פרק בה"ג לשון והוארי"ג.
 ממחים ירושלמי לן4( שם. ובשל"ה ובהאורה רש"י ובמדור כ' מימן במחו"ו הובא *לג(י"ח.
 ארומתו על והבא חמיו בבית ארומתו על כבא בעה"ם מצה "האוכל ה"א. פמחים ערבימ'

 ובשבלי ל"ו. מימן ח"ב ובהאורה רם"ח( )צד מ"ג טימן במחו"ו מובא לףץ( לוקה". חמיובבית
 שע"א. מימן רש"י ובטדור זצ"ל. שלמה לרבינו ממה הלכורע בשם רי"ד מימן השלםלקמ
 והנה וכו'. מחמצין אין ד"ה : נ"ג מנחות ותום' וכו' פירות ומי ד"ה : ל"ה ממחים תום'ועיין
 חשיב אם דנמתמק משמע והכי מירות, כמי חשיב בצים מי אם רש"י דנפתפק משמעמתום'
 תנ"ד מימן רשב"א שו"ת ועיין כ"א. טימן או"ח מהד"ק נוב"י שו"ת ועיין כמים. בציםמי

 לקם בשבלי לי( א'. אות מ"ה חו"מ הל' הגה"מ ועיין מירות. מי לדין ביצים דיןשמדמה
 לקמן. וכן הנ"ל הממרים מי על תקנתי לן( הנ"ל. בהערה ועיין וממים". פירות"ממי



נמג ז"ל לרש"י המרדםספר

 מחימוץ לשומרה בידו ואין חימוץ, בלא אפשר )ו(אי בביצים ]הלש[)חלטו(
 אין לח( בפמחים לאוקומיד דבעי למאן ]דאיכא[ )ואיכא( המים, לישתכמו
 דמתהמצ]א[ אהריתי מילתא דאיכא ]מכלל[ חימוץ. משום ודבש, ושמן בייןלשין
 ]בה[. עסוק בעודו אפילו מהימוץ לשמור אפשר[ ]ואי )ואיפש'( לט(יותר.

 זה אין הביצים מפני עבה נעשית שהעיס]ה[ ]דמה[ )דומה( אני,וכמדומה
 כן. כמו נפוחה נעשית פת מפרורי ]אותה[ עושין שאפילוחימוץ,

 בפטה, מבושלת או צלוייה לו"( בתרנגולת שנמצאת ה ט ח ה ולו(
 ואוטר אסור במינו שלא בין במינו בין בפמח שחמץ לפי שמתירה אדםאין
 להתיר ראייה להביא[ ]יש מנ( אבל אמורה. שהוא אומר ר' ואף שהוא.בכל

 מטומאה אימור רמידין אם יודעין אנו שאין מפני )אין( הג( לא אםמטומאה.
 לאור *מד( שתפול כדי ]בעוף[ לנד( טומאה גבי ששנינו ]מפני[ ,לא.או

 אינו שוב הזה כשיעור מעיו בתוך האוכל ]ששהה[ )שהיא( דכיוןותישרף.
 יש וכן אוכל. חשוב ואינו מיד, מרהון לידי שבא לפי טומאה לקבלראוי
 לנס( לן דפשיטא ]אי[ )או( סרחון* לידי אלא הימוץ לירי בא זה שאיןלומר

 ן ')וס( מטומאה* אימוראלמיגמר

 )נ(( אקב"ו אמ"ה בא"י אומרן מעימה, הלה רהפריש ה צ ו ר הלנו(
 עוגה היא חלה ופי' היא. ברכה לאו חלה, דלהפריש לנח( תרומה.להפריש
 קאמר והכי לנט( כת]יב[. תרומה תרימו וחלה כלל, הפרשה שם ואיןוחררה,
 ותרוטה נקרא]ת[, תיומה ומ*הו תרומה, לשם תרימו העוגות מן אחתחלה
 נ( )ומחשכו( ופושטו דק שהפריש כזית אותה ועושה לשנות, ואיןשמה,

 נ"( לאור. משליכו ואח"כ חלה, קרא ליה מדקרי חררה, כעין]ומרהיבו[
 שם יש ואפילו באש. שורפו 'כ"( העימה(ן מן שמפריש שהוא כל)ואותו

 היא וכן מעות, והוא "ואמשר" כתב בוואריטא המרדט המי"5 לכט( : 5"ה פטהיםלח(
 רש"י ובמדור 5"ז מימן ח"ב ובהאורה רם"מ(, )צד מ"ד סימן במחו"ו מובא כמ( הנ"5.בממרים
 ובתמים זצ"5 ש5מה 5רבינו מטח ה5' בשם רי"ז. מימן הש5מ 5קט בשב5י וכן שע"ב,מימן
 ובמירויע וכו' ובדגיכם בעומות ד"ה מ"י, מי"א אה5ות ר"ש מירש ועיין קמ"ה, מימןדעיכם
 וכו' רבא ' אמר ד"ה צ"ז, חו5ין ותום' וכו' דב5ע ד"ה מ"מ. מנחות תופ' ועיין שכם,הרא"ש
 'טכם4 5קמ בשב5י רק זה 5יתא כה*י( 5"ו, סימן הגאוניכם ובמעשה י' טימן. ראב"ןועיין
 טעות, הוא כי הרגיש 5א בווארשא מרדמ המו"5 כמנ( הנ"5. הממרים עמ"י התיקיניםכמבכ(
 בפרדם_ כמץץ( זו. תיבה נשממה וורשוי דפום במרדם 'כמד4( ז'. משנה מי"א אה5ותכמד4(
 גרסתיט למי אבל מדעתיה. כן והגיה מטומאה". איטורא 5מיגמר "ד5א כתב ווארשוידמום
 בהאורה רם"ד( )צד ל"ה טימן במהו"ו מובא כמן( זה, אהר הוממה יש במהו"ו *נמןץ(א"ש,
 של ממח תל' בשם רי"ב. מימן השלם לקמ וב,טבלי שע"ד. מ4מן רש"י ובטדור ל"ט סימןה"ב
 הי"א- בכורים מהל' בם"ה הרמב"מ דעת אך כמן( זצ"ל. שלמהרבינו

 חלה להמריש לברך
 שם שהביא )ומה רכ"ה. טימן ח"א ואו"ז להרמב"ן חלה ובהל' מם"ו ובכו"מ בה"ג דעתוכן
 בש~ה כ~ךץ( שם, הרמב"ם על הראב"ד ועיין שלמנינו.( בירושלמי ליתא הירושלמיבשם

 לקמי השבלי עמ"י תקנתי נ( כ'. מ"ו, במדבר כמם( כזית". הפחות לכל ממנה"וממריש
 הנ"ל אחרים ובפמרים העיסה, עד ואותו מן בשל"ה ליתא ,ג*י( ליתא. הנ"ל אחריםובפפרים
 הם. מיותר כי בממגרת אלו תיבת סגרו והמו"ל כזית" העיטה מז ממריש כך "ואהראיתא
 הוא דבריו ובריש שהוא" כל אאותו מ"ש מובן בלתי וודאי הוא כי בממגרת; טגרתי כאןוכן

 כ"ז. בכורות *נ*י( והבן. כזית". אותה "ועושהאומר



 ז"5 5רש"י _הפרדםטמרטר

 ]למי[ ככ( )לפי( אמורה, לארץ הוצה שתרומת מפני לון נותנה איןכהן
 ואחר לאוכלה. אסור קר4 רואה שהוא וטכיון מגופו. עליו יוצאהשטומאה

 נפטרה כבר שהרי ברכה, בלא הוגנת מתנה כדי מפריש כהן שם יש אםכך
 לכהן.[: ונותנה חלה תורת תשתכה שלא ]כדי כג( הראשונהן בהרמההעךסה
 יע,טדע כחבד טוב, ביומ עיסה ולען ]הוא[ פמה יטל )רוא( ,טה2 עם ואםןל(
 'טורפץ קטאין לפי לקטח4פה, יכול 4"נו עליה, ומביך מדץ תרו ט מפריטט~ם
 ובל ירא," בבל עליה ועובר דדמוץ לידי ]באה[ ממאה( הוא הרישורפה, כה ואחר מוב לם לאחף ער קטמניהה כה( תאמר ואם טוב, בעמקרשים
 יעוטה והוא ברכד, בלא העימה מן אורנה יפריאו יעקטה, כיצד נו( אלאןמצא.
 העימה, טן שיעשה כץ( העוגות שאר עם אותה ויאפה קטנה עוגה כמיןאותה
 כאלו ונראית והתרומה, העוגות נמ( אחד, במל הכל יצרף אפייהולאחר

 אליעזר רבי ]כדתניא נע( לחלה. מצ-פן שהמל לפי ביהר, מחוברות.הם
 ק"( אחת, כף ק( שנאמר לחלה/ מציפן הסל למל ונותן- הרודהאומר
 תרומה. להפריש ]עליה[ יברך כך ואחר אהת[. שבכף מה כל עשה"כתוב
 ואם ישרפנה. טוב יומ ולאחר אפוייה, כשהוא טוב יום לאחר עדייצניענה
 וימתין אותה יאפה כך ואחר אפוייה, קודם עליה יברך בעימה כשהיאהאמר
 אותם לאפות יכול אינו כך, עושה היה אם אותה. וישרוף טוב יומ לאהרעד
 שאינה מלאכה ליה דהויא משום תיומה, שם על'ה שיקרא לאחר טוב,ביום

 לפי אותה, לאפות יבול ברכה קורם אבל נא*לת. ואינה הואיללצורך,
 לצורך יטלא אפוייה כאן ואין העימה, כשאר הבית לבעל ראוייה היאשעדייי
 העימה, מן שמפרישה ויש ט]וב[.י~ם[

 שלא הוא ומבור במים, אותה ושורו"
 הלכה ואין במים, אותה שויה קג( דאמר סכ( בתירה, בן -כדבריתחמוץ,
 ובשאר אליעזר. כר' הלכה שמיא" אמר יהודה רב אמר קך( דאמרינןכמותו.
 עליה יברך הימוץ, משום בהן. לחוש שאין פמח של שאינה טוביםימים

 י]ום[ לאחר- עד עימה כשהיא אותה ומשהא ומפרישה, טוב ביוםלאלתי
 העיסה נאפית ואם טס( ההול. בימות  ';ד(  אותה שורפה כך , ואחרט]וב[,
 בחול בין ט]וב[ ב]יום[ בין חלה ולא ת4ומה לא ממנה הפריש ולאושכח
 העיסה: מן מפריש היה כאלו ]ו[מברך אפייה, לאהר ,העוגהיבצע

 בעיר נהגו לא שמעולם . אודיעך התרומה, ]ו[על ר]כי[, אמר כךקו(
 האחת על מברכין והיו הפמח, בערב אם כי חלות שתי להפרישהזאת

 וטדור והאורה המחוןו עמ"י תקנתי ננ( שם. בכורות ועי'ן הנ"5. הממרים בכ5 היא כןנב(
 ועיין שם. ובש5"ה וב"אורה שע"ה מימן רש"י במדור 5"ו מימן במחו"י מובא נך4( שם.ו,טעי
 רש"י ובטדור בה"ורה במחו"ו נדץ( קס"ג. קם"ב; קס"א, טימן תשובה שער' ושו"ת מ"ו.פפהים
 שם 5ה יקרא ולא קמנה עוגה ממריש יעיטה, כך "אלא 5קמ בשב5י כן( "שמעכבה".שם
 נמחו"ו נח( "שימריש". רש"י ובמדור בהאורה במהו"ו נן( ברכה". בלא ו5א בברכה5א

 והיא שם. 5קמ ושב5י מהו"ו עמ"י הוממתי נט( אהה". בקערה "או רש"1 ובמדורובהאורה
 : מעח ממחים כטבכ( י"מ. ממהים כטא( ז'. במדבר כם( ה'. נדה מ"ד, מ"ב ח5ה : מ"חפמהים
 ממחים סן4( ובמחו"ו. רש"י במדור היא וכן תחמיון". ש5א בצונן לה "תמי5 שם בנמיאנמג(
 ומובא 5ך. ש5ח מרשת ממרי כטןץ( כ5ום". בכך אין הימצו "שאם הנ"5 במפרים *כטן4(שם.

 ובשב5י שם. ובהאורה שם. רש"י בסדור וכן זצ"5." יצחק בר "ש5מה וחתם 5"ז. סימןבמחו"ו
 ובמחו"ו 5"ח. סימן ה"ב בהאורה הובא כטן( ז"5". הגאונים בתשובת נמצא "וכן טייםלקפ
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 מפמ וביפלתיה, תרומה. להפריש. השנייה ועל העימה מן חלהלהפריש
 פמוקה וכבר ]פובים[. ימים משאר חמור פסח ערב שאין לבפלה,שהיא

 )כמי( אלא אמור לארץ חוצה תרומת אין שמואל ]ד[אמר קז(-בבכורות,
 אמר לא, בנגיעה אבל באכילה מילי והני מגופו. עליו יוצאה שפומאה]במי[
 קרי. רואה שאינו קפן לכהן לה ואכיל' חלה לה קוצה נדה הלכךאביי
 והררה בתנורא לה ושדיא עיסה בריש ליה שקליה קטן כהן ליכאואי

 ואי ]מישראל[. חלה תורת תש]ת[כח שלא כדי אחריתי חלה להוטפרשא
 ו)ה(שנייה חדא. אלא מפרשינן דלא בבכורות חזינן קא פפן כהןמשכחינן
 פסקוה כאש]ר[ הפעם זהו חלות. שתי לארץ בחוצה קמ( זרעיםבסדר

 מברכין ]ו[אין גדול, כהן ויש קטן כהן שאין במקום בבכורותןהאמוראי]ם[
 מברכין אין כהנים שיש שאעפ"י מלכותינו בכל קע( נוהגין וכןבשנייה.
 : ולשריפה אחתאלא

 הראשוניפ בימים[ ]לא פובים ימים בשני לעופות מורסן ין ש ו ע איןכ(
 לצורך ולא )ל(צורכיכם. לבל[ ]לכם, פ"( דכתיב משרם  )וה(וב~אחרונים]ולא[

 פסח של מועד של ובחולו שרי. מועד של בחולו אבל ]בהמתכם[.)אחרים(
 מים בתוך המובין להכנים צריך ]ו[הלכך חיטוץ. לידי יבא יצלא שרנויצייך

 לתוך הסובין ממרם יהא *פ"( שעה וכל האור על בכלי כשהןמרותחין
 שני בכלי הסובין על הטים יערה שלא יזהר אבל טותר.  זה ובענייןהמים.
 : יחמיץפן

 בשותפות תנור להם ]שיש[ )שהיה( וגוי ישראל ר]בי[, ת  א ו ל א שפכ(
 כנגדנ כך לאחר אפול ואני פסח של שבוע אתה פול ]לגוי[, לומרמדו

 מתנה לעשות, יכול -כך ר' ואמר אחרת,[ בשבת בו ]ולאפות)ולאופות(
 ]ו[אינו שבוע. מאותו דמים ]הימנו[ )הימיו( ונומל הפסח קודם עטוישראל
 בשבת חלקך טול יאמר לא בשותפות, שדה להם שיש וגוי  לישראלדומה
 הוא. ראמצע בשדה שפורחיו הטורח שכל לפי בחול. חלקי אפולואני

 .כאן אבל ישראל. בשביל טורח כאלו נראה בשבת ]עודר[ )פורח(וכשזה
 ככרות לקבל שרגיל ישראל וכן טותר. בתחילה דמים ]שנומל[ )שנת'(כיון

 אינו פסח של בשבוע לו, למם והן לו, טאוהבים או לו מעבדיםמגוים,
 עצטו: שבוע מאותו מקבל הפסח לאהר אבלטקבל,

 אומר אינן פסח, של ]הראשונים[ פובים ים ימ שני בליליפג(
 ]הוג  כומות  מארבעה אהד שהקידוש הכ]נסת[, בב]ית[ היין עלקידוש

 כטי( שע"ג. טימן רש"י ומדור וכו'". התרומה ועל רש"י "תשובת ומתהיל רם"ד צד ל"דמימן
 היא וכן לויניר". ערי "בכס במחו"ו כמכפ( ח'. משנה פ"ד הלה כטךץ( ל"ב. נדה כ"ז.בכורות
 ובמדור מ' מימן ח"ב ובהאורה כ"ו. מימן רם"ב, צד במחו"ו הובא ונ( רש"י. ובמדורבהאויה
 ובמחו? ז"ל. שלמה רבינו של ממח ה' ביטם רמ'ו מימן השלם לקמ ובשבלי שע"ו מימןר,ט"י
 .)עם* תקנתי עא( תרע"מ. מימן דביצה מ"ש במרדכי ועיין כאן. עמ"י לתקן ויש בהסר-נלקה

 ל"א מימן. בטחו"ו הובא עבנ( זו. תיבה נשממה ווארשוי ימום במרים *ונא( הנ"ל..המפרים
 מימן'רפץ השלם לקמ ובשבלי שע"ז מימן רש"י ובמדור מ"א מימן ח"ב ובהאורה רם"ג()צד
 רם"ת מימן. וברקח ג' אורן' חו"מ מה' מ"א הגה"מ ועיין זצ"ל* שלמה רבינו של ממח ה'ביטם
 למהויצ  הובא עג( אלו.  הספוים עפ"י .  בפנים  התיקונים ותקבתי  וכוע  יאמר  לא ד"ת תום'כ"ב, ע" ועיין הנ"ל, מימן ממח הל' על אלף מגן ובממר מק"ג שם ובמג"א ת"נ מימן אי"חובמיר
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 אין שהרי מקרשין, אין ולפיבך כומות,[ חמש ששיתה נמצא שותה,ואם
 לך שאין טפני הובתו. ירי ]להוציא[ )לצאת( צריך שיהא ארם שוםכאן
 לילות( )בן הנדה לאומר זה רומה ואין כומו]ת[. מר הפוחת מישראלעני
 כמדר: עניין כל ועושה גומר שהוא בתים בשלשה או בשנים פסחשל

 כו( ועיקר ]מוריא[ כס( והכיא בפמח חטא מצא א ל ור]בי[כד(
 ומברכין כן( פסחימז ערב]י[ בפרק שינויים והם פורפ-יץ[, ]של אפרק()שלו
 הארמהז פרי בורא ירקות שאר על שמברכין ומה מרור. אכילת עלעליהי
 ברכה זו אין המרור וברכת ברכה. בלא המרור מן לטעום יכול שאיןלפי
 ובורא מרור אכילת על מברך אינו ולפיבך המצוה. ברכת אלא ירקותשל
 : חבילות חבילות מצות עושין ראין כמ( בלברז המרור על הארמהפרי

 לאח]ר[ ואפי]לו[ הלח]ם[ז מוריים פ( בפמח, יי ר אמו ו ואלכע(
 אותו שעושין ושכר בשעורין ס"( אותו שמחמיצין חומץ[ ]אמור.הפמח
 ושיבולת וכוממין ושעורים חמים וכן פכ( : הפמה לאחר נם אמור קליבלחם
 שבאו ]או מים, עליהן נפלו אם פג( אנלז[ כל ]הן. חטים מין ושיפוןשועל
 בפסה אמורין ]כולם[ הגשמים מן נישורו ]בנורן[ או במים[, ונשרובמפינה
 ואפילו לזרותן.[ או בים להשליכם ]אלא בהנאה, ואסורין פד( הפמח,ולאחר
 מותרין, קטנית ומיני הדוהן אבל אמור. הפסח אחר להניחם אותםלטחון
 המשת ]אבל פס( הפמה. לאחר בין בפמח בין מותרין במים שרןואפי'
 והקדירות פו( בחלה. חייב ואינו מותר ואורז בחלה[. הייביי והן אמוריןמיניי

 ושומרן ]יפה[ אותן רוח" ]וקמח[ הפים מיני השנה[ ]כל בהםשנשתמש
 כרזל, ככלי משפטן רגללי ובורמי ס(( בהם. לבשל הפמח אחרומותרין

 עשית .והתיקונ'ם שע"ח. מימן רש"י ובמדור מ-ב מימן ח"ב ובהאויה ר"ע(, )צד מ"חסימן
 רש"י ובטדור ט"ג מימן ח"ב בהאורה ר"ע(' )צד מ"מ מימן במחו"ו הובא 7נן4( פיהם.על
 המו"ל ען( לקטן. ועיין "מרובייא". צ'ל ואולי הנ"ל. הסמרים בכל היא נן עדץ( שע"מ.סימן
 ל"מ פמחים רש"י עיין במנים. תי שתקנ כמו וצ"ל בממנרת. "אפרק" מלת מגר ווארשא.בדפום
 והנה חזרת. מין מורמי*ן שצ"ל כתב ברש"י לועזות מלות ו"מפרש מומרי'ן הואמררייתא
 לומר וצריך הנ"ל. הממרים בכל כתב כן ען( "מורמריין". ובהאורה "פומרץ" איתאבמחו"ו
 יהודאי דרב קצובות בהלכות מובא עפן( ק"ב: פסחים 7נדץ( ל"ט. ממחים והוא שעה כלבמרק
 הרל"ד תרל"ג תרל"ב, תרל"א, מימן רש"י ובמדור כ' עמוד ח"א ראשונים של בתורתןנאון

 או"ח ובטור ה"ח חו"מ הל' וברמב"ם מ"ב. -פמחים עיין פן( מיהם* על במנים התיקוניםועשיתי
 מים בו שנותנים האדומי בחומץ שצ"ל שכ' ובב"י שם טור עיין פ8א( קצב. ובב"י תמ"בסימן

 במדור פ4ן4( : מ, ממחים מ8נ( ל"ה. ממחים פ4בכ( וברא"ש. ברי"ף וכ"כ מחמיץ ~יינושאל"כ
 הלה מ8וץ( בזה. הרגיש לא והמו"ל מהם" "להנות וצ"ל מהם". לקנות אפילו "אמוריןרש"י
 משפשפן דגללי עיבורמי רש"י במדור 43ן( שמואל. כדברי ל'. ממחים 43ן( א'. משנה א'פרק
 וכ"ה. וכו'" ומרתיהין ברזל בכלי משמשף נחושת וכלי ובתש"ר וכו' במים" מרתיחן ברזלוכלי
 בהדהה". שריין דנללי "ובורמי הרוחות אלהי ד"ה לשה"ג ביוצר עלם מוב יומף לר' הפסחבמדר
 הדחה . תפם שהפיימ וכתב קמ"ז עמוד ח"ב או"ז )עיין במירושו עליו תמה ממלה"שוהר"ש
 דאשתמיש דגללא בורמי "וכלי פ"ב מימן בהאורה ועיין הגעלה. צריכין ובאמת שלו החרוזמפני
 פ"ב. ממחים בח"ג לשון והוא טתכות". ככלי להו ומפליט נדפנא להו עביד וכו' המיראבהו

 רפ"ג מימן תשובה שערי הגאונים תשובת ועיין התלמוד, בכל נמצא איננה הואתוהמלה
 וכו'" דמי מתכות ככלי אלא חרם לכלי דמי דלא אמר, יהודאי רב דמר וכו' בורמי הניולענין
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 ]לה יעשה והגדולה סע( חבירתה. לתוך אחת האש[ ]על במים מרתיחיןסח(
 ומותרת. ]ב[מים מליאה ומרתיחה אצבעית שתי פיה מביבות טיט מןשפה[
 5נ( ומותריז. בקדירה ירתיחם ין והמכי 5"( מותרות. והן [וירחיצם[)וירתיחם עליהם וישפוך ביורה במים ירתיח ]ו[כפות קערות כגון עץ, כלי וכל5(
 עימה בהן ]המשמש[ )המשתמש( עץ כלי וכל 5ג( למע]לה[. שאמרנוכמו
 אמורין חמיצתו ער ]עץ[ הכלי באותו ]ה[עימה ושהה כולה, השנהבל

 ולא בצונן בו לש אם אבל ברתיחה. .כין ברחיצה בין בפמח בהן.לשמש
 לידן יבא שלא ב[זריזות ]ללושה צריכה פמח של ועימה :[ וברחיצהבגרירה מותרין והכברה והנפה 5ד( ובנרירה. ברחיצה ]בפמח מותר. בו.ההמיץ
 יפה. לאפות צריכות והמצות חימוץ.[ לידי יבואו שלא זקטים יעמדריטלא גבוה במקום המים וישליך והכלים, ידיהם רוחצים לישתן ]ואחר 5ס(הימוץ.
 יפה. אפויה העוגה שתהא בלתי שירצה עניין בכל במרק או ביין אובמים אותה שורה קשה, שהיא המצה לאכול יכול שאינו חולה או ]וזקן 5ן(!מיר. תישרף חוטין הימנה ונמשכין 15( אפוייה ואינה בתוכן אחת עוגה תמצאואם
 שתהא רק הפורנין ובתוך חרם כלי ועל קרקע גבי על לאפות ומותר.5ח(

 אבל גדולה במכתשת יכתוש שלא תימני בלבד תבואה מיני וכלעימה מיני כל לעשות מותר טובים ימים בשאר אבל קג( בפמח[, חימוץ]משום המינין מה' עימה בישול כל לבשל ואטור קכ( צרבו.[ כל ולפשוטלשחוט מותר ממוכנת שאינה ]אבל טוב ביום ממוכנת בהמה לשהוט ואמור,ק"( מותר. ישתייר ואם ממנוז יאכל כן אם אלא בישול מיני כל ולאלהבירו טוב מיום פת עושין ואין ק( : לחממו[ אמור ומבחוץ מותר מבפניםחרם כלי וכשיתחמם 5י( אפוייתה בבישול ומהיר וזהיר זריז האופה ויהאבזריזות
 ובכל בפמח ]לבשל[ מ1תר קטנית מיני וכל קד( מותר.[ קטנהבמכתשת

טובים.'מים
 ויאכל; מצה, אכילת ועל המוציא, ברכת ]פרומת[ ויפרום שני בוםיישתה הגדה. - ויאמר א', ירק ]טיבול[ ויטבול א', כום וישתה יקדש ומיור.מצה ברכת ומרר והגדה בהלל חובתן ידי אחרים א י צ ו ה ל א ב ה ן ז חקס(
 יעשה ]ו,ככה וילך, ]ו[יקום ויאכל. ]כהלל[ ויכרוך ויאכלי המרור על]ו[יברר
 את- להם יגמור הרביעי ועל כומם, וישתו מזונם על יברכו והם שנילבית ]ילך[ כה ואחר וישתה. ויברן[ ]המצרי הלל יאמר הרביעי ועל שלישי,בומ וישתה מזונו וברכת מעודתו ]ו[ינמור באחרונה. בביתו וכן בתים,לכמה

 ליה "אהדר ע"ה -זרה עבודה פ4כן( ל', פמחיבם ס4ןה( ר"ז, מימן השלכם לקמ יטבליועיין
 (ב*י( ל', ממחיכם (ב( במימ. לה עביד המץ משוכם בלישה א"א ובממה לישא". של.גדמנא
 הנעלה ,דיני על דקאי תרל"א במימן כתב רש"י מדור המו"ל טבבכ( זה. כל ליתאיבתש"ר וכו: והלכתה ד"ה שם ובתום' : ל' מסחיכם ועיין ז"ל, שלמה רבינו בשכם הלקט בשבלימובא
 ,על דכוונתו ונר~שה האורה, ממר על קאי דהמרדם לומר וקשה האורה" מסמר קכ"דבסימן
 או"ח ב"י עיין (בן*( : ל"ב ממחים (בנ( ברתיחה. דדינם וכו' ע*ן כלי וכל לעיל שכתבמה
 ממחים ועיין לבתרא. קמא חימוץ לידי מן השמימ המעתיק צדץ( בו. הכל ביטם תנ"אכימן
 פסחים עיין קו*( פוב* יום בהלכות לעיל עיין מג( ל"ה* ממחים כהב( כ"ה. ביצהקא( י"ז. ביצה 3ה. : ל' ממחים (בכט( ל"ח. ברכות טבח( מ"א, מסהים נבן( : ל"ז ססחים טבן( :'מ'

 ובמדור מ"ה מימן ח"ב ובהאורה רמ"ב( )צד מ"ז מימן במחו"ו הובא קה( שם. ובמירש"יקי"ד.



 ז"ל לרש"י הפרדםממרמח

 לרביעי, שלישי בין  אלא לשתות חכמים אמרו שלא וישתה. ]ו[יברךההלל
 באומרו יבףן ולא ישתכר שלא כדי קן( ירושלמי בתלמוד חכמיםופרשו
 ואם, משתכר. שאינו ]אמרו[ המזון בתוך ששתה יין על אבל ההלל,]את[
 ]יגמור  אלא כלל בשני ישתה אל ההלל את שם לנמור שלישי בית עודיש
 בביתו. מעודתו שנמר ומי וישתו. יברכו והם  להם(. )יגמור ההלל את[להם

  אפיקומין,, הוא קז( מצה, לשם באחרונה הנאכלת מצה ]ואוכל[)יאכל(
 שאין לפי אחר, בבית ולקדש עוד לשוב יכול  אינו  אדם, בני לו]ש[קורין
  אחף. אמור, הוא לשתות ונם לאכול, ואמור אפיקומן. הפמח אחרמפטירין

 שנשתכר, לפי אחר, בבית ההלל את שוב שינמור ביתו  תוך  כומות ר'ששתה

 הירקות. ועל קמ( : ךשתה ולא יקדש לון צריכין ואם המזון. שלאהרבכומות
 וישתך. יברכו והם יאמר, האגרה ואת ויאכלו, האדמה פ-י ]בורא הםיברכו
 הובתם  ידי  ולהוציאן  לברך  הוא  רשאי מצה אכילת ועל המוציא[וברכת
 יפרום' לא קט( רבותינו, שנו שכך המרור, על וכן הוא, יאכל ולאויאכלם,
 קידוש של היין ברכת אבל עמהם, אוכל כן אם אלא לאורחים, פיומהאדם
 וכל. קי( חובה, שהם לפי התירו, ]מצוה[ )מצה( של הלחם וברכתהיום

 קידוש ולא הטוציא, בלא מצה לאכילת אפשר  ואי  בז-* זה ערביםישראל
 אעפ"י אחרים, ומוציא היא הובה מרור ביכת וכן היין. בר?ת בלאהיום
 אע"ב לעצמן, יטבלו קי"( עצמה, בפני שהיא ירקות ברכת אבלשיצא.
 דומה ברכהג בלא  ליהנות  שאמורין  הנהנין  מברכת המרור .  אה -לפמורשהוא
 להמ יברכנה ולא חובה, שאינה השנה ימות כל  של  הלחם לברכתהוא

 מעודתזי אחר להם יגמור  ההללן  וואת )והלל( עמהם,  אוכל שאינומאחר
 והלל. המזון ברכת[ ]שלהן, כומות על יברכווהם

 מפי ונמדר ומעמיו, במדרשיו מבואר ארוכה ך ר ד ה , ה ז ם ג וקיכ(
 כום, אדם מוזג בשבת, להיות שחל שימורים ליל *קיכ( ז"ל. שלמהרבי]נו[
 ייןשל

 ואימ-
 ושהחיינוי קיג( בנו, בהר ואשר  הגפן,  פרי בורא ויכולו, עליו

 בהגדה, ראומרו שעתיד מפני נמים, שעשה אומר , ואינו'*קיג(

  אש-

 גאלנו.
 מבני. אחד ולכל קטו( ]הלוג[. רביעית לההזי"ן צריך שימרו וכוםקיד(
 במוצאי להיות חל  ואם קטז( נשים. ואחד אנש*ם אחד כום, ]מוזג[ביתו

 פסה ' ליל הל' היים בארחות )ומובא מיהם. על עשיתי במנים יהתיקונימ שם"אי טימןרש"י
 ובמעשה רם"ז. תשובה שערי ובשו"ת מ' דף ובסררע"נ בבה"ג ועיין ז"לי( הר"ש בשם ל"ומימן

 ממחימ ותום' בר'טב"ם והובא ה"ו, פסחים ערבי מרק מסחים ירושלמי 3ךף( כ"ח. מימןהגאונימ
 הנ"ל. הסמר'ם בכל "אדם" תיבת עד "היא" תיבת מן ליתא כהן( וכו'. רביעי ד"ה ע"בקי"ז
 השנה ראש כהכן( תם"ד, סימן או"ח במור זה מכל וע"ן זה. כל ליתא שם בהאורהכהדז(
 במחו"ו. הובא סיבנ( לעצמו". "ובפיבול רש"י ונסרור במחו"ו כהי14( : כ"ו סנהדרין כהי(כ"פ.

 בהאורה ועיין מ"ד מיםן ח"ב בהאורה מזה וקצת שמ"ב מימן רש"י ובטדור ס"ח. סימן רם"גצד
 וכו'.. זכריהו ד"ה' תום' ע"א ק"ו פסחים 'מיבן( מיהם. על במנים והתיקונים צ'. סימןה"א
 . למסה. סדר גאון עמרם רב סיר עיין 1כהיג( ע"ב* מ' עירוביןמיג(

 תע"ג. או"ח ב"י ועיין
 ס"6. תע"ב סימן או"ח שו"ע עיין קידי( רע"ב. מהסדור נובע כי ראה ולא ברקה מקורומראה
 וקידוש הגמן מרי בורא יקנהץ דיברך הובא שם ה"א בהאורה ממשן( ק"ח. ממהיםקכמו(
 השביעי יום ,ואת הבדלת יו"מ לקדושת שבת קרושת בין והותם והבדלה האש, מאוריו"ורא
 ע"א, ק"נ, מסהים ועיין ושהחיינו." לקודש קודש בין המבדיל בא"י קדשת המעשה ימימששת



נמט ז"ל לרש"י המרדססמך

 ואינו קי(( האש. מאורי בורא בנו, בחר ואשר הגפו, פרי בורא מברךשבת
 ]יתירה[, הנפש אבדה שלא מפני ועוד יקטמנו, שטא גזירה בבשמים,מריח
 בהמיבת ושותין קימ( יהנה"ז* ומימן ושהחיינו, וכוון קורש ביז המבדילואומר
 על[ ומברכין ידיהן, את ]ונוטליז. וכו', הגפן על ומברכין חרות, דרךשמאל
 אנטל)ה(. שמו שהכלי שם על קיט( ידים, נטילת על ברכה ידים.נטילת
 דבעינן שיקדש, ער יריו ימול אל הקידוש קורם קכ( רבר, של כללו ,]וזה[

 ידיו כנוטל רהוי קככ( לא, זה ולפני קכ"( מעודה. לשם י,]רימ[ 'נמ]ילת[
 ]מצות[ שלש ובה לפניו קערה ]ו[מביאין *קכנ( הרוח. מגמי והוילפירות,
 או גרגרא קכו( או דפני קכם( חמא קכד( כגון מריןן שהן קכג(]ו[ירקות.
 בוליינדרא כומברתא, קכל( או צרפולייא קכמ( או אפייר, קכז( כיפם, אורגינא
 ]ואחר לחגיגה, זכר ]אהד[ תבשילין, ושני קל"( פירושי. קפלוטות, קל( 'או

 שהאחר כגון אחד, ממין אפין וביצה. בשר ]או[ ובשרי דג, )ו(לפמח,זכר[
 ב' חשוב ובשר עצם אמילו רבינא אמר קלכ( שהרי מבושל. והאחרצלי

 ]ו[טובל *קלג( הארמה. פרי ומברך הירקות מן )ו(נומל קלג(תבשילין.
 אין הגדה ולאחר כזית. קלד( ביתו ]ל[בני ומאכיל ]אוכל[ )טובל(בחרומת
 ושתי ברכה. בלא ואוכל קלם( בהרומת מובל אלא הירקות, על לברךצריך

 וע"ן - יקטמנו". שמא נזירה בו מריח שאין ההדס, על מברך "ואינו שם, ח"א בהאורהמיז(
 : ל"ג ביצה תוס' ועיין וכו', זצ"ל" שלמה רבינו "וכתב שהביא רי"ח סימן השלם לקטבשבלי
 וברא"ש תרצ"נ. סימן ביצה מרדכי וע"ן וכו' ורב ד"ה ק"ב: מסחים ותוס' וכו' הוינן כיד"ה

 מה עיין מיכי( ק"ה. ממחימ היףן( ר"צ. פימן ה"ג הרשב"א ובשו"ת מ'. טימן פ"ימסחים
 כללו "וזה רש"י ובפדור במהו"ו מכנ( חול. של שחרית בסדר לאבודרהם בביאורנו'טכתבנו
 קידרט לשם ידיו כנוטל נראה "ועכשיו שם קכנא( השנה". השבתות בכל כן כמו דבר,של
 במחו"ו )ועיין ע"א. ק"ו חולין ע"ב. י"ה הגיגה קכנבנ( וכו'. כנומל" דהוי סעודה לשםולא

 רש"י ובמדור רפ"ד( )צד ס"ט מימן במחו"ו הובא %כהכנננ( ז"ל( גאון עמרם ר' מדבריהוסמה
 ובמהו"ו ל"מ. פמחים קכנד*( מרימ". "שאינם שם רש"י ובפדור במחו"ו כ:כנג( שם"ג.סימן

"חמא"
 קכנוה~

 ושיכרא . דרא אמא נ"ו. מסחים ועיין "רמנא". ובמהו"ו "כמני" רש"י נסדור
 "איגרא ריש"י בטדור כזכנן( וכו'. דמנא ד"ה יטם מירש"י ועיין ד'. וב"ב ז'. ובמו"קדדמנא
 פ"פ בשביעית והיא לבן הרדל מי' גרגר ערך בערוך ועיין אירוגאי". "גרמרא ובמהו"וחגא"1
 היא וכן אורוגא. גרגיר לועז כ"ח. ועירובין ק"ט. שבת רש"י ועיין מ"ה. פ"ד ובמעשרותמ"א
 ריצ"ב שחשב כמו במחו"ו להגיה צריך ואין : י"ה ליומא וברש"י מ"א. מ"מ שביעירשבר"ש

 "אמיך". רש"י במדור קכנד( אורוגא". גרגרא "או כאן צ"ל וכן ב', הערה ר,ט"י לפדורבהערותיו
 מכנדץ( וכו', . בקישואין" אסור אמייה מן "הנודר רם"ז נדרים ירושלמי ועיין "איימא".ובמחו"ו
 אייינדרא". "כומברתא רש"י ובפדור ובמהו"ו קכנכט( "צרופיילא". רש"י ובמדור ;,צרמוייל".במהו"ו
 ובתרגום מ"א מ"א דמאי רי'ט ועיין כוסברתא. סורי ובלשון כסבר ערך ערוךועיין

- 
 ירושלמי

 'רש"י ועיין בלע"ז. בוליינדר"ו מירוש כפבר י'טמעאל בלשון שמו וכך היור כמבר גד כזרעוהמן
 "קמלומות ובמהו"ו מורש" "קמלומות רש"י במדור מל( אליינדרו. : ל"מ ומוכה ל"מ.פמהים

 דעת כקלנ( קמ"ו: מסהים קלב( קי"ר: מפחים מלבנ( קי"ד: מפחים קלא(פוריבש".
 ממבל ד"ה ע"א קי"ד מסהים הרשב"מ דעת כן ואין הרמב"ם. וכ"כ במדורו. רע"נ כדעתהמחנר
 תע"ג. סימן או"ה טור עיין הרא"ש דעת ג"כ הוא וכן וכו' ממבל ד"ה שם בתום' ועיי'וכו'

 ,טם, ורשב"ם בתיס' קמ"ו. מסהים מלה( הפוטקים. מלוגתת תע"ג או"ח טור עייןמלד8(



 ז"ל לרש"י הפודםממרנ

 קלז( הזה. הלילה נשתנה מה שישאלו לתינוקות הם זכר קלו( הללופבילות
 לשנים, ובוצעה מצות משלש אהת נוטל הירקות מ]ן[ שיאכלו]ו[לאהר
 לפמח זכר במוף ויאכלנה מעודתו, שיגמור עד המ~ה, תחת חציהומניח
 המצה טן אוכל ולכך קלע( יא2לוה]ו[. ומרורים מצות על קלה( ביה,רכתיב

 שהיא כמות מלפניו הקערה את נומלין כך ו"חר ק)נ( שיברך, כריבאהרונה
 אותה ומניחין תבשילין, ושני והירקות המצה, והצי שלימו]ת[ מצות שתיעם

 שלהם, לע"ו בלשוי קע"( נשתנה, מה התינוקת -שייטאלו כדי השלחן,בראש
 שואל שישאל תינוק )ו(אין ]ואמ[ ק)ננ( הקודש. בלשון מלאומרוויפמרוהו

 הקערה ובהגבהת  ק)וג(  עמו.  היושבים  אותם  עם עצמו על  ומתמיה'הוא
 נשתנה[ למה ]וכשמניע קלד( נשתנה, מה ער כולה עניא להמא האאומר,

 וחותם וקורא והולך מצרימ, ביציאת לפפר ומתחיל לפניו אותה)ו(מחזירין
 בקשה רברי שהיא בתפיל]ה[ אלא ישראל ג]ו[אל הותמין שאין ישראל.בנאל

 )מצלים( מפירת אלא שאינה לפי לא, ובהלל שמע בקריאת אבלותחנונים,
 כתושים הרבה ירקות ]מיני[ הם שאמרו, והומוע ק)לו( ק)וה(1 בעלמא[]רברים
 ~ה[ ]שה[חרומת רבותי]נו[ ואמר]ו[ ק)נח( ארמי. בלשון חרוסת ושמו ק)נז(יחר,
 קיהוי ]רבר[ בו לתת צריך ואף ק)ול( לטיט. זכר ומיממך עב, שיעשנוצריך
 עוררתיך. התפוח תחת קכ( שנאמר לתפוה. ז2ר חמוצים[ ]תפיח )חומץ(כגון

י  או"ה כב"י ועיין ס"מ. מימן ומהו"ו שמ"ד סימן רש"י בסדור יהובא קלז( קמ"י* פם"ימקלר(

 אינו "ולכך שכ' במהו"ו עיין קלט( י"א, מ', במדבר כ:לרץ( יבצע, מצה איזה תע"גמימן
 מן כבוצע נראה יהא השלימה לל המוציא שכשיברך מפני באהרונה המצה מן אףאוכל

מניהין. ולפיכך השלימה, על אותה מנרכין תדירא המוציא שברכת ולפי עני, של כדרכוהפרוסה
 ובפרור כבשבת". מוב ביום ככרות שתי על לבצוע שמצוה למי הבצועה, תהה וטלימה

 ולפיכך השרימה, על המוציא כיטיברך מפני באהרונה המרור מן אוכל אינו "ולכך כירש"י
 והנה כבשבת". מוב ביום ככרות שתי על לבצוע שמצוה לפי הבצועה ההת 'טלימהמניהין
 ר"ה ובריטב"ם : קמ"ו מטהים מכן( הנומהאות. כל של דעתם לסוף ,ולירר להבין זכיתילא

 מן "ויממרוהו כאז איהא רש"י ובמדור במהו"ו קפ~א( וכו'1 למה ד"ה ,טם ובהוס' וכו'ואין
 עיין מכ~ן4( שם. מסהים קכמג( תע"ג. סימן או"ח מור ועיין קמ"ז. מסהים 3הכ~ב(האגדה"1

 :- מסחים-קי"ז בערבי אטרינן "וכן אחץ שמיים מהו"ו עיין מנהיץ( שם, בב"ה הע"ג, או"המור
 ברשבעם ועיין המדר, מהומך ,טלמנינו ובגמרא ייטראל"1 גאל ו"לילא ק"ש י'טראל' טאלבצלוהא
 תבשילין, שני הימנה ונומלין הקערה להניה העמ נהגו "איטר כאן הוסיף ריט"י ובפדור'טם,
 תבשילין, בשני להגביה ולא ומרור, מצה להגביה אלא הכמים אמרו 'טלא בדבר, הםמועימ

 זה, מרור אומר האגדה לסוף יטמגיע ובשעה להגיגה, זכר ואהך למסח זכר מהןשדהאהד

 תבשילין, י"ני מגביה אינו המסה את ,טמזכיר בשעה אבל והמרור, המצה ומגביה זו,מצה
 אומר ואינו אוכלין, אבותינו יטהיו פסח אומר הוא ו~כך בהו*ן, קד,טים כאוכל עצמושעוי"ה
 ממרדם. הזה המאמר שחסר ואמשר נ"ב. מימן במהו"ו זה כל והובא אוכלין". שאנופסה
 ובסדור ע"ר(, )עמוד נ' סימן במהו"ו הובא הכמן( וכו', למה ד"ה : קמ"ו .פמהים הומ'ועיין
 קמ"ז. פסחים מכהח( מל"ע, שהיא הרסת ערך השלם ערוך ע"ן קכהן( יטפ"ה, מימןריט"י
 דבר בו לשום ש:ריך אואף במהו'ו קכממ( וכו'1 צריך ד"ה ובהוס' שם. וריטב"מ רש"יועיין
 שנאמר קהוי דברימ בי לתמוה צריך אואף רוט"י ובסדור לתפוח". זכר תמוהים בו וליטו2םקיהוי
 קיוהא ביה דאית תמוהין בו להמיל לקהוייה "וצדיך קמ"ז. פטחימ וריטב"ם ר'ט"י ועייןוכו'"1
 ה'. ח', השירים שיר כהכ( שם. ובנ"י תע"נ כימן או"ה במוי ועיין לתפוה".זכר
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 קככ( שבחומר. לתבן זכר תבלין כעק בשמים מיני בו נותן ועודקנמז
 שירצה, מהן באיזה המצוה להתחיל אדם רשאוי שאמרנו, מצותוהשלש
 אצל חשוב ראשון קכד( שמצינה כמו כאחד, חשובות קכג( ששלשתןטפני

 שמניח הנירות, העל]א[ת אצל חשוב שני *קנד( מצינו כך הקופות,תרוטות
 ]האחרונה[ )באחרונה( ואף שני. שהוא המערבי ומדשן ראשון שהואוטזרהי
 מורידין. ולא בקודש שמעלין קנס( הטצוה, ]בה[ להתחיל היא ראויהנמי
 קנק( ברכה. עליו תבא ]בראשונה[ )בדבר( הנזהר קנו( חכמים[, ]אמרואבל
 א]חד לגל שני כום מוזגין מלפניו הקערה ותינמל המצה את בוצעוואחרי
 באבותי]נו[ מצינו שכו והלל, בשיר וקורין בהגדה ופותחין הבית מבניזאהד[

 יהיה השיר קנמ( שנאמר, הפמח. אכילת על והלל שיר שאמרושבמצרים
 התי,דש. כליללכם

 מנחריב, על ללמד הכתו]בן בא קנס( בהגרה, ומצינו חג*
 הפמה. אכילת בשעת והלל שיר אבותינו שאמרו ]לומר[ פרעה, עלולמד
 קקמ( מוב, שוחר במדרש שמצינו מה כפי מ, שיהו צריכין והקוראיןקק(
 ח]מדו[. ל]עולם[ כ]י[ מוב כי לה' הודו הב', להבירו הא]הדן שיאמרכדי

 קקב( לא~ותינו* נשבע כאשר עד ההגדה, וכל ענייא להמא האואומר
 לפתוה שבאים מפני ]בידו[, כומו וא]חד[ א]חד[ כל נומלין ללפיכדוכשיגיע
 היין, על אלא שירה אומר שאין מניין קקג( בהגדה, ומצינו והלל.בשיר
 אלהים המשמח תירושי את ]החדלתי )וכו'( הגפן להם ותאמר שנאמרקקד(

 אומיים שאין מלמד אלא משמח, במה אלהים משמח אנשים אםואנשים,
 ולו' הייבין אנו לפיכך ואומר ובשיר, בהלל ופותחין - היין[. על אלאשירה
 אחריו מברכין ואין ושותין[, הג]פן, פ]רי[ ]בורא[ ומברך ישראל. גאלעד.
 המזון שבתוך ויין קידש, כבר שהרי המזון, שבתוך יין שהוא מפני הגפן,על
 עמקניות שהידים מפני נברכה, י]דים[ נמ]ילת[ וימול קקס( אחר*ו. מברכיןאין
 הראשונה הנמילה מן עצמו ממיח והגדה הלל לומר רוצה שהוא ומתוךהם,

 מננ( שמ"ה. סימן רש"י ובטדור רע"א. עמוד נ"ג סימן מהו"ו קנב( קמ"ז. מסהיםקנא(
 1"ה. מנהות *מנך( ט"ד: ט"ב. יומא ועיין כ"א: מגילה כהנך( כאחד". "שוות רש"יבסדור
 במדור כהנן( וכו'. איקלע פמא רב כ"א: מגילה קנן( י"ב: יומא כ"א: ; מ' מגילהקנה(
 שו"ם במדרש הוא 3הנפן( כ"מ. ל' ישעיה כנדק( רמ"ד. עמוד פ"מ פימן ובמהו"ו שםרי4"י
 חג התקדש כליל לכם יהיה השיר שנ' למניו, ורון שיר שאמרתי "השרון כ. אות א'טימור
 והיא פרעה". של ועל פנהריב של על ללמד הפטוק בא יהוצדק בן שמעון בש"ר יוהנןא"ר

 יהיה הזה השיר כתינ יהוצדק בן ר"ש בשם יוחנן "א"ר ה"ג. פ"מ טטחים בירושלמימפורש
 זה מה ממנו, למד ונמצא טנחרב של מעלתו על ללמד פטה ליל הג התקדש כליללכם
 כהכש( כ"מ. לי ישעיה רש"י ועיין ע"ב. צ"ה מפהים בבלי ועיין הלל". מעון יה אף הללמעון
 בפנים והתיקונים מ"ה. פימן ה"ב ובהאורה שמ"ו, רש"י ובטדור רם"ד( )צד ע' סימןבמהו"ו
 ,סימן ממח הלכות ברקה ומובא ג'. אות קי"ג מזמור תהילים במדרש הוא הכם4י( פיהם.על
 השלם הלקמ ובשבלי הגדה טדר ובאבודרהם מ"ד. פימן ק"ש הל' ובאו"ז השו"מ, בישםרמ"ג
 כתב ז"ל( לרש"י )כוונתו ז"ל "והר"ש וז"ל כתב ממח ה' בו והכל רי"ח. ובטימן קע"ד,מימן
 ליתא 3הכם%( שו"מ." במדרש מצינו כן הודו. לשנים האחד שיאמר כדי שלשה שיהיויטצריך
 מכמךש( י"א. עירובין ל"ה. ברכות כךכמג( ללמיכך". "וכשמניע תיבות רש"י ובמדורבטחו"ו
 שבברכה". עד וכו' "וימול" תיבות מן כאן חמר שם במהו"ו מפשףן( י"ג. ימ'שופמים



 4"י ירש"י הפרדסספרנב
 הפדומה ועל  קקו(  הלליתה השלימה המצ]ה[ על המוציא ואומר]ונגע[,
 שברכת ולפי שלמין. להמיו כל שאין עני של וכדרכו משנה, להםמשום
 שיבצוע עד אוכל ואינו ובוצע השלימה. על אותה מברכין תדורההמוציא

 לכולם ומהלק מצה. .אכיל]ת[ על אקב"ו ומברך שתהתיה. הפרומהמן
 אכילת . על ימברך מרור או המא ונוטל  בהימבה. ואוכלין יהד,משתיהן
 רבותיער. שנו שכך וא]הד[. א]הד[ לכל מכזית יפהות ולאמרור.

. 
 ואלו קקע(

 קקע( ליטוגא, המא בהזרת קסח( בפמה, הובתו ירי -בהן יוצא שאדםירקות
 הנכרך מיב בהרהבינא קכ"( מרוביא, בתימכא קכ( קרשפילא,בעולשין
 ומצטרפין קכג( טרפין. והוא אמרפייל קכנ( ובמרור וד~לא, 'לדקלמביב

 מיד שא*נן אע"פ הובתו. ידי לצאת מצטרפין[ כזית מכולן שהאוכל,]לכזית,
 אבל יבשים, בין להים בין שלהם בקלה ויוצאין קכד( מרורים. שלאהר
 ולטיט לתפוה זכר בהרומת ושהר_ה קכס( בלהים. אלא יוצא אינובעלין

 באכילת הסיבה צריך ואעו קכו( ואוכל. קפא משום ושוקע *קכס(ההרמית.
 ויין מצה אבל לעבדות, זכי שהמרור מפני בלבד, ויין בטצה אלאמרור
 קודם הירקות על מברכין ולכך מרור, אכילת ועל האדמה פרי בוראעכשיו- לברך יכול שיהא הוא . ךבדין קכע( הירות. דרך היא והמיבה להירות,זכר

 המעודה, קודם[ ירקות אכילת על התינוקות וישתוממו שיתטהו כדי]האנדה,
 . הסעודה, אהר עד ירקות לאכול רגילין איןשהרי

 מה שואלין כך וטתוך
 שנאמר לפי ההנדהן קודם מרור אכילת על לברד אפשר. ואינשתנה.
 ואכילת מרור. ברכת תהא למצה דתיכף יאכלוהו. ומרורים מצות עלקכמ(
 חוזף המרור שיאכל[ ]ולאהר קכט( )ויאכל( ההגדה. לאהר אלא אינהמצה
 וכורכה *קם( בשלשתן.' מצוה לקיים כדי התהתונה, השלימה דמצה מןובוצע
 ברכה בה שיש אכילה ]ו[כל קפכ( צרכם[ כל אוכלימ כך ]ואהר כן.עושה. שהיה קפ"( כהלל, לטקדש זכר ברכה, בלא קט( ומאכיל ואוכלבהזרת,

 צ.ל א,ל' ךהכ(ן( .השליטה.. עד ונו' ,1על. ת'ב1ת טן ליתא דש.י .בבד,ר במה,.1קסף
 ומובא ל"מ, פטהים במשנה והוא לממה, זה ומופב וכו' ירקות 'הן ואלו רבותינו שנו"וכן

 הטא הזרת ממרש שמ בגמרא מכטדן( פימןשמ"ז. רש"י ובסדור רמ"ה( )צד ע"א סימןבמהו"ו
 הביא וכן במהו"ו, הוא כן כהכממש( "ליימונא", ובמהו"ו לימוגא4 הסא על שמ הביאורש"י
 ערך השלם ערוך ועיין קרישמלא, שקורין עשכ הינדיבי עולשין מאמרט על. שם בגמראהש"י
 מרובייא תמכתא ברש"י שם בגמרא וכן מדוכייא", "בתמכא במעות כתב בטהו"ו מע(עלש.
 אצוותא הרהבינא שמ בגמרא רשעי וכ"כ "ודילאב" בטהו"ו קעא( תמכא, ערך בערוף.ובן

 בערך השלם ערוך בעל לדעת אבל ווידילא, שקורין לדנל סביב ונכרך הגדל טיב ,דהיקלא,
 בגטרא וברש"י פומרין. דהיא ובאמירמולא ובמהו"ו כהן%בכ( גפנימ, לולבי מי' ורילא צ"לאצווא
 פסהימ קעדש( במירש"י. עיי"'ט שם משנה מעג( מו~רץ. והוא אמירמויל מרירתאבמרור
 קפא ד"ה ובתום' וברשב"ם ב,ש"4 עיי"ש קמ"ו: פטהים %מעכוץ( : קמ"ו פסהים קעדץ(ל"מ:
 ועשיתי שמ"ה. סימן רש"י ובטדור רמ"ה( )צד ע"ב סימן במהו"ו הובא כ:ען( קף, ערךובערוך
 שלמה רבינו בשם רי"ה טימן ה'טלמ לקמ בשבלי מובא כהעז( פיהמ,' על במניםהתיקונים

 וטצה המין הל' מיימוני בהגהות עיין "כהפן( קמ"ו. פסהים קעמש( י"א. מ', 3מדבר כתעה(ז"ל,
 הפררם" במ' רש"י שכ' מצאתי וכן בהרוסת, ממביל טצה עם הנכרך מרור "ונם כ' 3' בפי'מ"ה
 ובסדור במהו"ו ליתא כקפ4ן%( כולם". את ומאכיל "ואוכל רש"י ובסדור במהו"ו קמ4(עכ"ל.
 לא~ מכזית פהות דעל משמע הטהבר מדברי קכ%בנ( כן. עד . וכו' שהיה תיכותרש"י
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 המעודה, מן ]נפטרו[ )ופטרו( *קסכ( ציכז( כל )אוכלין מכזית. פחותה תהאלא
 המונחת ]הבצועה[ המצה מעודה בגמר יאכל]ו[ קפג( מחבירו, הנפטרכאדם
 לומר רשאין אין ושוב הפמח. עם הנאכלת למצה זכר שהיא המפה,תחת
 מפיו, המצה טעם ויפיג ישכח פן המעודה, לקינוח פירות קמד( טיניאפיקו
 הפטה, אכילוז אחר המעודה לקקנוח מאכל מיני אפיקו אומר שאינ]ו[שכשם
  מצוה,  לשם  השמורה  המצה אחר מפטירין אין כך טעמו, להפקיעשלא
 קלונימומ ר' פירוש קסס( המעודה: בקינוח מאכל מיני הביאו אומר,שאינו
  הפסה  אחר מפטירין אין הפסה כהילכות לו אמור אתה אף  רומי,אדש

 אוכלין אנו למה  כלימר וכו' והחקים  הערות מה  החבם, שואל  כךאפיקומיון
 כהילכות ]לו[ אמור אתה ]ו[אף  עיקר,  הפטח הלא  הפמח,  קורםהחגיגה
 שאין באהרונה, והפמח ]הפמח[, קורם החגיגה אוכלין אנו שלפיכךדפסח,
  אוכליז  ממעירתן  ביטניפטרין  אכילה בגמר אפיקומין. הפסח אחרמפטירין
 שאבל ולאחר שעה, כל ]בפ"ו[  קטו( הטעם  שיהא  כרי  הפטח,  מבשרכזית
 רשאין אין כלומר, באפיקומין. המעודה טן אחאיו מפטירין אין ]פסח[כזית

  מינין  -,והביאו  הוציאו  אפיקומיה ולומר מעודתו, מתוך אחר בדברלהיפטר
 ולכך מפ*ו. ]פמח[ )מצה( טעם להפקיע שלא סעורה* בקינוח מאכלשל
 גרמינן ובהדיא קמ(( מקדש. לפמח זכר באהיונה, מצה ]כזית[ אוכליןאנו

  אהר  מפטירין.  אין  כך  אפיקוטין הפמח אחר מפטירין שאין כשםןהתמ[
 ד]בר[ פטה. של כטעמי בפיו המצה טעם  *טיהא  שצייר  אפיקומין.המצה
 אין קסל( דבר. שום ]כלום[ )כלומר( קמח( אפיקומין, יון בלשוןא]הר[,
 אכיית על מברכין אנו כורחינו ועל ק5( ואין,[ גרם*נן ]ולא גרמינןמפטירין
 נמר עד לעכבה  אפשר שאי חובה, לשם  שאינה  אע"פ מעורה, ק"דםמצה

 דלאחר המפה, תחת השמורה במופה, ק5"( טצה אכילת בשעתמעודה,
 ידיהמ נוטלין כך[ ]ואחר עליהן ומכרך ח-זר האיך ממנה, כרימרשמ"לא
 ומו,גין ק5נ( מצוה, משום ולא מכנה, משומ אלא שאינן קלכ( בלכהבלא
 רביעי כום ו[מוזגין ]וחוזף ק5ד( ושותין, ומברכין המזוי לברכת שלישיכומ

 ומברף ק5ו( בהימבה, ארבעתן וישתה  קלס(  ההלל, את עליו]ו[נומרין
 בא שהוא מפני אח-יו, מכרך שאינו השני הכומ מן חוץ הנפןן עלאח=יהן

 דלכתחלא. ואפשר ברכה. בלא להנות אמור הא וצ"עמברכין,
 כוונרעף אדע ולא ה~ילו רהיבורע שיט הטגיר וורשוי בדמוט המרדם המו'ל'מכחכ(
 אין קמ~דץ( מתיקה*. "מיני רש"י ובמדור במהו"ו קפד( תע"ז, סימן או"ה מיי  עייןלהפג(
 ר"צ(. 3צד צעח סימן במהו"ו מובא וכן האנדה. במירוש לקמן רק כלל מה שייך הזההמאמר
 ארחות )ועי'ן מיהמ, על והתיקונימ רי"ה, טימן השלם לקט ובשבולי שצ"א. מימן רש"יובסדור
 מכאר( מ"ש.( במבוא ~ועיין ז"ל. מהר"ש א' תלמיד בשמ זה מ" שהביא הפמה. ליל הל'היים
 עיין כתנשכ~( ורעעב"מ, ברש"י ועיי"ש ע"ב קי"ט פסחים ככנז( במיו". ממח ,המעמ ר,ט"יבמדור
 3אשר שמ ה'טלמ עייד בעל כהכנכפ( המרדמ. דברי ג4 והביא אפ*קומן ערך ה,טלמערוך
  כרסינן4  מפטירין  אין ג"כ הביא דבר שום כלומר אטיקומן יוון בלשון ד"א המרדם בשםהביא
 ובסדור ע"ב מימן במחו"ו הובא הצ( עצמו, במני מאמר הוא ובאמת למעלה, מוסב הואכאלו
 מלח ר"ל מלה". סכנת "משום במהו"ו מפבבנ( ,הבצועה". במחו"ו כהצא( שפ"ח, סימןרש"י
 כה"ביץ( שם, ממחים כהפ%וש( קי"ז: פמחיפ עיין מפבג( : ק"ה חולין : י'ז עירובין עייןסדומית
 מהרי"ל ושו'ת רי"ג  מימן או"ו  מהר"ה ותשובת תע"ד* סימן או"ח פור עיין כקסבן( ק"ח.פסהים



 ז"ל לרש"י המרדםממרנר

 ק~נו( חכמים, תיקנו הללו כומות וארבע ק~ן( קידש: שכבר המעודהבתוך
 אתכם. והוצאתי מצרים. בגלות האמורים גאולה של לשונות ארבעהכנגד
 ק~ט(* וארא בפרשה כולם אתכם. ולקחתי אתכמן והצלתי אתכם,וגאלתי

 דאין שכרות, לידי אתי דלא רצה, אם לשתות התירו לשני אן כומ וביןל(
 אכילת כאן דיש ישתה והילכך אכילה. קודם שיכרות. כדי לשתות יכולאדם
 חשו לא הסע~רה ובתוך גריר. טיגרר דחמרא ל"( לתיאבי, דאכילטצה
 משתכר. אינו המעודה בתוך שותה שאדם זמן דכל שכרות. משוםראמור
 ואין ההלל. ]את[ יגמור ולא ישתכר, פן ישתה לא לרביעי שלישי ביןאבל
 שנו שכך המעודה בתוך ששתה היין מחמת ועומד הוא משוכר הכ*אלומר

 אינו המזון שבתוך יין ר3( ישראל, שבארץ ירושלמי[ ,בתלמודרבותינו
 הודו ]הגדול[ וקורא הללויה* לעולם ה' ואמת עד ממצרים ישראלמבצאת ד" כום על אומר ]המציי[. )הגדול( והלל לנ( משכר: המזון שלאחרמשכר,
 ]על[ )עד( לה' הורו אחריה, כולם ועונין מקראות, דן וגומ]ר[, טוב כילה'
 ואילך עניתני כי ומאודך כאחד. כולם המצר מן ואומרים ומקרא. מקראכל
 כפרשה* עצמו בפני חשוב ומקרא מקרא שכל לפי לד( המקראות.כופל
 ]למלך[. דוד את שמשחו בשעה ושמואל, ואחיו וישי דוד שאמרוםמפני
 ומימן רס( הרביעי. שמואל השרישי, אחיו השני, ישי אחד, מקרא אמרדור

 פמהים ערב]י[ בפרק כשדעך, ]אדי"ש[ ]וחורו[ו)י(קראו *לט( )יחזרו(דיא"ש.
 ה' לאנא וכשמניעין כולם. )י(אמרו עשר ושנים ומקרא.תשיעי מפורש.לן(

 קריאה כל אחריו עונין והן וכופלן, מקראות שני אותן לבדו הגדולקורא
 : בתשבחות מהולל מלך *לן( עד כאחד, כולם ]קוראין[ והלאה ומשםוקריאה.

 כל ונשמת חמדו לעולם כי וששה עשרים הגדול הלל אומר )אחריולן(
 ]כום ושותה הגפן פרי בורא ומברך העולמים( חי אל מלך עד וישתבחחי

 ואומר חמישי. כום מוזגין לשתות שצייך חולה שם יש ואם **לן(רביעין
 וששה. עשרים בבל, נהרות על עד האלהים, לאלהי הודו הגדול, הללעליו
 כנסת אנשי תיקון ימוד שהוא השיר, ברכת אומר ושוב חטדו לעולםכי

 ירצה אם 'יח( עולטים[ חי אל מלך עד וישתבח. חי כל נשמתהגדולה,
 פעם לח( : בידו הרשות הלילה כל מצרים ביציאת או הבורא בשבחלהרבות

 סימן רש"י ובמדור רפ"ה( )צד ע"ג טימן במהו"ו הובא קןבי( ל', סיטן דעים ובתמים נ"חמי'
 פ"י פפחים יירשלמי קשבה( מיהם. על המ במנים והתיקונים מ"ו. טימן ח"ב ובהאורהשפ"מ
 : ק"ז פסחים רא( שם. בהאורה ליתא ר( ז'. ו' ו, שמות ק(בכם( ה'. אות מם"ח ב"רה"א,
 חמשי ד"ה ובר"ן שם ורשב"ם יש"י יעיין קי""* ממחים רב( ה"ו פ"י- פמהים ייויטלמירב(
 ק'. דף ה"ב וריצ"ג וברי"ף ר"ה ובמירוש מ"א דף ובסדרע"ג וכו' רביעי ד"ה שם ובתומיוכו'

 כשד"ך אדי"ש "דיא"ש קי"מ. בממהימ ר4ןץ( תכ"ג. מימן או"ה בטור ועיין ל"ח. מוכהר4ו4(
 כאן אין ר4ן( "בא"י". תינות הומיף וורשוי דמום המרדם המו"ל *רן( קי"מ. פסהיםרי( מירושם* ידע לא כי האלו. תיבות ב' הסגיר וורשוי דמום הפרדם המו"ל %ר4ןץ( מימן".מאודך
 תם"א. טיטן או"ה מור עיין "%רן( רש"י. ומדור המהו"ו עמ"י ותקנתי להלן אם כימקומו
 מטח בהלכות לעסוק אדם דחייב בתוטפתא ממורש הא ביאור צריכים המחבר דברי*ן4ךן(
 ביציאת ממפרים שהיו יהושע ורבי בר"א מעשה ששנינו וזהו הלילה, כל מצריכםוביציאת
 בידו הרשות זה מה כן ואם יונה, רבינו בשם ת6"א או"ח בטור ועיין וכו' הלילה כלמצרימ
 לקמ ובשבלי מ"ז, מימן ח"ב ובהאורה רם"ו( )צד ע"ד מימן במחו"ו הובא רדן( כאןשכתב



נה ז"ל לרש"י המרדםממר

 המזון ברכת קורם מעודתו אחר אפיקומין מצה אכל ולא ר]בי[ שבחאחת
 לפי מצה, ]ו[לאכול סחזור רצה ולא הוזכר, הטזון[ ]ברכת )כך(]ו[אחר
 אפשר ואי ברכהן של כום ולשתות המזון[ ]ברכת אחריה לברך צריךשהיה
 הכומות בין רט( רבנן, דאמרי הלל, של לכום טזון של כום ביןלשתות
 לברך יצה ולא ישתה, לא ררביעי שלישי בין ישתה, לשתהע רצה אםהללו
 שהיא ונראה עליהן שלישי כום שתיקנו לפי יין, בלא המזון ברכתעליה
 ולברר מצה לאכול רצה לא הלל של רביעי כום לאחר ואפילו כום.צריכה
 חמישי כום אבל בלבר כומות. ר' ]אלא התקינו לא שהם מפני המזון,ברכת
 מעם והחזיק המזון,[ ברכת אחר מצה מלאכול נמנע כן ועל תקנו,לא

 )הללו( המצות רוב שמתם לפי מצה, ולאכול לחזור צריך שאין ]הןה[ברבר
 והמצה מצה, לשם שימור בהז ויש חכמים כתיקון עשויות כולן]שלנו[
 בהן ונעשה הואיל מצוה, של מצד לשם לו עולה מעודתו בגמרשאוכל
 ישגה לא למען רי"( : מ"כ ]שלמה[ רבינו נהג וכן רי( מצה*[ ]לשםשימור
 מטעם הללו ממורת לו יגרום רבותינו כתיקון הפמח תיקון במררארם

 כטא ענייא ביצוע, מובל ארמה וירקות נטילה, זמן קידוש גפן הגרול.ר]בינו[
 מבל מרור הסא, עמה מצה, אכילת ופרום מוציא שלימה, נטילהונשתנה,
 איקלע כד : להלל ורביעי למזון שלישי ונומל מפטיר. בשובע ומעדכרך
 ירקות נמילה. זמן הברלה נר קידוש גפן הכי, איתקרי שבתא אפוקי מוביום

 ריך(. וכו' כמא ענייא בצע ומ]ו[בראדמה

 נמסוף ן קנבנקטקבם

 על ע'טיהי במנימ והתיקוממ 'טסידר. מטה בהלכות וצ"ל יטלמה נו רב ביצמ רי"ה סימןהיטלם
 מע'טה ועיין קלונימוט רבינו בשם המרדכי בשמ שמ ובב"י תע"ז מימן או"ה במור ועייןפיהם.
 כ"ה מימן מטה ליל הל' היים בארהות ומובא האגדה. מדר מהרי"ל ובמנהני ל"נ. סימןהגאונימ
 טדר אבודרהם ראה רה~י( ר"ה. הערה 4עי4 עיי? ך4ף( קי"ז: פמהים רכן( 7"ל. ר"'טביטם
 סימן יטלו ביטי"ת ובריט"ל צ"ה, צד או"ה הלק יויטר ובלקמ שם. ובבאורנו ומירוי"ההגדה
 עתה יטהיא הסימן וכו' ורהין קד,ט של המימן שכם ממהו"ו וכנראה ט"ה, מימן ובמהו"ופ"ה.
 יאין 'טיטת "מתהילה כאן ממיים קו'טטא :דמופ ר4יבכ( ז"ל. ריט"י ש?מה, מרבינו הואבידינו
 בדמוט וכן האורה"י מסמר הוא ואילד רמכאן הפרדס, מם' הוא כאן ועד ולו' עיטות ,טתילשין
 במבוא. ועיין וכו' ומכאן מיום בליוור'טוי



 ז"ל לרש"י הפרדםמפרנו

 ררוו* ללל5*4י*ררן

 ומכןחו תוסמן היה בפיטום ד( יין "( ר. י ת ה ול לאמור הייןדין
 שמוציאין הקנה הוא פרנוקא, ר( רבנן ליה יקרו ג( לחוץ, הברזא יצאהקשה
 לנועצה ורצה הברזא הגוי ולקח לחוץ( מקלח הייז )והיה ס( הייז,ממנו
 מ( על מקלה היין והיה (( ]בנקב[. )הנקב( ו( "כוון יכול היה ולא .בנקב,
 במים ושטפה הגוי, מי.ר ל( הברזא ישראל לקח כך ולאחר יריו. ועלהנוי
 על היה ומקלח הואיל י( בשתיה. היין את והתירו בנקב, במקומהונעצה
 בכום קילח ולא הואיל בכך, נימוך דרך וא*ן בנחת[ ולא ]ביטטף יה(הגוי,
 גוי[ ]בבית אחר בחותם יינו שם אחר יהורי י3( רמין שפיר גויביר

 עם הגוי תופש מביב, המעצר כשמעקל נוהגים ורבותינו יג(ואמרוהו:
 כך, ]לעז[ בלשון ששמו גדול כלי טו( ובטינא, יר( ומגלגלין:ישראל
 ורואה בק-וב הולך וישראל המוט, על גוים ב' אותו ומוליכין יין, בו וישטן(
 שלא )מירו( הבלי בירו יאחז. ]ישראלן _ולכך לחוץ ישפך שלא ומקפ*די((

 בוורמשא כן והורו מפיטם, יין ]בו[ והוציא הכלי ]את[ שטפו ולא ושכחוהיין מן הכלי נע*ו ששתה הן[לאח* יין, ישראל בבלי ה ת ש וי נ ימ(ישפך:
 היין כל אמור להטפ*ח, מנת על טיפח שיהא כך כל בכלי היהשאם

 ביינו ה:וי הגכיה ת ח א ם ע פ יל( בשתייה: ]אף[ מותר -לאו ואםשבחביות,
 המשאוי, מתחת מומו להוציא בדי לימונש, שקו-ין העגלה, ארוכות ר'ןשל

 הענלה, מעל יין שמפרקין לעגיש,כרי מהביב מקלה היין היה שעהובאותה
 הוא בכוונה שלא כחו ר' ואמ* הארוכות, להגביה עמו יהודי מייעדלא
 שלא דבכוחו לתוכו, שעירה כלי ובין ממנו שעירה כלי בין הכל,ומותר
 לפרק אלא היין לה*יק נתכיין דלא ]ו[בלל' כלל רבנן ביה נזיו. לאבצוונא
 אמור חמרא אבוכא וישראל אדנא גוי כ( דאמרינן, להא דמי ךלאהסום.
 יפה של שיקלח היין לשם רנתכוין היכא ואפ*י כ"( הוא. בכוונהדהתם

א,(
 מיבא,

 מעשה ובמפ. העתים. ספר סמקי בשם ק"ד, סימן טוף דעים תטים :ממי
 מימן יו"ד ובמור י"מ כלל הרא"ש יטו"ת ועיין קי"ג, מימן האורה ובמפר ס"ה. מימןהנאונים
 הנ"ל בממרים ליתא ג( יין, של כד בל"י שמי מטמ ערך ערוך עיין בן( שם. ובב"יקכ"ד
 ליתא שם בת"רע ךץ( ל', ע"ז -קל"מ, מ"ה, שבת עיין ן4( "היין"1 עד "דקרו" מתיבק א'באות
 על מקלה היין דה'ה לקמן אומ* ש:בר הם מיותר'ם כי במסגרת אותם ומ:=תי תיבות ד'הך
 ליתא הנאונים במעשה- ל( הנאונים. ומעשה הת"דע עם"י תקנתי ר( ז'. הערה ועיין הנוי.יד
 ה'. הערה לעיל ועיין לעיל. שמגרתי תיבות ד' הך איתא אבל עיריי"* עד "והיה" תיבתמן
 הנאונים במעשה י( הגאונימ. בטעשה גוי" "מיד תיבות ליתא מן( הנוי". יד ,על בת"דעןץ(

 תקנתי י14( הע"א". ידי על היין מקלח והיה "הואיל ובת"דע הגוי". על מקלה שהוא"אעפעי
 מש"ש. עם"י ותקנתי קי"נ מימן האורה בפמר מובא ינ*( שם. והאורה דעים התמיםעם"י
 מי על ותקנתי מ"ח. מימן הגאונים מעשה בממי מובא יך4( קי"ג. מימן בהאורה מובא (ף,

 "והגוים הנאונים במעשה טן( מן. ערך -ערוך עיין מןף( קי"ג, סימן בהאורה כן ומובאמש"ש.
 מימן הנאונים במעשה מובא יןץ(, "ומשמר". הגאונים במעשה ין( המוטא. על יין בומוליכין
 מ'. ע"ז כ'( תתט"ו. מימן ר"י מרק ע'ז מרדכי עיין פפ5( פיהם. על ותקנתי קי"ג מימן ובהאורהפ"ה
 האות אחר קמן כוכב הצינ ווארשוי דמומ המרדם והמו"ל ביאור, צייכים אלי יביימכא(
 לו. חמו מיבן דבלתישל"
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 אדנא גוי כח ןהוה הוא בכוונה כחו ואמרו אחד של ביינו מעשה היהיה
 מה בין חלוק ר' ונתן קאתי. גוי מכח דנפק המ-א דכוליה אבוכאוישראל
 לבור מחבי]ו[ת יין המערה מגוי כנ( לדבריו ממך ר' ומצא מותר.ושבפנים שבחוץ בחבי]ו[ת שנשאר הנותר ובין הגוי הגבהת ידי על החבי]ו[תשקילחה
 דאמור הוא מדרבנן דגוי כח תירגמה, ליתמר, דחביתא דגווה בה והוינןאמור.
 כגז והא רבנן. גירו לא דגוואי ההוא רבנן ביה גזרו לברא דנפקההוא
 כשר יין במערה מילי הני נמך, יין לעניין חיבור נצוק הונ)ה(]א[ רבדאמר
 בעלמא כח גבי אבל כאחד, והכשר הנמך מחבר שהקילוח נמך יין.לתוך
 הכלי מן נוי שפך ואם עליה. דפליג מאן דליכא ששת, כרב כד( לןקיימא
 שפכו בכוונה שלא ואם כה( בשתייה. מותר בכלי שנשאר מה בכוונה,אפ*'
 שיניע קורם נצוק של העליון ראש שיפמוק קטשו כו( מותר. השיפוךאף

 לא תו העליון ראש דליפמוק מקמי ננע ואם כ(( הנוי. לכלי התחתייראש.
 אסור. חיבור דנצוק ליה ומבירא בניצוק, לה חבר דאז קיטוף,מהנ]י[
 ויין כע( אמור: עמהם ישראל ואין במוט גוים שני שנושאימ ייןכח(

 כאן יש -אמר במיעיו ר]בי[ חש אהת פעם בשתייה. מותר גוים שלתפו'חים
 ר' לפניו אמר מותר. או אמור כוכבים[ עובדי ]של תפוחים יין שיורעאדם

 ונתרפה: ושתה תפוחים יין לפניו והביאו במיעיו חש אבא יוסף בר'ישמעאל
 לתוך ונותן בידו נוטל שהוא פי על אק הנכרי הן בעוטה גת לוקחיןל(

 בבור שירד מה לבור, ירד לבור. שירד עד נמך יין נעשה ואינודתפוח*
 ומליאה: פקוקה בגת לבור שירד עד נמך יין נעשה אין תנא לכ(נמך. יין נעשה לימשך שהתחיל כיון יין הונא רב אמר ל"( מותר. והשאראמור
 רבא אמר לד( נילוי. משום ולא נמך יין משום בו אין של ו ב מ ייןלג(
 גילוי ]משום בו יש ימים נ' ]עד[ ]דאקרים[ )דאקדים( חמרא[ ]האילה(

 גילוי. משום בו יש אבל נמר, יין משום בו אין ואילך מכאן נמך ייזו[משום
 ז"לן יצחק לר]בינו[ י"ל יקותיאל רבינו שלח בושר מ ייז ולעניןלו(

 ~דאמר גאונים. של *לו( זו תשובה כעין ]שאילתו[ )שאילתיני( לווהשיב
 לאו. ואם לבישולו שיעור יש אמ נמר ייל משום בו א*ן מבושל ]יין[רבנן
 ובלא מים בלא שהוא כמות לשתותו ]שדרכו[ )כדרכו( כשיעורו בישלוואם

 לא יין מרבותינן, שמענו ל(( כך לא. או נסך יין משום בו ישהערובת
 בין לחלוק' שיש מל]י[ח, או ורגים בשר כמו לבשל שצריך הואדכר

 כרב "והלכה וכו' דנואי ד"ה רשעי שם יעיין ע"ב: ע"ז כר( ע"ב: ע"י כג( ע"ב: ע"זכב(
 ע"ז כנה( ככלי". שניטאר טה מות" הנלי מן עו"כ שמך ואם עליו, חולק אדם שאיןשיטת
 בטור ועיין דע"ז, בתרא במרק כנה( "טותר"1 תיבת כאן דחמר נראה כנד( ע"ב: ע"ז כנן(נ"ה,
 ברייתא זה אין לבן( שמ, לא( : נ"ה ע"ז ל4 מ'1 ע"ז כנכן( שמ. ובב"י קכ"ח. כימןיו"ד
 ל'. ע"ז לנ( שלם2ינו. בגמרא כטו "ת"ש" דצ"ל ואמשר עיי"ש, הונא דרב טאטרו אםכי

 דמכאן " סוכר דרבא איתא שמ בנמרא והנה שלמנינו, הנטרא עם"י תקנתי לדץ( שם,לןד*(
 היישינן יומי תלתא לבתר אמיי אטרי ונה"דאי נסך יין משים בו ואין גילוי משום בו איןואילך
 יצהק "ורבינו : איתא קמ"ה מימן ובשל"ה מ"ה מימן הגאונים בטעשה מונא לן( בילוי".משום
 מימן בה תשו שערי עיין "לן( מיהם, על ותקנתי ז"ל". יקותיאל להר"ר ה,טיב זצ"להגדול
 "למדנ4". הנ"ל במפרים לן( האיי. רבי בשם קידוש הלכות גיאות וברי"ץדמה



 ז"ל .לרש"' הפו*םכטרנח

 למ( תלוי רבר ]הוא[ יין צרכו.[ כל בישל לא ;בין לל ; י-ן,)ל(ב,יטלי,
 שיוכל לע( כדי עד ונתחמם תהתיו אור שנתי כיון שי,יה. מכמוועלשנותו
 עליו אומר ואין נילוי, יין משום ולא נמר יין משום בו אין רתיחותלהרתיה
 בלשתותו ננ( תלוי הרבר ואין שהכל, אלא עליו מביכין ואין ותשבהות,שירות
 מכלל יצא )כך( שפי]רשנו[ זו לשיעור שהניע ,כיון אלא מזוג. בין חי ,בין
 לטי ש ו ר י ע"( נימא. 4ע( מנהנ וכן מבושל, יין ונקרא עיקר כליין
 משומ בו איןש והמתוק והחד המר אומר לוי בן יהושיער'
 אמפמנתונין ע3( והמר קונדישון, החד מפרש היה מימון רבי נמר.יין

 בן יהושיע רבי מבשלה[ חמרא מהו, ]והמתוק מבושל( חמר )והמר'נננ(
 ]לרבי שאל הנוי, ברשות ' שנתייחד מבושל חמר ליה הוה עד( לויעג(
 מתוק לקיש בן שטעון ר' אמר[ כן ליה ]ואמר )ואמ'( ישמעאל רבי בי[ינאי
 קונדיטון ליה הוה יונה רב )וס( גילוי. משום ולא נמך יין משום בואין

 ר]בי[ בשם נחמן[ ]בר יצחק רבי אמר כן ולא ואמרן. לרבנן שאל]מנלי[
 ולא נמך יין משום לא בהם אין עו( והמתוק והמר החר לוי בןיהושיע
 דשחיק בההוא ע(( אטיטומ בר' יהודה. ר' בשם דקימרין רבנן גילוי.משום
 אמורן חששין1 דברייתא למה אנן חשש~ן מנא רן אמר ננמ( לתלתן.הד

 תחות תבשילא שיחא, בית תחות ]פיתתא[ )פמחא( פומא, גו פריטילמיתב
 יומי ר' אמר פוגלא. גו או אתרנגא עע( גו מכינא ]ולמיצע[ )ממצע(ערמא,
 ר אמ כנ( : הפנים מזיעת חוץ המןת ממ האדם זיעת כל כמ( אבין ברנ'

 בתוך חותם שצריך מיין חוץ אהד בחותם משתטר הכל יר ע )י( אלרבי
 אמר דאמר]י[ איכא חותם* בתוך חותם צריך אין יין אפילו אמר יוחנן ור'חותם.

 ור' שומר. צריך שהיין היין, מן חוא חותם בתוך חותם משתמר הכל אלעזרר'
 חותם דמי היכי יוחנז* כי' והלכתה שומר. צריך אינו היין אפילו אמריוחנן
 )דמי ]ודיקילא[ )ודילקא( והת*מ]ה[ שריקה הדיק, רבה כג( אמר .חותם,בתוך
 ואחר וחותמו ממרטוט עם יקשרנה יין מלא אגן יש אם פירש ]דמיהדיק[.הריק(
 חותם הוי למטה פיו וחותמה צרורה ]בדימקיא[ )כף'( נוד וחותמה, טברייהכך

 : הותם בתוך הותם הוי לא למעלה פיו חותם,בתוך

 "בלשונם"* הגאונים במעשה כן( "שיעקר"1 הנ"ל בסמרימ למן( -לשתותו". צ"ל אולילח(
 יצחק ר' ג'. הלכה פ"ב ע"י ירושלמי כן4י( בירושלמי". ,איתא צ"ל ואולי ביאור לו איןיכה(
 טימון רבי נילוי משום בהמ אין הד מר מתוק אמר הוה לוי בן יהושע רבי בשבם נחמןבר
 יעיי"ש, וכוי נמך יין משומ ולא גילוי משומ בהן אין והמתוק והמר ההד אמר ריב"לבשמ
 וכן שלפנינו היושלמי עמ"י תקנתי *כןבן( קטן,_ כוכב כאן הצי3 ווארשוי בדמיםנה:כ(

 לו "היה איתא שלפנינו בירושלמי במוש( "זיידל". שלפנינו בירושלמי כןב( לקמן.התיקונימ
 בהם "אין רק ליתא שלפנינו בירושלטי כהר( יורנא" "בר שמ בירושלמי כמןק( טבושל".יין

 וכו'". דשחיק "כאן משה המני והגיה וכו' דשהיק" "באו שלמנינו בירושלמי כןי( גילוי".משום
 וכו'". מה על חשיטין אנן "צריכין אמי רי "אמר שלמניבו בירושלמי כמדץ( א"ש. המרדמולמ'
 מר ליכלו ע' בקידושין וכדאיתא במרדמ כמו וצ"ל "איטרתא" שלפנינו בירושלמימפ(

 מבר דנמקא זיעה ;,כל שלפנינו בירישלמי נא( בון". רבי "בי שלמנינו בירושלמי נ(איתרונגא.
 רבא "אמר שלמנינו בנמרא ננ( ל"א. ע"ז בבכ( המנים". מזיעת חוץ הוא המות סםנשא
 למטה פיו חתימת בדימקיא נור וכו' ומבדיק דיקולא וכו' וחתימא שריקא דחביתא דמומיאגנא
 וכו'". היי וחתימ וצייר לגיו מומיה כייף וכי וכו' הוי לא למעלה מיו חותם בתוד חותםהוי
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ן
 ]אם[ בהובו, נמך יין לו ]שנתנו[ )שנותן( יהודי על ם ת שאל מד(וש

 שירשו וגוי גר דתנן מה( רהערים. ]ש[אפשר )שאי( בדמיו מותר גיי ידיעל גוי ברשות ישראל ומכרו גוי ברשות הניהו ואם בהנאה אסור ישראלקבלו
 שהיה יהודי על ם ת ל א ש ש ו נו( : קידושין בממכת נה( וכוי אביהןאת
 ]את[ והמיפ הכד, טתחת מפה להשמיט גוי ובא אצלו, יין וכדי השלהןעל
 הוא. ]כחו[ דכה)ו( בשתייה ]הוא[ אמור הכד, מן הוץ הימינו ונשפךהיין
 לא ושלומינו ]ו[אמור, כהו דבכה[ עובדא עבד יעקב בר אחא דרבנז(
 :יחמר

 והריקו ט4עד של בהולו גיתות שדרכו אהיכ שני על מ ת אל ש ש וכמ(
 הי:ן והטעינו ט]וב[ בי]ום[ העגלות בעלי גוים ובאו ומתמו, בחבי]ו[תיין
 ב' העגלות[ .]עם הלכו אהים שני ואותן להם, והלכו העגלותעל.

 ימים .
 ד;יין מן עצמינו נפלינ ולא טן-וב[ י]ום[ להלל לנו מוטב אמרו ]כי[טובים
 הילול ידי על ידיהם על שמור היין שהרי בשתייה, טהו היין, לנווינמך
 תדיר ולמתום לפתוה צריכין והיו תומם ]היה[ היין כי ועוד ט]וב[,י]ום[

 כע( בשתייה. מותר שהיין בוטה דעתי כך טוב, ביום קנה שלבשפופרת
 שהיט)ה(]תו[ בנפשו שמתהייב אע"נ הכפורים וביו]ם[ בשב]ת[ השוהטדתנייא
 אעייפ דמתרצינן שוהטין הכל בפרק בשוגג לה דמוקמינ]ן[ ואע"פכשיר]ה[
 איכא כשיר]ה[, שהיטתו בשוגג עביד כי בנפשו מתחייב קא במזידדאילו
 לה ומוקים נעיות אלו במרק ק( לה מייתי דהא הוו, רחיקי ]ד[שינוילמימר
 בשבת במזיד המבשל דאט]ר[ ק"( המנדרר יוחנן ר' ואפ*לו כמשמע)א(]ה[,במזיד
 ואלו בנ5שו. שמתחייב בדבר כגון לאהרים, ולא לו לא עולמית, יאכלשלא
 בהם. התרו לא שהרי שבת, היתה אם אפי]לו[ בנפשם נתחייבך לא אחיםשני
 שפתהו תאמר ואם הוא. לאו אימור ולא קד( הן, דאורייתא לאו תחומיןועוד
 העושה וכל היה, טוב שיום ועוד מלאכה. כאן אין קנה, של בשפופרתומתמו
 בשתייה. שמותר אומר אני לפיכך לא. ותו ]ארבעים[ לוקה טוב ביוםמלאכה
 : לעד ירבהושלומינו
 נתע-ב אם וורמשא קד( מן הלוי שמואל ר' ה ר ו מ ה לנו ר מ אקג(

 יין ]נתן[ )היה( אם אבל בששים, משערים )יין( ]גוי[, בהם ונגע במיםיין
 בטיל לא באלף אפי' המאכל שירתיה קודם אי אם ]גוי[ בו ונגעבמאכל
 לגוי4 שטוכרו ישראל שר ס ו פט קס( : מתבטל ואינו הוא שחשובמפני
 שכירו- יהודי טושיב שיהא לו, מכר כן דתנאי שעל זה ישראל וטעיןקו(
 כל תחלה לישראל קפיזא[ ]קפיזא זה הפיטם ק(( וטוכרין החבי]ו[ת,בצד
 קידושין נןץ( מיהם. על והתיקונימ קי"ג, פימן ובהאורה מ"ה, מיטן הכאונים במעשה מיבאנד(
 ס" ע"ז נן( עמימ"ש, והתיקונים קי"ג, פימן בהאורה מובא פך( ס"ד, וע"ז מ"י מ"ו דמאיי"ז:
 הוה ד"ה שם ובתום' שם, מ'רש"י ועיין מקוד", מנהר יעקב רבי ו~וסור כחו בכח עובדא"הוה
 וצ"ל י"ד. הולין בפפ( עמימ"ש, והתיקונים מ"ה מימן הגאונים בטעשה מובא נדץ( וכו'עובדא
 עק'בא ר' "ואמילו איתא הגאונים במעשה כמבן( מ"ו. הולין כמן~( ל"ד. כתובות כם("דתנן"1
 ובהאורה מ"ח מימן הנאוניכם במעשה מובא כמג( : י"ז ועירובין : ל' סומה עיין לאו". איסורהן
 פיהם. על והתיקונים העתים, מסמר ממסק זה דין הביא ק"ד סיטן דעימ ובתמים קי"נ.סימן
 פ"ח3 סימן הנאונ-ם במעשה מובא כמןץ( שם. דעים בתמים וכן "נרטישא" בהאורהכפד(
 "היין". במעה"נ כפן( "וטעיד". במעה"נמך(
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 קיבל לא זה לגוי וכשמכרו לגוים, ימכור ו[המותר ]יפריש כך ואחיצרכו,
 קן( לא הגוי וגם קיבל. עירבון אבל שלו, שימ2ור קח( עד המעותממנו
 במרתף מכרו[ ]שם )שמ:רום( אלא זהן 'שראל של מרשותו הייידעציא
 גוי ידי ובין יהודי שכירו ידי על בתחילה בין ישראל' שלאוצרו

 לאהר -
 יבותי.]נו[ הדבר עיינובזה לא, או כן לעשות אפשר אם לבמוף,שנמך

 ציכו כל ומוכר יושב יהודי שיהא התנה כן מ]נת[ שע]ל[ כיוז פ(ואמר]ו[1
 הש2יר יהודי מוכף שהיה כ"( והמכי*ה יפרוש ]כך[ וא]ה]ר[ ישראל,של
 לנוי, שמ2ר יהודי ברשות-היה

 מות-
 בו נגע ולא הואילש כן, לעשות לו

 הלוי מנחם ר' הרב וגם העירבון. ש.קיבל פי[ על ]ואף )ועם( לנמכו,נוי
 ]פיטום[ )פיתום( או מידה הגוי מן יהודי שקונה יום בזל מעשים ]ו[הריאטר
 יותר ]הפיטום )הפיתוס( מן ישתייר ופעמים ולוקח[ ]ומודד ומוכרוהולך

 קונהו כן לאחר רוצה אם שליש, או ]פיטים[ )פיתום( חצי או הפיטום[על.
 )הפירנומ( על גוי של שרשותו פי ע]ל[ וא]ף[ ממגו. שותה או הגוימ?

 אותו נמכו ולא הואיל ככ( עליו, ישראל רשות ואין המותר ועל.ןהפיטום[
 הפועל)ים( את השוכר בפרק כג( לאלתר ראייה ומצאתי בשת*יה.מותר
 ]וכו'[' קונה, בגוי )מ(ד(משיכה אמי כס( רן אמר 'כר( ביין, עמולעשות
 כ]ן[ פ]י[ ע]5[ וא]ף[ ברשותו. והוי קונה .דגוי מיטיכה דעתך סלקא איכו(
 שטוק. שאינו גוי של בכלי או בירו בי שיג)י(ע כן( ער הוי לא נמךיין

 עד הוי לא נמך יין זימני, )תלתא( מח( ת*י פ*יך מדקא מהכאשמעינן
 לישראל ומותר נמה יין הוי לא גוי ברשות רהיין כי על דאף מ2לל ביה,דננע

 גוי. ברשות ולא נסך י*ן איקרי גיי דכנניעת גוי, ביה דנגע עדלשתותו
 )פיתומ( נותן אתה בבמה עמו %ומק לנכרי יין המוכר פ( ת"ש כי(ועוה
עומד. היה עדיין בפ4מוק ועתנימ נושאים- שהיו מה ומתוך וכך, בכך זה"*טם[

 של נמר בכלי ושטפו מ"( מדדו שלא קודם כשף, ישראל בכלי
 )ואפין( גוי/ של בישותו כבר כאלו חש-ב קודם יצפ'מק ולפ* מד(גווףם*

 בהלואה גביה זוזי וקמו במש24ה גוי קנייה דאמרת מותיין, דמיווול(ה4י
 לעולמ יין קאי דברשותו גב על דאה נמי, שמעינן ומה2א ביה. דננעעד הוי לא נ]מר[ יי]ין[ גבייכון הלואה ודתהדי ה*2י כ4 מ:( לעילבדאמרי]נן[

 קודמ עמי ופמק הוא*ל וזה ביה, דננע ער נסך יין הוי ולא בשתייהמותר
 ,הון ]בו[ שנגע לאחר וה4ין לידו, ]כא[ עד( כבר ]הכם"[ הרי נמיושלא
 ישראל מ:לי אבל מותרין/ דלהבא כס( נמר ארתו של דמ*ו ולה2י נמך4"1

 מץ( נכרי שחיטת ועיד מו(. אטור ישראל של ברשותו אפילו נמךלבלף

 עא( "הואיל"4 במעה"נ ע( משך"4 עלא במעה"נ כמפן* כולו". שמכף "עד במעה"גמח(
 שכבר דברימ. מותר והיא שקנאו" עליה גוי שרשות "ואע"ם במעה"נ עבנ( "שיהא"1במעה"ג
 וכן "אמימר" במעה"נ ,נוץ( ע"א. ע"א. ע"י ןנדא( כתבך", "כשראיתי במעה"ג ןןכ( זה.אמר
 קונה בגוי מרמשיכה קונה בנוי משיכה ס"ד יאי איתא במעה"ג ןנן( שלמנינו. בנמראהיא
 לא בגמרא כי בממנרת סגרתי עדץ( בנמרא. וכן שנגע" "עד במעה"נ ענך4( ברשותו".והף
 במעה"ג נשא( ע"א. בע'ז משנה מן( תשובה". .ועוד במעה"נ וןפן( זימנא, תרי רקפריך

 עעז פנ( גוי". של נסד בכלי מדדו כך "ואהר המעמ עוד כאן איתא במעה"ג פבן(לשפכו"1
 ותקנתי לו מובן דבלתי קמן כוכב ' המו"ל הציג ווארשוי בדמום כנוא( שמ, דרב מאמרוע"א,

 הגאונים במעשה כ~ן( "דלהכא". הגאינים במעשה כ~דץ( וא"ש. הגאונים במעשהעמימ"ש



סא ז"ל לרש"י הפרדסספו

 לע]בודהש נכרי דמחשבת משום אסוריז1 הם א]חד[ מטעם שניהם נ]מך[וי]ין[
 בהמהג שחיטת על ז]רה[ לע]בודה[ מחשבתו היום כל גוי ואילוז]רה[1
 לישראל אמורה אינה זו בהמה לי שחוט לישראל גוי אטר אם ה]כי[ואפי]לו[
 עליה דמחשב שחיטה בעצמו כשעושה אלא כלום, אינה דמחשבתולאכול,
 לעולם לנסך ז]רה[ לע]בודה[ גוי מחשבת שמתם פ]י[ ע]ל[ א]ף[ נמיוכן
 נמיכם יין ישתו סמ( דכתיב מילתא תלייא דבנימך שינמכנו, עד נמך וקייןאין
 בעינן. דנימוך בכך נימיך דרך אין טע( אמרי.]נן[1 אחריתא בדוכתא'וכן
 אף ושות" ודרכן ענבים ונוטל מתמ גוי של בפרדם נכנמ ישראל אםועוד
 אלא עליו נימוכו אומר ראינו 5( אסור, הוי מי עלרו הגוי שרשות פיעל

 :במגע
 מדובק ופיה יפה, ומגופפת טזופפת ישראל ל ש חבי]ו[ת5"(

 והיהודי לטקום, טטקום הןה היין את להוליך הגרי את ושכרבמממרו]ת[1
 ובשבת שתים, או פרמה לעיר קרוב בכפר שבתו שבת ובערב עמו.הולך
 ליהודי לו ואטר לעיר, להגיע ללכת העגלה והנהיג הגוי עמד מנחהלעת
 היק וכשבא חשיסה, עד ללכת היום אפשי אי אמר כי . אבה, ולא עטושילך
 החביות על והעידו ]והעדים[ )והעייום( הבעלים באו שבת בטוצאילעיר
 135 מביבותיה כל ופישפשו העיד, כן זה היהודי ואף שהיתה, כמותשהיא
 הותר בשתייה הזה היין אם ריעותא, שום שם מצאו ולא במגרפותיהוגם
 לאו.או

. 

 בשתייהק שאמורה אחד בפה לך משיבין המובחרימ רבותינו 5ג(
 )שישתום( 5ס( כדי שטפליג הודיעו אם בישראנל[, הוא רווחת שהלכה5ד(

 ועוד 5(( ישראל, בלא יותר או פ-מה כמו שהלך זה שכן וכל 5ו( ויגוב,ויסתום
 מתייראי היה ולא שגת ביום ללכת רגילין ואין הוא שבת שיום הגוי יודעשהיה
 לא ]שמא[ איטר ריעותא[, ]שום מצאו ולא יפה הכל שבדקו פ]י[ ע]ל[וא]ף[
 יבדקו ק( בתלטוד 5ט( אמר]ו[ לא ]מה[ מפני היה, מותר שאלו 5מ( יפה.,בדקו
 *ק"( עולמית. היתר לו אין בדיעבד ובין לכיתהילה בין אלא ק"( יפה,יפה

 כזש פי על תאת היתר. לו מצאו ולא הוא אמוף והחכטים הישרים כלולדברי
 חוקת בלא שפיה העגלה ]פי[ על שהוצק פיטום על חלקי אני אף לך)ו(אענה
 אותותיו שמצאו פ]י[ ע]ל[ ]ו[א]ף[ פיטמ, כי קפטרייא ]ובלא[ )ובלה( ק3(משתמר,

 ישראלע של ברשותו נתנסך ככר הרי דמיו לפטוק ונתנו נשאו כך "ואחר עוד אה"ז נאןאיתא
 הנוי "דאין במעה"נ ס%( ם. ע"ז כ4סן( ל"ח. ל"ב, דברימ מ4ןק( יין". "וניסוך בטעה"נכ1ז(
 קי"נ. סימן ובהאורה פ"ח פימן הגאונימ במעשה מובא פבא( נסכו". במ:ע אלא עליואוסר

 "תשובה בהאורה (%ג( "ורבקותיה", ובהאורה "ובדיבקיה" במעה"ג נבנן( מיהם. עלוהתיקונים
 סבדק4 יעיי"ש. ס"ט. בע"ז והיא הוא"1 רוה? משנה "כי ובהאורה במעה"ג (בדש( וכו'"1רבותינו
 אסורע ויגוב שימתום "כדי בהאורה 1בן( הוא. ט"פ כי ונראה זו, תיבה ליתא ובהאורהבמעה"3
 בהאורה עבךן( למעה"ג. בהג"ה ועיין "מתיירא". תיבת עד "זעוד" מתיבת ליתא בהאור,,(%ף(
 "אם בהאורה כה( בתלמוד"1 "רבותינו בהאורה (ב%( כאן. כמו לתקן ויש היה". שמותר"וא"כ

 וכו'" בתחילה "רא ובמעה"ג וכו'" לכתחלה בין "אבל בהאורה הא( מותר". ימה ימהיבדקי
 מצאו ולא הוא שאסור מללו וברור היתר לו אין הכל "ולדברי בהאורא *קא( הוא.וט"מ
 קכב4 מתירי. לו מצאו ולא הוא אמור מיללו הברורים הכל "ולדברי ובמעה"ג מתירין".לו

 הפרדס ולשון נרפתה". נרמת ולא דימיטהו קנמדריא "ובלא ובמעה"ג קמנדריא" "ולאבהאורה
 מאוד.מיטוביט



 י"ל לרש"י הפרדםפפרמב
 יכול ]ב[שאין שמזייפין פעמים כמה היום ראינו כבר[ ]2י )כך( בו, וחותמיוקג(

 כמלא פרודה קד( ונוקב חלוש ]ש[פיו מ2ין אי רק מרצע שלוקח כגוןלהכירו.
 ]אותו[ וטח ]2כלים[ )בכלום( או קו( בעץ ומותם הנייתר קמ( כרי ומוציאמחט
 )ומישכהו( מכהו כ]ך[ ואח]ר[ מגרפת קן( תחת שנוקב ויש עליו. לעמודואין

 של בחבי]ו[ת ומה לעולם. ויקימו ח2ם*ם ברברי ש_חר וברוך מקומו. על~6ישכה[
 ומגופ, טח שהוא פ]י[ ע]ל[ ]ו[א]ף[ ברופניה, לנקוב יכול שאינו קח(חרם

 בעלי המזייפ*ן ]בפיטם[ )בפיתום( שבן בל. להפלינ, רשאי .]ש[איואמר]ו[
 ביד ויניה ]פיטמתו[ )פ*טמתו( ויחתום ימתומ שיהפוץ מי כל כן אםמאירה.

 ולא ומימניו. בדיקותיו ע4 ויממוך ]יחירי[ יהודי( )אצל קס( להול24הנוי
 בתורד גדולים אנשים ואותם קי( הוא. ואמור היתר בזה שמענו ולאראינו

 בכרמ* בכרמיהם שועליהם להכנים גדר ופורצי קטנים הם זה, בדבישאמרת
 ביד שהיה ין י ה ד צ ל ע קי"( א)י(תנו.: אשר ורבים ]תמנתה[.)תמותה(
 גויה ונגעהישראל,

 ב-

 היין מן שיצא עד ובגופה . בבנדה ודחפתה. פתאום
 ונוי ישראל דשפך כמאן ודמי . וכהון יהודי יר הוי קינ( הכד, מןלחוץ
 תימא וכי לחורי", דארמ]א[ר.' מירא נפ*ק ולא דשרי הכלי מן קיג(בהדדי
 אדעתיה דלאו ישן כשהוא גוי להשיבוהא יש דישראל, אדעתא נפקי לאהא

 דיליה )לא קסו( וממייע מכשיר ארעתיה ראו קיד( נמי ישראל נמך,ועביד
 נפיק קא למנא לידיה נרייה כי ]ועור עריף* רחמרא מריה וכח לינמך(הוא
 קס(( 'קסו(, אותו מתירין רבותינו . וכן בשתייה[ ומותר . ישראל מכחמימה
 וכבר פקור. מנהר יעקב כרבי)נו( קין( כחו ב[2ח ]כלל[ כאן נוהגייואין
 כעין גם שאלתי השואל ואני והתירו. ושאלתי תמהתי אני נם מרובה[ממז
 לי[ ]ואמר לי. והתיר אותו מלוים שהיינו בעת זצ"ל שלמה לרבינו. קיח(זה

 א נצ ג מ ב קכ( מותר: והשאר קיט,' אמור לאיץ שנשפך מה )אמי(,במצחק,
 המשפך שתחת כלי בתוך במשפך הריקוהי וממידה במידה, מחביע[תהוציאו
 ד אח י גו קלמ( החבי]ו[ת: כל ואמרו ניך יין של היה זהוכל]י[.

 דח-

 ברגלו
 בממכת וד-אמר בשתייה. ואמ*ו ק:3( היין ממנו ונשפך ~שראל[בכלי
 בהן שהיה וחביות קכד( בהנאה: מותר ]ההיא[ )הי-נו( קכג( זרהעבודה
 מגי אם מזופפות, כומות ונם בהן[ ]שמדיחין ברותחין להרתיחן מהו נמךיין

 ובהאורה "פרוהה" במעה"ג קד*( אסור". קיימים "וחותמיו ובהאורה הותמו" "וחיתומי במעה"גי
 "המגופות".~ בהאורה קן( דבר". בשום "או בהאורה קן( "שתייתו". בהאורה קןץ(11נדה".
 להוליכה גוי ביד "ויניח ובמעה"ג האורה, עפ"י תקנתי קכן( וכו'". שאינו "אעם"י בהאויהמדמ
 במעה"נ. אם כי בהאורה ליתא מכאן קי( כן". לא שאמרו ומי' בדיקותיו על יהודיויםמוך
 קיב( פיהם. על והתיקונים קי"ג מימן ובהאורה פ"ח פימן הגאונים במעשה מובאקיא(
 ~ידא נמיק ולא ישראל "בכלי במעה"ג קינ( יעיי"ש. הזה הענין כל בשבוש כתבבהאורה
 כאן הציג ווארשוי בדפום קמפן( מכשיר". מדעתיה דלא גב על "אף בהאורה קיו*(וט'"4
 וכהא לדידיה "ומםייע הנוםח בהאורה והנה מובנים, אינם המחבר דברי *קמןן( קמן.טכב

 "וכן בהאורה קממן* דעדיף". היתרא וכח ליתנםיך דלא ליה אומםייע ובמעה"ג עדיף"דהמרא
 במעה"ג קימן( צדק" מורה שלמה "מרבינו בהאורה קיוץ( ם'. ע"ו קין( כאן4.נוהנין

 מיבא קככא( פ"ח. פימז הגאונים במעשה מובא כמכ2( מותר". בכלי שנותר "ומהובהאורה
 בשתייה". במנינצא "ואםרוהו בהאורה כהכ2בן(' קי"ג. טימן ובהאורה פ"ה מימן הגאוניםבמעשה
 פ"ה פימן הנאונים במעשה מובא מכנן4( כחו. ד"ה ותום' ביש"י ועיי"ש : ע"ב ע"'קכנ(



מג ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 לכן' לקייום יין בהן מכנימין אין הכומות ]אותז[ אותן. שמריחין בהרחהלהו
 ברותחין אפילו נכשרין לא לכך לקייום מכנימן חביות אבל בהדחה,דיין
 שירתיח ער בחבי]ו[ת הרלק ]עץ[ קינמא שמכנים*ן כגון הזפת, בשריפתאלא
 יין )האור( יבטל ו[החמום ]האור שבבעירת לפ4 הישן, ההוא הזפתוימם
 כן והורו בידו. הרשות עמו חרשה זפת לערב רוצה ]הוא[ ואם שבו.נמך

 צנ"ש הנקראים ]בכובי[ )בבוכי( נ"ע יצחק רבינו בימי ]כבר[ כולמוהמכימו
 בקיאין ואין הואיל אבל ]לפמח[. )הפסח( ]הזה[ בעניין להכשירןהמזופפוח

 בלבד: "פמח לצורך חרשים לקנות להם אמרובכך
 שנהנו יין הביות שתי על יהודה. ב"ר יצהק רבינו של ותשובות שאלות אלוקכס(

 והשנית ברזא לה יש אחר ו]ה[חביות כראוי, לשמרן ויהורים ]גוים[)יין(
 אינה והיא שפופרת שבו נקב לה נשאר אבל נוטה, למעלה ופיהמתומה
 שבת בערב יהורי והחשיך ]תוממת[1 )תופשת( ואינה האמה הצי .עדמליאה
 חשיכה, לילה כבר העיר לחומת וכשהגיעו לעיר. קרוב חביות אותןעם

 שהפקידו הכרם בעל השר אותו של[ ]עבדו )אצל( חביות מאצל[והניח
 קכז( אותו ורץ ביד. תוגע קכו( שלא עינו ]כ[בבת יינו ולשמור לנהוגארונו
 ומיר לאו, ו)י(אמין היין. אצלם ינהגו אם ]לישאלן יהודי שכונת לעיריהודי

 ברבר יש שאילות ושתי להן, היה לא דופי שא* אפילו עיניו מראהלכל ש]י[נוי בלא. שהניחן כמו ומצאן ]ה[חביות אותן אצל אחור מהרההחזירהו
 חביות בן קכמ( אותן ואמ לא אי שבת תחום משום חייב יהודי אותואמ

 שהם יין של חביות ועוד מותרת. מהן איזה או בשתייה, מותרות אואמורות
 )והמגרפה( החתימה פני על וז)י(פתן קכע( וחזר יפה, ומגופותסתומות

 והפקידן הלפיתה, גבי על במגופה כתב ]ה[חביות נקב גבי ועל]והמגופה[
 שאינו הודיעו ממנו וכשהפליג גוי. ביד הוא והמפתח נוי, של אוצרובכית
 לאותן והועיל המשתמ]ר[ בהזקת הוא אם יותר, או ימים חודש עדהויר

 הטי שמא ניחוש אם או בשתיה, ומותר ]בהן[ שעשה ומתימותדהתימות
 בו ששתה כום ועור היין. מן ומוציא קל( ההביות בדופני במרצע3וקב
 מבית והוציא הגוי וננעו אחף, ]משקה[ )מיטפך( בו ושפך הדיהו ולא ייןיהורי
 החביות על ם ת ל א ש ש ו קכ"( ביטתייה. מהו רואהו, איעו וישראללבית
 עבדו ואפילו גוי בידשהניה

 קל"
 מהן כשהפליג לעיר ובא עמהם. שר של

 ופועליו המייו שהיו הרי קלג( דתניא, פתוחות, בין מתומות ביןאמירות
 טהורות. טהרותיו מיל מכדי יותר מהן שהפריג אעפ"י טהרות,מעונין

 לו והלך הולך, הוא היכן הודיען שלא א]מורים[ ד]ברים[ ב]מה[ומתרצי]נן[

לעב-

 ומ-תחי אתי השתא השתאאתי, דמברי עקלתךןן ררך להן ובא הררך,
 מעינו שנעלמו כיון בז1 אחרי אבוא ואני לכו אמר אם סיפא; וקתני ננעי*ולא

 מ"ה, סימן הגאונים במעשה מובא מכדק( שמ. עמ"י והתקונימ חניות". "ומהביתי הני'~שם

 קככה( יהודי". "אייט במעה"ג מכנז( יד", בו יגע "שלא במעה"ג מכנן( 'טם, עמ"יוהתיקונים
 "שנידום" מלת לגרום וצריך ב,טתייה"* מותרות יטניהמ או אסורות הביות אותן "ואםבמעה"ג
 והמנומה החתימה מני על "וזמתן במעה"ג מכמט( הרגייט, לא 'טמ והמו"ל "הביות", מלתקודם
 יין"1 מהן "והוציא במעה"ג קל( הזמיתהע, גבי על שלנו כאותן ומסמנות ההביות נקביעל

 ק"ז4 סימן ח"ב בהאורה ומובא השאלות. וכופל והוזר תשובתו; היא ואילך מכאןמלא(

 ס"ט. ע"ז מל"נ( ישראל", ",טל במעה"ג להלצך( שם. ובב"י ק"ל סימן יו"ד בטורועיין



 דל לרש"י הפרדםמפרמר

 לעגל אתי דלא דעתייהו ממכא דמממך משום ומתרציננן(, טמאות.טהרותיו
 ממכא מיממך לעיר הולך שהיהודי ידע הוה דגוי ]כיון[ כאן אף בהו,ונגעי
 ם ת ל א ש ש ו בשתייה. אמורות לפיכך בהו. ונגע לעגל אתי דלארעתיה
 יותר הלך אם משחשיכה, שבת ערב אהרת לעיר שהלך יהודי אותועל
 על וששאלתם שבת: תחום . משום הייב )ש(הוא ושיריים אמהשבעים בתוה המובלעים ופרדמים גנות ולא בורגנין לא ננתיים ואין שבת תהוםעל

 )הממומנ*וו( והברזות המגופו]ת[ פני על והמזופפות המגופפותהחפיורנ
 והמפתח הואיל גוי, ]של[ בחצירו)הל( ישראל והפקידן שלנו כאותן]ומממנות[

4 מנהגן כך שהרי בשתייה, אמורות גויליד ש  ומוציאין מהין שנועצין גוים 
 וחתומה זפותא הנך רמי ולא ניכר, מיתומו ואין הנקב את ומותמין החןאת
 ולא יין יהודי בו ששתה כום על ם ת ל א ( ש ) ש ש ו : בדמקייא לנוד.קלד(
 בשתייה. מותרין הן הרי גוי בנ ונגע משקין שאר בו ושפך הריח .ולאניגכ
 : טעם בנותן במ*נו שלא במינו במשהו נמך יין קלמ( הלכתאדהכי

 השנה ימות בשאר הוא אם שכר, שעשוממנו דבורי.ם ]ו[דבשקלו(
 שכן גוים גיעולי משום ולא גוים בישולי משום בו ואין ממנו, לשתותומותר
 רואהר וישראל גוי שחלבו חרב באכילה, מותיין אלו קלן( חכמים,אמרו
 נאכל גוים בישולי משום אי להן ניחוש למא* דבש האי ואמרינן,1הדבש
 משום ואי הוא. לפגם טעם נותן גוים גיעורי משום ואי הוא, חי שהואכמות
 ואימורו הפמח בימי ממנו לשתות ואמור מ*מרח. אמרו"יה ביהדמיערב
 שציוני: כמו קלח(והתירו

 ליהודי. החביות מן )ש(מוציאו ]שהגוי[ בשעה רואהו 5ישראל[ כן אםאלא. גוים. של תותים )של( יין לשתות אומר ם ו מ י נ ו ל ק ו נ י ב ר וקלע(
 ]לותי*ר[ש קט( )להתיר( עולם גאוני נהגו וכך נ]פך[. ינין[ בו מערב שהגוילפי
 החביוחש מן שמוצי]א[ בשעה )הוא( נ]מך[ י]ין[ בו מערב ש)כ(שהגוילפי
 שהוח ועוד עצמו, היין - מן יותר יקרים תותים שיין לפי עליו, להומי]ה[כדי

חשוב
 בעיני,

 בעודו בתחלה שמא להוש ואין בעירבוב. ושותה .המקבל
 ]בו[ שמערב בזמן תותים, יין של מנהג שכך לפי יין, בו מערבבחביות
 שהיין ממריח, שהוא מפני לקייום להכנימו יכול אינו היין מן קמעאאפילו
 מן המקבלו וכשישרא]ל כן: ומצאו שבדקו בדוק ודבר קט"(טפיגו.
 יהררי אחר. ]בדבר( חושש ר' אין טובים[ ]בימים לר' לדורון משגרוהגוי[
 בראיית הנוי מן בכשרות קיבל אם ממנו  לשאול  והיתר אימור בשוםלברוק
 *קט"(' קדושים: כולם העדה כל כי כך, על ישראל נחשדו שלא לפיעיו,
 )כשות( )רשות( בו שאין צמוקים ושל תטרים של גוים של ר כ שו

 ן ע"נ ע"ז מלדץ( יעיי"ש. חותם בתוך חותם הוי דהתם ל"א. בע"ז דאיתא להא כתנתומלר(

 יצהק, רבינו של משו"ת ג"כ היא אם עיון וצריך הגאונים. במעשה שם מובא יה גםקלן(
 משום ,אי הך קודם איתא שלמנינו ובגמרא : ל"מ ע"ז מלן( המרדם. מבעל היא אוהנ"5

 בהילכות. שציונן "כגון במעה"ג קלה( יעיי"ש. וכו' גיעולי משומ "אי הא ואח"כאיעורובי"
 מובא וכן הנאונים. במעשה שם מובא זה גם קלמן( רומז. הוא מקום לאיזה אדע ולאקנ"ד".
 הסמר. במבוא ועיין לותייר", "גאוני במעה"ג כהכמ( האומר. שם בלי ק"י מימן ח"בבהאורה
 ועיין הגאונים. במעשה שם מובא זה נם *קכמא( ש"ד, מימן וביאב"ן מ: ע"ז עייןמכמא(
 שמ"נ. עמוד תרם"ט( )נוירק במצרים אשר הגניזה מן הגאוניםשו"ת



מה ז"ל לרש"י המרדםממר

 תמרים של מבושל, שא"נו בין מבושל בין כומל כנען[ בלשון -הנק]רא
 לשתות ליקח אבל חתנות, משום שותין אין גוים של בבתיהם- ומיהומותר,
 האי רב אמר ק)ונ( אמרו, שכך א]י[מור משום בו ואין מותר מבתיהםחוץ

 גוים שבבתי וטניין מיניה. ]נ[שתי לא בריה וחייא שרי ]דארמאי[שיכרא
 ק))ד( פפא רב ק)נג( הכמים, אמרו שכך שותין מבתיהן וחוץ שותיןאין

 ושתי, לאושפיזא ק)נו( ליה מייתיה אחא רב קלכס( ושתי, דחנוותא, לבראמפקין
 ואי יתירה. הרחקה עכיד אחא ]ו[רב להו, סבירא חתנות משוםותרויהו
 גויים .של שכר חכמים אמרו מה מפני קען( חכמים(, שאמרו )זה לךקשיא
 חתנות, משום אמור . ]חכמים[ שאמרו הוא[ גוים ]של בבתיהן לשתותאמור
 משום יצחק ר' אמר שנו בגלילא בדרומא ק))ח( עליה אומרים אנושהרי
 צריך וכשמותר הימינו. לשתות מותר הוא מבושל אם צמוקין ושלחתלות.
 ]ו[אם שאמרנו. ]כמה[ )למה( תמרים של שכר כהילכות ק)נע( ]בו[לעשות
 יין משום לחוש יש ענכים של שהוא שכיון הוא משונה צמוקין שלתאמר
 יין ומה מבויטל, מיין וחומר. קל הוא, גמור והיתר עיקר כל לחוש איןנמך,

 שכך נמך יין משום בו אין שנתבשל כיון מתחלתו מעולה יין שהואמבושל
 אינו גוים ביד מבושל שלנו יין קאמר הכי אשי רב אמר קכ( חכמים,אמרי
 היא ברור אלמא מינסיך, לא נסוכי טעמא, מאי חותם, בתוך חותםצריך
 יין רבא ואמר קכה( ]מבושל[* )נמך( יין )משום( מנסכין שאין אשילרב
 שכר - כשנתבשל ענבימ )ן(של צמוקים )של( נסך. יין משום בו ישמזוג
 דבש ]ו[מטילין מבו,טל אין ]ו[אם הוא, והיתר שמותר שכן כל לאשלהן
 שהכל ]עלין[ ומברך ממנו רשתות ומותר כשכר[ ]נעשה אחרים דבריםאן

 יטום ]בו[ מטילין ואין מבויטל אינו קנכ( אם אבל בדברו.נהיה
 דב-

 ואין
 מפני טעס מה ממנו. לשתות אמוף מועט דבר אלא מים הרבה בומוספין
 ]של[ )או( ענבים שורין יין, להביא יכולין ואין יין, שאין שבמקוםשטצינו
 קכג( חכמים אמרו שכך היום, קידוש עליו ואומר מועטים במיםצימוקים
 היין על אלא היום קידוש אומר אין רב אטר טוביה בר זוטרא מראמר
 אפשר שאי במקום צמוקים של יין ]ומצינו המזבח גבי על לינמךהראוי

 דחנותא". רואבבא ליה "ממיקין : שלמנינו בגמיא ממר( שמי מנהנ( : ל"א ע"יממב(
 בגמרא מכ,ן( שם. והרא"ש בתוס' היא המרדם וכגי' אחאי" "רב שלמנינו בגמראמכמה(
 לא שכר איסור וכו' מה ממני ד"ה שם ובתוס' ל"א: ע"י עיין 3הכהי( "לביתיה".שלמנינו
 בגמרא כהנהדן( יעיי"ש. אמרוהו האמוראים בימי ושמא בברייהא, ולא במשנה לאמצינו

 הני' .ובמעה"ג חתנורו". מ,טום .יצהק רבי אמר המא בר "רמי ה"ג אם כי ליתאשלמנינו
 "רבה ל'. ע"ז שלמנינו נגמרא 3הנא( ; כ"ט ע"ז 3הנ( "כמנהג". במעה"ג 3הכממש(משרבשת.

 ןבתר נימוך"1 משום בו אין מבושל יין גילוי מ,טום בו אין מזוג יין תרווייהו דאמרי יוסףורב
 מבו,טל יין נסך, יין משום בו ויש נילוי מ'טוס בו יש מזוב יין הלכרעה רבא "אמר איתאהכי
 והנה רבא,. דברי סוף בהמרדם הפר ממק ובלתי נסך", יין משום בו ואין נילוי משום בואין

 א'ן מבושר ויין מזוג יין תרווייהו דאמ' 'ומף ורב רבה אומ' אנו "ושוב גרס הגאוניםבמעשה
 דהי' אלחנן רבי' תוס' בשם מ', הערה ל'* לע"ז מומרימ בדקדוקי ועיין נסך" יין משוםבו

 לא שס והמו"ל מעות. והיא מבויטל"* אם "אבל במעה"ג קנב( הנאונים, המעשה כני'למניו
 צ"ז. ב"ב קנג(הרגיש.



 ז'ל לרוש"י הפרדממפרטו

 פמול. אנפקינון קכס( שמן קבל( שנינו, שכך המזבח[ גבי ' על מתנמךהיה
 הביא ואם יביאו לא רע ושריחו שמרי]ם[ ושל מבושל שלוק שרוישמן
 הביא ואם יביאן לא רע ושריחו שמ-ים ושל מגולה מיוג ייי קנו(פמול*
 יביא, לא זה הרי צ*מרקין ושל מרתף של והלמטיון כירק כושי ייןפמול;
 פ]רי[ ב]ורא[ עליו ומברכין כשר לכתחלה אפילו נמי המא כשר. הביאואם

 ]ן[בין בפמח בין בשבת בין לכתחלה היום קדוש עליו -ומקדשיםהג]פן[
 ופהגין הגוים מן ללוקחו ואמרו עליו[ ]ומברכין עליו ומבדילין ט[וב[בי]ום[
 כמו צמוקים של יעשה בפמח יין לו שאין ומי דבריו. לכל יין מנהגבו

 ו[להביא ]לבדוק )ו(צריך ובפמה בשבת היום קידוש ]ו[לענייןשפירשנו.
 במים צמוק*ם של ענבים שורין קכן( ערלה. לו שאין ישן כרם שלצימוקין
 : היום קידוש עליו ואומרמועטים

 היין. דיןנשלם

 גוינף גזנך/יין/;9ווג ל מל . ..".4.

 כליט הגעלת ן לעני זצ"ל* גאון האי רב של משערים"(
 ויתן תחלה הגדול שיגעיל צריך בכלי ]כלים[ המגעיל 3( צריך. איךה
 הגדול]ה[ הקדירה תנוח שלא ויזהר הקטנים ]ה[כלים לתוכו ויגעיל שנייםמים

 חוזר השטנים הגעלת ולאח]ר[ ג( בתוכה, ונבלעים שחוזרין לפימרתיחת]ה[
 שהמים זמן שכל לפי טהורים, כולם זה אהר בזה שנגעלו פ]י[ ע]ל[א]ף[. הקטנים אבל טהרה. מתוך אלא תצטנן שלא הראשון כמשפטומגעילה
 אין הגדולה והיורה ד( פולט. אלא בולע שבתוכו ]כלים[ )מים( איןרותחים
 עמוד תהם"מ( )נויארק הגאונים ובשו"ת 'ל"ב מימן הגאונים מעשה ועיין מ"ה: מנחיתקנר(
 צ"ז. ב"ב מנר( אנפקינון. ערך השלם ערוך ועיין טעות. והיא "אנפיקטן" במעה"ג קנה(כ"ו.
 "היום'. תיבת עד "שורין" מתיבת ליתא הגאונים במעשה3הנז(

 בתשובת כתבו כן בן( פיו. על ותקנתי ר"ז. מימן השלם הלקט בשנלי מיבאא(
 שב"ם הר המכימו הראשונה ולהגעלה ז', מימן ב' פרק פמחים מם' ברא"ש הובאהגאונים
 אליעזי ר' נהג וכן במננצא ר"י הורה וכן משפיירא, שמואל רבינו בן אברהם ורבינווהריב"א

 מימן תשובה ובשערי מ מימן פמח הלכות ומחו'ו פ"א מימן בהאורה כתב וכן בגרמייזאז"ל
 תצטנן שלא הראשון גמשפמ ומגעילה הוזר הקטנים הגעלת ,ולאחר שם מגי,י עיין נ(ר"פ.
 בשם ר"פ מימן תשובה בשערי כתב יכן היי". ורב הילאי רב מר השיבו לן טהרה מתוךאלא
 ד;. הערה לקמן ועיין מ"ח. דף מוף פמחים הלכות גאות ברי"ץ ועיין ז"ל: גאון נמרונאורב
 מובן שבלתי כלומר, . .תחלה". תיבת אחר קטן כוכב הציג ווארש4י דמום המרדם המן"ל41(
 דבריש וביה. מניה דבריו את מותר דהא ומירש, ביאור צריכים כאן המחבר דברי ובאמתלו.
 . ומוף. תחלה להגעילה דצריך אומר הוארבריו

 דברי שהביא ר'ז טימן הלקט בשבלי 4מצאתי
 שיורה רבי אומר פי' זצ"ל שלמה "ורבינו : שם כתוב "פולפ" תיבת ואחר האי דרבשערים
 קודם רותחין כשהן המים ממנה שישליך ובלבד ולהגעילה, לחזור צריך אץ בהשמנעילין
 .כליכם ואף בצונה מיד וידיחנה ותבלע ותחזור מתוכה תצפנן שלא מרתיחתן המיםשישקופו



מז ז"ל לרש"י הפרדםספר

 ניתרת היורה ואותה פולט. הכל המים שכשרותחין לפי תתלה, להגעילהצריך
 שהדיה הרותחין, המים ממנה כשיריק זריז שיהא ובלבד הגעלה.באותו
 : ומותר לאלתר צונןבמים

 לשום טבילה מאני צריכא לא *ה( בשערים, מצא חימלך 'אה(
 שקונה כלי לשום שבילה לעשות צריך דאין המורה, לן ואמר גוים.גיעולי
 זהב וכלי ויורה ומכין שפור כגוןי מתכות לכלי אם כי ו( הגוי[ מן]ארם.
 במשכון הגוים מן מתכות כלי ישראל לוקח אם *ו( מתכות: מיני וכלדכמף
 ]יפה, יפה ]במים[ מדיחן אבל טבילה. בהן לעשות צריך אין כומותכגון

 כרי רותחית ביורה מגעילן וכפות קעיות אבל בהן. ואוכל ובחולבמלח[
 האימור[ מן היורה יבלע שלא כרי לחוץ מיר המים ]ומשליך האימורשיפלוט
 הגוי[ ]מן כך לאחר אותם קונה ואם טבילה. להם צריך ואין במיםומדיחן
 בו לחתוך אמור חמין ידי על בשר בו שמשתמש ין כ מ ,( טבילה:צריכין
 צריך צונן ]ולגבינת[ )ולגבינה( הגעלה, בלא וצלי]יה[ מבושל]ת[ חמהגבינה
 לתלות אומר ר]בי[ ה( ם, י ר מ ש ל ש ם י ק ש : פעמים עשר קרקענעיצת
 השקים יינם. שמר4 ]בהם[ תולין שהגוים ובכלים בשקים יינינו של ט(שמרים
 ברותחיז, מגעילן נמי אי חודש, י"ב מיישנן כן אם אלא תקנה להןאין

 נ]מך[, בי]ין[ אמרו כך בטהרות שאמרו כדרך י( בהשוכר, נמי לןכדנפקא
 מותרין הן ואז ימים יכ( ג' עירוי צרוכין השקים י"( בהם שמשתמשיןוהכלים
 בפרק ראמרינן מההוא כך, ר]בי[ ולמד שרהן. השמרים בהן לתלותלישראל
 י"ב עד מיישנן רכיתנא מנגבן, דארמאי רוקי ינ( ז]רה[ דע]בודה[בתרא
 אמורין בתוכן כנומ ישראל ויין וקנקניהן ם י גו ה ת ו ד ו נ 'ד( : ומותריןחורש
 הנאה. אימור איסורן אין אומרים וחכמים מאיר רבי דברי הנאה אימורואימורן
 ואהררינרו המר]א[ בהו רטא יצהק מר' זיקי אנם טן( טייעא ערי ברטו(

 : שכ' המסה להלכות ג' סימן מחו"ו ועיין והרתיחן". שהגעילן אהר בצונן להדיחן צריךקמנים
 : שצ"ל בפרדם כאן נם לתקן יש ועמי"ז יעיי"ש וכו'" ולהגעילה לחזוי צריך שאין אומר"ור'
 ואותו מולמ, הכל שכשרותחין לפי לבסוף, להגעילה צריך אין הגרולה שהיורה אומר"ור'
 במים וידיחנה רותהין ה המים ממנה שיריק זריז שיהא ובלבר הנעלה, באותו ניתרתדיורה
 דעת וחח"כ ומגעילה שחוזר האי ורב הילאי רב דעת היא בתחילה וא"כ ומותר". לאלתרבצונן
 רב "שהשיב שהביא תקפ"נ סימן דפסהים מ"ב במרדכי וראה ולהגעילה. לחזור צריך שאיןרבי
 שהגעיל אחר להנעילה צריך שאין כלים בה שמגעילין דהגרולה היורה אורות על נאוןהאי
 שאין אמר ז"ל האיי רבי' "והנאון מ"א, סימן בהאורה היא וכן רש"י". הורה וכן הכליםבה
 מור ועיין ז"ל. מגאש' הר"י תשובת בשם סק"נ תנ"ב סימן או"ח יוסף ברכי ועיין וכו'".צריך
 ובתוסי וכו' מכאן ד"ה ע"ו:_ ע"ז תום' עיין בצונן להריחן רצריך והא - תנ"ב. סימןאו"ח
 שם. מי על והתיקונים י"ג. סימן הגאונים במעשה מובא דץ( וכו'. צריכא לא ד"ה : צ"ויבחים
ל "שחשבינן במעה"ג*ךץ(  שם. הגאונים, במעשה מובא "ן( ע"ה: ע"ז ן( וכו'*. צריכא לא שמ' 
 על והתיקונימ ח'. סימן רנ"ו עמוד ובמחו"ו כ"א סימן וח"ב מ"ב מימן ח"א האורה בממרועיין
 ע"ז ועיין עמי"ש. והתיקונים מ"א. מימן ח"ב האורה בממר מובא ן( : ע"ה ע"ז ועייןמיהם.
 בשקים" יין של ישראל של "שמרים בהאורה פפ( קנ"ב. סימן ה"ב בהאורה מובא דץ(ע"ו:
 וכו'". צרוכין שמרים מלאים השקים בהן שמשמשין "והכלים בהאורה יא( ע"ה. ע"ז י(וכו'.
 ידי( ע"ה. ע"ז יג( לעת". מעת פעמים "שלשה בהאורה יבנ( עי"שקיס4. במרדם צ"רואולי
 יוסף". בר יצחק מרב זיקי הנהו "אנם שלמנינו בנמרא טז( ל"ג. ע"ז פפן( ? כ"פ ע"זמשנה



 ז"ל לרש"י הפרדםממרםח

 לו אמרו מותרין, או אסורין גךם קנקני ין( מדרשנא[. בי שאל ואתאליה
 מותרין* חודש י"ב לאחר גויםקנקני

 לכבוש, !יע( גוים שרגילין ימ( גוים, של זתים בישת כעניין
 טותרות, או אמורות מעם, כ( ולא שמן בהן ואין לבישולן הגיעו לאועדירן
 במקום נאמרו ולמה לא, או אטורין מים בהם שנתן כ"( גדולים זתיםגם
 כשהן הללו זתים אם הדע, כר כלל. יין מערביןשאין

 כובשי*
 רגילין אותן

 מערבין שאין במקום אבל אמורין. כג( חומץ או יין בהן ככ( שמזלפיןהגוים
 שדרכן אלא כבושים זתים חכמים אמרו שלא מותרין* כלל חומץ או ייןבהם
 מהן1 לאכול אסור כן לעשות שנהנו ובמקום יין. של חומץ או יין בהןלערב
 איסהר אימורן ואין )ש(אמורין נוים[ ]של כס( דברים ואלו כד( שנינושכך
 לתוכן[ לתת ]שדרכן כבושים זתים הוא מהם שאחר לשם ופמקוהנאה,
 לדברי באכילה אבל הנאה אימור אימורן אין כו( יין. של )ב(חומץ או)ב(ין
 משקה, לשום שנפל שרץ כן( למתיבתא, שאלה שנטמאו,משקי. אסורין,הכל
 את שוקלין המשקה, מתוך ומת בתורה, האמורין שרצים משמנה היה-אם

 לאי לאו ואם טהור משקה ואחד אלף בהן יש אם המשקהז ואתהשרץ
 ו)ב(רמשים *כמ( נדולים שרצים טמאהנידונין,אבל ובהמה טמאה וחיהכח(

 הכמים שיערו והובו; מהוריי, והם מחמשה. באחד כע( נשקליןגרולים
 וזה נפשותיכם. את תשקצו אל ל( משומז. והכל במשקיןז. מששיםבא]חך[
 ישיבה. ראש צדק כהן רב.פ.רוש

 אין אם אבל .לכ( לישראל. אטור גוי, שחלבו חלב לענייןל"(
 בו אין שהחלב ממנו, ולשתות לאכול טותר טמא ודבר וחיירים גמליםשם

 ממלאן למעשה 4לכה אמי רבי הורה כך ירמי' ר' "א"ל אה"ז דכתיב שמ בגמרא עייןין(
 בגמרא היא טותרין או אסורין גוים קנקני אי מדרשא בי דשאיל והא ומערן", ימים שלשהמימ
 אתא וכו' מותרין או אטורין עו"ב של קנקנים וכו' מיניה בעו לגינזק איקלע "ר"ע ל"ד,ע"7
 לפני ונתהלף טותרין"* הודש י"ב לאחר עו"כ של קנקנים הלכתה וכי" אמרי מדרשא בייונאל
 ל"ו.( בהעיה -שכתגגו מה לקמן )ועיין מדרשא"1 בי ושאל "דאתי מאמריכ תרי הנךהכותב
 ומיוהם זה ענין מובא צ"ח מימן גנוזה המדה הגאונים בתשובת ףךץ( ש"ג. טימן בראב"ןועיין
 גנוזה בחמדה יבם( כאן, מ"ש עפ"י לתקן ויש בהסר שם ונלקה זצ"ל, גאון מלמוילרב

 כ:בז במים", "שנתן ננוזה בהמדה כנא( שבה", "טעם גנו7ה בחמדה כ( הזתיכם", את"לשבור
 ובץ אמורין. קטנים בין גדולים בין יין של "חומץ גניזה בחמדה כננ( "עליהן", גנוזהבחמדה
 היא וכן שלמנינו הגמרא עמ"י תקנתי כדץ( ; ל"ה ע"ז סנך4( אטורים", הגיעו שלא וביןהמעו

 כנן( הנליון, על כתבו מפרש איזה כי ונראה גנוזה, בהמדה ליתא מכאן כן( גנוזה,בחמדה
 תשובה שערי בשו"ת והובא תקמ"ג עמוד ברלין ודמום רמ"ד עטוד ןורשוי דמום בה"געיין
 ובטפל מאכ"א הי ובטמ"ג מאכלות. איטורי הלכות היים ובארהות נמרונאי רב בשם רם"דטימן
 ועיין טתרים, מגילת בשם רם"ד טימן ם"ה ע"ז פטקי ובאו"ז הטפר, ובמוף תר"ך סימן לר"תהישר
 שרצלמ שמונה זה ענין על זצוק"ל גאון האי לרב תשובה מצאתי ש:' ל"ו טיטן המכריעבפפר
 בזה. ועיין הי"ה, פ"י תרומות בירושלמי ומקורו כ"ו. טימן פטוקות בהלכות עוד ועיין וכו',שנפל
 ב', אות מגרתי *כןץ( האלו, דברום מי' להבין זכיתי לא כלק( מ"ש, ובפוסקים : ס"חע"ז

 ויקרא ל( ואלף", "באחד צ"ל ואולי מחמשה, באחד מ"ש צ"ע כסן( דמוכח. מעות היאכי
 ממא ליכא אי אף דאוטו "מרדכי בשם קט"ו וו"ד בב"י עיין לננ( ל"ה: ע"ז לא( מ"ג, .י"א,



ממו י"ל לרש"י -המרדםממר

 של תערובת משום אלא' אטור ואינו גוי מגע משום ולא גוים ניעולימשום
 בו. לחוש איפשר מאי בבירור, שם מציי טמא דבר שאין וכיון טמא.ובר
 אוכל וישראל חולב וגוי גוי של עררו בצד ישראל יושב לג( ר]בנן[ית]פו[
 ואת החלב את לעשות מותרת , נכרית ואשה למ( שמעתתא: לד(וכו/.

 אמר לא, אי לשעות מתענין מדרשא בי שאיל א ב י ק ע ר' לו( :ההמאה
 : מתעניןליה

 אמר. יוחנן ור' שרו קפרא ובר חזקיה צלוייה וביצה וח ל מ דגלז(
 אבל נו( כמומחה מומחה עכד לע( כנאמן. נאמן של עבדו אומר רבילח(
 לכתחלה אבל לנ"( מלחתים. אני שיאמר עד הונא רב אמ]ר[ מומחה, שםאין

 שהיא ישראל נמי וכן ביצה. או דג או בשר ישראל לבר לצלותאסור
 בישולף משום וישלוקים מבושלים גוים של פולים לאכול לו אמור לגוישבהר
 זרעונים. שהם מפני מותרים במים והמושייםגוים.

ל  גויימ* בישוליענין
 עד 3( אסר, יוחנן ויבי מתיר חזקיה ארמאי, של צלויה ה צ י ב"(
 שנפלה מעשה הדא/ מן נשמעינה לדעת ]שלא ניצלית לדעת, בניצליתכדין

 עוברא ואתא ונצלו. הגבים שם וה*ו תמ"ים ובאגם קנים באשת נ(יל'ק"
 יומי א"ר טמא"ם. חגבים תערובת משום אבוהו א"ר ואסר, מנא רביקומי
 הנאכל כל רב אמר יצחק בר שמואל רב אמר ו( עליהון. וחמר~מקללין[ )מקלקליח חמתון[ לתמן נחת רב דרב, חמירתא מן והדא בון רביבי

 בפומכדיתא ו( גויים, ]בישולי[ )גיעולי( ה( משום בו אין חי שדואכמות

 דליכא "אי בגמרא ושם דאמר אהא כוונתו לד4( ! ל"ט ע"ז לג( המתיר. את ודוההבעדרו.
 רואהו. ישראל- צריך אינו בעדרו טמא דבר ליכא דאי ומשמע וכו'". משיטא בעדרו טמאדבר
 מה וצ"ב וכו' איקלע ר"ע ל"ד. ע"ז עיין לן( המאה. דין לענין קט"1 יו"י טור עייןלדק(
 הזה שהמאמר ואמשר מאטרים, שני המומר דעירבוב י"ן הערה לעיל ועיין לכאן. זה דיןענין
 ובעי לגינזק איקלע ר"ע המאמר של מרישא והיא וכו'" גוים "קנקני המאמר למני התםנשנה
 ירושלמי לח( ל"ח: ע"ז לן( לכאן. במעות ונשמט וכו' קנקנים וכו' לשעות מתעניןמיניה
 ע"1 בבבלי ובברייתא גנאמן" נאמן של עבדו ימא ר' בשם אחא נר יעקנ "רבי ה"ט מ"בע"ז
 ע"י נמ( כמומחה". מומחה של עבדו יוחנן .רבי בשם ימא "ר' שם בירושלמי לפן( ע"א,ל"ט
 עיין כמא( מותרין". מלחתים אני דאמר כיון יהודה רב אמר מאי, מומהה שם אין "אמ :מ'

 וכו'. צמח בר הר"ש כתב בד"ה קי"ג ם'מן יו"ד בב"ימ"ש

 אמר דימי רב אתא כי אמר. וריו"ח שרי קמרא בר צלויה ביצה ע"ב ל"ח ע"ו עייןא(
 בירושלמי אית' וכן יעיי"ש וכו' אמר וריו"ח שרו קמרא ובר "זקיה צלויה ביצה וכו'אחד
 הירושלמי לשון הוא נכ( דימי. דרב הא כי נקטיה והמחבר שרי. קמרא בר ה' הלכה מ"בע"ז
 פי על ותקנתי החמרון. את בפנים ומלאתי דבריו,  להבין שאין ער בחמר. במרדם וגלקהשם.
 ובאגמא קנים בחישת האור את "המצית ז' ~בתמרק ובירושלמי קניכם". "בחישת צ"ל ג(שם,

 הכי מתנו ,במורא שלמנינו בגמרא ו( שם. הנמרא עפ"י רעקנתי דן( ל"ה, ע"ז ך4(תמרים".
 הכי". טתנובפומבדיתא



 ו"ל לרש"י הפרדםמפרע

 אין פת בו לאכול ט( מלכים שלחן על עולה מ( שאינו כל ק( הכימתנו
 קדירה אשה שופתת נמי וכן חושש, אינו הכנמת מן ישראל שיבא עדוהפכו נוי ובא גחלים גבי על בשר ששם ישראל תניא י( נוים, בישולי משוםבו
 י"(' חוששת, ואינה המרחץ מן שתצא ער ומגימה נויה ובאה כירה גביעל

 ישראל והפך גוי שהניח ובין גוי והפך ישראל שהניח בין יוחנן ר'אמנר[
 כל רבינא אמנר[ י3( גוי. ביד וגמרתו תחלתו שיהא עד אמור ואינומותר
 : גוים בישולי משום בו אין דרומאי בן כמאכלשהוא'

 דין מצוייה ישראל פת שאין במקום יג( ארמאי, של הפתענין
 אמר יל( פת, פלטורי מן ובלבד המתיר לרברי אמר יעקב ר' בשםדממרי- רבננן[ נפש. היי מפני והתירוה עליה שנמנו אלא אמורן גוי פת . שיהאהוא
 לתלמידים4 דחוק מקום וראה אחר במקום רבי הלך אחת פעם יומףר'

 פלטר אלא אמר 5א והוא גוי פלטר מברי אינהו פלטר, כאן אייאמנר[
 פלטר דליכא במקום אלא אינו רמתיר למאן אפי' חלבו ר' אמרישראל.
 דאמר למאן אפי' נתן טו( ר' אמר אמור. ישנרא5[ פלטר איכא אבלישראל,
 אייבו ט(( לא, בעיר אכל בשדה מנילי[ הנני[ ארמאי של הפת רנבי[התיר
 דארמאי לחמא ראכיל לאייבו ין( נחמן רב אמר רמתא, אמצרא ואכילמנכית
 גוים של לחם אכל אייבו שהיה על- פינרש[, דאייבו. בהדי ימ( תשתעוןלא
 אפי' ארמאי פת יט( לאייבו: ידברו שלא המררש בבית נחמן רבציוה
 ריפתא האי אמרי רבנן כ( דמי* שפיר הדורי מהדורי וישראר ואפה גוישיגר
 שיגר ואפי שרי, גוי ואפה ישראל ששינר או שרי, ישראל ואפה גויששיגר
 ישראל עימת אבל כ"( מותר, בגחלים וחתה ישראל ואתא גוי ואפהגוי

 עימתו את לש כשהוא הגוי עם ישראל יושב כן אם אלא גוי שילושאמור
 עימה בין חלב, שומן ולא בשר שומן לא לעימתו מטיל הגוי שאיןויודע
 בצר ישראל שומר שישב עד מותרת אינה גוי של עיסה ביז ישראלשר
 טוב שכר לשלם כג( וגו'. קדישים והייתם והתקדשתם כנ( משום והכלהגוי.

 הרשעים, מן ולהיפרעלצריקים

 שלמנ.נו בנטרא ך,( 1ב1". כל רב אמר ,צהק רב גו שמ1אל רב .אטו שלפנ'נ1 בנטראן(
 ברש"י היא וכן מ'.( הערה שם מומרים בדקדקי )ועיין מינכען בכ"י היא הפרדם וכגי'"נאכל".
 שמ ובנמרא ל"ח. ע"ז יבנ( : ל"ה ע"ז י~י( ל"ה. ע"ז י( "ללמת". שלמנינו בגמרא סן(שם.
 ר' מאמר אהר שנשנה רבינא באמר המומר שמעה ואפשר יוהנן". ר' אמר אסי רב"אמר
 נ ל"ה ע"ז בבלי יך*( ה"ה. מ"ב ע"ז הירו'טלמי לשון יג( ביה. הזה המאמר את ותלהיוחנן
 מנכית הוה "איבו שלמנינו בגמרא כטן( וכו'". למ"ד אמי' אמר יוהנן "ור' שלפנינו בגמראכפך(
 יצחק". בר נהמן "רב שלפנינו בגמרא ין( מינכען. בכ"י היא המרדט וכני' מצרי" אבי מתואכיל
 וכן ש"נ סימן בראב"ן וכן "מיניה" דגרמו ורא"ש ברי"ף עיין יךק( הפרדם. כני' מינכעןובכ"י
 לבני פירושו לפי הא לאייבו" נחמן רב "דאמר מ"ש ביאור צריך אך שם. המהרש"אהניה
 לתלמידיו, כלומר להו" "אמר איתא שלמנינו בגמרא ובאמת עמו ידברו שלא ציוה המדרשבירע
 כדאיתע אמר" ערבינא צ"ל ואולי שם. ע"ז כ4( ן ל"ח ע"ז ימן( שם* ע"ז חננאל רבינוועיין
 אבות כנג( ח* כ, ויקרא כנבנ( ה'. סימן ובתחצ"ו צ' מימן הגאונים מע.שה כנא( שם:בנמרא



עא ז"ל לרש"י חפרדםפפר

 והיתר* איסורעביין
 להדליק אמור שבת של אבל "( רשבת טוב מיום נר רליקיןמ
 אמורה טוב יום וביצת ט]וב[ בי]ום[ אמורה שבת ת צ י ב 3( : טובביום

 בקוררום עצים ולבקע ד( טוב ביום בחוץ מים לשפוך ר ת ו מ ג( :בשבת
 אבל שבת לצורך מתירין בשבת שנדר ר ר נ מ( מותרין: ]בשינוי[)שיהו(
 ולא תוקעץ שבת ערב להיות שחל טוב יום : בשב, מתירין אין חולשל

 טעין חרש אחר ישן או ישן אחר הרש יין ]שינוי[ )שיניי( (( :מברילין
 את ן י כ י ל ו מ מ( : ברכה טעון אינו לישן מישן או לחרש מחדשברכה,
 דרבים שדרך מבוי ל כ ל( : הולכת שהרגל מקום בכל טוב ביוםהתבשיל
 עליו, הרבים רשות שאין אבל רלת, או במנעול אלא ה]י[תר לו איןעליו
 תכשיטי ]וכל[ ל( )וע י( פתח: צורת שיהאבו ובלבד מגיא, בקורה אובלחי
 המעשה נשאל שבבר בתכשיט]י[הין, בשב]ת[ לצאת אמורין והטף,נשים

 שאין לומר צריך ואין מחוברין, שהן נומים אפיל]ו[ ואסרו ןקנים שלבימיהם
 קטן *י"( ששנינו, מה הצבור, על שיפרום תינוק ל ע ו י"(מחוברין:

 ואינו שערות. שתי שיביא ער מצות לשאר אבל ממש, קטן ומתרנם,קורא
 שימלא ער י3( כפיו את ולאישא.- התיבה לפני יעבור ולא צבור שליחנעשה
 או נמעך או נרעך או נמצא רבות]י[נה פרשו כך השרץ, ל ע ו *י3( :ןקנו
 טומאה חכמי ירי על למעשה הלכה וכן באלף1 שיעורו נימוק אונמחה
 ואפי]לו[ בפמח אמורות במפינה הבאות יטין ח יג( בשיעורן: ובקיוטהרה
 המקייטן ועובר במפינה, נישורו שלא אפשר שאי הפמח, אחר עדבשמירה
 ת ו י ב ח יד( בבתיכם: ימצא לא שאור משום להם המיוחד בביתאפי]לו[
 באחר שיעורו שרץ, בתוכו ונפל משקה כל בין שמן בין יין בין בושיש
 שיעורי וכל ט(( ואומי. היא במינו שמין אמורין, נתבקען אםבענבי]ם[, שנמ" נמד ן י י . לו( : אמורין מאלף פחות מותרין, והמשקין החביותואל",
 הענבים אם אבל אומר. באלף שאפי]לו[ נמך מיין חוץ בשש'ףם אכילהאימור

 שטן ליתז רוצה אם ה ד ג יק( : פירות בשאר וכן מותרין והן מריחןשלימות
 וארבעה ובעשרים נירותה, ימי בתוך תרחוץ לרחוץ בקשה ואם תתן,בראשה
 ומותר בראשה, שמן ליתן אמור אחרונים ימים בשלשה אבל מטהרתה,ימים

 מירושלמי. כן ודקדקו וכו' מחמיר ר"ג דברים דג' מתניתין 3בי ביצה ור"ז יא"ש עייןא(
 : ד' ביצה בנ( תקכ"ז. מימן או"ח וב"ח ב"י ע"ן להדליק. דמותר נראה ולהרמב"ם להרי"ףאבל
 ל"א. ביצה ד*( לצורך. - שלא נמי הותרה יו"מ לצורך הוצאה שהותרה מתוך י"ב* ביצהנ(
 מימן קדמונום גאונים שו"ת יעיין מתירין. בשבת שנדר נדר דרק מכאן ומשמע קנ"ז. שבתןץ(
 עיין *( י"ד. עירובין פן( י"ב. ביצה ךץ( שם. ומירש"י : נ"ט ברכות ן( : כ"ו חולין ו(יט"א.
 תשובה ובשערי מ"ד, ליק הנאונים תשובת שו"ת עיין יא( ע"ב. מימן ליק הגאוניםתשובת
 מורם ואינו ומתרגם קורא "קטן כ"ד. מנילה 4יא( קט"ז. מימן ברכות הל' ובאו"ז כ"המימן
 דין ונכמל כ"ז. בהערה מ"ש עכו"ם, געולי הלכות לעיל עיין 4יבכ( : כ"ד חולין ינכ( שמע".את
 בהערה מ"ש עיין ין*( שם. ובב"י תם"ז או"ה טור ועיין מ"ג. ממחים פג( זה. במימן מעמיםזה
 צריך המאמר וכל המומקים. בספרי מובא לא זה דין ין(- ס"ט. ע"ז פטן( : מ"ה ע"ז כטן(י"ב.

 היטב1 מ"ב ב"ק עיין הוה עזרא מתקנת חמימה הא ולהוף". לרחוץ לה "ומותר מ"ש גםביאור,



 ז"ל לרש"י המרדםממרעב

 בו שנגע חי בשר ימ( מאדמה: החוף מן ישתייר שלא ולחות לרחוץלה
 ם י ביצ יע( אמור: רותח ואם מותר צונן הוא מבושל ואם מותר,חלב

 כן וכמו אמורות, כולן רם או מהם באחד אפרוח ונמצא ביחדשנתבשלו
 א4 שבר בו ויש החביות בתוך שנפל שרץ כ( לבשולי: אמורההקררה
 פירות ליתן והחביות אמור, פחות ואם ומותר, בשרץ באלף אותו שוקליןיין,

 התבשיל מכומה, והקדירה בתנור ש-ק נפל ואם משקין. לא אבלטותרות
 : מפר בתפימת בתורה לישבע ישראל לבר ר ו ם א ו כ"( : טותריןוהקדירה

 לעשות ואמור כג( עולמית: ה]י[תר לו אין ברבים שנדר ואדםככ(
 את להניק ישראל לבת השות ין א ו כד( מותר: נפש וחיי במועדמלאכה
 אמור כמ( ת, יולדו ו נידה השחי: מבית אלא מחלוקה מלמעלהבנה
 או ספמל רגליה תחת שתתן עד טיט, שיש במקום לטבול וליולדותלנידה
 שבעהנקיים: צריכה דם שראת]ה[ עוברת מ כו( טבילה: לה שיעלהאבן,
 ושבעה: ארבעים ולנדה לזכר הפילה,תשב מ;ה יודעת ואינה ת1 ל מ מ ה וכן(
 שיקוץ, מיטום באכילה ויאמרו התרנגולת תחת הביצים ישהו כמה ערכמ(
 עם הנשים להתערב ור מ א כע( אסורין: ואילך טכאן מותרין ימים נ'עד

 והאנשים לבד נשים אלא עניין1 בכל בין במחול בין במעורה ביןהאנשים
 ישראל( בית )וספרו ל( כתיב, האבל בעונת אם ומה וחומרן מקללבר.

 לבד, ונשיהם לבר דוד בית משפחת משפחותלבדן משפחות הארץ[]ומפדה
 בה: מתגרה הרע שיצר מפני וכמה, כמה אחת על והשחיקהמשתה

 שעטנז*עניין
ותפרן. פשתן של ואחד צמר וטל אחד בגדים שני שנטל מי שאלדנם,ש

 כלאים משום בו יש ללובשו, כדי אחר בנד ועשאי משי של בהוטין
 שאסור; "( ראינו, כר ראו.או

 ]ב[זה )את( 3( זה שדוחק שכיון כן לעשות
 טווי או שוע או מדרבנן לן וקימא ד( ונאמרין. כשועין ג( נעשיןבתפיר]ה[

 המ*והמת תשובת עיין כנא( י"ב. הערה לעיל עיין כן( צ"ז: הולין יפן( ק"ז. הוליןידץ(
 : י"ג מו"ק כנן( ל"ו. גימין כנבן( ת-מ"ז. מימן ה"א הרשב"א ובתשובת רנ"א סימןלרמב"ן
 הרשב"א בשם קפ"ט סימן יו"ד ומיר ז4. נדה עיין .כן( : ס"ו כנןץ(נדה וצב"כ. מקורו לאאדעכר(
 הנמש. בעל במפרו והראב"ד בת"ה ורשב"א קצ"ד יו"ד מור עיין כן( המורים. גדוליבוטם
 זכייה ל( נ"ב. מוכה כנכן( מ"ו. יו"ד ומור ס"ד הולין כנץ( ולנקבה". לזכר "תשב כאןוצ"ל
 בקרא. עפימש"כ ותקנתי י"ב.י"ב,

 ונראה מ"א מימן תשובה שערי הנאונים בתשובת הובא גאין האי רבינו לשון הואא(
 קל"ד סימן ז"ל להראב'ד דעים תמימ שו"ת בספר והובא ז"ל. גאון האי לרבינו שהואשם
 קושטנמינא קדמונים הנאונים מ"טובתשובת מימן ה"א בהאורה ועיין ז"ל. גאון שרירא רבניעם
 כ"ה נ( ובהאורה. דעים בתמים מ"ש עם"י תקנתי בכ( י'. משנה מ"מ כלאים ועיין ש"י.סימן

 נדה ד( ,כשועין". וצ"ל ונאמרין'. כש7ורים "נע,טים נרם, דעים בתמיכם אבל הנאומם,בתשובת
 שיהא עד בעינן .ושאלתם מ"נ, מימן תשובה שערי הנאונים בתשובת שם עוד ועייןמ"א:
 מיפרשא מילתא האי ז"ל האי רבינו השיב נוי, או מווי או שוע או דילמא או ונוז טווישוע

 יעיי"ש. וכו" עצמה בפני הדא .בכל נזרו ורבנן תלתיהון ד4)יכא עד דמדאורייתאבגמרא



גג דמ לרעףי הפרדםספר

 חלוקות טני ארם לוביט ו( רוזניא. זץא אלא חבמים התירו ולא ת( נת.*ו
 תפירה אבל ,( מבחוץ. , לו חגורה שאפונרתו פי על א" זה, גב)י( עלוה
 מ(.אבוי במערבא' דאמר]ינן[ נחלקו הרי . מזה רי"ק שהיה ובמה התירו*לץ
 . רכי,תן בההט ומק"ריניי בטלית פריטין ליתן מהו אמ]י[ זעירא לר' שאל קפרא.דבר

 בו שיש ועוה י( לא*מור. זה כמו דפשטינן מיתר. אמנר[ ושמואל אמור-אמר.ליה
 עין. מראיתמשום

 רבית*נהלכות[
 כדרך לנהוג שאסור ,צ"ל גרשום ר' הרב בשם שלמה רי אטר"(
 י"ב שהוא כמף של זקוק קילוניאה של ליריד שנותן זהן במלכותשנוהגין

 .אונקיות יעג כשחוזרין ליורמ,טא ג( או במגנצא , למלונם ומקבלים אונקיני,3(
 יכול. אינו לו, ואמר גרשום רבינו את יקר בר' יעקב רבי ד( ושאלפשופים.

 ויוליכנה כמף אותו בה נותן שהלוה הסחורה ]את[ המלוה יקבל כן אם.אלא
 המעות שם שיקבל מקום ער מלוה .של כאחריותן שלוחו או עמוומלוה
 אמור. הכי ובלאו ושרי. אונקיות י"ג לוזשיתן

 תורה. ספרעניין
 לאי. ואם בו לקרות כשר אם שיטות מ' של שרובו .תורה מפר"(
 כ( ומתומות בפתוחות מדוקרק אינו אם אבל הוא. שכשר רבותי]נו[אמרו

 סיים שם בתופפתא ' ן( ה"י. מ"ה כלאים תוסמתא ר( שם. בהאורה ליתא ואילך מכאן.וץ(
 כלאים הלי וברמב"ם ברא"ש ועיין כתימיו") נין בה ויקשור המשיחה את יתן שלא"ובלבד
 לר' שאל סמרא דרב "אבוי ה"ד מ"ט כלאימ' ירושלמי ןץ( ש'. מימן יו"ד ובב"י הי"אמ"י

 ומיקמרינין סריניה נו מרימין מיתן מהו דכיתן, בחומ נולתיהומיקמרינון נו מרימין מיתן מהו.זעירא
 שמואל אמור, אמר אבינא רבי אםור, אמר. הונה דרב הונה, לרב רבי חכם א"ל דעמר,בהומ
 בגדים כלאי הלי ז"ל ברא"ש ועיין מותר". אמר ימא רבי בשם אהא בר יעקב רבי מותר.אמר
 ועיין המתירין כרבים הלכה וממילא בלהוד. הונה לרב אלא מהאוסרין נרם דלא לנדהבם"ח
 ברמב"ם. גם ועיין אבינא". "רב וצ"ל הוא ומעות מהאוסרין "רב" דנרם דביצה מ"ק סוףבהנ"א

 מעם נותן הנאון כןן כלאים. הל' ה"יפ"י
 לאסורל

 הקודמ,., בהערה עיין הדין מצד יהמתירןן אף

 .וכו'. ז"ל" נרשום ר' רבימ בשפ שלמה ר' "אמר עע עמוד הנאונים במעשה מובאא(
 יבתשובה עיני בת סי שבסוף בשו"ת ועיין כיה. ג"כ שאוסר ר"ך סימן ח"ג הרשב"א שו"ת.ועיין

 קטן משקל היא בנ( מעא.- סימן חיו"ד אמרים גית וביטו"ת ב' סימן המים שער הסמרשבסוף
 ג( לקקןי וכן עאוקי'את". ובמעה"נ אונקיא. ערך ערוך ועיין חן. מצא ונח פ' מכ"ם ב"רעיי'
 יעקב". ר' "רבינו במעה"נ ן4( שם. במעה"ג לתקן יש וכן "בוורמשא".צ"ל

 שנשאל כ' ל"א סימן השלם הלקט ובשבלי ס"ה. סימן הגאונים במעשה מובאא(
 וקבלה הסומרים בהם ונהנו דברים יש ה"י מ"ז הס"ת רמב"ם ועיין יעיי"ש. וכו' והשיב זאל'לנאון
 איש ממי איש בידםהוא

 והי
 ולא וארבעים משמונה מחות לא דף שבכל השיטין מנין שיהיה

 טימן תורה סמר הל' ויטרי מחוור ועיין' הס"ת. ובראש מ"ב. סופרים . במם' ועיין ששים;']יתר-על
 יו"ד מור עי.ן בנ( שם. ועיהזבפדישה מימן יו"ד במור ועיין של"ג. מימן תשובה שערי ובשך"תוזקיץ
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 בטפר היה טעשה ל( ותטצא: עיין ג( טנחות בטפכת הלכנה[ :כויגנו,
 ואחר הרף בראש אחר ]גידין[, חוטי)ן( בג' אלא תפור היה שלאתורה

 בו. " לקרות שמשוז בר' שלמה ס( רבינו התיר ולא במופו, ואחרבאמצעיתו
 ו( מגילה, במט]כת[ ששנינו ממה לדבריו ראייה והביא ושאלוהו.ובאו
 בחופי הפרה שאם מפר, )ו(נקראת אגית ו[נקראת מפר )]נקראת (( 'מגילה
 מכלל כשר, גידים חוטי .בג' תפרה שאם אינרת, ונקראת פמולה,פשתן
 בט מגי ולא מ( שרימה, תפירה צריך אגרת נקראת שלא תורהרספר
 . ט( נידיםחוטי

 חתנימ ברכתהלכות
 רב 3(.אמר שבעה. כל חתנים בבית חתנים ברכת"(מברכין

 הא ד( אליקום ר' ג( צדק מורה פירש; הכי חדשות. פנימ שבאו והואיהודה
 פנים ז' אותן בתוך שבאו והוא , ז' כל המזון בברכת חתנים ברנת מברכיןראמר
 ביום -בסעודה היו שלאהדשות

 א-

 משום ברכות, ז' לבהך צריכין בן, ביום ובאו ,
 במעודה שישבו אותם א', ביום רברכוהו היכא כי , ב' ביום ליה מברכיןדאינהו
 ובתוך ב,. ביום ולא א' ביום לא היו שלא באו, אם ז' כל וכן ראשון[ן]ביום
 ברכות, ז' חתנים ברכת ליה לברוכי בעי יום בכל חדשות פנים איכא אישבעה
 וכלה, חתז עם במעורד וישבו בשמחה שירבו ס( המשתה ימי ז' לאחראבל
 שכבר צריךן לא המשתה ימי ז' כל היו שלא חדשות, פנים באו אםאפיי
 אם כי לחופה רר היות להתן ]חוכה[ )חובת( דאין המשתה, ימי ]ז'[יצאו
 ראשון יום אלא ברכות שבעה לברך צריך ואינו יותר, ולא המשתה ימישבעה
 אחד יום גרול, משתה יומן תרי דנהיגין אנן כגון מר; קמי בעי ובלבר:
 שבעה מברכין יום באיזה ניעביר, מאי החתן, בבית שני ויום הכלהבבית
 החתן בבית חרשות פנים רליכא הילא שניהם בבית לברך צריך אםברכות,
 היינו מברכין, לשם א' ביום מעורה שעושים בבית והשיב, לא. אי ב']ב[יום
 החתן בבית חרשות פנים וליכא ]ה[כלה בבית א' בךום שבירך גיון כלה.בבית
 דליכא היכא א' ביום אלא מצוה לפי.שאין החתן בבית ברכות ז' מברכיןלא
 בבית חתנים כרכת מברכין ו( רבנן ראמ]רו[ ג]ב[ ע]ל[ א]ף[ חדשות,פנים

 ינט מדנקפ דייק והרמב"ם לא. או תקנה לו יש אי הראשונים פלוגתת שם ובב"י רע"המימן
 אמאי וכו' שבלה תורה פפר שם בנמרא מדקאמר ל"ג. מנהות עיין נ( תקנה. לו דאיןטשטע
 מהתכש ראייה לו."להביא למה עיון צריך לי ויש יעיי"ש וכו' פתוהות והכא מתומות הכאהא
 ובשל"ה הגאומם במעשה מובא זה נם ך4( 1 : ק"נ דף שבת בממכת היא מפורשת ברייתאהא
 במעה"נ כ"ה ןק( הנאונים". "תשובת דבריו במוף וכ' צ"א(. )עמוד קי"ם סימן במח"וו וכןשם.

 עפ*י תקנתי ן( י"פ. מנילה ו( ". ר' לפני מעשה "ובא כתב שם במה"וו אמנם שם;ובשל"ה
 תרה"ר עיין כם( גידין". מו' וצלימה "תפירה במה"וו לק( הנ"ל. בממרים וכ"ה שלפנינו,הנמרא
 נ', סימןבשו"ת

 פי על במנימ התיקוטם ועשיתי מ"א, מימן בתוך הנאונים במעשה הענין כל מובאא(
 וכו' והוא ד"ה. שמ כתובות תום' עיין ו4( הלוי". אליקום "ר' במעה"נ נ( ז': כתובות :כ(שם,

 בבירן דאמי והא : ז' כתובות ו( בשמחה". ,שיתברכו במעה"נ ןץ( שם. .פ"ק אשר"יובהנהות
 דוקא. לאוחתנים
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 )ארבעה( ביום הכלה להוליך ריינומ בנהר מנהג כן על ]חתנים[.)חתנות(
 ברכת לשם ]ומברכין בו חתן שרר אחר לבית[ או ]חתן לבית]הרביעי[
 לר'1 דנכנמת בלילה מעורה להתחיל במקומינו נ-ו.הגי,ן ועורחתנים[:

 אם נישואין, ברכת עשו ולא אירומין מעורת אלא (( עשו לאועדייי
 ואטר לאו. אם לילה ]באותה[ )באותו( חתן בבית ברכות ז' לברךצריכין
 )שהשמהה( הכלה נכנמה שלא ער ל( נישואין ברכת מ( עשו לא רערייןמאחר
 )במעונו( י( ברא ואשר במעונו שהשמחה אלא מברכינן לא הילכךלחופה,
 ]קודם[ לברוכי מיחייבי באמינט]א[ שערי רמו מכד י"( ]רהא[ לברוכי,צריך
 אי הילולא מחמת שמחה עבדי אי ולאחר.הלולא[ במעונו. ]שהשמחההילולא
 אי ואילך מיכאן ברא, ואשר במעונו שהשמחה מברכין חדשות פניםאיכא
 במעונו. שהשמחה לברוכי בעי חודש  עשר  שנים  ער  אפי'  הילולאמחמת

 לר'ז הנכנמת בלילה ברכות  ז' לברך מקודם נהיגי דהוו האי ליוכדמרומה
 שמברכין וכשם  יומא. בתר שייכא דליליא מבירי דהוו טעמ]א[ האימשום
 בלילה, מברכין כךביום

 מילה.עניין
 ]ומוהלין הכנמת בבית התינוק  שמוהלין זה מהו  3( מילה. עניין"(
 אותה תינוק, של בשרו ב( ואת.  הרם  את ומכמין המים ועל החול עלאותו[
 אם כי אימור אינו כן עשה לא אם שאפי' ד( כלום. בכך אין ג', ליוםערלהן
 מברך אין אבינן[, אברהם של ]בבריתו להכנימו כשמברך ן ב ה י ב א ו ס( ,מנהג
 עובר מברך כולן המצות כל ו( חכמים שאמרו פ]י[ ע]ל[ וא]ף[ מילה, לאחהאלא

 וא]ם[  ז( מילה. קודם ]בבריתו[ להכנימו לברך לו היה נמי הכירעשייתן,
 איהו נמי הכי )הם( לפניה, אלא אהריה מברך שאינו מילה והלאת]אמר[,
 אפשר ואי במצוה  עוטק  רמוהל  מילה,  שאני  לך, אימא קודם. הלהכנימוליברך

 עשו לא "דעדיין במעה"ג ןק( ניעואין", ברכת ולא אירומין ברכת עשו רא "ועדיין נמעה"גז(
 תיבח: וסגרתי לחופה", נכנמה לא הכלה עעריין במעה"ג טפ( נישואין". ברכת ולא אירומיןברכת

 ועין ח'. כתובות יא( היא, דמוכח שמעות זו תיבה סגרתי י( במקומו, שלא שהיא"שהשמחה"
 ובעויפה וכו' ולא ד"ה : נ' ברכות ותום' וכו' מכי ד"ה ח; ע"ז ותום' וכו' רמו מכי ד"ה שםרש"י

 ? שם כתובותמקובצת

 ו*ש מילה. ענין הפרדם ובליקומי מ"ד מימן הגאונים במעשה הובא הזה המאמר כלא(
 מנא זאת ותשובה שאלה בן( הבאות, בהערות אציין כאשר ראשונים של במפרן שמובאממנו
 ובטח19 מילה הל' במדרע"ג ועיין צדק, כהן לרב י"א סימן ה' שעי צדק שערי כשו"תנם
 ומקודו מילה דין -ח"ב העמור ובעל ג' סימן מילה הל' ובשל"ה תרכ"ה( )עמוד תק"הסימן

 השליעף". יום עד שמהל הבשר "ואת במעה"נ ג( פיהמי על והתיקונים פכ"מ.בפרדר"א
 בשעיצ היא וכן לזה", זה בין אימור "שאין וצ"ל לזהג, זה בין שאין כלום כך .אין במעה"גו4(
 יב בשם ד' מימן מילה הל' ובשל"ה ד' מימן ה' שער צדק .שערי בשו"ת נם מובא ן:(שם,
 מימן ובאו"ז תרכ"ב( )עמוד ת"ק מימן ובמח"וו , מילה. הל' צמדרע"ג ועיין וכו' נאון שלוםשר
 שם. ובב"ה בב"י רם"ה מימן יו"ד ובמור וכו' הבן אבי ד"ה קל"ז: שבת ובתום' ו' אותק"ז

 בהערה הנ"ל במפרים עיין ן( אחרים, במקומות ועוד ל"פ, מוכה ן( מיהם. על בפניםוהתיקונים
 ברור* יותר בלשון זה מאמר שנכתבה'
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 שמים שם מוציא נ~צא ה~ילה, תקלקל שמא איהו, *ם אבל ברכה.בלא
 ותקיעא. שהיטה תאמ]ר[, ואםלבטלה.

 "שח~טה תקלקל שמא תיחוש נמי
 דמיין לא שרפר. לתקיעת נמי ]ו[הכי )והם( יבטלהן שמים- .שם מוציאונטצא
 א"ר ביד מלותו הבן אבי -אצל לתקן: ויכול בידיה דאיהו . להאי, תרתי.'"נך
 ח(: יש'בות בשתי מנהג וכז מילה. לאהר להכנימו מברך הילכהמיא,

 וידוי ולומ. ומליחות ררחמי פפוקי להתפלל מהו בתשר" וג' בתמוז י"זטנון: צבור תענית ביום שחלה מילה יהורה, בר' יצהק מרבינו , א'לה ש .נ ה ל י א ש ע((
 הילר, חם או המברך, אותו וטועמו היין[ ]על מברך ואם אפים, ארךגאל
 שמתפללין במקומותינו נוהגין כך ]ה[מילה, יום על ]והשיב[ טע~מה. שיעורו:מה

 ומנהג תחנונימ. ירא רחום והוא אומר ואין וידוי ואומר מליחות]בתעניות[
 בשמחה אותה עושין ועדיין בשמחה קיבלוה מ*לה ומצות י( היא, תורהאבותינו
 רחום והוא לומר נוהגים אין לפיכך וגון. אמרתיך על אנכי שש י"(כדכתיב
 מליחלת לנמרי להפמיק צריכ*ן ואין במקצת שמניחיל ]ודיי[ )וידוי( ינזוההנוניננ
 תורה והמנהנ מועמו. ואינו היין על מברך צבור ושליח אפימ, ארך ואלווידוי
 דאתי לינוקא, למתניה *?כ( דלא תענית[ ]ביום למועמו צריך שאינוהיא,

 בעיא כי רינוקא אימא לישתייה ולא יג( לאורתא, ער לשהוייה אלאלמימרך
 זמן לימרי 'ד( ה]כ]פורים[ ב]י-ם[ מדאקשינן דמי, שפיר אחרינא ליהפעים. כי שיטעום, צריך המברך "יג( דאמרי]נס, ג]ב[ ע]ל[ דא]ק[ בתעניתא.למיתב
 למימרך, דאתו ומפרקים, לינוקא, וליתביה טובים ימים כבשאי הכומעל

 אחרינא מעים כי למימרך למיחש דליכא ה'כא אבל למימ*רן דאתישעמא
 על ימן אומר אין ה*פורים וביום טז( הכיפורים(. יומ )הלכת טו( דמ'.שפ*ר
 למימר וליכא היום. ק'רי'ט מ.טום למ.טתייה דצ*יך ט-בים, ימ"ם כב,טא*.אלום

 כמה וששאלתם אפ'ט*. רלא הבפורים יום ]ד[מוצא* לאירתא עדילי'שהייא
 ליוטא הכי ואפ*' ליגמ.ו. מלא רבעינן, ין( ה,א מקרש גלי טעימה,ל,עור

 היושבת ]איטה[ ין( דאמ*ןן פ" ע]ל[ וא]ף[ יח( למוטעם: אמורדתעניתא
ן

-

 תק"מ מימן במח"'ו גט מובא ין( ט,. יע'י" *"[" יאו' י*.דאי ר" כת* ,וכ' סיים בשל"*ח(
 יהודה". ב"ר יצחק רבינו דודו בן את מכיר ב"ר מנהמ ר' שאל זו ;,שאילה בראשו שמנננ~ב
 עירובין מרדני ה'ל ד' מימן מילה והל' רע"א סימן תענית הל' ובשל"ה ק"מ, סימן היב או"1איץ
 הע~ור ובנעל וכו' וליתן ד"ה קל"מ. שבת ותום' וכו' ודלמא ד"ה : מ עירובין ותום' תצ"השומן
 והתיקונים תרכ"א. ובטימן תקנ"מ סימן או"ח ובמור נ"ב. סימן הר"ן ובשו"ת המילה, שער"0ב
 עפ"י תקנתי יבנ( קס"ב. קי"ט, תהלים יא( שמ, ,תום' רש"י ועיין ק"לו שבת י( פיהם.על

 "ולישתייה המו"ל הגיה במעה"ג יג( הנ"ל. בממרים היא וכן צ"ל."למיתכיה". *י:ב( הנ"ל*המפרימ
 עירובין יך( נ"ב. ברכות *יג( הנ"ל. המפרים בכל ~תא כן כי בהגהתו, וטעה דינוקא".אימא
 עניין שהוא והשב הכימורים", יום ;,הלכות תיבת המו"ל כאן הציג קושמא בדמום :..כפך(ט

 ומעו יוה"כ, הל' אצל והציגו המאמר את שלקח וורשוי, בדמום המו"ל עשה וכן לעצמו.בפני
 בהערה הנ"ל הממרים בכל היא וכן מילה, להלכות שלמניו להמאמר שייך הזה דהמאמרשניהם
 דף הפרדם ליקומי ועיין לאחדג המאמרים את וחניתי בממנרת האלו תיבות ב' את סנרתי כן ועלט'.
 קמן, כוכב "דמי" תיבות אחר הצינ וורשוי בדפום והמו"ל הפעם. עוד הזה המאמר .שהביא*יב
 עיין .כזז( המאמר. מוף זה בשביל הבין ולא ללפניו, מחובר לאחריו הנאמר דזה ידעילא
 במה"ו ליתא ואילך מנאן ידץ( ק"ז. פמח*ם ין( .קי"א.. טימן ורקה. תשכ"ז מימן יומאטדוכי
 ה"א. פאח, ]דרים- ירושלמי י"ד. ברכות *כפ( יהודה'. בר "יצחקטסיים



עו ז"ל לרש"י הפרדםממר
 בלא בעלמא טעיטה מילי הני כלום. בכך ואין תבשילה את טועמתבתענית
 מלא בעינן לטברך ]הכא[ אבל כלום, בכך אין קימעא בולעת ועםבליעהן
 כ4 הכיפורים יום לגבי כדאמר דעתיה, מייתבא לוגמיו דבמלא ]לשתות[לוגמיו
 מחך באב בט' חל ולד של שמיני יום ואם כה( חייב: לוגמיו מלאשתה
 חצות. עד להמתין יש או לארתרן )או( ]קינות[ לאחר אם אותו,מוהלין
נוהגין

- 

 אבילות, חל )לא( עדיין שעות ו' דקודם מוהלין, היום טחצות בוורמשא
 וביומ אמרתך. על אנכי שש כנ( שנ]אמר[ תורה כמו בשמחה קיבלוומילה

 כג( ומוהלין מוסה שמתחילין קודם תורה מפר קריאת לאחר יוצאיןהכיפורים
 כך( מומת. תפילת ומתפללין הכנמת לבית נכנמין כך ואחר ומוצצין[.]ופורעין
 להכניש לומר צריך אינו השפחה, בן את ל מ ה כת( ומוציצין.( ופורעין)ומוהלין
 אבינו. אברהם שלבבריתו

 יבמה*עביין
 אומרת -יהיא מופנה, ואחד נשוי אחר- אחים לשני שנפלה ה מ ב י"(

 .כף ]ליבומי[. רוצה ודנשוי רוצה אינו והפנוי לפנוי. אלא בנשוי אפשי.אי
 ער כתובתה, לה נותן אן ליבמה הפנוי רוצה אם כ( עמד. שהדיןראינו
 שנוחנק מלמד אליו, ודברו עירו זקני לו וקראו ג( רבנן, אמר דהביגמירא*

 זקן - הוא ןק4נה והיא ילד ]הוא[ היה ]שאם[ כיצד, לו. ]ה[הוגנת עצהלו.
 ולג ]ש[כטותך, אצל כלך זאת אצל לך טה ד( לו אומר]ין[ ילדה,והיא
 ד[לא. ,וכיון מ( הכי, היא דמילתא אורחא אלמא ביתך. לתוך קטטהתכנים
 ו(. לה וחןלץ גמירא עד ]כולה[ כתוב]ת[ה לה .נותן ליבמה מופנהבעי

 רוצה שאינה ינמה וששאלתם בם* י ת ה ל רוצה שאינה יבמהק(
 חכמים, חלקו דברזה כי'(( ראינו כר לא* או מורדת דין בה נעשהלהתיבם,
 שאומר]ה[ המורדת כי לדבריו. ראייה דביא ואהד אהד וכל הרבה.וגאונים
 הכתובה את ומפמדת אביה טבית עטה שהביאה טה נומלת בבעלי אפשיאי
 כלום מזה נטלה ואם משלו. שנתן טה וכל בעלה לה שכתב טה ל כואת

 אדעתא אלא אחרינא, גכרא גבי דמיזל אדעתא לה נתן לא כי ממנה,טהציאין

 בשלימ עיין כנ( קס"ב. קי"ט, תהלים כנבנ( צ"ו. מימן ה"ב או"ז עיין כנא( עךנ:כ(.יךמא
 ובווד%4_ מקומו, לו אין מוסף" תמלת .תיבות אהר כי מה, ותקנתי אלו. תיבות . ךליתאובמעה"ג
 רם"ז. סימן יו"ד פור ועיין ביטל"ה. זה מאמר ליתא כוץ( לכאן. וצרף 'הקודמתהעיה - עיע כנך( שם. הפרדם בליקופי לתקן יש וכן -שמה. התיבות וסגרתי לו. הראוי ממקומומטמם

 זקוצ"5, הילאי לרב ומיוהם זה דין מובא נ'ב סימן ראשון שער צהק שעיי בשו"תא(
 והקרא-דבריע : ק"א יבמות נ( שם. לתקן ויש רבנן. אמר דהכי עד מכאן חסר צדק בשעריננ(
 אצל לך מה ילדה אצל לך "מה שלמנינו בגמרא ך4( שלמנינו. הגמרא עפ"י ותקנתי ה.כה,

 "מה שמ לתקן ויש 1 זקנה" אצל הלך ילדה אצל לך "מה בטעות איתא צדק ובשעריזקנה".
 "ומשתרייא סיים צדק בשערי ן( .שם* צדק בשערי עמימאש תקנתי ןץ( זקנה". אצל .לך

 סימן הרשב"א ובשו"ת נ"ב, כלל הרא"ש ובשו"ת שם וברא"ש מ"ד. כתובות עיין ז(לעלמא".
 צ"ל *ן( שם. ובב"י קם"ה מימן אה"ע בטור בארוכה ומבואר ור"ת, אלפם רב מלוגתתתת"ב
"בדב.".



 ז"ל לרש"י הפרדםמפועח

 מ( להתייבם. ]רוצה[ שאינה היבמה ]ה[דין, שכך אחד גאון ואמר קםיה* ,למ*קם
 רמינהגא המקום, כמנהג נעשה שאומר ויש כמוררת. רין אין שאומ]ר[ויש

 קטפמק וצאל האיי רבי]נו[ שהוא הראשון רברי את אכריע ואני היא.טילתא
 בכך. יום בכל וטעשים לןן מבירא והכי מורדתכרין
 התשובה וזאת מ( יבם. שומרת שהיא בעור היבמה שקידשמי

 היבמה אותה שקידש עסק על מוריעים הננו שבאישפורא, רבותינושהשינו
 תורה ]כקירושי[ )בקידושי( קידשה' אם המכטנו יבם. שומרת ]שהיא[בעור

 צריכה ]בעניותינו[ )בעוונותינו( כמק בשוה או בכמף הכמים ]כתקון[)בתקון(
 למרינת בעלה שהלך באשה דמיחלפא משום עולמית. עליו ואמורה גטהמינו
 ]המקום[ כמנהג אם כי תורה ]כקידושי[ )בקדושי( קידשה לא ואםהים.
 גט.  הימינו צריכה אינה יד, תשומת לשם ראשה על )ו( כפה )על( להשנתן
  לעשות  שנהגו  מכיון  )אם(  כי  עולמית. לו תנשא לא  בךון  פךין  עךלןואךחז
 ומכוער הואיל גמוריןן קידושין במקודשת  מיחלפא  קירושין  במקום להכן

 תצא.הרבר
 ידך הריין, לפני אחד ]אמר[ ליח. -ש )עושה( עושה וכיצדע(
 שליח לעשות רשות לך ויהיה כשלוחי, ]ושלוחך[ )ושלוחי( כפי ופיךכידי
 לכל ]להנשא[ מותרת שתהא לידה נטה שמגיע עד י( שלוחימ קןער
 שתחפיץ.מי

 פ]לוני[ איך וגו'  ערות  זכרון  כך,  כותב  לאשתו, גט השולחי"(
 וכתבו ,כות של לשון בכי ממני וקנו עדים עלי הוו ]לנו[  אמר פ]לוני[בן

 בלבב  אלא באונם שלא נפשי ברצון שרציתי מחמת לפ]לומ[, ותנווחתמו
 פ]לוני[ בת  לפל]וןנית  הגין  ךזה להוליך שליח ומיניתי]ו[ חפיצה ובנפש.שלם

 כעשייתי ועשייתו כפי. ופיו כידי ידו ויהיה בידה לה ויתננו פלוני[,]במקום
 פ]לונית[ ליד הגמ זה רמטי עד שלוחים קן עד כשלוחי ושלוחו כדבוריודיבורו
 מן וקנינא שתחפוץ אדם לכל להינשא טותרת שתהא פ]לוני[בת

 פ]לוני[  .
 פלוני בת לפלונית פ]לוניבן

 לבר שאירע מעשה אליקום ר]בינו[ ]צדק[ מורה מפי ת.י ע מ ש 1י3(
 אותו אם כי אחר יבם לה  היה ולא משומד, יבמה  שהיה יבם, בשומרתמינן

 וכך חליצה. בלא יג( להנשא פטיוה ולא ממנו חליצה והצריכוהמשומדן
 אהת[ ]אשה  אח(  )אשת כי למעשה. הלכה וזכור במגנצא, מעשהראה

 אחר ליבם ליזקק והצריכוה בנים, בלא )כ(]ב[שמדותו ומת בעלהשנשתמר
 בשמדן, שמת וה ומה ולמר, דן  אתה ]ו[מיכאן חליצה. לה  שיתןמיתתו

 קנ"א. קמ"ב, פ"ה, פימן גנוזה ובחמדה הילאי, גירב ל"ד מימן ד' שער צדק שערי עייןה(
 והתיקוניכם מ"ח. מימן הגאונים במעשה מובא *וץ( צ"א. מימן קדמונים גאוניכם ובשו"תקנ"ב,
 קנ'ט. מיטן ~שה"ע ובטור י"א. ןמימן ראשון שער צדק ובשערי צ"ב. .יבמות ועיין פןו.על
 להו ,דניחא במעה"ג י( שם. פי על והתיקונים מ"ח מימן לשם הגאונים במעשה מובאסן(
 במעשה מובא יבנ( שם. פי התיקונים.*על ו ע"א מימן הנאונים במעשה מובא יא( וכו'".שימע
 צדק ובשערי תר"ה מימן ובאו"ז, תנ"ו* מימן ד*פ ב"ב מהרם שו"ת ועיין מ"ח. מימןהנאונים
 כ"ז רמז החולץ פ' ומרדכי אביתור* בן יוסף לר' כ"ח ומימן פלטוי לרב כ"ט מימן ראשוןשער

 במעה"ג יג( פיהם. על עשיתי בפנים והת'קונים קנ"ז מי' אה"ע וב"י 'ק"ו רמז שםובהנמ"ר
 לבעלה".*להנשא



עט ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 הקים למען לחליצה, אשתו את הצריכוה בתשובה, לחזור יתכן לאולעולם
 זמן כל עדיין, לחזור בידו שיש שנשתמד יבם זה ש]כן[ וכ]ל[ לאחיו,זרע

 וכן חליצה* בלא ממנו[ ]יבמתו יוצאה שאין ' שכן כל לא הי, עדייןשהוא
 וו/'5נו1* וג.1/עו .(..4..(... וקוצלומי עליו ובדק טורי ו-ורד:יל(

 רבותי]נו[ בפני ]שחלצו[ ראינו רבות פעמים ל, ע נ מ ת צ לי ה"(
 מפמיק ]יהא[ )היה( שלא מקפידים והיו הלכה, בדבר הבקיאים 3(הקרומים,

 אם ואפי' דבר. שום ולא אנפלייא לא המנעל ובין הרנל בין דבר[]שום
 שלא כדי אותה וזורקין האימרא חותכין והיו מלמעלה. חפות המנעלהיה
 הרצועה ותוחבין ]המנעל[ מנקבין והיו הרנל, בשר כנגד כפול העוריהא

 והמנעל. הרצועה[ ובין הרנל בשר בין דבר שום יחוץ. שלא כדי]בנקבים,
 מרבותם. ורבותם מרבותם קבלו ]וכן[ ז"לן ]רבותינו[ הנהינווכך

ג(
 כל-

 כל מוף ער מורעי נו מן דנפקין ומודעי[ ]דמודעי, ומודעי מורעי, ד]יני[
 מתנה על אני אנום ואמר מודעא ממר מודעי, פ]ירש[ הכין ]מודעי[,מודעי.

 מודעה וממרתי הייתי אנום לעדים אמר . דמודעי, ]ו[מודעי נותן. שאניזו
 מודעה מומר אני והרי מודעה, אותה שאבטל עכשיו ואונמיני לזה,ונתנלה
 על מודעה תהא אותה אבטל שאני פי על ]שאף מודעה אותה עלבפניכם
 . סבטלה. אני שבאונם "ורעה[אותה

 הא - כי מודעי, נו מן דנפקין ]ו[מודעי
 א]ת[ רבא ואמר בה, מגבינן לא טמירתא מתנה האי ר( יהודה רבדאמר
 ]כיצד[, ו( לחבירתא. מודעא הוא )אלא( ה( בה מגבינן דלא נ]ב[ע]ל[
 וכת]ב[ מתנה, שטר עליה לה וכתב לשמעון משדותיו אחת הקנהראובן
 כל כן, שעשה כיון ליה, וכתיבו איטמרו זילו ראובן להו אמר ]בו[ן)בא(
 מתנה בהן שכתב פ]י[ ע]ל[ א]ף[ אחרישמעון, לאחר]ים[ ראובן שמקנהמה
 לכולייהו ומבטלי שטר בהנך מנבינן לא בשוקא וחתמוה כתבוה ולאמתם
 מאותו מתם דכתיבי מתנות כולהו ונמרו דראובן דעתיה אומד בתרואזלינן
 ]כן[ טמירתא מתנה שטר שאיתו וכשם לשמעון, שכתב ראשון מתנהשטר
 כך במתר שזה כשם כלומרן מודעא, והוויא מתם, הכתובות האחרונותכל
 ואמר שדהו על הלוהו ק( ששנינו כאותה פי' באממכתא דלא במתר,אילו
 שלו. הוא הרי שלי, הוא הרי שנים נ' עד מיכן לי נותן אתה אין אםלו
 לא אם לו אמר שליש, ביד שטרו את והשליש חובו מקצת שפרע מיוכן
 לעשות בידו שמומך הזה כעניין שטרו לו תן ]פלוני[ )פ"ל( יום עד מיכאןאתן
 שטרות. תיקון כנון דשטרי טופמא ה( ומקני: גמרולא

 במבוא ועיין עמהם". וברכה שלום ועלינו השלום עליהם צדק מורי כאן "הורו וכן נמעשה"גיך(
 הקדומימ "רבותינו במעה"ג בן( שם. מי על ותקנתי ע'. מימן הגאונים במעשה מובאא(

 שמביא ז"ל הגולה מאור גרשום ר' 'תשובת והיא ע"ג מימן הגאונים במעשה מובא נ(נ"ע".
 רגמ"ה תשו' עם"י מנרתי זק( מ': בתרא בא ב ןא( מיהם. על והתיקונים דע. בערךהערוך
 : מ"ה ב"מ ן( רגמ"ה. תשו' עפ"י הוממתי ר(- שם. במעה"ג להגיה יש וכן שמ. בערוךהמובא
 כאן חמר נראה וכמי שלמני". זו שמרות תקון כגון דשמרי "מופמא הכי איתא במעה"גךן(
 שפר הוא כ"ה שטר מ"ד עמוד ברצלוני לר"י השמרות בממר ועיין דשמרי. טוממא דיןטעניין
 שטר.הטמסת



 ז"ך ררש"י הפרדםספרפ

י  חליצה*עניין
 ]היא[. לווחת משנה חלוצה בת ועל נתן, מר' מנחם .ר' שאל"(
  הוא בקרוביון  אסורה  והיא  בקרובותיה  אמור  הוא  ליבמתו,  החולץ נ(ונמרא,
 ג( בנה ו]ב[בת בתה ו]ב[בת ]ו[בכתה  אביה ובאם אמה ובאם באמהאסור-
 ב'. של[ ]שאילות א,ודות ועל ה( ותמצא,[צ -ד( במסכת ועיין]וכו'

 אהים  לשאר  האחת  חולצת  אם  ונתאלמנו  אהים לבי  נשואית  שהןאחיות
 חליצה,. בלא יוצאה יבמה ראה ]מי[ )מה( וכי  נימתפק, מה  פירשת)ה(]ו[לא
 ושמא אחיו, פמירת תכף ]האחים[ )יאחיו( קטן שנולד במקום ]אפילו[)אמור(
 והשני אחיות שתי נשאו . והראשון והשלישי ]ה[בכור, היה הראשוןנמתפק,
 הגדול,. לפני א'שתו ונפלה השלישי, ונפטר נכריות שתי נשאווהרביעי
 לחלוץ ולא ]כיבמה[ )ליבם( יכול ]היה[ לא והוא בנרול, שמצוהלפי
 תיפטח כך הגרול, מאחיה]ם[ היתה ופטורה  הואיל  אשתו,. אחות מפנילה

 מהם ב' ו( אחין, דן בפ]רק[ רווחת משנה הרי ושלום, חם  אחים,משאר
 ]יעשה[ )ועשה( אחיות מבעלי אחד ומת מופנה, ואחד -אחיות ב'נשואין
 וכן  ליבמה,  עליו  אחותה  נשוי  שאינו  אח להן ויש הואיל מאמר מופנהבה
אהי. ומת נכרית נשוי ואחד אחיות ב'  נשיאין מהם ב'  אחים, ג'  ז( משנה,עוד

 של ,אשתו ומתה אשתן. את נכרית ]נשוי[ )שני( וכנם  אחיות  מבעלי
 ונאסרה  הואיל  עילמית,  עליו  אמירה  וו הרי נכרית הנשוי ]מה[ כך ואחרשני
 האחין. אותה מ( שחולצין ראיות ויש מצינו, מקומות ובכמה אחת. שעהלו

 אינו הוא .והשלישי הואיל נמתפק, ואם  וה.אחים. לשאר בנים בלי.שהוא
 )ליבסן יחפו" אם ולהוריעו  לו  לשגר  צריכין  אחרת במלכות אלאבמ"ומה,
 שבמקומד:. רביע' ]זה[ יחלוץ מעכב, הוא ]ו[אם  לה, לחלוץ אן]ליבמה[
  הבעלים  אלו שמתו ונתאלמנו,  אחים  .לב' נשואות  שהיו  אחיות ב'שאל, וי  השואל  לי,  וכמרומה חליצה. בלא לצאת יכולה אינה הכל]ו[לרברי
 ]ה[אחימ לשאר האחיות ונפלו  נשואות(,  )שהל  ל( .  אחיות לל'הנשואין

 והאחר)ו(ת האחיות, מגלו אחת. לחלוץ אחים שאר יכ~לית אם לייבוםנכריות הנשואי~
  לאחך  אפשרן  שאי  אחתן, יזה  אחת  זה חולץ  או מהחליצה,פטור)ות(]ה[

 יחלוץ  או  הייבום ומן החליצה מז פטורות ולהכי אחיות, לשני מייבםלהיוה
 מהם.אחת

 מודעה*הלכוה
 מתא' של ישיבה ראש צמח רב מר של ה ע ד ו מ ל ו ט י ב ן י ד"(
 בלולי קרואן מרינת של והלמירים וזקנים  החכמים וכל  פירשמחמיא

 עפ"י הוממתי ג( מ'. יבמות בן( ט"ג(. )עמוי מ"ז מימן הנאונים במעשה מונאא( תורה-
 שם. פי על הם והתיקונים מ"ז, מימן שם הגאונים במעשה מובא וץ( שם. יגמות ך4(המעה"ג,

 אלו תיבות ב' קגרתי מן( האהת". "אותה הגאונים במע~שה וץ( ל'. יבמות ז( כ"ו. יבמותן(
 שם. הגאונים במעשה ליתא .וכן כמיותרים,דנראים

 חמידה ועיין ' נחשון. רבינו הרב שם על כ"א טימן ומערב מזרח נאוני בתשובות מובאא(
 י"בי מימןננוזה
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 3( באונמיה *דענא ביה, .וכת]וב[ חברו על מודעה שממר ישראלוחכמה.
 בכך זה, של]וני[ על בפנינו מודעה ממר וזה ג(, פל]וני[ ב]ן[)ו(]ד[פל]וני[

 ]לא[ ד( למה המודעהז לבעל ואמרנו, לא. אי ממש בעידותן ישובכך,
 ואמר, באונמר. יודעים שיהיו פל]וני[ ב]ן[ פל]וני[ בפני זו מודעהטמרת
 מורעה[, ]שממרתי דיני בעלי וישמע הדבף, יתפרמ]ם[ שמא הייתימתיירא
 ראינו מצינו כך לא. אי בדבריו להוש יש השתא דבר. כלום לידי יעלהולא

 שהיה פי ע]ל[ וא]ף[ ה( בטרלה. עד;יתן באונמו יודעין היו , שלאשכ]סוז
 בנהרדעאי. אמרי כן כי העידו. שקר עדות באונמו יודעין שאינן כיוןאונם,
 היא, בטילה ]דפלני[ באונמיה ידענא אנא ביה כתב דלא מודעה כלו(

 שביד בשטר יש אם אבל ז( ממש, בדבריו ואין מודעה, אינה שלוומודעה
 ומבטלין שלנו בשטר כותב]ין[ שאנו כשם ותנאי מודעי ביטול כתבהבירו
 באונמו יודעין ש)אין( ח( פי על אף מורעי כל מוף עד ותנאי מודעיכל

 שלו מודעה ]ביטל[ שכבר כלום, מודעא שטר שוה אין הוא, שאנוםומעידיז
 הועילו מה כך, אומר]ים[ אנו אין שאמ חבירו. שביד )כ(]ב[שטרכתובה
 ש)ה(כל בטילין, שבעולם שטרות כל וכבר ]בתקנתן[, )בתקנתו(חבמים
 עליו מוציא ]למחי[' אח-, שטר שום או לחבירו פשרה או שוברהכותב
 שמקדימין ל( פי ע]לן שא]ף[ כז כמו נמי נשים גיטי ואף ומבטלו.טודעא
 מודעא, טוציא למחר לאשה ונותנין גט וכותבין ותנאי מודעי כל הבעלאת

 *י( אמר וכבר י( ממזייז.  כלהעולם  הגטומתמלא ומבטל נתתיו בא;נם בו,וכותב
 כשר, מעושה גט י"( גמרי]נן[ ותו וכו'. אגיטא מודעא רממר מנגידרב

 לח,ור יכול ואינו העדים בפני שלו המודעא מבטל מיד אני רוצהלכשיאמי
 )כ(]ב[שטרות אנו שכותבין זה בדבר יכ( הכמים שעשו ותרופה תקנה הלכךבו*

 שביטל מודעא,שכיון לשטר ולא לערים לא להוש לנו אין ]הלכך[ מודעות,ביטול
 וכמו כלום. בדבריו ואין מאליו המודעא בטל חכירו ביד עליו שיש בשטרמודעי
 ושמאל: ימין לנטות דרך ואיז יג(. הבתים חזקת פרק בתרא בבבא כתבכן

 שאלו לו( ]ולדה[. )וילדה( יד( שמתה אלמנהדין

 קטן .כוכב כאן הצינ ווארשוי דמום והמו"ל שם. גאמו"מ בשו"ת היא וכן "ימלוני", צ"לב(
 דמלוני, באונמיה "ידענו שם גאומו"מ ביט4"ת כמואיט וצ"ל כאן הפר ג( מירו,טיה, וצ"עדלא
 טמר למנינו בא זה שמלוני ודעידו, באו מתמא אלא באונסיה מהדו הנך ידעו דלאהיכא
 כל וכן הנ"ל גאומו"מ השו"ת עמ"י תקנתי ד( לא"* אי ממש בעדותן יש וכך, בכךמודעה
 עם"י לתקן ויש שם, ומערב מזרה גאוני בשו"ת עיין וץ( שם. מי על עשית' במניםהתיקינים

 דכל סובר הגאון והנה מודעי'. בימול דין ! כ"א ערכין עיין ן( מ. בתרא בבא ר( כאן.מ"ש
 והולק נ"א, מימן בב"ב מ"ג הרא"ש דעת וכן אנום. שהיה שיודעין אף מועיל מודעיבימול
 קיימת המודעי מודעי -כל בטל אמי' האונם מילוק נתברר שלא שכ"ז שכ' העמור בעלעל

 "אעפ"י כאן וצ"ל הקודמת בהערה עיין וץ( ר"ה. םימן חו"מ מור ועיין האיי. רב בשם כןוהביא
 את שמקרין "אעם"י שם, גאומו"מ בשו"ת כש( שם, גאומו"מ בשו"ת היא וכן באונמו,"שיודעין
 תיבת עד מכאן י( וכו'. מודעא" שטר עליה מוציא למהר ונותנים לאשה גט וכותביןהבעל
 גאוטו"מ בשו"ת יבכ( ! מ"ה ניטין 4א( נ"ב. יבמות *ו( שמ. נאומו"מ בשו"ת ליתא תקנההלכך
 עד. ותנאי מודעי כל ומבמלין שובר בשטר אנו שכותבין זה מודע' לשמר הכמים "'טעשושם,

 שערי בשו"ת עיין כטר( דמוכה. מעות תקנתי יוש( מ"ה, בתרא בבא 4נ( מודעי". כלמוף
 דמוט המו"ל העיר וימה מותר, דמת שמוטק ז"ל. נאון שרירא רב למר ~' מימן .ד' שערצרק
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 ואם חונקתו, ש%עמים לפי חדשימ כ"ד להמתין שצריכה במתיבתא,עליה
 א%י]לו[ תינשא אח" שעה ואפי]לו[ יום אפי]לו[ לאביו תחילה הוולרמת
 ועור ומון. ען( %י ע]לן א]ף[ ]פרק[ בכתובות כתוב וכן חודשים. ג'בתוך
 אמו. בחלב גרי תבשל לא פעמים ג' בתור]ה[ כתוב אחר, טעם עליונאמר
 בשר כנגר ואחד הנשואים, כנגד' ואחד. העומר, כנגך אחד אלא מה.מ%ני
 והניה מישראל אחד שמת הנישואין,שכיון כננד והשני להק-יבו. פמולהזרע הי" חלב בהן יה-ה שאם ח"ב, בהן יהא שלא העומר, כנגד האחדב"לב.
 כ"ד עושים ימים; תשל"ב שתשלים ער .להינשא אסור מיניקת אשתואת

 נתנתו אם ואפילו התינוק מת ואפילו ין( ל, בש ת כמניין ימים ושניחורשים
 ואמר]ו[ ימים. תשל"ב שתשלים עד לישאנה ישראל לבר אמורלמינקת

 אץ אביו שמת לאחר למינקת נתנתו אם יח( ל]כרכה[ ז]כרונם[יבותיננה-
 יתומים ]ובשדי[ )וכשמת( עולם גבול תשג אל יע( הכתוב, אמ]ר[ ועליו כלוםבידה
 יאחד יחימים. לטל כעוהם יבוא יטלא ]2תיב[, )ברף( גטרי ואל כ( וזבוא,-אל
 בחלב בשר לאכול )רשות( ישראל לבר רשות שאין בחלב בשרכנגר

 והדם - לדם נהפך שחלב לפי בחלב, בשר רחמנא אמר ולמה כ"(.)שיאכל(,
 נהפך החלב מתעברות שהעוים כיון .אלא לדמן נהפה שהחלב ומנייןב"לב.
 נידות, דם רואה אינה מתעברת שהאשה :יון אלא מנייזן לחלב והדםלדם,
 מטמא, טהור יתן מי כנ( אומר, הכתוב ועליו לתינוק. חלכ נעשה אותואלא
 אחד. שהוא ה]וא[, ב]יוך[ הק]רושן אחד אח*.לא

 בעלה משל ניזונת הראשונים הודשים ג' יבמה מ, ת שאל ש וכג(
 אוכלת ואינה כד( יבמ, משל ולא בעלה משל לא ניזונת אינה יאילך,מכאן
 אוכלת אמר חר ורבינא, אחא רנ חכמ*ם הזה ברבר נחלקו ומי בעל,משל
 הוא. השמים מן יה הוא שקנמ אוכלת. אינה והקלכ]תא[ אוכלת. -אינה אמר .וחד

 ויינו מבוח וטבחו אפוייה, פתו שהיתה הרי כס( תניא, תם, ל ששאו
 וההתן בחרר, המת את מכנימין כלה, של אמה או חתן של אביי ימתמזוג

 אבילות; ימי ז' נוהג כך ואחר ופורש. מצוה בעיל" ובועל לחופהוהכלה
 ודוקא הנשים. בין ישינה ואשתו האנשים, בין שוכב הוא ההמים אותזוכל
 אבל להו' דט-ח דליכא )אבל( חתן של אכיו או כלה שלאמה

 איפ2א.

 הילכתא. יום.וכן שלשים כל הכלה מי תכשיט*ו __מונעין ואיןלא.
 והכנימו תנאי על אחת ראובז שקירש היכאדמי,כגון נשים שתי ת ו ע טכו(

 שייד דזה נראה, לי אך המוסקים. כל וכ"פ מותר מת פמקינן ע"כ מ' דמיתובות דצ"ע שן,1
 והסר הנקתון שפעמים לפי במת אף חדשיס כ"ד להמתין' צריך אמ במתיבתא שאלתמלתורף
 - והבן. וכו' הולד- מת ואמ שכ' מה היא התשובה או מותר. דמת הגאון של התשובהכאן
 ג"כ מת דאם במירש ממק דכאן וצ"ע מ"ו בהערה שכתבנו מה עיין ין( ס: כתובותםטי(
 משלי יבט( מותרת. במת דגם ותני מסיק קא מימרא בהאי הא וצ"ע : מ' כתובות ירץ(אסור.
 כ!א( כתיב ~רי וא4 וי"ש מניימ. מלשון ודרש ה"ג 6"ד סומה ירושלמי עיין כ( י"ד.כ"ג

 שו"ת עיין כננ( ד'1 י"ד, איוב כננן( ממ"ה, ח"נ נבוכימ ובמירה משממים.. מ' בהיי בסמרעיין
 חסר כ2וא( : מ"א ביבמות ומקורו סק"ד, ק"מ סימן אה"ע ובכנה"3 קכ"א סימן קדמונימהגאונים
 דאיתא השיב שמיר וע"ז לא, או בעלה משל אוכלת אי קמן, ביבמ שהיה השאלה בלשוןכאן

 ובמירש"י : ג' כתיבות עיין כנףץ( ודוק* שמ יבמות בגמרא כדאיתא ורבינא. ר"א ביןמלוגתא
 ע"ג: כתובות כגר(שמ,
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 לו שהיה גט, ממנו צריכה אמר רב מתם, ובעלה עמה התנה ולא אהרתלו
 עושה אדם אין בעילה, על 'דעתו .שגמר הכיון ברק,- ולא בע~לה, בשעתלבדוק
 הימינו צריכ]ה[ אינה אמר ושמואל גט. הימנו וצייכ]ה[ זנות, בעילתבעילתו

 אשה על רעתו אלא קידש, אותה לא לו, שהכנימו שזו 6]י[ ע]ל[ א]"ןגט,
 הימינו צריכה אינה ושנייה היתהג קידושין בשעת עמה שהתנהראשונה

 כנון כמ( דמי. היכי נשים שר~י כעין -אהמ אשה וטעות. וכו'.: נדרים,-עליה שאין מנת על האשה את המקדש כ(( מתני]תן[. אהת, אשה וטעותגט!
 והתעו .אהרת, לישא ובקש נררים, עליה שאין מנת על אהת -אשהשקידש

 מתם וקידש היא, אחרת לו אמר]ו[ )כ(]ב[מתם, ראשונה אשה לו וקהשובו
 זנותן בעילת בעילתו עושה אדם .אין -שבעל כיון בו, ~שהתעו פ]י[ ע]ל[א]ף[. גט, הימינו צריכה אמר רב נדרים,. עליה ונמצאו ראשונה ונמצאותוכנמה
 על דעתו ראשונה שהיא שנמצאת כיון אמר ושמואל גט* הימנווצריכה
 תפמי ולא תנאי, בהם יש' הראשונה וקידושי הראשונהן ]קיהושי[)גידושי(

 גט. הימינו צריכה ואינה קידושיןבה
 ריני דנים ראין -בנן אמור כת]ב[, מצאתי שאילות בתשובותכט(
 בזמן בחבירו ]ו[החלבל בשאר'ארצות. שכן יכל ל( גזלות ולא בבבלקנמות
 הזה, בזמן מרנה מגבינה לא וראי. . קנמות' ההובל. באותו יעשה מהאיברים, מראשי א]חד[ או חוטמו "אש או אזנו - קיטע או ראשו צרם ל"( כגוןדזה,
 ~יניה מגבינה ושבת ורפואה כים המרון לו שיש דבר כל הבלות]אכל[
 ומילות אותו. מנרין אלא מגמין אין לא. לג( אהר דבר אבל לכ( הזה,בזמן

 פרוטה. שוה עד אפי]לו[ שפ*ר, מיניהמגבינה
 קידושין. לעינייני נשים מסדר הלכות",

 להם ואמר -עדים לשתי קניין והקנה במננצא היה אהד ור ח ב3(
 ]פלונית[ )פ"ל( אשה לי שיקדש לו ואמרו אחי אל )ב(]ל[וורמשאלכו

 לומר אלא קנייז, להקנות. לו היה לא לו, אמר]ו[ המקום, ר' ג(וכששמעו
 ]%לונית[ )פ"ל( איטה לי . שיקרש לאחי ואמר]ו[ עדים היי קגיין, בלאלהם

 )פ"ל( לאחי' זו בטבעת מקורשוז תהא ערים, בפמ יאמר כך אחיוובקידושי
 וישראל. משה כדת]פלוני[

 שנה עשרה מאחת פחות אשה שקידש נער כל ד( שקידש.נער
 ביה הרר הדרי .לא קידושי אמר אמימר מתיבתא ס( קידושין. קידושיואין
 סימן א' שער ח"ד צדק שערי בשו"ת מובא ככן( ע"ג: נתובות כנדק( ע"ב: כתובותכז(
 "ולא בשע"צ ל( שכמ. מי על עשיתי במנים והתיקינים בארוכות. ק"ך מימן גנוזה ובחמדהא'1

 אחד או חוטמו ראש קיטע או אזנו עצרם בשע"צ לא( בח"נ. היא וכן חבלות" ויאמלות
 אותו". . טנדין אבל ' מגבין אין אחר דבר עאבל בשע"צ לכן( בח"ג. וכדה איבריו".מראשי
 והשמימ מגביןש. אין אחר דבר עאבל וכתב "לא" תינת- בממגרת טגר ווארשוי דמום המו"ללנ(
 בהשמטה. שקילקל במקום לתקן שבא בעיני וחידש אותי". מנדין "אלאתיבית

. -  

 ג( שם. עמ"י והתיקונים שם. .במעה"ג עיין בן( ס"א. עמוד. הנאונים מעשה עייוא(
 הבנה, משוללים אלו דברים וץ( ק'"ב: יבמות ףי( חמר; "המקום" ותיבת "רבות'נו",במעה"נ



 ז"ל לרש"י הפודםטפר8ד

 וכמפא דהבא מנה אבל כאמימר. והי"ל הדריע נמי קידושין אפילואיהי,
 ליה קנם4ן מישתיא וכל מיכלא כל ואפי]לו[ לבעל, הדין ומיבללנותתכשיטין
 ארומה מהזרת והילכך במתיבות,. כת]ב[ והו דנקי. זוזא לכל כיולומשלמיי
 שישנן בין מבלונות בין כמת ובין זהב בין שנתן מה כל לארום נשאתשלא

 לארום. ארומ]ה[ תחזירם בלויים בין הדשים בין בעינייהו שאיק ביןבע4נייהו
 לחופה שתיכנם עד מזונות .ולא כתובה לא ו( הכמים לה. נתנו שלאמפני
 הוא בו וחזר אירומיו במעודת ארום שהוציא מה כל מעודתו הוצאתאבל
 שתי של גדול גאון דברי למעשה הלכה וכן. כלום. מארוסתו נוטלאינו

ישיבות
 ר~

 פחות רין בית שאין פלטוי
 מע"~

 כת]ב[, ותו ומומחין* זקנים
 ע]ל[ א]ה[ ונירשה ועמד כנסה ולא כתובה לה וכהב האשה את-המארמ

 שכתב 'כמו כמף, וכלי זהב וכלי וםיבלונין ותכשיטין זוזי מאה לה שכתבפי
 הילכ]תה[. וכן הכל. חוזר.לעיל,

 בשעת ורקדש לחזור עוד צריר אם בעדים שקדש מי לה, אי ש((
 כלוט צריך ואין כלל ולקדש לחזור כאן נודגין איי אירומין וברבתאירומין
 ומקדשין. חוזרין צרפת בטלכות אבל אירומין, ברכת לברך אםכי

 מעשה לו והראו אשתו, אהי בבת אדם מוהר אם מנחם ר' אלש
 דכתיב מיתתה לאחר לו מותרת אחותהעצטה וטה הדין, והוא אחותהבבת
 מיתתה. לאחר אחותה בת שכן כל לא בחייה ]וכו'[ לצרורח(

 אשה אביו לן שקידש ]שנה[ י"א בן או יי בן ,קטן שאלתיע(
 חזיתי ידו, בבתי י( וורטשא טן ושינר לאו. או גט צ=יר ימאנו אםבעדימ,
 מש לא התורה, מלחמת כלי חבוש י"( שמים, במלאכת מהיר הגוןנבר
 להשקות תירה, רזי לפענח עמוקים,יכ( לדלותבארות וליל, יום להגותמאהל
 למקריבים להתפטם ולהידהן חוצה, טעיינותיו להפיץ ]עדרים[ן )הדרים(יג(
 )שולח( אשר בשל מללו ברור שפתיו ]פיצת[ )כיצת( מפקד, .שומעבצלו
 ומיטוח דכלימ יד( אוצרות למלאות וקטנים, גדולים למצוא דנים,]שלה[
 שפוכות טז( מידותיו בירורי ומיצר טו( חמייה במילוי וחתום ותקועוכמומ
 והאהוב חביב ין( הוא גם הוא[ ]הנה )דוה( ]מוף[ן לאין ומבורצותנדושות
 ז"ל, מכיר בר נתי ר' ]נכבדי[ )נכרי( *יח( המודף יהידי יח( ]והיקר[)והקיר(

 ולהצליח ו[בנעימים ]בטוב ושנותיו ימיו לכלות יט( מלאכתו בעל רצוןיהף
 יצחק העלוב ונפש לבי ברעיון רעיונותיו כל כ( ולמלאות ]בידו[ יוצרוחפץ

 משאלותיו על כ"( להשיבו באתי הנה לב" בכל קשורה ]ב[אהבההאוהבו

 בטעשה ט.בא ן( כ'ו, נ.ט, ד' שער צדק שער' .ב,ש..ת : נ.ר כמ.נ.ת עיי, י( לעיין.1,ש
 כתוב ושמ ט"א עמור הנאונימ במעשה מובא כן( י"ח. י"ח, ויקרא דץ( כ"א. עטודהנאו3ימ
 מן קויטג.ר במעה"ג י( ע"ב. סוף קמ"ט דף ראב"ן ועיין וכו' קמן" מחמת אווי. ידי על"שאלת
 לתקן יש וכן 'דו". בכתב כאן והשיבהו זאת ושאך נ"ע משה בר' יצחק רב'3ו אצלוורמיישא
 חדרי "וימענה במעה"נ י42( וליל"1 יומ לה3ות מאהל לטוש בלי "חבוש במעה"ג י%4(כאן,

 במעה"3 יו%( בפנימ, התיקובימ כל וכן במעה"ג עמימ"ש רזקנתי יג( וכו'", להשקותתוש"ה
 "ממומות" במעה"ג כנד( קמ"ה: ב"ב ועיין במעה"נ כמו"ש "ומיצלו'" צ"ל כטר( הבלומ"."אוצרות

 "לבלות", במעה"נ ףכ%( במבוא, עיין %ףףץ( ".דידי"1 במעה"ג ףןק( וחביב"1 "האהוב במעה"נ4?(
 "על בטעה"3 כ%4( דכך'"1 העליב ד3מש לבי כרצון לבך משאלית כל "ילמלאית במעה"3כנ(

 וכו'", אלומ 3גד דעי . ל~קוות ב'ער הוח מה כי דעתי דלות ו"לי לומ" הכאוו אה4וטשאלותי



פה ז"ל לרש"י הפודםפפר

 אלוני נגד רעי לחוות הניחוה כריח רעתי רלות לפי התיר גאון הואבי
 צריכה ]בעניותי[ )בעונותינו( ל]ן[ פ]י[ ע]ל[ א]ת[ הלבנון ארז]י[ ברושיבשן
 שזכות גלוי וזה בפניו, שלא לארם שזכין כולה התורה בכל מצינו כיגפ.
 ]זה[ גט תן האומר ככ( ותנן הוגנת. אשה לו שמקדש לארם 15ןהוא[
 רברי יחזור, ]ב[שניהם )על( ןלחזור[ רצה לעברי זה שיחרר ושטרלאשתי
 מפני עבדים בשיחרורי לא אבל . נשים בגיטף אומרים. וחומים מאירלרבי

 ובכל חכמים. כרברי והלכתא לחירות, רבו מתחת שיצא לעבר הואשזכות
 בעיניו ]תיושר[ )תוושר( לא . שאם זכות לו שא*ן לומר אין עניין וב?לשנר

 מקום בכל ועוד יקיימינה. בעיניו ישרה ]ו[אם אחרת, ולישא לגרשה בירוה-שות
 ולא חולצת ששנינו מקום שבכל אישן במפקא'טת ח?מים ש[החמירו]מצינו

 מכהן. לה רפמלינן גב על אף ולחומרא איש אשת מפק משומ היינומתייבמת
 ]שהיתה כד( )וכוי( ערות זכרון לאשה קידושין )השולחכנ(
 עולמ, לבריאת וכך כך פלני,שנת לירח ימים וכך בכך בשבת, בכךבפנינן
 לפלוכי ותנו יכות .של לשון בכל וחתמו וכתבו ממני וקנוערים .עלי הוו לנו אמר פלני בר פלני א*ך פלוני, .במקומ כאן מונין שאנןלמניין

 פלוני בף
 כס( חפיצה[ ובנפש שלם בלב אלא אונם בלא נפשי ברצון שרציתימחמת
 אשא ]לי[ ויקרש ]פלוני[ )פ"ל( ]למקום[ )במקום( שילך כדי שלוחיו-מיניתיו
 ודיבורו כפי ופיו כירי ידן ותהא וישראל. משה כדת פלני[ בת ]פלונית,)פ"ל(

 ומקו"ימ שריר יהא ]לה[ ליתן )לה( עושה שהוא כו( תנאי וכלכדיבורה
 פלני ]מן כ(( )וכוי( וקנינא עשוי יהא עושה ש]הוא[ מה וכל ]עלי[)וכו'(
 דכשר במנא לעיל רמפורש רכתיב מה- כעל פלני בף ?פלני פלניבר

 שניים.[( וחותמין וקיים. שריר ביהלמיקנייא
 שנה י"ג ער ]אכיו[ בק*דושי מיחה שלא זה בדב* *כמ( ועודכח(

 קמיה ארצי א=צוי ]דילמא[ לן לומר ]מ"ו[ )מ?אי(וחצי,

 אה-

 שגרל
 נמורה חזרה חזרתו ]ו[אין בו חזר מכאן . ולאהר וקב*ל)י(, ומברושתק
 אין עמין ובכל הפקר יש*אל בנות יהו שלא ועור גט. הימ"נווצרי*ד
 ]נתרצה[ )ונרצה( כע( לומ* נפיטך ואם איש. ]אי%ת[ בא"מורלפקפק
 משתעי לא דהא להשיב ייט אמיינן, לא הבן נתרצה אמ-ינןהאב
 משתע* ,דבנדול לדבר ורגלימ מדעתי, שלא אביו שקידשו בגדולאלא

 איו והא בקטן ואי שליח, שויה )לא( דילמא ל( ואמרמדפריך
 שקידש האב קידושי דתפשו לדבר רא"יה ועור ]לקטן[4 )בקטן(שליח]ות[

 וללמדו ספר וללמדו ולפרותו למולו דחייב הרברימ מן אחד דזה קטןלבנו
 )דדומיא בנדול, מיירי זה שדבף לומף אפשר ]ואי אשה, ולהשיאואומנית
 להשיאו ]אף בקמן הנך מה אומכות[ וללמדו טפר וללמדו ולפדויזו למולודהנר

 1יתא וכן מקומו, כאן אין וכו' הזה בדבף ועוד ד"ה עד השולה מד"ה כ:( י"א: גימיןכב(
 וכו'ש היה אחד "בחור שלמניו להמאמר שייך הי' הנראה וכמי הגאונים. מעשה במפר כאןנ"ז

 תשמ"ח( )עמוד ובמחו"ו ס"נ, עמוד הגאונימ במעשה מובא הזה המאמר והנה לכאן.ונשממ
 .ומניתי במחו"ו כון( שס. מחו"ו עמ"י הוסמתי כן*( פיהמ* על התיקוממ ועשיתי תקמ"ז.ס.מן
 המאטר קודם לעיל שיך זה כוק( שמ. המהו"ו עמ"1 הוטמתי כני( ,טלממנו, כנו' ובמעה"נ.כל'" וקנינא עשוי יהא שיעשה תנא1 "וכל במחו"ו ככי( שלי", של"ח "ומניתי ובמעה"נ שליח"אותו
 קידוש? ננכן( זה"1 רובה "ועוד במע~,"ג *כגדן( כ"נ, הערה לע"ל ועיין וכו' קידושיז"שולה
 מ"ה. ק'דושין ל(מ"ה.



 ו"ל לרש"י המרדםממרפו

 שפטרני ברוך אומר ואילך מכאן שנה י"ג עד בבנו לטפל אדם חייבל"( מראמר* מיירי, דבקטן אחרת ראייה ועוד לביאה. ראוי ט' בן דהוא בקטן[אשה
 : ושלום עליו, בחיוב השתא רעד מיכלל ואילך מיכאן מדפטיר זה, שלמעונשו

 ]לכתוב, אחר( )לבת שנוהגין שאמרת ה נ ת מ ה ר ט ש ל ע ול3(
 מתנה - שטר ישנו אם לאון ואם הכתובה עם )ה(תגבהאם[

 ביד"
 תנבה

 בען -אינו ,ואם וחבזזתכה, לבד מן-זהיו2תמים ואפ" בה ,טכ~זב כחק ]כל[)על(
 חופעחז וחיא אם 4נכל !בעשבועוצא, דדו2המים מן כלום להוציא יבולות4"נדק
 2י]מ[ רבו העדבוך כך והכרלבו. ]המתנה[ )במתנה( הכל ותגבה"טבע

 שלמה רבינו .אבל בזכותם. ועלינו והשלומ[ הברכה ]עליהם והברכה()עשה-
 קטן וכן לג(1 קידושין בממכת שכתב -מראייה גט בלא פוטרה שמשוןברי

 קלונימופ רבינו הרב ואף וכו'. מבלונות ששרגר 6]י[ ע]ל[ א]ף[שקידש
 ראיות ומראה הקידושין. נאותן חששה ואין גט בלא פוטרה נ"עטרומי

 זה אם כי הבן דעת בלא אברו לו שקידש טענה להאי נידמת לו(מצאתן ולא הזהיר במפר עירנתי לה( ואני לד(. הזהיר במ' אחא דרבבשאלתות
 והלכו עמן אדם בני וטשך אשה לבנו לקדש שהלך מי. מעשההמעשה.
 יהנערה זקינתה, דעת על הכתובה ועמק קידושין עימקי על הרברים]ל[כל
 דעת על הדברים כל" ]ומשהתקינו[ תיקנו( )ומפיה בהדר מכפניםהיתה
 נכנמה נערה. של ]דעת'ה[ נדע -העדים ואמר]ו[ העדים,. דעת ועלהזקינה
 כל הנעיה שאמרה להן, ואמרה בחדר]ה[. פיה את ושאלה הגדולהאחותה
 הזה. ' "רבר - על להן ויצאו עלי1 מקובל עושה 'שזקינתימה

' 

 ימים ואחר]י[
 שמז היתה לא הנערה ואפי]לו[' נתקדשה, ולא הדבר נגמר ולא )ונג'(*ם. שתו ולא אכלו ולא מפניהם הכל וברחו האמטרוטין לק( באו לקדשהשבאו
 של בביתה בשר של אחת יורה ובישלו ב'טר מעט החתן שהביא .אלא
 ב' וביום מטנו. הנערה ואכלה נערה, של בביתה ]ואכלו[ )ונאכלה(נערה
 ]אחר[ )אחד( ארם ובא זקינתה. מיתת אחר הנערה בה וחזרה זקינתהטתה

 העדים ובאן לבני, היא מקודשת ואמר הנער אותו של אביו וצאלקדש]ה[.
 הבשר, היה למי שואלין הטעשה. היה כך למעלה, שכתוב בדברוהעידו
 ולק"תי בשר, ליקח אחד כמף נער של אכיו לי נתן השליח, ואמרושאלו
 אחות]ה[ אותו וקיבלה הנער אבי של משמו הנערה לבית הבשר אתוהולכתי
 ששאלתי אלא כן, אמרה הבשר. מן אכלת הנערה, את ושאלו טמני,הגדולה
 היתה אהת בהמה אחותי לי אמר]ה[ הוא. מהיכן הזה הבשר הגדולה,אחותי
 אחותי הבשר. מן אכלתי כן לי שאמרה כיון ושהטנוה. ממובנת והיתהלנו

 אמרתי וכן כן לי ןאמר]ה[ עוד וחזרה ממני יצאה. עליה' וממכתי ריאמר]ה[
 והנערה לה]ה. אמ-]ה[ מה יודעת איני ממני ויצאה עלי מקבלת אינילה,

 י"א בן מימנין, הביא לא עכשיו[ ]ער הנער אבל פירקה, על ועומרתיתומה
 הגרולה אחותה במעמד )אחותה( הנערה תשבע המעשהן הוא כךשנה.
 נער של אביו שלחו ושלא היה נער של אביו משר שהבשר ידעהשלא

 קידושין לנ( ם"ב. עמוד הנאונים במעשה מובא לבן( י'. ם"נ מרשה רבה בראשיתלא(
 וכן הזה, לממר במבוא עיין לד4( :נ'

 "ואני במעה"נ לדק( ג'. דף ח"א והזהיר לם' במבוא.
 במעה"ג לן( מענה". להאי. נדמית ראייה שהיתה מצאתי "ולא במעה"ג לן( עיינרזי"1יקר

 ע"ו* קידושין עיין היל. אנשי והיא"האיםפראםיוםין",
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 שתרצה ]מי[ לכל לינשא היא ומותרת תורה, במפר קידושין לשם זוברעת
  אותה שמשביעין מה לדקדק ביקש ומזה מותרת. ]היא[ ולכהן גטבלא
 למאן יכולה ואינה פירקה, על עומדת שהיא לפי קיהושין, לשם קבלתישלא
 קידוש~ן לשם קיבלתן אפי]לו[ הקמן הנער כמו קטנה היתה ]ואלו[ לא()ואי.
 היתה ואלו זה על ותמהתי גפ. צריכה ואינה לטאן מצי ממאנת כךואחר
 טצי גדול קירשה .ואפי]לו[ ואטה אביו למ( והשיאוה מבוגרת פחותהקמנה
 בן קטן היה והנער נער, של. אביו בשקידשה שכן ובל לכשגדלה,למאן
 כלום לאו קמן של שקידושין לט( גדורות בהלכות ראייה ומצאתי שנהי"א
 קידושין קידושי]ו[ אין שקידש קטן ]דהלכתא[ בטילת]א[, ממק]ינן[ דהכיהם
 בנים' והוליד קידושין( אותן )אחרת ע( אשה נשא ואם כתובה. כתובתוואין
 כתובה, כתובתו ואין קידושין קידושיו אין א' ויום שנה לי"ג הגיע לאועדיין
 ליתן צריך אין להוציא בא ואם לכ"( שמו. על ונקראין הם כשרים בניואבל
 כתובה ויכתוב ויקדש יחזור אהד ויום שנה עשר לשלשה וכשיניעגט.

 לאחר וקידושין כתובה בלא אשתו ]עם[ ליטהות ]ואמור[ )ואם(אחרת.
 משתעבדין אין הראשונה ש]ה[כתובה מפני אחד[ ]ויום שנה עשרשלשה
 על אף אחד ו ויומ שנה עשר שלשה לאחר עליה בא ואם ע3( נכמים.בה
 גט, צריכה לגרשה ומבקש אחרת כהובה לה[ ]כתב ולא קידש]ה[ שלאפי

 למידק טצי ומהכא בביאה. וקנאה זנות בעילת בעילתו עושה אדםשאין
 קידדשין דאותן מכלל ויקרש יהזור אהד ויום  .שנה לי"ג לכשיגיעמדקאמ]ר[
 בביאה קנאה ]כ[שלא  ה4  כלום .  )ו(לא  קטן  כשהוא  כשקידשהראשונים

 קידשה ]כשלא[ )בשלא( הראשונים קידושין אותי על גט הימנו צריכהואינה
 ]בביאה[.  )בביאה( ]קנאה[ ולא שנה י"ג)ו(לאחר

 לקדש שליה חבירו את העושה מה, של רבינו פירש וזהלוג(
 לו. יכתוכ כך אלא בקניין, -הרשאה שמר לו לכתוב צריך אינו אשה,לו

 פלוני[ בן ]פלוני את פ]לוני[ ב]ן[ פ]לוני[ מינה מטה התומי אנובפנינו
 בערים שעשה דשליח העדים, ויחתטו פ]לונית[ בת פל]ונית[ אשה לולקדש
 הוצרכו לא למה. זו ]ו[הרשאה לפנ'ו. אינו בין  לפביו הוא בין לול(כשר,

 תהא אומר, שמקדש ושליח  יוס( חבירו. מיד חפץ להוציא אלאהרשאה
 הורה כך , וישראל. משה כדת זו[ ]בטבעת פ]לוני[ בן לפ]לוני[]מקידשת[

 העם. נהגו וכךרבי

 עמוד בערלין ודמום ע"ב, ס"ג דף ווארשוי דמום בה"ג למן(  ואמה". "אחיה במעה"גלה(
 בה"נ בשם י"א סימן ג' שער צדק שערי עיין במא( שם, בבה"ג מ"ש עמ"י סגרתי כה(.ט"א,
 מובא כמנ( : ע"נ כתובות כמנכ( מ"ה. סנהדרין ועיין קידושין אות בהעימור והובא רם"ג,ובשם

 הנעל בפמרים ליתא מד( תקפ"ו(, )עמוד תפ"ז מימן וימרי ובמהזור ד' סימן ח"בבהאורה
 שכם, ובמחו"ו בהאורה עיין כ~דץ( "למניו". תיבת עד "בין" תיבתמן
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אבילות*
 אם עליו. מתאבלין אין קרוביומת,

 מישמא כהן שאין ]וטה רעתי כך לא. או לו מיטמא*ן קרוביו כהנים בןהיה
 כיון וזה הנפלים. ומאי קיימא. בני ובתו בנו 3( רתנייא הנפליםבקרוביו
 ג]מל4אל[ בנן[ שנמעון[ ר' ג( דתניא נפל: מפק הוי בארם יום ל' שההשלא
 רב ואמר הוי. מפק שהה לא -הא נפל, אינו בארם יום ל' ששהה כלאומר

 שהה דלא ד( הלכך ג]מליאל[ ב]ן[ ש]מעון[ . כר' הלכה קומואל אמריהודה.
 אשי רב ראמ]ר[ ס( יומז ל' ואבילות עליו. מתאכלין אין קרוביו יום.לן

 אומר. עקיבא ורבי קמא, תנא מודים הכל ומ* ו( באבל. המיקלכדברי- הלכה שמואל דאמר שלפניו, כיום שלשים ריום אבילות רלענין מודיםהכל
 דאיכא היכא רכל לו מטימאין אין הוא דמפ*קא כיון קרובין לעניןאבל
 בנו מפק אחיו שאינו מפק אחיו שהוא מפק (( דתניא להטמאות, איןמפק
 שניהם ה*ו מ( נוונא האי כי נמי ותנן מיטמא. ולא מתאבל בנו שאינומפק
 אינן והן להן מטמא אינו הוא עליו, אוננים והז עליהם אונן הואכהמם
 הלכה. וכן ]מטמאות[ )הטמאות( אין ממפיקא .אלמ]א[ לו,מטמאין
 פמח של ח' דיום אבל, בהלכות כתוב שנמצאת מה ט( תם, ששאלו
 של .ח' שנא דמאי כלל. וליתיה הוא דממכ)ה(]א[ לאו ז', למנין לועולה
 ועור .מררבנו, איתנהו דכולהו מוכ1ת של מ' ויום עצרת של שני מיוםפסה
 רבנן דפליג אשכחןרלא

 ט]וב[ י]ום[ לקדושת א' ט]וב[ י]ום[ קרושת בין.
 א' ט]וב[ בי]ום[ מת רבא דאמר .( כררבא, בלבד, מת לקבורת אלאב'

 לא נמי ולקבורה ישראל. בן יתעמקו בן ט]וב[ בי]ום[ עממים, בויתעסקו
 הררי כי אבילות לעניין אבל אמא ליה ולמיגז גלימא ליה למיגז אלאאמר
 ובתר עולין. ואיני מפמיקין רגלים מפמהת ואינה עולה שבת י"( דתנןנינהו.
 ויום פמח של ח' דיום א*תא ואי האכילות, ימי ז' למינקט בעי כוליהריגלא
 ריגלא בת4 לינ-קט שבעה למנין לו עולין מיבות .של ט' ויום עצרת שלב'
 לסטיך )ו(א*ן ]נאון[ יהוראי ר' מל שם על נכתכה זו שתשובה פיעי[ וא]ף[ הרנל. ימי כשאר עולין א*נן וודאי אלא צריך. לא ותו והוא, ]ו'[)ז'(
 כדאמר. בעובלא עוכלא מאה[ לה ]רמחו כמה( להו )רמאי יכ(עליה
 חורש בראש שם, ולהתפלל האכל, בבית נכנמו עש*ה אלתם ששו

 הוא אמילו א"י ובני מתאבלין אין מזרח דאנשי י"א סימן ד' שעי צדק שערי עייןא(
 : כ"ד מ"ק מ"ד. נדה קל"ו. : קל"ה שבת נ( אמור. מרשת ויקרא תו"כ בנ( מתאבלין. יומובן
 אשי רב דאמר מודים רהכל כוונתו ו( מ"מ, בכורות וץ4 וכו'. שהה" דלא כ414 צ"4ןפ(
 תיבות אחר הציג ווארשוי דס1ם והטו"ל ור"ע. ת"ק מלוגתת מ"ט, בכורות שמ אטתנירעןקאי
 באו"ז מובא מש( שם, דק( : ק' יבמות ן( המחכר. כוונת הבין שלא קמן כוכב קטארענא
 והיא וכו' אבל בהלכות גדולות בהלכות שנטצא מה השיב גאון בשם תל"ב מימןח"ב
 קנ"ב. סימן גנוזה בחטדה ומובא ר"ז, עמוד בערלין ודמום מ"ד עמוד ווארשוי דמוס'בנה"נ
 ו'. ביצה י( מו"ק, ורי"ף נ"ב, מימן הרקט ושבלי קנ"נ, צד אשכול נ"ו, ב' מהריצ"גועיין
 מיוחמת הזאת והתשובה שמיים. מה עוד ועיי"ש שם. האו"ז עפ"י תקנתי י3כ( י"ט* מו"קיא(
 ראו, '4דיכות טבוא יעין י"ה. צד השלם יהחטין עיין ז"ל גאון האילרב

 הפרדםמפרפח

הלכות
 שלשים ובתוך שנולד טן ק"(
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 קורין שאין *י3( נוטה דעתי כך ההלל. את שם ש*ף*אך מהו האכל,עם
 זה את זה שלום שואלין א*ן יג( רבתי, ב"2ל ד,תניא כלל, ההלל אתשם
 מותר. גדולה בעיר אבל קטנה בעיר אמורים דברים במה העיר,בתוך
 רכת]ב[ האבל בבי]ת[ הלל ביניהם, שלי]ם[ שאילת אין קטנה בע*רהשתא
 איכא מיהא ותו טו( לימ*ו. דלא יט2ן כל לא בו ונשמחה נגילה יך(בה

 ה]וא[, ב]רוך[ הק]דוש[ לפני הש*ת מםאכי אטרו אבהו ר' דאטר טן(למילף
 ויום השנה בראש שירה אומרים ישרא[ א*ן מה מפני עולם שלרבונו.

 ומיפרי חיים ומיפרי דין כ~א על יושב מלך איפש* להם אמרהכיפורים,
 הכא הוא, איעא אורח לאו אלמא שירה, אומ=ים וישראל נפתחיןמתים
 שנא. לאנמי

 אנו שמקובלים מפני במנחה. ביטבת אל כהירי צרקתך אומרים איןטה' מפני בשבת, באחד חוהש ראש או מוב יום כשחל וששאלתםין(
 בשבת מנחה תפלת צ2ור שהתפללו וכיון ]בשבת[ ימ( רבינו משהשמת
 וכשחל משה, של כבורו מפני הדין צדוק ואומ]ר[ יטבת מוצא* להיות.חל
 שכבר טפניה צדקתך נדחה שבת במוצאי להיות ח]דש[ י]אש[ או טוביום
 שבת בערב ' המטות את זוקפין מאימתי יט( רבנן ]רתנו[ )דתנן( הם,חלו
 איכא נמי ומ"הא ח]דיט[ן ור]אש[ מוב יום ]ו[חיילי ולמעלה, המנחהטן

 אלא טוכתון את יתיר לא מלאכול נמר כיצד, שבעה, מוכה כ( דתנןלמילף
 דאחרון, טוב יום ]2בוד[ בשביי ולמעלה המנחה מן ה2לים את הואטוריד
 דמ". ]רלמחר[ כיומא ולמעלה המנחה מן ]אלמא[)אלא(

ליקוטים.
 למיגם 3( מיבעי שמע ק*ית ק*י וכד "( ם. י ט ו ק י ל ת ו ו ח ל ל' י ח תא

 בעיר נהנו וכן הלל אומר "ובר"ח שכ' תק"מ עמוד אבל הלכות ח"ב חיים איחות עיין*יב
 וכו'" האבל בבית הלל אומרים שאין אומר דוימרי דבמחזור כתב ז"ל הר"ש ומיהונרבונא
 בזה רומז הר"ש הא"ח שהביא המקומות כל כי תמוה דבר הוא מ' בהערה שמ המו"לוהע*ר
 רא"ש וצ"ל ט"ם כאן שיש ואפשר רש"י מתלמידי מאחד חיבר הוא דמחו"ו וידוע רש"יאל

 א'ל מרק רבתי אנל ינ( יעיי"ש, ממליזא. אשר ר' או מלוניל אשר הר' והוא ר"שבמקום
 ליתא זה כטף( קי"ה, תהלים ין4( ז"ל, הנאונים בשם מ"ח מימן אבל הל' רבתי בתניא.זמובא
 מונקאטש דמומ הפרדם , בליקוטי כן מובא ין( : י' ערכין : ל"ב ר"ה פטד( שם, רבתיבתניא

 מידו ואישתמיטי במרדם, ליתא דזה כ' קמ"ו עמוד האורה לממר בהקדמתו ורש"ב י"ח דף,
 במעשה עוד ועיין הפרדם, ליקוטי עם"י התיקוניפ ועשיתי כאן, במרדם דכתב שעתאבהאי

 עמוד בערלין דמום ב"ב מהי"ם ובשו"ת קם"א ובסימן קכ"ו מ"ט ובשל"ה כ' מימןונאונים
 ובהערה קמ"א סימן מה"ו ועיין כאן, נמ והוסמתי דונ"ל המפרים בכל היא כן יךן('צי"א,
 קימן ח"ב ובאשכול. ו' אות מ"ה מימן לר"ת הישר ובם' קצ"ו מימן העתים ובממר שם.מ"נ
 שם. ובביאירנו לשכת מנחה סדר ובאבודרהם וכו' הוינן כי ד"ה ע"ב ל"ג ביצה ובתום'מ"ט
 מ"ח. מוכה כנ( כ"ז. מו"ק י%( עיי"ש, בשבת מת דלא כ' כ"ו עמוד המחכיםיבמפר

 רש"י ובמדור. י'( )עמוד י"ב סימן במחו"ו גם והובא ע"א ו. דף רע"נ מדברי נובעא(
 "לאממוקי" רש"י ובמדו נמדרע"נ -%( שם. זבב"ה בנ"י מ"א ויטן או-ח -בנדד- 'ועין י"ד.ימיטן
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 על היום מטי וכד ד( הדבקים. בין ריוח ליתן רבעי ג( כדתנן,במיליה.
 להתיז וצריך ס( בם. כיוצא וכל לבבך. ]על[ לומר וחזר לישתביקלבבך
 יפה. תזכרו למען שלבז'

 קריית קרא אלא ביום תורה אדם ]שנה[ )שנא( לא יוחנן ר' ר מ או(
 התורה. מפר ימוש לא קיים, ביום פעמימ ג' וערבית שחריתשמע
 רב מר' מעם בה אמר כך הזכרו, שלמען בז' מתיזין (( תם ששאלו
 מצות תרי"ג[ ]כנגד ששי"ג עולים שבתזכרו. . וו' ור' שתז' ז"ל גאןהאיי

 ]דר הכ'( )דלמאן ]עולה[לכ' )שלה( 'ח( מתוכה הנשאר והכ"ףשבתורה,
 פעמים ב' כנגר ב' לך פשו שמע, שבקריית אזכיות י"ח כנגר י"חמנייהו[,
 שכר* ליתן שעתיד הוא. אני ליפרע. שעתיר אני "ח( אלהיכם ה' אנישנאמר,
 ]מלך[ באל שנאמר תי~ות מ' אילו חכמים להם קנו תי לכךמ(
 ועד[. ]לעולם מלכותו כבור שם . וברוךנאמן

 שבתג של ערבית תפלת אחר ברכות שבע מעין_ מתפללין ה ל.מ ו*ל(
 דזימנין המזיקין, מפני . אחר, ביום ולא מוב ביום ]כן[ )בו( עושין שאיןמה'
 וגו']מר[ הציבור והולכין ציבורא, בהרי תפילתו למיגמר איניש. מצידלא

 ברכות שבע מעיי חכמים תיקנו לפיכך מזיקיןן ביד ושלמי יחיד שלתפילתו
 היחיד בשביל וכו' אברהם אלהי מאריכין ולכך שבת. ערב של מעריבאחר
 כדאמר להזיק* למזיקין רשות ניתן שבתות בערבי כי תפילתו. גמרשלא

 וכו'. ]מחלת[ )מחלב( בת אגרת י( פמחי]ם[במס]כת[

 וכו'1 הדבקיכם בין ד"ה שם תומ' ועיין : מ"ו ברכות ג( לאפמוקיה, וצ"ל "לאיכווני"ובמחו"ו
 ותמלה. ק"ש בהל' לקמן מרדם עיין ו4ף נ"ו, מפהיכ ועיין ע"א ו' דף מסדרע"ג ג"כ נונעוש(

 ברכות ובירושלמי וכו' הדבקימ בין ד"ה : מ"ו ברכות תומ' ועיין תמכרו, נ'טמע יהא שלאהמעמ
 )בן. ר"ש משום יוהנן "אר' צ"א: מנהות ר( מ"ו, סימן השלמ הלקמ שבלי ועיין ה"ד,מ"ב,

 במרדם המאמר ונשתבש ימוש", לא קיים וערבית שהרית ק"ש אלא אדם קרא לא אמי'יוחי
 אחד ומרק שהרית אחד מרק אלא אדמ שנה לא "אפילו שמ בגמרא "צלמני% המאמרבצירוף
 כוונת ן( לאהד, המאמרים שני ונתערבו ממיך". הזה התורה סמר ימוש לא מצות קיימערבית
 האי רב בשם המעם מ"ו מימן השלם לקמ בשבלי ומובא שבתזכרוי בז' מתיזין למההשואל
 מה ולמי במסגרת אלו תיבות ד' טגר וורשוי דמום המו"ל *ךץ( שם, מי על ותקנתי ז"לגאון

 ברור נראה ולענ"ד הבנה, הסרים האלו הדברים דץ( מ"ד. מנחות **ןץ( הימב. יובןשהגהתי
 הל"ט יש ד"בק"ש מ"ו טימן השלם הלקמ בשביי דמובא להא וכוונתו בסומו, כאןדהסר
 אומרין ואנו רמ"ה הרי תיבות שש שהן ועד לעולמ מיכותו כבוד שם ברוך וכשתוסיףתיבות
 בק"ש יש תיבות רמ"ה זצ"ל גאון דניאל רב דתירין ז"ל. הגאונים בתשובת ומצאתירמ"ח,
 אברים רמ"ה כננד רמ"ה למנין שיעלו כדי תיבות שלש שהן נאמן מלך אל עליהםוהומימו
 במבוא רש"ב ההכם העיר וכבר עכ"ל. שחיבר" בפרדם זצ"ל שלמה רבינו כתב וכן.שבאדמ
 המעם כאן כתוב שהיה לפני הוא ברור ודבר למנינו, במרדם כן נמצא דלא ל"ז מרקלהאורה
 ועיין הדברים. סוף והסר תיבות, רמ"ח להשלים תיבות מ' נאמן מלך ואל בשכמל"ושתקנו
 שם. ובבוארנו וברכותיה ק"ש .מדר ובאבודרהם כ"ו הערה ו' אות- קדושים הקדוםתנהומא
 בשם זה מובא מ"ו מימן השלם הלקמ ובשבלי בזה. מ"ש התמלות במירש לקמן עייזמ(
 וכו' מגן תפלת רש"י מתשובת העתקתי כתב ם"ב( )עמוד ק"ה סימן ובמחו"ו ז"ל גאון עמרמרב

 קי"ב. ממחימ י( וכו'. משום ד"ה רש"י : כ"ד שבת ועיין רשי, מתשובת העתקתי נ"כמיים
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 ]וטרה כאדונינו, ומי כאלהינו, אין פותחין_ לקדיש תכק ת ב ש ב וי"(
 אתה. ברוך אמן דמשמע אלהינו, הוא ובאתה אלהינו וברוךלאלהינו[

 הקדיש. יכ(אחר
 צדקתך. אומרים אין שבת באותו ראשון :יום להיות חורש ראש ל חיג(
 צדקתך. אומרין ושבת שבת כלובנימן

 כמה שהם תילים במפר שיש אחר מזמור אומר]ים[ אין ה מ ל ויד(
 אלהי שם בו מזכירין אנו ואין צרה, ביום הן מיענך ט(( לתפילה, נאיםטו(

 ]ש[ביעקב אלא ]תשובה[ יעקב. אלהי שם אלא יצחק אלה' שם ולאאברהם
 צרה. ביום ה1 יענך כתב, זה ובמזמור צרתי ביום אותי העונה יק(כתב,
 ביום לנו. יענה הוא צרתו ביום שענה מי יעקב, זכות מזכירין אנולפיכך
 כ( שנאמרג לפי ]הזאה[1 )הזות( יט( בעת תחרישו החרש אם ימ(ציתינו:

 ומי כנ( הזאת. בעת כ"( נאמר ולכך יושע. וממנה ליעקב היא צרהעת
 ואל" תאכלו ואל עלי וצומו כד( כג(* למלכות הנעת כזאת לעת אםיודע

 אמרה, אלא , כי, לומר נצרכה ולמה ושותה, שאוכל צום יש וכיתשתו.
 קורא אומר, והמיטל כם( אהשורועג* מסעודת ושתיתם שאכלתם על]צומו[

 הלקט בשבלי מובא יב( הקדיש", זה יאהר צ"ל יבן( התמלות, במייוש לקמן עייןיא(
 בסוף לעיל. ועיין יעיי"ש, וכו' עדימ באו לא אם ר"ה ממם' ראייה ומביא קכ"ו מימןהיטלם
 ב'טם באבודרהמ והובא ד', מימן כ' מזמור שו"מ תהילים מהמדרש נובע יך( אבילות,הל'

 ותקנתי י"ז דף הפרדם בליקומי ומובא שם, בבאורנו ועיין הול, של תמלה במדרהטדריט
 אול' פ2ן( מה, נכתב כי ושכה בסרדם, נמצא לא זה כ' האורה לממר במבואו ורש"בעמי"ש,
 מהמררש ונלקה קמוע מאמר היא ידץ( נ'. ל"ה, בראשית ין( כ', תהילימ כשן( "נעימ",צ"ל

 המרשה וכל להתך, אמתר ותקרא באמתר כתיב מה "ראה ה', מימן כ"ב ~זמור שו"מתהילים
 תחרישי ההרש אם כי נכשרת, איני מלכה שאני בשביל בנמשך תאמרו אל בנמיטך, תדמהאל
 ממקום -לוהודים יעמוד והצלה ריוח נאמר .לכן יושע וממנה ליעקב. היא צרה עת הזאת,בעת
 הנעת כזאת לעת אם יודע ומי עולמים. תשועת בה' נויטע י?טראל ביה שכתוב ממיאחר,

 בשמאו דוהה יהא אלא ידיו בשתי דוהה אדם יהא שלא ארון, דרך למד אתה מכאןלמלכות,
 וצימו- וגו' היהודימ כל את כנום לך למלכות ד3עת כזאת לעת אם נאמר לכך בימין,ייקרב
 עלי וצומו שכתוב מאחר תשתו, ואל תאכלו ואל וכו' באמימה צומ של שעיקרו מכאןעלי
 אמרה מעם ומה וישתה, ויאכל צם ארם יש וכי תשתו, ואל תאכלו ואל לומר הוצרךלמה
 שהמשל זה אהשורש, של במשתה ושתיתמ יטאכלתמ מה על צמו עלי, וצומו אמרה אלאכן,

 שלשה ויום, לילה צמים יהו יכול בקי~תא, לקין בקורא אכלתן קולתא, והא קורא האאומר
 ולמה יומ, מבעוד מממיקין היה אלא מתים, היה ולא לילות ושלשהימים

 שלש"
 שאין -ימים,

 שלפנינו. המדרש מי -על במנים ותקנתי ימים"1 משלשה יורער בצרה לייטראל מניחהקב"ה
 לעיל שכ' כמו לתקן כאן יש כנא( ז', ל', ירמיה כ( י"ד. ד' אמתר הקרא עפ"י תקנתיימ2(

 לעיל. שהבאתי מהמדרש ההפרון למלאות יש כאן כ3( י"ד, די אמתה כנבכ(במדרש,
 קל ערך ובערוך ובפמ"ז, ה' אות פמ"ו ויק"ר במדרש גם מובא כןץ( מ"ו, די, אמתרכר(

 לוקה כראוי שומרו אינו אם דקל של קור שאוכל מי' מי' וכתב ה' קרא ערך ובערוךו'
 אכלתון כולה הא קורא "הא המאמר הביא נ"ו אלף רמז אמתר והי~קוט דקלו שלבקורתו
 רך, כשהוא הנאכל דקל ראש קורא ופי' נכונה, ההולים שבמדרש והני' בכילה" לקיןקורא
 בלשון קולתא ומי' דקל, של רך קורא רש"י ומי' וכו' עליו מברך קורא ע"א ל"ו ברכותועיין
 קורא. מן בהימך והוא יבש עץ חתיכתיונית
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 שלשה טתענין ש-היו .כול בקילתא. ולקין ]בקורא[ )בקדירה( אכליןקלתא,
 כ(( יום, מבעוד מפמקת שהוא אלא כו( מתימ. יהא ולא' ויום, לילהשים,
 מניח ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[ שא*ן לפי ימים[ שלשה ]ולמה בימים(.)ולילה
 כמ( ימים* משלשה יותר בצרה הצריקיםאת

 ולא ארמ*ת, בלשון ענייא לחמא ו הא לומר נוהגין מה פני ומכע(
 בשדים נאמרו דברים ששה ל( מצ*נו[ ]שבך -המזיקין, מפני קודש*בלשון

 היו ואילו כטלאכים. קודש בלשין מרברים ארם, כנני ג' השרתן כמלאכינ'
 רעב שהוא ]מי[ כל אומר]ין[ שאנו מה שומעין הי' הקודש בלשוןמדברים

 על היזק* עושין והיו המעודה כל ומקלקלין כולן מתקבצ:ן ה*ו ויאכל,מבא
 דכפין כל אומרנין[: שאנו מה מבינין יהיו שלא א=מית נלשון לומי נהגוכן
 וישתה ל"( ישב הבריות מן שמוצרך מ* וכל ויפטה, ייתי דצריך רבלואמכק.. השלחן על ישב בהימב, אלא אוכל אינו לבריות מוצרך אפי]לו[ ףיכול,.ייתי

 חורין: בני הבאה לשנה עבדי השתא הפטח, לצורך שעוש*ן יין שלהכומות
 ישראל בארץ הבאה לשנה ]ואומרים, הקודש בלשון ממי*טין מה ומפניגנ(
 שטתח*לין כמו ולא הודין,[בני

 בלשון.
 מהדרך מ*יומה אלא לג( ארמית.

 לחירות, מעבדות אותנו שישחרר המקום מלפני מבקש*ן שא)י(נובקשה
 דאטרינן, ]כההיא[ )בהה*א( היטרת מלאכי מבינין שיהיו ]בלשון[ אומ* כןעל
 השרת מלאכי שה*ו בלשון אלא אימי בלשון ארם יתפלל אל לעולמלך(

 רחמים, הם ]גם[ )גט( עלינו %מ2~ש*מ ]מבינים[שכינים(
 אדם בני שרגילין כמן לבינות דורם*ם שה*ו שם על ת ומ ר חלס(
 . ח=ומת. עושים כן על ללבינים, לז)י(כר חרם כליכשמתקנין

.

 רבה שמיה יהא אמן הקדיש על הצבור יטעונין תקנו טה מפני ו לו(
 ולעלמי ]לעלם )וכו'(מברך.

 עלמי"
 )ו(אחד שבכל פטוקין ב' כנגד תיבות/ ז'

 דברייתא ריש הן ]ו[אלו ובאותיות, בתיבות שוין ושניהן תיבות שבע ישואחד
 האלה הדברים כל את אלהים_ וידבר לן( דאורייתא, וריש ברא. בראשיתילו(

 העולמ. נתקיים לא התורה ]את[ קיבלו רא ישראל שאם לך לומג-לאמור,

 שמ והעיר ומ"ו"1 י"ד י"ג הן ואלון ימ'מ, נ' ת,טתו ואל תאכלו ,ואל פ"נ מרדר"א ע"ןלבי4
 אמשר וכי אמרו כ"ב מזמווי ריש שבשו"מ ואע"פ היה, רצומין יטים שלשה נ"מ בסימןדוו"ל
 מלינ ע"כ קכ"א יבמות שלהי דידן גמרא יומ, מכעוד ממסיקין שהיו אלא כן, לעשותלאדכם
 כנז( זה. למטוק ז"ל אלקבין להר"ש הלוי במנות וע"ין עכ"ל היו* ממש רצומין ום"ל זהעל

 הציג וורשוי דמוס המרדמ והטו"ל הנ"ל. המדרש עפ"י ותקנתי דמוכח מעות הוא כי,מניוו
 וכן כנח( א"'2. הטדרש עם"י שהנהתי מה ולמי לו. מובן בלתי כי לאמור זה על קטןכוכב
 בשבלי מדבא כבם( פנ"ו, ייש ב"ף ועיין ב' אות מ"מ רבה ובאסתר ז' אות מצ"א בב"ראיתא
 השלם הלקמ שבלי עיין לא( ט"ז. חנינה ל( שמ. מי על ותקנתי רי"ה פימן השלכםהלקמ
 הראיטונימ רבותינו התמ נפלנו וכבר מטה דליכא משומ הזה, בזטן ליה אמרינן אי ר'"הסהמן
 על ותקנתי רי"ד. סימן השלמ הלקמ בוטבלי מובא זה נמ לצב( א"ש4 המרדם ולפירשועל
 סומה :, י"ב שבת לףם( וכו'. בקשה דרך שמטיימין כיון שלהם עומעם בשל"ה לג( שמ,פ9
 י"נ דף ו:פרדמ בל'קומי מובא לף( קמ"ז. .פסוי;'ם ועיין מטו;. בהלכו'ת ל37יל ע"ן לדץ(ללנ

 סדר אבוררהם ועיין במרדס, ליתא שכ' להאורה בטבואו ר'ט"ב מעה כאן ונמ עמי"ש.וו?קנתי
 א'י כ', ,טמות לי( א'. א', בראשית ילי( ,טם, ובבאורנו קד.ש בד.ן חול של שחריתמפלת
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 )תיקנתי( אנכי ל( וכתיב, שקטה* ולבםופ יראה תהלה ושקטה, יראה ארץלע( רכתיב~ בראשית טעשה עם ה]וא[ ב]רוך[ ה]קדוש[ שהתנה לח( טצינו,-שכך
 )רבא* שמיה יהא .אמן הצבור כל עונין ולפי]כך[ מלה. עמודיה]תכנתי[
 )נ43 היללתיך. ביום שבע לנ"( הקדש, ברוה דוד שאומר והיינו וכו',]רבה[
 על נאמר וקריש )~ג( מאמרות, בי' כלולות הדברות עשרת שמצינוולפי
 תיקט קריש כך בעשרה, אלא נאמר]ו[ לא שרברות וכשם מאמרות,י'

 גנד( בערה.בעשרה,
 מקום בשום מצינו לא והלא לנס( אליה, אשיב שוב ר מ א י ו*)וך(

 שיהא אליךן אשיב שוב בישרון כאן אלא לבשרו. לאברהם ]ה[מלאךששב
 )411 שנ]אמר[, אביו שעקדו המורי]ה[ בהר זה היה ומתי חיות. צריךהנער
 )הנהר4 אל ידך תשלח אל אליו ויאמר השמים מן ה' מלאך אליו -ויקרא
 )שמא4 ל(( וקיים יצהק, את להציל שב ועתה מלאר, אותו היה וזה]הנער[.
 כהן. מאיר ר' אבוו משום כהן אברהם ר' *)נק( )מי( אליך, אשיבשוב

 יו"דע ]בלא[ -, )בכה( כתיב ענו ')למ( מאוד, ענו משה יש א ה ו)נה(
 הנני כ( שאמר, הרמתי בשמואר שמצינו ככע ה'. נגד בי ענו )נל( שם,על
 לאהרו ד]וא[ ב]רוך[ הק]רוש[ אמ]ר[ כך ]וכו'[. )וב"ו( ה'. נגר ביענו

 אומ]רין[ שהיו ננ( הכושית, במעשה משה על שדברו בשעה כ"(ומרים,
 ב]רוך[ והק]דוש[ ורבייהן טפריי]ה[ מאשתו פירש מה בעבור אחינוטשי
 ברצונו ושלא ורבייה, טפרייה פירשנו ולא ריבר בנו גם הלא צוהו,ה]וא[
 טאוד* .ענו משה האיש הוא, ברוך הקדו,ט ואטר זה. דבר עושה הואהבורא
 שלא שעשה .לומר אתה יכולים כאן ואף ברצוני, שלא ע'טה דבר זהואי

 בענו. י' חמר כן עלברצוני
 מנשה עם יומף כאן מזכיר למה מנשה, כד( למטה יומק ה ט מ לכג(

 אלא אפרימ, עםולא
 לומ-

 ויבא כס( שנאמר אחיו, על רבה דוציא ןה לך,
 על דבה הוציא מנשה של משבט שהיה סךמי בן גדי וכן דבתם. אתיומף
 ישראל.ארץ

 כחי ה'. יברא לאו ואם טוב הרי בריאה אם כ(( ה'ן יברא ה א י ר ב מ אכו(
 מם"ו ובב"ר שם פירש"י ועיין ד', ע"ה, תהלים מ( ט,, ע"יי תהילים למ( : נ' ע"זלח(
 ןד טימן השלם הלקמ בשביי ועיין קמ"ד, קי"ט, תהלים כאא( מ"א, הזית ובמדר'ט ב'אות

 ~מןן( הללתיך", ביומ שבע ,טם על טמכום ז"ל והגאונים יומ, בכל קדיוטיכם מז' מותהין"אין
 עיץ כ~ך4( נ"ו, סימן או"ה ב"י עיין כינ( אגדה, בשם ה' סימן היטלם הלקט שבליעיין

 'טהקשה וירא פרשת בחיי עיין כהדק( י', י"ח, בראשית *כהן4( שם, ובמירש"י כ"א:ברכות
 היש דמוכח מעות כי זו תיבה סנרתי ~מד( י"א, כ"ב, שמות כמר( שתירין, מה ועיי"'טכן

 כי ל"ד מרק האורה לספר בהקדמתו ורש"ב "מפי", צ"ל אולי "כמד( "שאמר", 'טצ"לואפיטר
 בהעלותו בהיי עיין *כןדץ( נ'1 י"ב במדבר כהףץ( לממה, או למעלה מוסב אמ נודעדלא
 במדבי בא( ג'1 י"ב, א' שמואל נ( נ'. י"ב א', שמואל כ~מם( יו"ד, המו מ"ט 'טפיושמה
 בהת במפר כן מובא נן4( י"א. י"ג, במדבר 3נ( ק', צ"ט, סימן בהעלותף סמרי 3בנ( א'.י"ב,

 מקשה כן נדץ( ל"ט: נדרים 3י( ל', מ"ז, במדבר בן( ל"ב, בראשית נוק( שלח.לסדר
 אם משה שאמף דריש ה"א מ"י סנהדרין בירושלמי אבל ק'י, סנהדרין בבלי וכן שמבבבלי
 17 דרשה קשה ובאטת זו, קוי מריך ולא עכשיו, לה יברא- לאו ואמ מומב פה לאריןנברא

 וצ'ענ ביה*ש. בע'ש הבריאח בשעת 3ברא הארץ שפי' מ"ו מ"ה באבות דמפור"טמהא



 ז"ל לרש"י המרדםפפרצד

 המקום. לפני זה בעניין משה אמר אלא השמש, תחת חדש כל איןןהלא
 נפלאות אעשה עמך כל נגד ברית כורת אנכי הנה ככ( דכתיב,הארץ. פי בשבילי שתעשה לכן מקודם תחלה הבטיחני "כמ( רבוני לפניואמר
 הארץ.פתיחת להלז האמור בריאק את הארץ, פתיחת כאן האמור  בריאה מה בריאה.ק"( להלן ונאמ4 בריאה כאן נאמר הארץ* פתיחת זה ק( וגו1 נבראו. לאאשר

 קנ( שנאמה וב?תב. ובעפר במים דביים, בג' נכדקת מוטה ה מ ני פ מו
 האלות. את וכתב קל( וגו' יהיה איטר העפר ומן קג( האשה. אתוהשקה
 שאומר]ים[ דברי]מ[ ג' על עברו עמה והמאנף המוטה כי רבותי, פירשוכך

 דע הן1 ואלו עבירה, לידי בא אתה ואיז רברים בג' הסתכל קס(חכמים,
 אות" משקין היו המרוח]ה[ טפה וכנגד מ-וח]ה[1 מטיפה באתהמאין

 המים.
 )נוהת*ם( היו עפר ממום כנגד ותולעה1 רימה עפר למקום הולך אתהולאן

 את לה וכתב וחשבון, דין לותן עתיד אתה מי ולפני במים. עפר]נותנימ[
 דברים בג' המת:ל ח?מים .שאמ-ו דברים נ' על שעברו שם על -האלות.
 )למעי( האמורים דברים בג' אוהה בווקים היו לכך עכירה לידי בא אתה-ואין

 לאיש, בודקים היו כה. האשה, את בודקים שהיו וכשם קו(]למעלה[.
 המאררים. תמצא קח( רמעח פעמים ב'. המים, בה .ובאו קק(שנף4מר[
 זכר של ברייתה עיקר ההוא להם, אמי כ( בת, ילרה ואחרקע(

 נקיבה. נעשית אחר1 בן לי ה' יומף כ"( שאמרה, רחל של ומתפלתההיה
 כנ( בקרובוה, המיומד אחו']ת[, בטן להמיר עוברוזהו,

 ה1 ואנא והו, ~אני למנין עולות שהאותיות הוא. שמ פחדך, תן ן כ בו

 כג( יצירה. במפל מפורש והואואני
ן

 שאומ]רים[ פ]י[ ע]ל[ א]ק[ עברי. בלשון הוקבעו רחמים י מ י נ מכ כד(
 השרת מלאכ4 שאין לפי הדבר, וטעם דבשמיא. מרן וממי מחי ארמי,בלשון
 ארמי. בלקוןטכירין

 נפ'ט. למשיב והיה שחמר יתירה נשמה מיטום ם, י מ ב.ש ם ע טכה(
 בר יעקב ר' ה*ב ומפי מברכינן. ולא נ'טמה יתור ליכא הייפוריםוביום
 של אור שובת ששבת מפני שבת, למוצאי בשמ*ם דטעם לי, נאמריקר

 שמות מוב בלקח כתב כן כט( י'. ל"ד, שמות נכן( קרה. במרשת בהיי רבינו מירש כן*בדץ(
 במדבר סנ( כ"ד, ה', במדבר כמבנ( ה'". יברא בריאה "ואם ל'. מ"ז, במדבר כמא( ".ל"ד'
 כ"ד. ה', במדבר כשן( : כ"ז מומה כמן( מ"א. מ"ג, אבות כמןץ( כ"ג. הי, במדנר כמן4( י"ז.הי,

 איתא כן קנ( כ"א. ל', בראיטית כמט( רמ"ח. ב"פ בניממרי המאררים דגם לומר רצה3(דז(
 דין לאה שלנה בשביל ומובר דה על חולק מ'. ברכות והבבלי ה"ה. מ"ט, ברכותבירושלמי
 הוג אבן במיימ עבנ( כ"ד. ל'. בראשית- ע~י( יעיי"ש. רחל של תמלתה בשביל ולאבעצמה.
 מימן ובשה"ל שם"ו.( )צד שכ"ח, מימן במהו"ו מובא כן עג( שחרית. בתמלת דר"ה א'ליום
 דברי ממקא דר"כ ובפמיקתא שמ. ובתום' וכו' והו אני ד"ה ע"א מ"ה מוכה רש"י ועייןרמץ.
 מימן או"ה ובמור ו"ל. גאון האי לרב רצ"ו סימן תשובה שערי הגאונים ובתשובותירמידע.
 השנה ראש מדר באנודרהמ יעיין האלה הדברים מירש על לעמוד והרוצה שם. ובב"יתר"ם
 יונה רביט ועיין מליחות, במוף תמלה היא עך( בארוכות. שם ובבאורנו בזה, שכתבמה

 ובהערותינו הבדלה בהלכות לעיל עיין עןץ( ע"ב. סימן ובתניא ובשל"ה קורא הי' פרקברכורע
 לכאן. וצרף מ"א, ואות א'אות



צה ז"ל לרש,י הפרדםמפר

 בבשמים מריח לפיכך וממריח. ושורף חוזר שבת ומוצאי ממריח ואינוגיהנם
 האור. שביתת מצינו לא הכיפורים ביום אבל רע. ריחלהפיג

 בתורה לקרות לויים[ שמותרי]ם הורה דוד בר שמואל ר' גאון הטו(
 שיחיה. מורי ]הורה[ וכן עניינים, בכל כהןבלא

 ארם קיפא משום באה, מה על בפמח שלישית מצה רב, ה מפיכן(,
 הירקות, עם שלישית מצה אוכלין ולכך נימן. בימי העשבים עלוטמוטל
 הארם. אה מעב*ר שהפת.לפי

 המקו]ם[ שבירך קילומין ט"ו כנגר תיבות. ט"ו ישתבח ה מ י נ פ מ וכח(
 וישמרך. ה' יברכך מן כהנים, ,שבברכת תיבות בט"ולישראל
 מגילת כי( מגילותי ב' קריאת לאהר קרוש ואתה קורין ם ע ט ה מו
 ועוד *כע( עומד. העולם כל קדושה דאסרר משום איכה, ומגילתאמתר.
 וכתיב וגו' יומם אקרא אלהי פ( למעלה תקנה-)'בתפ"לה דאמתרמצינו
 הכתוב עליה .קרושה, מרר קוריז שאין כנמיה כל פנ( חכ]מים[אמיורו,  אחר  טעם  ועור קדושה*  אסרר]הן חקנה , נמצא קרוש, ואתה  פי(בתריה
 פך( קדושה, , מדר קורין איכה קריאת ואחר סררים. ולא צלמות פנ(אומר
 תי"ו. ועד מאל"ף התורה את שעביו כלייה, ישראל שונאי שנתחייבושפני
 עמדה תקנה, לו ואין זו מטבע נפמל י שאומר כארם אבירי, כל מלהטס(
 שמך יקדש מי  כלין  אילו  אם עוים שר רבונו לפניו, ואמר]ה[ איכהמגלת

 הק]דוש[ להם ינתרצה שלך, כנמיות בבתי קרושתך ימדר ומיבעולמך
 אלהים_ ולא הן כתב לכך פו( רחמים. במדת והן ה]וא[, .ב]רוך[

 רזקנו ולכך
 איכה. לאחר קדושה מדר קורין שיהו ל]ברכה[ ז]כרונם[חכמים

 כשאנו ההלל, את .לגמור. מברכין שאין פמה של הלל רכת ובס((
 למעיינו חלמיש עד שאומר לשנים, אותו שפומקין משום ההגדה,אומרים
 ברכה ' טעון דבר יש ]וכי[ ושהקישתם, ההלל. את גוטר כך ואחרסים

  תאמר  ואם  ואמונהי ואמת ויציב  אמת הנה לפניון ]ברכה[ מעון ואיןלאהריו
 שבקריית אחרונה וברכה המצות[ ]וברכת ]ה[פירות מברכת הוץ אמרו]הרי[
 ואפילו הכללות, מן למידין אין יוחנן רבי אטר פח( הא בה. כיוצא וכלשמע

 חוץ. בהןשנאמד
 די ובכל גזברות. י"ח ימלוך ה' עד הבוקר באשמורת י ה י ו מפי(
 והראשונים אות-ות. ע"ב בן  שהוא  הנרול  השמ כנגר  ע"ב  בולן  שהןאותיות
 ונפלאות- נמים להזכיר כר' דזמרה, פמוקי אהר יום בכל השירזה לוטרתקנו

 פיהם. על במנים ותקנרזי ל"ד סימן השלמ הלקמ ושבלי צ"ג( )צד קכ"ג מימן מהי"ן עייןוני(
 ק"ו צד רבתי ובתניא ר' צד השלם הלקמ בשבלי כ"כ ,נן( זה. בדין בליקומימ לקמן?עיין
 שמ. ובבאורנו הול של שהרית תפלת מדר אבודרהם ט"ש עיין עדץ( הנאונימ. תשוכותבשם
 ס48י( ג', כ"ב, תהלים ס8( מ"מ, מומה *עט( רם"ז, ומימן קצ"מ, מ'מן של"ה עייןונמ(
 פג( תתק"ו, רמז איוב בילקומ לזה דומה ועיין מצאתי, לא זה בלשין 83בכ( ד', כ"ב,שכם
 כלומר פנן( מ"ו. א' באיכה והמפוק ? ק"ד טנהדרין ב8דץ( ק"ד. טנהדרין 3נוא( כ"ב. י',איוב
 השלם לקט בשבלי הגאונים תשובת. בשם מובא כםי( אלהים. ולא ה' כתיב וכו' סלהבפסוק
 שערי שו"ת ועיין פיהם. על בפנים התיקונים וכל מ"ח סימן פסה הל' רבתי ובתניא רי"הסימן

 רש"י עיין נצכן( כ"ז. עירובין מוץ( מ"ד. סימן א"מ יוסף רבינו ובתשובות ק"ב סימןתשובה
 בשלח. מרשת בהיי רבינו ובמפר וכו' אני ד"ה מ"הסוכה



 ז"ל לרש"י הפרדםפפרצו

 ארבעה ובחמדו הנם, עיקר מוישע והריומתחילין :הגדול* בשטו עמנו,שעשה
 ורפי]כד[ וישע, עד הבוקר באשמורת  מויהי מעלה של בפמוקין שה!שמות
 מלכינו אומר שבהן פמוקי אחרי וער לעולם ימלוך הי העם, כופלים*פט(
 5( וגו'. המלוכה לה'  כי  והםאלהינו
 נמן. לרבי]נו[ שלמה רבי]נו[  השי.ב הללו תשוברת5(
 )נפירוש[  )בפריש(  בתחלתה התחילו ]לא[ למה מגז ברכת מ ת ל א ש ש5"(
 כי ימדוה, *5"( מגן[ ]שם )שום( על לא ימודה תחלת טגן חתימתה.מעין
 אבות שאומ]רים[ מניין 5כ( ששנינו, כמו ]כולן[ האבות כל שם עלאם

 כמו לבדו ]הראשון[ אבינו באברהם וחתימתה אלים. בני לה' הבושנ]אמר[
 ואעשך דכת]יב[ - מאי לקיש בן[ ש]מעון ר)י('  ראמר  5ג(  אוהבו,-שהבטיחו.

 יצהק  אלהי  שאומרים  וה ואברכך אברהם,  אלהי  שאומרים  ןה גדוללגוי
 ת]למוד( בכולן, חותמין יהו יכול יעקב. אלהי שאומרים זה שמך:ואגדלה
 'לנומר[

 להווסד הוצרכ]ה[ תחלתה לפיכך בכולן. ולא חותמין בה ברכה, והיה-
 לבדו. לו הנאמר דבר בה ימדו לבדו לו שהובטחה ומופהאלים.~ בני  לה' הבו 5ד( שנאמרן ]מה לקיים האבות ]לכל[ )בכלם( השוהבדבר

 בתקופה בששים מטר שאילת זמן לקבוע ראו מה  וששאלתם5מ(
 חצי 15( ששנינו כמו .הודשים שני זריעה שזמן )לפי( בעיני, נראהבגולה.
  )ב(]מ(תחלו2  מתה היה יהודה ר' )וכולי(ן זרעי כסליו והצי מרחשווןתשרי
  זה( )כל לה קשים גשכים אין גריר ]ארץ[ קהיה ישראל וארץתשרי.
  לעוברי קשה  ושאינהן )שטטר( ]בשעה[ וקבעוישאלהם)משעה( הזרעבשעת
 ער  לה קשים גשמים וטטונפת( )רחה  ואלך(  )מטבת שהיא בכל.דרכים
  הכימיו  ואת  הח-יש  את )ש(מעכבין מדובקים[ ]שהרנבים לפי הזרע]כ~ת[
 נוהגיס אותם וראה לנולה ירד וחנניה 5מ( ותיתוה[, דק ]עפר 5((שצריך
 ששים עד וכלין )ה(תקופה יום שהוא חמה של תשרי מתחלת  הזרעימי
 ואמרן ]רישבא[: )בישנא( טבות[ ]לבי טבת( )דבי ציבי מעילי ומכי 5ט(יום*
 לייבעב ובשדות בקרפיפות שלהן העצים מניחין הגריד ימי וסל הרביעה,מזמן בקיאיי  שהן  הללו  האנשים משתראו להן, שממר הוא ומימן שיעורא.הוא,חד

 הגשמים; מפני בבית אותם מכנימים יום ובששים וברוח.בחמה-

 זהי בענין שהארכנו מה שם ובבאורנו חול של שהרית תפלת מדר באנודרהם ע"ן'פט(
 עיין (ב( היטב. יובן במוכה רש"י דברי ולמי קסן כוכב כאן הציג ווארשוי דמום המו"ל%1(
 כ"ח. שם ונמצא נושז ישן מכ"י גאלדבערג בער ר' "רב העתיק אשר מטמונים חומשטפר

 ורובם. מכיר, בר' מנחם בר' מכיר בר נתן לרבינו )רש"י( יצחק בר שלמה לרבינותשובות
 דבריו. בראש ז"1 רש"י מרבינו מליצה דברי ג"כ כתוב נמצא ושטה במרדם. מה הובאוככולם
 זה: -לעומת זה המאמרים השוותי והנה המרדם. לממר בהקדמתי ועיין מכיר. לרביני כתבאשר

 הצינ. ווארשוי דפום המו"ל "סבא( א'. מימן מטמונים בחמש סבא( והחמרון. הטעותיםותקנתי
 פמהים: פךב(  אע כ"ם, תהלים והקרא ל"ב. ר"ה נבנכ( א"ש. שתקנתי מה ולמי קטן כוכבכאן
 פבן(. ב'. מימן מטמונימ (בון('בחמש א. כ"ט, תהלים (בן4( ב. י"ב,  בראשית והקראקי"ו.
 מיבן בלתי כי לרמז כוכב מימן כאן הציג וורשוי בדמום הפרדמ . המו"ל סבן( ק"ו. מציעאבבא
 התשובה: מוף ועד מכאן .(בם1( י'. תענית (בדן( והבן. מטמונים בהפש שכתב עפ"י ותקנתילו

 אחרינא.. שיעור דנתנה מהברייתא אחנניה דמקשה י'. תענית בנמרא והיא מטמונים. בחופשליתא
 שלפנינו, הנמרא עפ"י בפנים ותקנתי יעיי"ש הוי שיעורא דחדותי'
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 בין וידקדקו לאהר ו]ש[לא להקדים שלא ראו מה וששאלתם,ק(
 קבוע זמן לו להיות צריך בישראל הנוהנ הוק . אהריו, של ליום ששיםיום
 תתגורדו, לא[ ]משום )שמא( כן[ עושין וגלו ]כן )בו( עושין אלו יהושלא
 ק"( אגודות, אגוהות[ תעשו]לא

 המשפט. למלך לומר לנו שהיה בה שהוקשה המשפט, והמלדקג(
 )שהגאונים( ]לבי[ )לפי( לי ואומר רבות. שנים ]זה[ בה הקשיתי אניגם

 וגם הגדול )המלך בגרמתם להרגיל[ ]שגו )שנו( מרוצתם לפי]שהגרמנים[
 מנהג לשנות שלא אד הקדוש[. המלך וגם המשפט ]המלך המשפט(המלך

 יהושועש במפר הזה, בלשון שדברו מקראות כמה על לסמוך לנו ישולאשונים
 לומר לנו ואין הברית, הארון נושאי וגון מאהליהם העם בנמוע ויהיקג(

 מקומות בכמה שקורהו כמו ברית[, ]שבו הלוהות אלא הברית, שמוגצהארון
 את אהן[ ]המלך )אהר( ויקצץ קיז מלכים ובמפר העדות. הארון הברית,ארון

 הפגרים העמק וכל קס( ירמיה )ובמפר במימיא[ ננדפי ]ית המכונות,הממגרות
 ואתן ק(( ה'. לפני אשר הנהשת טזבה ואת קן( ,הפגרים, עמק כמו]והדשן,

 קח(. כזה הרבה ויטצא ]לבו[ )לבי( אל הביבי ]יתן[ )יתכן( המקנה[ מפראת
 ואל שוגגין שיהו ]מוטב[ לישראל להן הנה קי( תם, ל א ש ש וקט(

 קינ( תוכיה. הוכה: קי"( מקראות לכמה נעשה מה לו והוקשה מזידין,יהו
 וההכמים הנביאים נצטוו כי אמת י]ו[נעם. ולמוכיהים קיג( רשע. הזהרת כיואתה
 ]ו[מזידים עוברים אותם יראו ואם צבור, ואהד יהיד אהד .ישראל, אתלהוכיה
 .וטעם בערבים למובבם ואף ויתלשום ]ו[ימתרום ]ו[יוכיהום יקללום התירהעל

 ואק הצלת. נפשך את ואתה ישמרו, לא אם ואף למוטב, ל]ה[הזירםכיבושים
 למוטב, יהזרו יודעךם , ואם אמור, שהדבר יודעין שאין על השוגגין ]את[)על(

 ]והטוב הישר ודרך התורות ואת ההוקים את להזהירם ]אליהם[)עליהם(
 ב]ע[יניהם, התירו ופשט)ו( אמור ]בדבר[ התיר המהוזקים את אך בה, ילכואשר[
 כגון בו, שההזיקו מאהר לעצמן התיר בו ]שיורו ישמעו לא ]נודיעם[ואם
 הכנמת מפני אלא הוא התיף שדבר דלהייא, אפומא דיתבן נשי הניקיך(
 ]זהירין[ ידין( )זה יאמרו כי לדם[ ישמעו לא עליהן נאמר אם המתגלגלההפץ
 והממפקות המטפהות קטן( וכן קטו( המתג"גל, ]מהכנים[ .)מהבנום( אנן)אין(
 גדרל היום בעוד ממובין שהן ה]כפררים[ י]ום[ ותומפות *קען( מטיאםונערם
 שאומר~ן[ )ן(להבהין ובקיאין להפמיק ןהירין )ו(הכל ]ואין[ מושכתןומעודתן

 עליה יעברו נוריעם ]ו[אם לההשיך שקרוב שרואין ]עד[ )על( שהות ישעוד
 "ונהלק עור סיים שם מטמונים בהופש כהא( ג'. סימן מטמונים בהומש מובאמ(

 ע"א. י' תענית בגמרא והוא כשמואל". והלכה קבעו יום באיזה הראיטונים מנהנ על ושמואל.רב
 ק"מ. סימן רש"י ובמדור שמ"ה( )צד שי"נ טימן ובמה"וו ד' טימן מטמונים בהופש היבאמבכ(

 י"ד. ג' יהושיע 3מג( ע"ב. י"ב ברכות מירש"י עור ועיין מיהם. על עשיתי וההוממותוהתיקונים
 ירמיה כךן( י"ד. טז, ב, מלכ~ם קף( ל"ט. ל"א, יומיה מדץ( י"ז. ט"ז, ב' מלכיםקר(

, 

 ל"ב
 זי. סימן מטמונים בהומש כהמן( יצהק". בר "שלמה כ~ון סיים רש"י ובסדור במה"וי מוץ(י"ב.
 ביצה כהיך4( כ"ה. כ"ד, משלי קיג( ג'. יהזקאל מיבן( יז. ים, ויקרא כיא( ל'. ביצה3מי(
 4לפי כהווייתן הדבריכם משם הבין דל~ו קטן, כוכב כ~ון הציג וו~ערשוי דפום המו"ל קפ2ן(ל'.
 דפום המו"ל הציג האלו בדברים גם *כןמ2ן( ל'. ביצה קפ2ן( ימה. עולה הכל שתקןמה

 מיר'ע. צריך ג"כ ואשייאן". "וצעדן מטמונים הומש בסמר והגירמא קטן. כובבווארשוי
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 חבירו את לרואה רומה זה ואין המזיד. על להענישם )ו(]ד[לא דשתיקדניפה
 ~וממקדש* קין( שכתוב כמו מקבל אין ואפי]לו[ למחות. -נצטוה מזירעוב

 )ומחיגו( עליהן מזיר עונש נמי בהו ]מהינן[ )מתיבו( לא כי להתםתהלו,.
 צייתו. דילמא בהו]ומהינן[

 בהם, נהגו לא למה והקיבה ו]ה[לחיים ]ה[זרוע על ם ת ל א ש ש וק~ח(
 ונהנו הבית. בפני ושלא הבית בפני נוהנין קיי( היא שלימה משנהוהרי
 מיהה שלא הקדוש רבי]נו[ ]על[ )של( באינרתו והעירו אהרונים אמיראיםבהן
 עליהם תבא הנותנין בידן, ימחה זה מי דבריו, עלי נאמנים מליתנן.בידו
 הגז ראשית ועל עליהן דאמר ]אלעי[ )אליעזר( כרבי נהנו אבל טוב.ברכת
 היה וכן בארץ. אלא נוהנות מתנות אין קכ( דתנן, בארץ. אלא נוהניןשאינו
 רב למר ליה ואקשיא בארץ. אלא נוהנ הנז ראשית אין אומר אלעייר'

 רב בימ* אמר. לא בטתנות אלעיי כר' נהנו הגז בראשית יצחק ברנחמן
 דנהוג ]היכי[ וכי דנהוג. ]מר'[ )מה( חזינא השתא נהוני, לא אכתינחמן

 כי נמי השתה אלעיי, ר' ]על[ מלממוך חכמים בידם מיחו לא הנזברא-ית
 דגמרן מעמא, חד מרתרוויהו מחינן ולא עליה, ממכינן במתנות ונהוגהרור
 דאמר]ינן[ היכא דכל ]שלם[, שכר .. נוטל רהנותן מתרומה. ]נתינה[נתינה
 ]נמי[ אורויי צפי' ]אלא[ )דלא( ב4ירקא, ררשינן דלא מיבעייא לאנהנו

 ליה דרשינן הלכה דאמר מאן קכ"( פרקים, בשלשה כראמר מורינון,)ד(לג
 דאמר ומאן מורינן, אורויי אבל דרשינן לא מהרש מנהנ דאמר מאז]בפרקא[,

 יפה בהו. ]מהדרינן[ )הדרים( לא -עביד ואי מורינ]ן[, לא ]נמי[ אורויינהגו
 ועוד מצויין, ]אהנם[ כהנים המקומות )שב(רוב )ש(-לפי ]לומר[, .חביביכיוון

 קל. בהם לנהוג העם החלו טבילן לאדמתנות
 שהוא בו ובקי מכיר אני בזאת חיותטהורות, ירכ4 ניקור על ם, ת ל א ש ש וקככ(
 דבריו על כמזיח חבובי יחשבני שלא אבל בוריו, על לו וברור התורה בחדריבקי

 וכן והתרתו. הגיד טעמי לחבובי כותב אנ4 דבריו על החולקין כננר ממך לוולהיות
 מה וכל ועז* וכשב שור של כמו לנקרו מצוה הטייה. שום בלא הריןהוא

 לעז בלשון שקורין מטה של ובשוק הירך בכל בחיה אמור הבהמה בירךשאמוף
 ראטטא' ]ו[בוקא העוקץ בכנפי וכן הנשה. גיד ש]ע[ל שומן וכן צנקינרון.קכג(
 'שקורין ]עד[ )עם( קודיל בלע"ז שקורין הפאשות שבין מה לנקרוצריך
 כטו בנגרה הניקור[ ]וכל ראטמא בוקא של בעצם קכס( הנמאקכר(
 שמפטפט אדם יש ואם העצם. אותי תחת נכנם ראשו ש]הניד לפי בהמה*של

 נחלקו שלא לפי מינות. לצה הוא ונוטה לנדותו ראוי זה רבר עלכנגדו
 לגבי הקריבים בחלבים אלא לבהמה החיה בין ל]ברכה[ ז]כרונם[רבותינו
 הולין ובמרדכי תע"ט סימן ה"א ובאו"ז , י' מימן מטמונים בחפש מובא קייץ( ט'* יהזקאלמיז(
 מטמונים בחופש כנב( מ כ"ה תענית ככנא( קל"ו* חריין קככ( ק"ד* הויין כץיפן( תשל"ו. ס4מןפ"י
 במרדכי נזכרה והתשובה ז"ל. לרש"י הלוי יצחק ר' הוא המשיב ושם זן, תשובה הובא י"גמימן
 תמ"ד מימן ח"א באו"ז התשובה הובאה וכן לרש"י, יהודה ב"ר יצחק ר' בשם הנשה, גידריש

 וכך יהודה בר יצחק לרבי מורי שלח "כך מיים פה והנה זצ"ל. שלמה לרבינו לויה יצהק רבינושהשיב
 חכמי בתשובת ועיין נ"ע" לרש"י הלוי יצחק ר' "השיב מ"ה ח"ב:מימן בהאורה וכ"כ כננדו"השיב
 בחפש קכנר( "צנקורן". ובאו"ז "מנקרק" מטמונים בחפש קכנג( מ"ה. יו"ד ובטור מ"ט טימןצרפת

 להו. ליתא שם ובמרדכי כמיותרים, נראים דאטמא עד מובעצם תיבות ד' הנד קכנד,( "הנצא".מטמונים
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 )מדרבנן( קכו( בהמה. כשל אמור חיה בשל מכוחו הבא וכל הניד אבלומזבח,
 אימור. בו נהגו הקדושים ישראל והשומן קכח( ובחיה, בבהמה ונוהנ קכת(כדהנן[.

 העצמות קכט( בפמחים, ששנינו כמו תורה בשל. חמור, השומן אימורונם
 נצרכה לא' ]רבינא[ )רבינו( ואמ]ר[ קל( וכו' עשר לששה ישרפווהנידים
 תורה מדברי יותר מופרים בדברי הזהר בני קלמ( גרמינן, ותו לשוטנן.אלא

 חייב בהם העוכר מופרים ודברי תעשה, ולא עשה בהן[ ]יש תורהשדברי
 הוא. מופרים דברי אימור בו נהנו הם קדושים ישראל ששנינו, ומהמיתה:
 בתורתו. עינינו יאיר והמקום הרבה. עליו להחמיר ישולכך

 נוהג שהוא וזהו כנגדו. השיב ובך יהודה בר' יצחק לרבי מורי שלח ך כקלכ(
 שעמדו עד מיינם לפרוש יש אם קלכ( ומים הא על ר, י נ פ ל ו ל א ש כן.כמו

 מחדש שבאו ואלו וגלוייה, מפורממת שלהם שתשובה רבים ימיםבתשובתם
 לפרוש לההמיר עלינו יש אם ראינו לא ותשובתם בהם בקיאיז ]אנו[ואין
 לנסך לבם מלאם לא כי לביישם יינם מן לפרוש שחלילה ר' והשיבשיינם.
 לא ישראל פושעי מגע אבל גוי מגע אלא רבותי]נו[ נזדו .ולא ז]רה[ לע]בודה[אה
 מנמכים. אינם הגוים אף ובמקומותינו היין* את לנמך משומד יהא שלא ובלבדגזרו
 יכולתם. לפרוש,בכל ומיהרו חרב אנחת משום עשו שעשו מה שכל אלווכן

 אחת תשובה מצא האנומים על רבי ששאל שאילה אותהקלנ(
 'אם אהר במקום ובא אחך במקום שנשתמד משומר ר'1 פני ושלההרבי

 ]ו[קיבל שנתנייר נר קלך( דאמר עמו, שותין שבתות חילל ולאכשנשתמד
 הוא הרי ועלה וטבל אותו, ומטבילין ונתרפא אותו ומולין מצות כלעליו

 קידושין קידושיו הני ומקדש אשתמד ואי דבריהם, לכל ]כישראל[)כיטר(
 ]כישראל )כשר( אינו בפרהמייא שבתות שהלל זה ומשומד גט.וצריכה
 המשמי כל *קלה( לעולם.. היא אות ישראל בני וב'ן ביני קלה(שנאמר
 שיחזרן כדי ישראל מפושעי קויבנות מקבלין קלו( ותניא ישראל. נקראשבת

 מחלל. הלכך בפרהמ*א, שבת ולחלל ייי לנמך דמשומד מן חוץבתשובה
 לא ותשובתם בפרהמיא שבתות שהיללו ואנומים הוא. כנוי בפרהמיאשבתות

 תשובתם ניכר בנלוי אם אהיהם. עם ייי לשתות מותרים מתי עדנתפרממה
 כעובד שבתות דמחלל שמצא בתשובה )ו(שכתב והשיב לא. לאו ואםמותר

 ישראל מפושעי קורבנות מקבלין1 קלק( מיהא, ראייה ומייתי ז]רה[.ע]בורה[
 .ולא הוא, דיחידיאה חדא במשומדותו, בעודו אלא אחריה דעתי נוטה לאוכו'
 שבתות המחלל זה טשומד ישראל יהו אי הונא רב דאמר קלמ( כוותיה.עבדי

 ]וכו'[ )כולה( מאיר ]כר'[ )לר'( ]למאן[ )למאי( בה, והוינ]ן[בפיהם*א*
- -

 חסר ובאו"ז שם. מטמונים ובחמש_ במרדכי זה "לכל וליתא המומר ומעות במסגרת' מגרתימכך(
 פ"ט פסחים מכנפן( צ"א. הולין מכוץ( מ"מ.  חולין מכן( שיטנינו". "כמו עד "נדתנן"מן

 שו"תריב"ש עיין *קיץבכ( במבוא. מ"ש עיין קלבכ( כ"א: עירובין כמלא( פ"ג: פסהיםקל(
 "ראיתי עד מכאן קלנ( שם. ובב"י קי"מ סימן יו"ד ובמור ה"א מ"ו 'טער תרומה ובנידולי י"אסימז
 ע"א מ"ז יבמות קלל( הצענזחר. מהמת ווארשוי דמום במרדם המר וכוי" אירוסין ,טעויטיןמקים
 ס"פ: עירובין מלן( שם. תשא כי מ' מכילתא *קלוץ( יז. ל"א, שמות כץיץה(וע"ב.
 ס"מ* עירובין קלה( שכם*מלי(



 ז"ל לרש"י הפודםפפוק

 קלט( דתניא ז]רה[, שבתןכע]בודה[ דחמירא היא תנא האי הונא רב ואמר*קלמ(
 הלכת]ה[. לית מינה שמוע ]הוא[, )האי(, תנא האי מדקאמר כולכם ולאטכם

 הרי בפרהמיא צורינו ליראות לשוב עצמן על כשיקיבלו ועודכוותי]ה[.
 בכשרותן.הן

 ברכת. לברך טהו ביהד, ]ונשואין אירומין שעושין מקום תי י א רקע(
 שתה לו אומר]ין[ כן לעשות הרוצה רבי ואומר א'. כום על ונשיאון[אירומין
 קעכ4 נישואין, ברכת ]עליו[ י לברך שני כום ומזונ ]בכום[, שנשאר מהקע"(
 מצות עושין ]דאין[ )ואין( אחד כום על קדושות שתי אומר]ים[ שאיזלפי

 שתי דכל להו. קיי קדושת ]שתי[ לאו דהני לומר ואין ]חבילות[.חבילות
 ק)נג( דקאמרי]נן[ הוא המזון וברכת קידוש גבי דהא הן* קדושות שתיברכות
 ]ד[ה)ו(א קננד( פמחימ. בערבי אהד[ כומ ]על כולם קדושות שתי אומראין

 אוטר מ]ינה[ ש]מע[ עד וכו' תמנו מ]ינה[ ש]מה[ קעם( בפמחיםדאמר]ינן[
 אחר כומ אלא לו שאין אפשר, בדלא מילי הני אחד, כום על קדושותשתי
 קלנ(( רב]י[. אמר כך קעו(בלבר.

 ולאחר ביחדן ונשואין אירומין שעשה אחד בחתן ה ש ע מקננמ(
 הגפן פרי בורא המברך ובירך אירומין, ברכת לברך כום לו הביאושק)י(דש
 אחר כום לו והביאו שתה* אירומין ברכת שבירך ולאחר אירומין*וברכת
 והחזירוהו קננט( הנפן פרי נוריא אמר ולא ]ו[שכח נישואין ברכתלברך
 ברכת עם הגפן פרי בורא מתחלה בירך שהרי טעם, מה לו ושאלנו]רבי(.
 עצטו לפטור יכול נישואינ של אלא אינו שני שכום פ]י[ ע]לז וא]ף[א*רומין.
 בכום ששתה פי ע]לן א]ף[ הנפן. פרי בורא של אחת ]בברכה[)מברכה(
 מידי הגפן, פרי ועל הגפן על בנתיים אמר ולא הואיל אירומין שלראשון
 אלא מברך אינו כומות עשרה שותה הוא[ שאפי]לו במעודה אשותהדהוה
 קבע לא האי אבל מעודת]י[ה, דקביע מועד שאני רבי, .והשיבני ראשון*בכום

 שבע רבנן דתקינו הויא ובנישואין לחוד. נשואין וברכת להוד אירומיןדברכת
 אשר האדם, יוצי שהכלן ששה* אלא אינו הנפן פרי בורא ובלאברכות
 בו]רא[. לברך צריך לפיכה ששון. ברא אשי תשמה, שמח תשיש, שושיצר,
 לחוד[, ]ונשואין אירום*ןנלחוד ל(]ד[ברכ]ת[ נשואין, ]של[ בכום הג]פן[פ]רי[
 שא*:ם לפי אלא אינו א]חד[ ביום ונישואין אירומין ]לעשות[ שנהגו זהשמנהג
 הוא גנאי נישואין, קודם אירומין עושין שאם לאירומין. מעודה לעשותרוצים

 תם"מז ניטן תקפ,ח( )צר בטח"11 ה1נא נהכו( שם. קלכ(( אש'.. .וב שלפנ,פ בנמואיקלח(
 במפר עוד ועיין פיהם. על התיקונים ועשיתי נ"ג, צד הגאוניכם ובמעשה י"א. מימן ח"בובהאורה
 וכוי. שעושין" במקום לרבי "שאלו כתב הנ"ל בפפרים והנדה תרכ"ב. נםימן לר"רעהישר
 ב45ם"1 'במקומנו "שנוהגים במעה"ג מכ~נכ( שנשאר". מה ושפוד ""שתה במעה"נקמא(
 תיבןת ונשממו מהוורת יותר גי' והוא וכו'." אומרים אין פםחים בערבי "דקאמרינן במה"ווכהמנ(
 עוד מיים במעה"ג קכמר( ק"ה: ממחים כהכמוץ( ק"ה: ממהים מכהוש( לממה. ממחים""בערבי
 שתי לו יש"אבל

 כוםות.
 ובמח"וו ז"ל. לרש"י הכוונה קכמד( עצמו". בפני זה ועל זה על מברך

 לר"ת .הישר בםפר כתיבה והיא תופפות( )ר"ל ת' תיבות ורשום הופפה עוד נמצא זהאחר
 ובמעשה י' םימן ח"ב ובהאורה תקם"ו( )צד תם"ט םימן במח"וו מובא קכמח( תרכ"ב.מימן

 במעה"נ קכממם( מיהם. על והתיקונים תר"ך. םימן לר"ת הישר ספר יעיין נ"ג. צדהנאונים
 נישואין". ברכת עם בפה"ג אמר"ולא



קא ז"ל לרש"י הסרדםםמר

 במעודה י-בו לא אם ולקרוביולחתן
 ובשמח"

 ארמ בני יש לפיכך היום. כל
 אמר ולכך "קלכט( אחת* בסעורה ונפמר]ין[ ביחר, ונישואין אירום4ןשעושין
 לברך צריך אירומ*ן של ראשון בכום המברה ששתה שלאח]-[ ר]בי[לנו

 נמנעים אדמ בני ותמיהת מורח מפני אלא הגפן[ פ-י ]ועל הגפן ו(על)בפה"ג
 קכ(. כן.מעשות

 קורא כהז אמרינן, קכנ( הניזקין בפ]רק[ גיטין בממבת תן תני מ בקכ"(
 קכג( בגמרא, אביי ואמר שלום. דרכי מפני ישראל ואח-יו[ ]לוי ואחריותחלה
 )מ(רבינו ]מיבו[ קיבל ומורי קכד( החבילה. נתפרדה כהן אין אמגקטינן
 שם ואין הואיל לוי )ו(קורא ]שלא[ )שלו( החבילה נתפררה יקר ב"ריעקכ
 קכט( שנתאלמנה האשה בפ]רק[ בכתובות דאמרי]נן[ מההוא טעמא ומפר]ש[כהן.

 ראית ]ו[מה ר]בי[ ליה אמי כהן, שהוא בזה מיחץקני לוי ר' ראמרמההוא
 שאם ושמעי]נן[ פיו. על לכהונה והעלוהו לוי, קיא שאחריו שראיתיאמר,
 כהן במקום דלוי מ]ינה[ ש]מע[ לוי. ]אחריו[ קורא היה לא כהן היהלא
 קכו( לוי. אחריו שקרא על ]הוה[, דכהן ידעי ממאי רקורא כז דאם יקרא,לא

 וישראל, לוי כהן השורה שמ]ו[פ)ו(רדת החבילה שנתפררה האימרזלרברי
 לן איכפת רמאי קכן( כהן, ]שמ[ ואין הואיל לון ועבר כבודו הלוישאבד
 ישראלן משאר גרע דלא כלל, יקרא שלא ולא לאו, אי קמיה ישראל קריאי

 .לרברי מהם, כאחר הוא שגם אבר, ישראל קורם קורא שהיה כבודואלא
 זה ]ערות[ )מירות( בשביל לבהונה העלוהו אם למימר, ירעיק לא כןדאומר
 לו היה הוה ישראל אי למ*מר וליכא הוי. ישראל ראמ* יש-אל אח-יושקרא
 נראה ולמורי קכמ( החבילה, נתפ-רה יהא מה כן ראם תחלה, לקרותללוי
 לחלוק שלא כבודו אבד לוי כלומר נתוקה, המערכה ההבילה נתפרדההכי
 וקשה הן* שוין .כהן שם ואין רהואיל תהלה, לקרות יש-אל נגר כבודלו
 משאר גרע רלא כלל, יקרא שלא יעקב רבי רבו כדעת )כרברו( לומרלו

 ר]בי[ ושמע תורה* למפר יקראו לא מלוימ כולו הכנמת בית דאלוישראל,
 כנון פ*ו, על לכהונה שהעלוהו ומה קכע( לרבריו דמודה יצחק ר' רבובשם
 דבי]ו[ן הוה, ישיאר תחל]ה[ שקרא זה למימ]ר[ ורי?א כהנים, התםדהוו

 מכמיפין מציגו קק( שלא לוי אח-יו קורא הוה לא התם, איכא)ה(]ד[בהנים
 כהן לכבור חוששים היינו שבפנינו כלל כבורו ומחללין אותו ומבזיןאותו
 ונתפררה כהן שם א*ן אם אביי דאמ* מוכיח והלשון ישראל. אחר לקרותושלא

 לככוד כטו לוי לבכור ניחוש שם יש[ ]הא )הא*שן נמצא, לא ובבורוהחבילה
 ונראה. עיקר והכי ישראל. אחר לקרותו שלאכהן

 סטחימ בתום' ר"ת כדעת ז"ל רש"י שדעת משמע קנ( דברים. בתוםפות במעה"ג*מכהכם(
 ובראב"ד כ"ג ם"ק שם ובק"נ י"ב, םימן דכתובות מ"ק ברא"ש ועיין וכו' בלבער ד"ה םוף ע"אז'

 מץ דף הסרדם בליקומי מובא קנא( שם. מיימוני בהגהות ועיין כ"ג, הלכה אישות מה'פ"ג

 בשל"ה עוד ועיין במרדם. נמצא לא שזה להאורה במבואו שכתב במה מעה ורש"ב שמ. מי על)ותקנתי
 רש"י שהביא ומה וכו' נתפרדה ד"ה שם יש"י נ"מ:קנד( גיפין כןנג( נ"פ. גיפין קנב( ל"ד.םי'
 כ"ה: כתובות מנדץ( הזקן* מורי תמיד שכינהו יקיר בר' יעקב רבינו על כוונתו הזקן ומורי.שם
 אפשר מנן( בתום'. ועיי"ש הלוי יצחק ר' מורו בשם וכו' נתמרדה ד"ה : נ"פ גימין יש"יקנר(
 שם. כיעבות רש"י מנט( וכו'. שקרא ד"ה : כ"ה כתובות רש"י מנדץ( "דל~י".דצ"ל
 וכף. מכמימין" היה "שלא שם הסרדם בליקופיקכם(



 ז"ל לרש"י המרדםממרקכ

 בין( )שכתוב מה שאילה קק"( הגאונים, בתשובות צאתימ
 שאאן מי בחצרי, קרקע אמות ארבע לו ונתתי ובמתנות בשטרות~טכותבין[

 לך שאין דמי, ]קרקע[ ליה דאית וכמאן יכתוב ]האיה[ הזה בזמן קרקעלו
 שהחזיוו גויים שהרי ישראל. בארץ קרקע לו שאין ]מישראל[ ו]אחד[ א]חד[כל
 ישר]אל[ וארק נגזלתז אינה דקרקע ךקב( לן דקיימא חזקה, .להם איןבה

 משום והאומר בה. שולטין אנו שאין פ]י[ ע]ל[ א]ף[ לעולם. עומדתבחזקתינו
 היא ]ב[ברייתא רמצינו בידם. הוא ושיבוש הוא. רבר לא קברו אמותד'

 משפחה. לבני והוזר מכור אינו ומעטדו קברו .]דהמוכר[ קקג(בכתובות
 כל לו מוחלין לגדולה עולה קקד( מנהדרין* בממכת דאערינן א ,ה.

 שלשה תניא לה', לעשות עת שקורין אחד במדרש קקס( רבי מצא,עוונותיו,
 ליה וממיך גר אתך יגור וכי קקו( דכתיב, חכם וחתן. ונשיא חכםמכפריןן
 ממכי הכי ומשום נממךן תלמור באורייתא, מבר קקמ( דהיינו תקום, שיבה מפניקק((
 לו מוחלין שנממך כיון חכם אף עוונותיו, כל על רו מוחלין גר דמההרדי,
 שנה בן וכי במולכו, שאול שנה בן קקט( דכתיב נשיא עוונותיו. כלעל
 ויקח קכ( דכתיב, חתן ומלובן. נקי שנה כבן נעשה שמלך כיון אלאהוא,
 שזכה כיון שמה, בשמת והלא שמה, מחלת וכי ישמעאל, בת מחלתאת

 עוונותיו. כל על לו מוחליןלחתונה
 כך קכה( ההודש. לפרשת קורם טעם מה אדומה פרה ם ת ל א ש ש ו.קכ(

 ברבי אהא %קפ3( ר' בשם לוי ר' קכנ( ירושלמית, מגילה בממכתמפורש
 ובשני המשכן הוקם בנימן שבאחד לפרה, החודש שתקדים הוא בדין אמרחנינא
 כדהניא קכג( ישראל. של טהרתן שהיא קודמת פרה ולמה הפרה. נשרפהלו

 ברגל. עצמן לטהר ישראל כל שחייבין ברגל. תגעו, לא ובנבלתם'קעג(
 אותם ואכלו קכי( במילואים, דכתיב באזהרה. במעילה קכס( ר ז ה קכל(-

 בכל נם ומובא שם מי על התיקונים ועשיתי קנ"ה. סימן שני הלק בהאורה מוב4ל3מכם4ל(
 י"ד. דף מנהדרין 3מכ1דש( מ"ד. דף - כתיבות מכ1ג( ל': דף סוכה קכמב( קכ"ח. סימןבו

 מאמר מובא פי"ז שמואל במררש ועיין הסמרים, בכל הוא יחיד זה מדיש שםמסה(
 שהמדרעש הדש דבר לנו ויצא לה'. לעשות עת במקרא מתהיל הזה שהמדרש וידועזה.

 הזה המאמר ונובע לה'. לעשות עת מדרש ב,~ם הראשונים רבותינו במי נקרא הי'י~מואל
 ההן שמע כד עליי מקבל בעי ולא ממניתיה בעיין הוא זעירא "רב ה"ה מ"ג ביכוריםמירושלמי
 והדררע תקום שיבה ממני חכס ממניתיה, עליה קביל מכמרת גדולה נשיא חתן הככםתנייא
 ענם לו מוהלין הגר מה אותו, תונו לא בארצכם גר אתכמ יגור וכי בתריה כתיב מה זקןפני

 ובמדרש שנה". בן כתינוק וכו' נשיא ןכו' עשו וילך התן וכו' שנתמנה הכם אף עונותיוכל
 זה שמביא ט, כ"ה, בראשית פירש"י ועיין חטא". טעם טעם שלא שנה בן כתינוקשמואל
 קידושין ק13ףן ל"ה. י"ט~ ייקרא 3כמן( ל"ג, י"ט, ויקרא קכמן( שמואל. סמר מדרש אגדתבשם
 ם"ה: שנהדרין בבלי ועיין שם. פירש"י ועיין ט. כ"ח, בראשית קע( יג, א' שמואל מכמפן(ל"ב?

 ל. כט. מגילה מע3א( יהודה". ב"ר "יצחק וםיים כ"ח מימן מטמוגים בהמש מובא*כהע(
 המא". "ר' מטמוניכם בחמש %מע2נ(. שם. בבבלי ברש"י מובא ה"ד, מ"ג, מגילה3הע12(
 יבמות ועיין ה. י"א, ויקרא היא והקיא : ט"ז י"ה . *קענ( שם, בירושלמי ליתא זהמגננ(
 הלכות סוף הרמב"ם דעת היא וכן היא. גמורא דדרשא דם"ל דמשמע שם ברש"י ע"בכ"ט

 בחמש מובא קער( יעיי"ש, מדרבנן רק דהוה כתב בנימוקיו הרמב"ן אבל אוכליןפומאת
 ל"ג. כ"ט, שמות קען( "הייד". מטמונים בחפש מן3ון( מ, סימןמטמונים



קג ז"ל לרש"י המרדמפמר

 שהוא קדשים על לימוד קכ(( הם. קודש כי יאכל לא וזר בהם כופראשר
 על לימד באש, הנותר את ושרפת ריעו, עליו ויניד באזהרה. שהואקודש
 הם, קורש כי יאכל לא וזר[ נמי ]הכ" שריפה, טעון ]קודש[ שהוא )הנותר(ןל
 באןהרה. במעילה הזר קכח( לומר יאכל בלא זה הרי קדש[ שהוא]כל

 עיר ]בגדתאה[, )באנרתא( קפ( קמא. בפר]ק[ דכהובו]ה[ וד מ יקכט(
 נוכרת. היא ]גאון[ שרירא רב של מידורא ובפמ]ק[ קפ"( בנדה[ ]ושמה*2בבל
 )כשמקדשין( האירומין, בבית אף לנישואין. להופה כשנכנמ]ה[ התנים, בביתקפכ(

 ]ו[ביהודה אביי ]אמר[ כדמפרש. ההנ*ם ברכה ]כל[ )על( מברכיןןבשמקדשה[
 לבו שיהא כדי באייומין עמו יטמחייהד שנו,[ ביהודה יהודה, דר' ]האשנו,
 בממכת כדתניא מתהלה, התנ*ם ברכת מברכין לפי]כך[ קפג( כדלקמן, בה,נם

 הארומוה, את לנו ואסר כנדה. לבעלה אסורה ברכה בלא כלה קפד(בלד,
 לחופה שתיכנם עד התירו לא ארופה ואה רפדייה, הייהוד על שגזרומדרבנן,
 נמי ואריבנן כנדה, לבעלה אמורה ברכה בלא כלה כדפרשינןובברכה
 את לנו, וותיר קפה( הנוכה. של בנר נמי בדאשכהן לנו ואסר וציונומברכין
 פ-י בורא פירות, אבירכ]ת[ וקידושין. הופה ידי על ]לנו[ הנשואותנשותינו
 היא הודאה ]הרא[ דכויה דכיון המילה, ועל השהיטה על מצות, ברכתהע'ן.
 פסחים, בערב]י[ כדאמרינן ההימה בעי לא בנתיים בקשה הפמקואין
 הודאה כולה נמי והאי היא, דהודאה משום מאי טעמא המצות ברכתקפו(
 התמינן היום כקידוש היא קדוי2ה דבלשון כיון אקידוש, דהוי מידי קפ((היא.
 תחלה הואיום כי כנון הפמק ']בה-ן דיש משום התמינן דבההוא התם כיבה,

 בר*ות מדר בעיני, נראה , וכוי יהודה רב אמר מברך מאי קודש.למקראי
 מתחלת ברכה שאותה ואלך, יצר מאשר אלא אינו ה,ווג עימקי עלשנסדרו

 ?א וזר ה"נ שרימה מעון בקדש שהוא "כל כאן, וכתב זה כל ליתא מממונים ב"פיט?עז(
 יטביטניהם, ההסרון מזה זה להיטלים ויש יאכל." בלא הוא הרי קודש שהוא כל הם קודש כייאכל
 הפרדם ספר המסדר 3העכן "הזיד", מממונים בהומש כקעלק( בפנים. זה פי על תקנתידכן

 דהפיריט כלומר במ"ק" דכתובות "ימוד שכתב וזה : ז כתובות לגמרא רש"י מירש פהמעתיק
 עד וכו' בגדתאה מד"ה מ'ריט"י : ז כתובות 'טם ועיין כתובית. הגמרא יטוד על והולך מובבהזה

 ע"כ יטם. רש"י דברי באות אות פה שמיבא ותראה וכו' המש בריך ד"ה מירש"י ה.כתובות
 במנ*ם ותקנתי דיטם. לנמרא מיוהדים מאמרים הם כי הדברים, לערב שלא מאוד להזהרי'ט
 להקן והיטב זו, תיבה כוונת נהקיטה וואריטוי דפום להמו"ל מבן( שם. לגמרא הפירש"יעמ"י
 התם *ק התנים, ברכת להלכות יטייך זה אין כי הרגיש ולא ". וכו' 'טבבל עיר "באגדתאוכתב

 הנא לרב שמיאל ליה "דאמר המאמר וכו' התנים ברכת ת"ר המאמר לפני איתא : ז'בכתובות
 המסדר והנה וכו'1 עיר" בגדתאה, בד"ה ריט"י שם וכתב וכו' עשרה, בי לי ואייתי פוקבגדתאה
 אף זה פי*'ט את גם מביא ובמעות 'טמ. דכתובות לנמרא רש"י דברי ~שת הביא המרדםספר
 עיר מכרה גאון שרירא רב ש?ם דבאגרת כוונתי כ?כ8א( דתנים. ברכרע להלכות שייךיטאין

 בריט"י גם לתקן וייט נזכרת". היא ,טרירא רב "ובכתבי כתב : קמ"ב ב"ב והרשב"םבאגדאד,
 הקפט.( )צד תע"א מימן מה"וו עהן כהם8בנ( יטרידא". רב של מידורו "ובכתב שםכתובות
 "כנדה ראיטון פרק כלה מם' עיין קפ8ד8( י"ב* כתובות כקכשג( י"ב. מ'מן מ"א, כתובות.וברא"ש
 ראייתה בשעת בין הדא איסור חד הלא מבלה שלא לשון המפרשים דקדקו וכבר פבלה"שלא
 שם. יעקב בנהלת ועמ"ש מבלה שלא כ"ז שנים כמה אהר אפי' מנדתה שפםקהבין

 וכו מאז ד"ה ז: כתובות תום' עיין קפאן( ק"ה, פסחים קמ~ר( כ"3י שבתקפדק(



 ז"ל לרש"י הפרדםספוקד

 ממנו לו והתקין בזכר, מדבר האדם את יצר אשר ב[שניהם, ]לדבר)ברבר(
 ]וגו'[. לחכי לשוני תדב]ק[ קסח[ ש]נאמר[ שמהתי]נו[ ראש עללירושלים זכרון להעלות צריכין שאנו לפי תשוש, שוש הנקיבה. היא ער, עדיבנין
 ברא ואשר לבב, ובטוב בשמחה שיצליחו וכלה לחתן ברכה. תשמח,שמח
 בה פתח לפיכך ]יצי[ מאשר מתחיל שהמדר ולפי קסע( ישראל, כללשם
 ושמח תשיש ]ו[שוש ברכות, מדר]י[ ראשי כל כדרך בבהוך בה וחותםבברוך
 תקנו ש2ן בברוך, בה פתח לא לחבירתה הממוכה ברכה שהן מפנ4תשמח
 ]שנאמרה[ מפני ברא ואשר המרר, על הראשונה אחר הממוכות ברכותלכל

 זתממוכות מן א*נה לפיכך חדשות, פנים שם כשאין המשתה ימי ברוביח*רות
 לכבורו ב*א שה:ל ]אבל[ )אלא( בברוך, בה ולחתום בכ*וך בה לפתוחוהוצרך
 ואמיפה בו, ונתעמק שושבין ]לו[ )בו( שנעשה הראשון ארם עם שנהגהמקום לחמרי ז2* חמר, לגמךל ]שם[ הנאמפ*ם העם לאם*פת אלא המרר מןאינה
 ראייה היא . אם*פה ]ומשעת נותקנה, לכך זי ובר2ה הוא, המקום ככורזו

 האור על וברבה בשמ*ם אבר2ת דהוה מ"די עליו[, למדרם ]הזקיקוהולמדרם(- לברכה הכום על המדירום )ברבה ה[2ום על ]ברכה שיש כיון אלאלברךן[
 חייא ורבי הכום על ומודרן .והון* טפזרן ]רבי[ ק5( דאמר]ינן[ שבת,במוצא*
 וכולה הברכות מדר ]משאר[ )מראש( שאינה ולפי כום, שם ויש הואילמצנמן
 ומצות, פ*רות אברכת דהוי מידי בברוך, ]בה[ חתמו לא אחת הודאההיא
 אדם יטל ]רא'טונה[ ליצירה שתיקנוה]ו[ הארם יוצר ברלת ]וכן[ כך()וכל

 יצירות שתי דאמר למאן אי . הוי, יצירות שתי דאמר למאן אי כדלקמן,הראשון
 הזיוג, ברכ]ת[ ממדר אינה מקום מכל אזלינן, מחשבה ובתר במחשבהעלו
 באה, ה*א למה תאמ* ואם היה, לא נקיבה א2תי ראשונה ביציר]ה[רהא
 עיקר שהוא ה-א'טונה על אק ת*קנו יצייתהשנייה על מברכין שאנומתוך

 נוהג שהוא בניין עד, ערי בניין ומצלעותיו. מגופי ממנו, לו והתקין]ו[תחלתו.
 הצלע. את אלהים ה' ויבן ק5"( שם, על בניין, ]לה[ קרי ]וחוה[ )והוה(לדורות
 ריעים בן שהם וה2לה החתן ]האהוכים[, )ואהובים( ריעים ירושלים.עקרה,

 ]את[ ששמחת במו יצירך, כשמהך זה. ]אתן )על( זה ]האוהבימן)ואהוב*ם(
 מקדם בעדן גן אלהים ה' ויטע ק5כ( דכת]יב[ מקדמן עדן בגן הראשון.אדם
 אומ*]ים[, אנו חתרנה בשמחז לא ]ה[לאיטונה ברכה ששמחת לפיהכלה. עס )ה(התן מ.טמח ובאח*ונה ו2לה, חתן משמה ]וגו'[. האדם את שםוישם
 לפיבך ימ*הם, 2ל בהצלחק שמחים שיהי שמברבין היא תפילהשהרי

, 

 אין
 אלא ]באשתו[ )באשה( איש דמשמע הכלה, עם )ה(חתי משמה בהלחתום
 ובאח*ונה מוב, ו2ל מזינות במ*פיק .יעולם שניהם את המשמח הי[]ברוך
 א*ש ]דיבוקן חתנות שביא ה]ואן ב]רוך[ להק]די*ט[ שמ'טבח הואשבח
 )אשתו( עם חתן מיטמח לחתום יש לפ*2ך וחרוה, שמחה ידי עלבאשה
 שהכל, חמש[ ]ב"יך )ב-וך( באיטתו. איש שמחה לשון שהיא]ה2לה[,

 וא*ט-

 ברא. א'טר תשטח, שמח תשישן ]ו[שושיצ=ן
 ע"א י"ד ברכות תום' ועיין ובר"ן. וכו' שהכר ד"ה שם תום' עיין מכ4:ן( קל"ז. תהליםמפה(
 )וצרש"י ה"ה. פ"א ברכות ייישלמי ק(ב( וכו'. חוץ ד"ה ע"ב ק"ד ממחים ותום' וכו' יטיםד"ה

 שי"ח. שי"ז סימן הרשב"א תשובות ועיין פ"י( פפהים במעות נרשם וכו' שמח ד"השכנמרא
 שם. נואשית קסבב( ב'; בראש'תכסנא(



קה ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 מתחילין אלא קורין אין ובעצרת בפשח תעשר עשו פרשתקגג(
 הפרשה ויהא היום, ז' מפני בשבת קריאתה אירע כן אם אלא הבכור.בכל

 בעשר מתחילין ח' ביום במוכות אבל ]ת[עשר. בעשר מתהילין לפיכךקצ*ה.
 מעשרות נתינת והוקות מצות בה שיש מפני בשבת, בין בחול ביןתעשר
 הוא והאמיף הבציר עת ובסוכות בה שמפורשים לעניים מתנותוח]י[לוק
 האביונים ויתמכו העניים שיחלקו כרי הפ-שה חוקי ולהזכיר להשמיעוכרי
 בכל אלא להתהיל צריך שאין ואומר בדבר שחולקין ויש לאומרה,נהגו

 ק~ה( חג של טוב ביום ק~ד( במגלה דקאמ* בדבר ממש אין ]אךןהב:ור,
 הבכור[, ]כל בכור משמע ]ו[תרתי ובבור. וחוקום במצוות ]קורין[)מפטיר"ן(

 ימד קליר בר' אליעזר שר' לרבר ראי]י[ה ומצינו וחקים* מצות תעשרעיטר
 בשאר ימד שלא מה ק~ו(, במי:ות תעשר עשר פרשת ]על[ )של(קיובה
 מפני לרב]י[ שארנו הבכור. בכל מתחילין האומ* ]ולרברי[ )וכדברי(ה-גלים

 שכתב מפני לןן ואטר כלל. ח' יום בה נזבר לא הלא ח' ביום נק*אתמה
 טוב יום ליל שמחת )שמהה( לרבות ק~מ( דאמר. שמח, אך והיית ק~ץ(בה

 חג של]האחרון
 דיןהמלשץך ז"ל. יעקב רבינו וקטל גאון האיי דרבינודיני

 מוק עדים לו ואין יטממיו, עדים לו יט אם ק~ס( חבירג יטל ,מנעיקהץסר
 מן הממוה מהגרמה ק~י( יטהפמיד מה מחצה וטבה הנממר טבע יעיהפם*ד,
 חולקין* במפק המוטל ממון בדין ר( תיקו. רין הקדמונים עשו שכןהממור.
 כיונתברר

 הנמם-

 לו יש אם אבל הממור. מן מחצה וגובין נשבעין והנענש
 המומף לשלם חייב בממ*רתו, שנענש מה ערים לו יש וגם שממרועדים
 ברורה בעידות והכל מיטלם. לו שבא ההפסד כל לנענש והמענישלנממר
 דגרמא* דינא והיא נענש. וממלשינותו ממרם אי הלשינם שוה להםשנתברר
 "ל(יהודי גאון. מצינובתיטיבותעיאילתוטלרבנטרונאיועוד

 וליכא _ טנצן' ועומטו ומפמירו חבירו אוז ומאנים לגוי ]טעמגיים[ טמערימ()
 הדץ[ יטכך ]וה'טיב והמיטפמ, הרץ האיך ]האונם[, )העומט* באוחועדים

 דכל ימר ד רה4*א ואפקועה ראעטיזבועי א*ט ל"( ו(וקמגייםוטה)מערימ
 דמ"לתא, עלה להו דקא*ם היבא משלמיןן ולא נשבעין שבתורההנשבעין
 שנפל כיון ישראל וממון הוא, אנם גוי מתם ל3( דאמ4]ינן[ כיון הכאאבל
 דנרמי. דינא וזהו הננרם. נשבע לפ*בך חנינה, להם אין העולם אומותביר
 ומשלם. נוטל לעיל, שכתב כמו ב*ורה, ערות לו יש אםאבל

 ובתניא שע"ב מימן ה'טלם ה~קפ ובשבלי תעשר* עשך במרשת הפרדם בליקומי מרבאקצנ(
 וע"ן ל"א. מנילה ס2כד4( מוכה.( עניין מרדם לקמן )ועיין שפ"ד מימן ובמח"וו פ"ח. מימן~תי
 ז'. הערה שם מופרים דקדוקי עוד ועיין שלפנינו. הנמרא עם"י תקנתי ק2בדה( שם.פירש"י
 טהכה מ4בדץ( מ"ו. דברים מ12ן( שם. מח"וו ועיין עשירייה. אמצה איום הפיימ . היאכהצו(
 ה"ח מ"ח ומזיק הובל הל' עוז ובמגדל וכו' עשו ד"ה שם ובתוס' מ"ב. ב"ק עיין ק12דץ(מ"ח:
 "מהנרמת צ"ל אולי מ2בפן( נאון. האיי רב על חולקים ורמב"ם אלפם ור"י ורש"ידר"ח

 ממון אכדין צ"ל ך( הממור. גרמת מחמת שהפםיד המהצה הממיר מן שנובה וכוונתו,הממור"*
 מהר"ם בתשובת ן*54( עפי"ש. םימןןתשל"נ-ותקנתי ד"פ ב"ב מדה*"ם בתשובת מובא *ך*(זכו'"*
 מדבה טבע ודינו ה"מ, מ"ה ומזיק חובל הל' רמב"ם ועיין מפקיגין" ,לשבע יכול "שאינוב"ב
 מאה. באב -ויצב* נאון. נפרונאירב



 ז"ל לרש"י המרדםממרקן

 לא גרים, בן היה אם לג( תניא הבירו. ת א ומגדף למהר"רין
 וכן תונה. לא וגר לך( שנאמר ]אבותיך[ הראשונים,( מעשי)ך זכור לויאמר
 חייב הזונה בן לו ואמר גר, או משוחרר עבר או חבירו את דמקללישראל
 לס(מלקות.
 רעה פגיעתן ואשה שעבר מפני ולמה, וקטן. ועבר אשה מלקות.וחייבין- הקנם מן פטוריי והן רעה פניעתן ג' *לו( נחשון, רב פירש וזהרו(
 הם~ לרבו העבד שקונה שכל רמאן, וניכמי דמאן רעברא מלשלם.ופטויין
 הקנס,. מן פטורין לפיכך לבעלה, כתובתה האשה וכן קנס. ליתן לו ישוטאין
 ונם מיוהסין, בבני הובליי העבדים הרי כן, אינו ראם חייבין, למלקותאבל
 תוכל לא הנאה, בטובת כתובתה תזבין תאמר ואם ופטוריי. באנשיםהנשים
 וכוי. .חוב שטר המוכר לן( אטר רשטואלמשום

 ההובל שכל ישיבות, בשתי מנהג וכן לנהבל,יל(( הגאוניםרין..
 שאין פ]י[ ע]ל[ א]ק[ איבריו מכל באחד או בשינו או בעינו אובחבירו
 שיפיים ער אותו מנרין אבל ודאי, שינו או ודאי עינו לשלם דין עליופומקין
 דפיים. היכ]א[ גאון, האיי רב מר אט]ר[ הכי הרבה* בין מעפ בין דינולבעל
 גבול עד לנחבל, שיפיי]ם[ ער להובל מנרין נחבל רצה ]ו[לא לנחבלחובל
 אותו, מנרין איי נחבל רצה לא אם אבל ובבוש]ת[ בנזק חכמי]ם[שגבלו
 והכי לא. יותר אבל חכמימ, גבול ער לנהבל, הובל ליתן חכמים תיקנורכי
 שאין כיון ואמר נחבל[ ]אותו טוען אם לח( ז"ל, גאון צדק כהן רב מראטר
 רנין ששם ישראל לארץ דיני בעל עמי שלהו לארא חוצה קכמות רינירנין
 אמרו ]שכך רין בו ועושין מנדין ממרב ואם עטו, אותו משלחין קנמות,דיני

 דאכיל כלבא הני קנסאן ניזקא ]פלגא[ )פלגו( דאמרי]נן[ והשתא "לט(חכמים[
 בבבל מגבינן ולא היא משונה רבריה תרנגוליה דאכלה ]ושנרי[ )ושערי(אימרי
 לארע בהרי לדינא ]אזמינוהו[ )אומנינהו( אמר ואי מיניה. טפקינן ]לא[ תפםואם

 היזיקיה למלוקיה ליה, משמתינן אזיל לא ואי ליה[, ]מזמינן )מהמינהו(,ישראל
 רעועז. וסולם ביתו בתוך רע כלב ארם יגדל לא נתן רבי ,דאמר נתז,מדרבי
 בביתך. דמים תשימ לא לי(שנאמר

 לאחר ואם בהכאתו, חייב לי"( עשרה ואמרוהו בחבירו שחבל םאר
 שימות עד אפי]לו[ הכאה מאותה ומתחבש ומדלדל הולך ויום יום בכלכן
 יותר. לו ליתן הייב שאמהוהו קודם ואם דינ]ר[, העשרה אלא לו נותניןאין

 מתתיה רב מקמי שאילו ליכ( איש. אשת בפבי שרק מידין
 יורעין אין אבל איש, אשת בפני שרק ארם על שמעירים ערים ז"ל,נאון
 בפניה להריק שנתכוין שטעידים כיון והשיב, לא, אי בפניה הרוק הגיעאם
 קנסות ריני. דנים ראין משום בושת, ולא קנם לא חייב ואינו לפיימהצריך

 ועיין כ"ה. קידושין ר4וץ( ב. כב, שמות ר4ן4( שלמנינו. הגמרא עמ"י יתקנתי : נ"ח ב"מרג(
 מימן ד"פ ב"ב מהרמ ותשובת ק"ה, רמז ההובל מרק מרדכי תתנ"ה, םימן הרשב;'אתשובת
 מובא "ך4ן( פ"ט. ב"ק ר8ן( פ"ז. ב"ק "רר( בםופו, ד' סימן ח"ד צדק שערי שו"ת עיין רן(קל"ב.
 ק"ך םימן ננוזה בחמדה מובא ו8וץ( ז"ל, נאון צמח לרב מיוהם ק"ך. םימן בםוף ננוזהבהמדה
 נראה ך8י~י( כ"ב, דברים רי( טו: ב"ק ר4כם( שם. עפ"י והתיקונים ז"ל, נאון צמה לרבומיוהם
 בתשובת מובא ר4יבנ( ודהבן.. דבריו ממוף מפורש יוצא וכן בהכתו", דינרים "עשרהדצ"ל
 הגאונים. תשובת בשם רצ"נ מימן ד"פ ב"במהר"ם

 שע"נ. מימן פ"ה ב"ק ממי ובאו"
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 בבושתיה. זוזי 'מאה ארבע אגבי פפא רב דהא ריד( גבי לא ואפי]לו[ ריג(בבבל.
 קא קנמא חמדא לדרב נחמן רב ליה שלח מר רטו( פפא. לדרבוליתה
 פלא( ליז( לבעלה ומפיים דאזיל עד שמותיה, בר ודאי חלא לסן( בבבל,מגבית

 תשבע אלא הוא. שמותי בר הכי אמר גאון עטרם רב ומר לו. וימחלו,ו[לעצמה
 ולה. לבעלה שיפיים עד דין בו יעשו תשבע' ואם הרוק* בה הגיע אםהאשה
 רכל ליז( גובין דאין טעם .רמה הלכה. וכן אותו. מנדין ויתפיים יפיימ לאואם
 לא ואלהים וליבא. בעינן אלהים ירשיעין לימ( ושומא אומדנא דצריךמירי
 אלהים דלא, באדם אדם טעמא מאי ריע( דקאמר ישראל, בארץ אלאנהוג
 שאר בין איכא הפרש מה רכ"( שמעתתא. וכולי וליכא, לכ( נהוג לא ואלהיםבעינן

 החמשה אילו אבל מיניה מפקינן שתפם אדם שכל חמשה לאילוהחובלין
 ואשה. ועבד וקטן שוטההרש

 או ישראל בר חבירו או מידו תורה מפר שנמל למי הגאונים יןד
 לקרוא דאקמוהו כהן גברא מתיבתא, מקמי שאילו בשערו, תלש אודחפו
 בבי מיריה המפר ושקלו ובריה ראובן עליו וקמו טבא, ביומא תורהבמפר

 השיב דינהון. מאי לדיקניה, ושמטוהו לעדות ופמול רשע קראוהוכנישתא
 ביה אית כהן, בההוא ובריה ראובן דעבדו מילתא לנא איתהז' הכיואטר
 דסא ופגם דישראל, נפישא בכנישתא דיקניה תלש דהא בושת ופגם,בושת
 אין ד'ן ובבית לעדות. ופמול ברבים רשע וקרחוהו מידיה, תורה מפרשקלו
 והמתבייש, המעשה לפי הכל רכג( קתני ובבושת ביה. דעברו יככ( מילין עליולו

 באזט צר]ם[ ]וכו'[ ידו לאחר ]זוז[ מאות ארבע נותן מטרו רכד(וקתנו
 לכס( ופרע ממנו ]מליהו[ )גו( העביר הרוקן .בו והגיע רקק בשערוותלש
 כבווי. לפי הכל זוז מאות ארבע לו נותן אשתו ראש את או ראשוואת
 שנותי פ]י[ ע]ל[וא]ף[

 שיבקףם עד לו נמחל אינו שבעולם ממון כל לו
 מידי לצאת לארץ חוצה קנמות גובין שאין פ]י[ ע]ל[ וא]ף מהילה.ממנו
 דטי דמשלמין עד ובריה ראובן נפקי לא שמים מידי לצאת אבלחובה/
 האוטי רכו( רבנן ואמרו רשע. דקריוהו דין ומבית מחילה נמי ובעובושת/
 מילדון מבררין ואי לעדות פמול נמי וקריוהו לחייו. עמו יורד רשעלחבירו

 בנמרא ר134ן( פ"ד! ב"ק ריך( הוא, שלמתיה בר עכ"ז קנכא גבו לא אכם דאמילו כיותירינ(
 מתעבבות רין( ודאי". "אבל דצ"ל נראה ך*פטן( נהמן". לרב המדא רב ליה "דשלה'טלמנינו
 מובא טכאן *ך4ין( לקמן. עמרמ רב מדברי משמע וכן "ולעצמה". דצ"ל נראה ב"בטהר"ם
 א*פ "ירשיעון ובמעה"ג ה. כב, שטות והקרא מ"ד. ב"ק רידץ( ע"ב. עמוד הגאוניסבמעיטה

 הרגך שמ. בגמרא כדאיהא וליכא" בעינן "אלהים צ"ל רכ( מ"ד. ב"ק ריט( וכו'. ואלים"כת'
 דפוס והמו"ל והבן. ישראל" בארץ ארא נהוג לא ואלהים הנ"ל מהמאמר ניטממו תיבותנ'

 וכובא בחסר, נלקה הזה הטאמר ר4כ*י( המעות. הבין דלא קמן כוכב כאן הציגויאריטוי
 לנטרי מלשלם ממורים באהרים שהבלו ואשה ועבד "הש"ו ד' סימן ה"ד צדק ביטעריביטלמות

 ווהפם ניזק קדם דאי בבבל קנמי מגבינן דלא אע"ג לכ"ע דאטרינן המשה הני בין ו'2אניו:ו"
 דממנ ווארשוי דפום והמו"ל לכאן. וצרף יעיי"ש דתפס". למאי ליה מהנפקינן המשהטהני
 ב*ק ר4כנ( ביה". "דעבדו צ"ל אולי רכנ~כ( הדברים. ביאור ידע דלא קמן כוכב המאמרבסוף
 שלפנעה הגמרא עפ"י ותקנתי צ'. כ"ק רכן4( והטתבייש". המבייש לפי "הכל איתא ושם :פ"נ

 כ"ה. קידושין רכנן( שלמנינו. בגמרא ליתארכה(
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 לכמ( למהדותא, פמלינון לא לכז( מיליהון ומקרב' אינון דינא בני לא ואיטבן
 אנפהא לכט( כל מן הילכך פומל. ובמומו שמיאל ואמר פמול. הפומלרכל
 ברבים מחילה כהן ההוא מן ותבעין ובריה ראובן ההוא אזלי דאי הוא,רינרין
 לשמתינון דיניה מן בה אית דיניה תבעיה ואי מוטב, להם ומוחל מינהוןוטתפיימ
 זהב, דינרים עשרים מירי לל( תורה מפר שחמפתו ידי על דאמרי רבנז ואיתברבים.
 שווה ברכה של כום ואמי קול בת דיצתה שנינו שכן בר:ה. כל על זהוביםעשרה
 דינרימ רעיט-ה[ )עשרג( נמצא ברכות ארבע ביה אית המיון ברכת זהוביםארבעים

 לל"( דם. כימוי הוליןבפרק בממבת ופרו]ש[ וברכה. ברכה כלעל
 ואינו מחבירו אדם ששואל דבר מחבירו..ללכ( דכר ששואלדין
 לשואל, ממון הפסד בו יטיהא מחורה כאן שא*ן אמנה, מחומ=. משוםהושש
 בו. זוכה הוא תחלה ידו ששולח מי המצ*אה דין אבל דבר. נתחמר לאכי

 אצל פיקרון הפקיד ללג( חבירו. אצל פי.קדוז המפקידרךן
 יד בו שלחתי ושלא בו פשעתי שלא לי ישבע ממנו ונגנבחבירו

 דעת על אלא מפק*ד אינו המפקיד כל חכמים, אמרו ש*ך ללו(בפקדונך.
 לעשותו כדי לעמל או לעמלנית אם שנותן דבר כל וכן ללם( ובניו.אשתו

 בבית הרבר בעל ש*כנמ ה,א דין הרבר, א,תן וגנבו גנב ונבנםבשכירות
 לעשות ]רצה[ )רצא( שטר בלא אם אבל ללו( שלם. שלו הדבר ויטולהעמל
 דשומר שדומיה יל(( הדיז, ובז הדבר. בעל למ* ויגיד לו ילך נאבד, אועגנב
 יד. בו שלח ושלא בו פשע שלא שבועה אלא נוטל שאינו, בפיקדוןחנם

 יין או שעורים או חטים לחבירו ארם מכר אם ללח( ה. ר י כ מ ה ן יד
 ואם בו. להזור המוכר יכול שמדדם, פ]י[ ע]ל[ א]ה[ מוטכם ולא שמןאו

 הדין. וכן קנה. מדד שלא פ]י[ ע]ל[ א]ף[טשך
 על דינרינם[, בל' לחבירו ביתו שממשכן אדם משכנתא. ת בי יןד
 רבית זהו חודש, בכל דינרי]מ[ שליש הבית משכירו]ת[ המלוה שיגבהטנת

 הבתימ משכירות אם ליה א*כפת מאי וג', בל' דינ]רימ[ ל' שהלוה אוקצוצה,
 ששנינו, וזהו דינר. ]זהב[ )הוב( שליש לו ונתן הוצ*א מביתו , ואם לו,נתן
 נשך זהו ]ב[שליש, חיט*ם ]מאתים[ )ומתא*ם( דינרים בה' "לע המלוהילע(
 חוטאים. כן שעושים אדם בני וכל בדיינין, ויצאה קצוצה ריבית נקרית וזוו)נ(

 מצינו שנים; שלש שהוא לחזקה מניין יע"( הבתים. ל-חזקתדין

 קידושין רכנדץ( ל"ד, מי' חו"מ ובמור תקע"ב מי' ובתשב"ץ ש"ז מי' ד'מ ב"ב מהף"ם תשו' עייןוכז(
 "ע"י הניה ווארשוי בדמום ר4ל( ". וכו' דינא אנמה' כל "מן הניה יואריטוי ביפים ר4כנט(ע/

 ד"ה שם ובתום' צ"": ב"ק ועיין מ"ז. חולין ר*ך8א( דינרים". עשרים חייבין מידי מ"תשהמפתו
 אמנה מחומרי ודין המרונו. למלאות מקורו מצאתי ולא בחם". נלקה הזה המאמר רל~ב(9חייכו.
 במתנה לך, נותן אני מתנה לחבירו האומר דאף משמע שם ולכאורה ע"א. מ"מ בב"מהיא

 ? אמנה מחומר משום ביה יהי' לא שזמ מחבירו דבר בשואל וא"כ בו. להזור יכול אינוטועמת

 מקדון דהנותן הדין כאן חמר ך4לן4( 1. כב, שמות עיין רלג( ע"א. י' בב"מ היא מציאהידין
 שבוע~ת רלן( מ': ב"מ רלוץ( ע"ב. מ"ב ב"מ עיין וכו' ידעת על הממקיד דכל ממור, ובניולאשתו
 לו. מובן ש~לתי בממנרת "שדומיה" תיבה מנר ווארשוי בדמום המרדם דהמו"ל רלן(ט"דה:
 משע שלא שנשבע הנם דשומר דומיה דנאנם ישבע מנים כל דעל לומר דכוונתו נראה%י
 ותקנתי : מ' ב"מ רלכן( מ"ד! ב"ב ר4לךן( רצ"ו. חו"מ ועיין שבועה. דצריך ע': ב"ב ועייןבו.
 , ב"ב"כ"ח רכמ14( ע"ב. מ"א: ב"מ רכמ( שם. הגמראעפ"י
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 לו ואמרו מכירה שמר וכתב שדהו, חנמאל ]מן[ שקנה רמנ(בירמיה
 במוף המעשה באותו עומד דנבייא לן וקיימא חרמ, בכלי אךתו]שתתן[ )שתת"

 הדי4 וכן שנים. שלש בקניינו שהחזיק נמצא ל)נג(, לצדקיה התשיעיתדשנה
 בדבר מעה אם מילי והני בו. להזור יכול ה ע ט ש ט פ ו ש ה ן יד
 רמד( היום. באותו לשלם וחייב הוןר אינו הדעת בשקול אבלמשנה
 ורביט ישיבה ראש גאון' האיי רבינו מלפני ו ל א ש נ ש ת ו ל י א ש ו לא
 אחר שנשתמד אחים שני בעניין וששאלתם ר)נה( ישיבה. ראש גאוןשרירא
 אחיו )שם( לעו( ונשא שם ונשתקע אחת נויה ונשא למרחוק לו ךהרךמהם
 כך לאו. ואם .תקנה לאשתו לו יש אם רבינו ילטדנו בנים. בלא ומתאשה
 6 שיש מי רמז( דתנן משומד. אותה לה שיהלוץ עד תקנה לה שאין-אינו
 דברע לכל הוא ואחיו לייבום אהיו אשת את זוקק מקום מכל ]אה[)בן(
 שפחה ודוק]א[ הנכרית, ומן השפחה מן ]אה[ לו שיש ]טמי[ )ממה(חו'ן

 תהיה וילריה האשה רהע( כתיב, שפהה רמח( קידושין* תופמין שאיןונכרית
 קרא אמ]ר[ יוחי בן שמעון ר' משום יוחנן ר' דאמר נכרית, לכ(לאדניה.
 בנך ואין בנך, קרוי מישראל]ית[ הבא בנך מאחרי, בנך את ימיר כיר:"(
 תמיר כי אמר לא רהא לבב( גויה, של בנה אלא בנך קרוי הגויה טןהבא
 אלא בנך,את

 ו
 הנולר בנך ימשך שמא בנך. שהוא פ]י[ ע]ל[ א]ףן בכה

 היג בקדושתו ולידתו הורתו המשומד האה ןה אבל אהריו* הישראליתןמז
 לה. ש*חלוץ ער להינשא תוכר ולא לייבום זקוק הואה-י

 זהובים, אלף משלה לו והכנימה אשה _'יצנשא מי ם ת ל א 2ט יט ולכג(

דהומי-

 סכום ונמצא דרבנן, זוזי מאתן על הכתובה שכתב תומפת, לה
 אלא הניח לא כי יודעים העול)י(ם וכל ומתו. לנד( אלפים שניהכת,ב]ה[

 אמרו בלבר מאות החמש אותן ויפרע כתובה וכשהוציאה בלבר. מאותהמש
 על כתובתי שיעור עשו אומ]רת[ והיא שתשבע* עד תיטול לא היורשיםיה
 מנכמ4 ליפרע הבא ותנז רכס( דואיל אומרים, והן אשבע. כך ואחר שלישי4*

 ,-בגמרא מפירש אינו זה רבר כי ראינו כך בשבועה. אלא יפרע לא*תימים
 רנו( כי ליתומים. וגם לאלמנה תקנה לו שיש דבר הישיבות תיקנואנל

 ואמ כתובתי לי תנו לומר היא שיכולה אפשר אי רהשביע]ה[אמ-)י(]ו[
 הבא היא, רווחת שהלכה אפשר אי שבועה בלא לה)ם( ליתן נשבעתיינן(
 מהצה או נופלת שתהא תיקנו בשבועה, אלא יפרע לא יתומים מנכמיליפרע

 ודלמא ד"ה בתום' ועיי"ש בעשר". עומד נביא "שהרי שם בגמיא רנמב( ל'ב' ירטיהרטב(
 ועיז שרירא. לרב ד* ל"ב, דף ה"א העימור בבעל עיין רכמןץ( ל"ג. סנהדרין רכהן4(וכו'.
 דנראה מגרתי "שם" ר4כ~ן(-תיבת שם. ובהערותינו יבמה". "עניין לעיל ועיין כ"ה. א, ג,שע"צ
 דג כ"א, שמות ר3מט( כ"ב: ינמות ר3ןוץ( שם. עפ"י ותקנתי כ"ב. יבמות רכהן(כטיות".
 ד"ה כ"ג. יבמות בפירש"י מבוארים המחבר כוונת ף4נככ( ד. ז', דברים ך4נא( כ"ג. יבמותרנ(
 גנוזה ובחטדה נ"מ, ובמימן מ"דה מימן ע"ב ס"ד דף צדק בשערי מובא רנכ( וכו'. 'פי*כי
 דף ח"א העימור ובבעל כ"ז, מימן קדמונים גאונים ובשו"ת ז"ל, גאון ב"י יצחק לרב ק"נסיטן
 שהי מי ה"א אשות מהלכות פי"ז ברמב"ם עוד ועיין סק"א. צ"ו סימן אה"ע ובכנה"ג ב.ט"ג;
 ועיין יעיי"שנ הש~ר ונומלת נשבעת היא וגם לפניה ששיירה מה אלא לאהרונה ואין יכו'ניאוי

 "אשבען צ"ל ו*נן( "אמרו". צ"ל ר3י( פ"ז. כתובות רנדץ( "ומרן"* צ"ל רנו4( צ"גיכתובות



 ז"ל לרש"י הפודםממרקי

 והשיבו, מכתובתה. יותר שתפסה בשם ומחרימין לכח( רביע או שלישאו
 אלאבשבוע]ה[ היתומין מן נפ*ע]ת[ אלמנה אין לכל( דתנן ההוא עלתממכו
 כל ליתומים נוד-ת .שתהא הזקן נמליאל רבן התקין מלהשביע היורשיןנטנעו
 מלהנשא)י(. אותה יע:בו שלא כתובתה, וגובה שירצימה

 ועד המרינה, בכל ק"ל עליו ויצא בעכירה שנחשד מי תם, אל שש ולק(
 לשבוע]ד[ ב:אן עמק שא*ן כךדא*נו להיטב*עו. מהו כופ-, והוא בו מעידאתד
 דהא לק"( מ*רות מ:ות שהן י"ג אותו מלקיז המצוי ההשד משום אבלכלל*
 ונהגו בישיבות. נהגו וכך השמועה, טובה לא על מלקין רקנ( רבאמר

 אבלו בימי מנעליו לנועל או רקג( מוער של בחולו למגלח מרדותלהלק]ות[
 ולא ]בעלה[ לה שהפר האיטה לקד( רבותינו ואמר]ו[ להם. וכדומה*רקג(
 את מופגת אינה אומר יהודה רי שבועתהן על ועברה ]בעלהן לה שהפרידעה

 ומניין קטן. מלקות לנו שיש מכלל מידנת, מכת היא מופגת אבלהארבעים,
 הראויות ]ב[מכית אלא אותו אומדין אין רקה( ארבעים, לנבי דתנןשהואי"נ.
 עליו שהעיד האחד העד את מלקין חשד, שם ואם רק(( בענבותיו. אוברנליו- אי בגבו ירצו אם אלא ידוע מקום הקטן המלקות לזה ו~ין רקו(להשתלש.

 וזינוד הטא טוביה לקח( בנ)י(מ4א, דאמ]ריני[ הזינוד, ממעשה עבירהבדבר
 יוסיף שלא מרדות מכות אותו שמלקין לאח* הנחשד את ישביעו ואממננד.
 להשביעו. אסור שעבר מה על אבל יפה. זה הרי שעשה, מה עודלעשות

 קמן כוכב הציג וע"כ , בשם" "ומהרימין תיבות ב' הך השמימ ווארשוי דמום בפידםרנה(
ך4כ2(. ל"ה. גיטין רנמי( א"ש. למנינו שאיתא מה ולמי לו. מובן בלתי כי , "מכתובתה" .תיבותאהר

 המאמר נשמט והנה יעיי"ש. ז"ל לגאון :( ק"ט דף לעמבערג )דפום בו בכל קצת מובא
 שכתבנו מה ועיין ע"ג. מ' דף ווארשוי. בדמום שמרות קיום וששאלתם המאמר' עד מכאן.הוה

 )נ"ב במ"ג ב*במות ז"ל לרש"י ומצאתי שכ' נ"א פימן ה"ש שו"ת תשבגץ עיין רכמ*י(במבוא.
 שן:ין כ' ע"ב( )קמ"א דקקן שלוה בפרק אבל יותר. ולא הכאות י"ג הם מדדות דמכותע"א(
 כי כן, כתוב מצאתי ולא שם בפירש"י ע"א נ"ב ביבמות המשתי והנה ועיי"ש וכו' קצבהלה
 ש"ג ועיין י"ג. דהמה דכ' תצא.( כי )פ' המהרי"גש מובא טק"ב תצ"ו פימן או"ה במג"א אםכי

 ע"ב. קי"א דף שבע בבאר בשמו הביא וכן י"נ. דהמה ר"ת בשם שכ' שמת מי ר"םבמודכי
 הממיכה באגרת ובמהרלנ"ח תר"י .וברשב"ש צ' ובריב"ש רס"ד מימן ה"ד הרשב"א תשובתועין
 ה"א נוב"י ועיין ה"א. מ"ז יו"ט הלכות רמב"ם עיין רכמנ( מ"א. קידושין רכמבן( ג'. א'כימן
 שאומר מי מצאתי ולא אבל מהלכות מי"ג רמב"ם עיין %רכמנ( וצ"ע. שם ונה"ב י"גטימן
 בעלה לה שהפר ידעה לא והיא בעלה לדה "המר כ"נ. נזיר ך4כטך4( מרדות. מכות אותושמבין
 מופנת אינה אם אומר יהודה ר' הארבעים. את מומגת אינה למתים ומממאה יין שותהוהיתה
 עיין רמן( ז: מנהדרין וברש"י מכות. שלהי ובר"ן ג. מ"ד, נזיר להרמב"ם המשניות פ" עייןרסי( מ'א* מימן ה"ש תשב"ץ שו"ת ועיין כ"ב. מכות ר:מךץ( מרדות". מכות תממוג הארבעים.את

 לוקה דברים אומר רק מעשה בו שאין דברבר צ"ז מימן בו ובכל ה"י מי"א עכו"ם הל'רמבים
 כל : ל"ו בביצה שלימה משנה היא מ"מ לוקה דבדבור והא ג', מימן שו"ת רששל ועייןמ"מ.

 עליי שחייבין שכ' תתקצ"ח מימן עירובין מרדכי הגהת ועיין וכו'. שבות משום עליושהייבין
 בעלמא בדיבור שהם בדברים שאף ומביאר וכו' מעריכין לא שם חשיב ובמשנה עכ"ל.נו'מ
 לשבת בתרא במהדורא המהרש"א ודברי עדות. מהלכות מ"ה הגהמיי' ועיין מ"מ. ע*ולוק'ן
 קי"נ: פסחים רכמךק( עיון, צריכימ ע"אכ"ב



קיא ז"ל לרש"י המרדמספר
 טענת על אלא 'רקח( להעידו, ערים שני באו שלא מי משביעין, אין,ועוד
 עדים שני באו אם מלקות, או נירוי רקט( טמוןן ית"ייב שלא דבר אבלממון,
 'לקי(כי דאמר פטור. עדים שני באו לא ואם עליו. מלקין או אותו מנדיןעליו
 עדים, ואיז בו, כופר והוא ממון טוענו אם ממון של דבי פי]רש[ זה.הוא

 שבועת אותו משביעין עד לו יש ואם ומיפטור. הימת שבועת אותומשביעין
 ואמרינן הטאת. ולכל עון לכל באיש אחד עד יקום לא לט( שנאמר,התורה*
 אחד. עד להכהיש לשבועה, הוא קם אבל כם אינו עון לכל יט"(עלה,
 ארי דמת-ג]מינן[, אהךך, יסיתך כי לטג( מלשון הימת, שבועת ופי]רש[רט3(

 בממלטע'ין או הנטעןבממון לחייב נחמן, רב של דורו שנתייעצו משוםימלכנך.
 שבועת תיקנו לפיכך והילך. חבירו את גוזל ואהד אהד שכל ויפטר.שישבע
 אותו, פוטרת המשנה אבל גילו, ובני נהטן רב עצת שדוא לפך(היסת,
 אותו ומשביעין נחמן רב ואמר פטור. בידי לר אין בידך, לי מנה לטס(דתנן

 לא ואמרת וכך, כך טוענך ]פלוני[ )פ"ל( לך אומר פי' לפו( הימת.שבועת
 ואין אמן. ועונה תהיה ברוך וכך כך אצלך לו יש אם מעולם, דבריםהיה
 הוא שהרי תהיה, ברוך לו הודה ולא וכך כה אצלך לו יש אם לומרצריך
 ולקה לטן( קר]א[, ואמ]ר[ להישבע. עצמו על וקיבל הודה ולא בדיןעמר
 מריה ויקבל כרמתרגמ]ינן[ שבוע]ה[ ממנו שלוקח לכח( ישלם, ולאבעליו
 לו יש אם לו, יאמר אם בדבר תקלה יש ועוד ישלם.[ ]ולא מומתאמיניה
 ויאמר הנשבע עצמו את יורה שמא תהיה, ברוך תודה ולא וכך .כךאצלך
 פליליה ממנו ליקח אלא בדין תבעו לא והתובע זמן, לאהר יו אורהבדעתו,
 מיד. בשבועה בין בפירעוןבין

 שיעידו מהו, אחים שני. בקרובים שטרות קיום . ם ת ל א ש ש ורטט(
 עימהן להצטרף ציוכין או עירותן, ומתקיימת זאת, אביהן יר חת]י[מותכ*

 היו ואפי]לו[ אהר* עמהן להצטרף שצריך בנמ]רא[ אמרי]נן[ בהדיאאהר.
 כתב זה, אבא של ידו כתב לומר אדם נאמן לפ( אמר, דהא עשרה,האחין
 אחר עד צרוכין אבל קרובין, שהן זה, אחי של ירו כתב זה, ר]בי[ שלידו

 רביעא נכי נפק רלא רבע]י[נן, *רמ( רבים. הן היו ואפי]לו[ עמהן.להצטרף
 לממ( רנזיקין* בתרא בבבא הוא ומפורש דאחי. אפומאדממונא
 נמצא ולא ממני אבד ואמר פיקדא אצלו שהופקד מי מ ת אל ש שו

 כ"מ ועיין דהזאת. התשובה מדברי ומקורו הט"ו, מ"א ונטען מוען הלכית ימב"ם עיין*רסח(
 כתובוה רעא( ט"ו. יט, דברים ע( ך ה. כב, שמות *רכמסן( ". וכו' נידוי "אלא צ"ל ר4כמכן(שם.
 בבעה"ת הובא הפרדם וכמירש ה. ב"מ מ': שבועות רש"י עיין היטת מלת נפירש רעבכ(פ"ז.
 מאר ובשו"ת גאון ב'טם שבועות מהלכות מי"א ובהגמיי' היפת ערך בערוך עוד ועיין ז'.שער
 עיין ו8עד4( ז. יג, דברים רעג( מ': מימן ע"ג דף צדק שערי ועיין קמ"ה: פימן להרמב"ם,הדור

 מימן חו"מ ש"ך עיין המופקים. רוב דעת וכן תקנוהו. ופיעתו נהמן דרב א' הלק ז' שערבעה"ת
 ה4מת. שבועת היתה התנאים בימי דכבר משמע ע"א מ"ו בשבועות רש"י אולם סק"ג.פ"ט
 ה"ז. משבועות ומי"א ה"ג ונמען טוען מהל' מ"א רמב"ם ועיין וכו' מדרבנן ד"ה בתום'.ועיי"ש
 מקורם. למוף לרדת זכיתי ולא ביאור. צרוכים האלו הרברים רען( מ'! 'טבועותר,בה(
ל4ב,, מיוהם כ"ג מימן מ"ח דף צדק בשערי מובא ר4עמ2( מ"ה. שבועות ר4עה( י. כב, שמותר4ען(

 עפ"י והופמתי כ"א. כתובות ו4פ4( ר"ה. ומימן ר"ד סימן קדמונים הגאונים ובשו"ת מלטוי
 : קם"ב ב"ב רטא( כ"א. כתובות *רם4(שם.



 ז"ל לרש"י הפודםממוקיב

 שכף[ר ש1מר הוא אם לשלם ח"ב שהוא רא'נו כך כלל. ננ'בה וקולטחתית
 אם לבעליו, ישלם מעמו יגנב גנב אם רמנ( שנאמ]ר[ אותו משביעיןואין
 פשע שלא ישבע וכראוי השומ-ין כל כדרך שמר כי וטוען חנם שומרהוא
 כי רמג( קרא דקאמר  בה פשע שלא יד. בה שלח ושלא ברשותו ושאינהבה
 שאינה פשע ולא נאבד, ולא רפד( לשמורז כלים או כמף רעהו אל אישיתן

 השולח לפה( לן דקיימא יד בה שלח ושלא בה. נתן - עיניו שמאברשותו,
 וחייב. כנזלן עליו הוי בעלים מדעת שלא השואל או ]בפיקדא[ )כפיקדא(יר

 על שכירות לתת העולם מנהנ שאין משום רפו( חנם, שוטר שזה לןוטנא
 ששמירת פ]י[ ע]ל[ א]ף[ בשמירתן. מורח שאין מפני וכלים כמףיטטירת
 איש יתן כי רמן( אבל כראוי, בפניהם שמונר וכלים קרקע בהטמנתטטבע
 טורח. להם שיש מפני שכר שומר זה הרי שה, או שור או חמור רעהואל

 זה הרי בקרחע והכסף הזהב הטמנין שלא חנם שומר הודה אםולפיכך
 לשלם. חץב הוא נם הכלים בפני נעל שלא הודה ואם לשלםחייב

 ששללוה )או( שיירה או בים שטכע]ה[ מפינה ם ת ל א ש ש ורממ(
 לישראל שהצילו מה ומכרו והצילו נוים ועמדו ישראל בתוכן והע -למטים
 שהוציאו מה מהם ונוטלים לבעלים הלוקחין אותו שיחזירו הדין מן ישאחר)יו(.

 הבעלים נתייאשו אם בעלים בייאוש תלייא מילתא דהא ראינו כך לאו.אם
 מחורתם. הגונים הישראל הרי המפינ]ה[ שבירת ובשעת שלו בשעתמשלהם
 בלא: ש]כן[ וכ]ל[ בדמים כלום להן להחזיר חייבין ואינן לוקחיןמהיפקרא
 מן הלמטים מ"ר הגוים מיר המציל לפל( היא, שלימה ומשנהומים.
 במ* היטוק, תקנת ר5( וכשעשו שלו. א*לו הרי הבעלים נתיאשו אםהנהר
 הקונה אותה שישבע השוק, תקנ]ת[ מאי אותה. עשו מביתו כליושנגנבו

 מילי והני כליהם. להן ומחזיר הבעלים מן ולוקח לו נתי כמה הגנבמן
 מביתו יוצאים ננבים עדים שראו כנון נמורה ידיעה .כליו דנננבודידעינן
 אחריפ ביד ומפריו -כליו המכיר ר5"( שנינו זה ולעניין בידיהם, וכליוומפריו
 ויטול. ]נתן[ כמה בידו שנמצאו ]מי[ )מה( טבע י בעיר גניבה שט לו יצאאם
 על הוציא עצמו הוא שמא לומר, שיתכן ובמקום השוק. ]תקנת[ )תנקת(וזה
 מפייפ ליטול כדי מרמה ועשה בביתו מחתרת  ועשה בעיר נניבה שםעצמו
 לחשור שיתכן מה כר אדם שנמצאו לזה מכרן אדם "ואותו אדם, לשוםשמכרן
 אלא מפק על בידו שהן אדם מידי דברים להוציא שלא .חושדין הרברבזה

 הדין. וכן מרמה, בה לעשות יתכן שלא ברורהבראייה
 מהר עליו .מושבע שהוא דבר לעשות שלא שנשבע מי ששאלתםו
 או מצוה לעשות שלא הנשבע כל כי ראינו, פך הייתי. שוננ ואומרסיני

 ועל. מרדות מכת זדונה על שחייבין שוא שבועת היא זו עכירה,שיעבור
 את. להוציא רוצה אם לשמים ממור דינו הייתי שונג שאמר וזה פטור.שגגתה
 עדים, שבאו כנון נשבע שבמזיד עדים עליו יש ואם ר5נ( מכות. מידיעצמו

 ת'בות.1לאל ד' נסנוו ו1ארש1י דפ1ם בפוים וימך( 1. ננ, שמ1ת יפונ( 'א, נב,רפב("ןת
 צ"ני ב"ק דרשה והיא וכו' לאבד". ולא "לשמור צ"ל ואולי במםנרת. פשע" ולאנאבד
 שמות רפן( שם. . רשב"ם עוד וע-ין ו. כב, שמות עה"ת ימב"ז עיין רמו( מי* ב"מרפה(

 תש"ע.. מימן ד"ם ב"ב מהר"ם ובתשובת כ' מימן ל"ב דף צדק שערי עלן ך4פשדן( ט.כב,
 אפ ו8פבבכ( קי"ד: ב"ק ו4פב*י( קמ"ו. ב"ק ו4שב( המתניתן. גירמת שם ועיין קי"ד* ב"קרפ~כפ(
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 מהר עליו מושבע שוא דבר על לישבע שאמר הורה פעמים כמהואמר]ו[
 ע]ל[ ואנף[ מצוה שיעשה שנשבע מי 'ל~נ( אלא מלקות. חייב זה הרימיני
 נשבעת* ל~ג( שנאמר פטור זה הרי מיני מהר לעשותה מושבע שהואפ]י[

 וכו' מבשבועות בנררים חומר ל~ד( דתניא חמור, צד בנררי]ם[ אבלואקיימה.
 )שאוה( פי ע]ל[ א]ף[ לציקה זה)ו(ב נותן אני מוכה אעשה לא אם האומרכגון

 לצדקה* יה)ו(ב לתת חייב מוכה עושה]שהוא[
 יעשה מה חדש י"ב %ר יין לשתות שלא שנשבע מי וששאלתםל~ס(

 ראינו כך מיני, מהר עליו הוא מושבע שהרי היום וקירוש והברלהלענייז
 על יטמקדש מפני ממש, ביין היום קידוש על מיני- מהר עליו מושבעשאינו
 בתפיל)ו(ה המבריל ר~ו( רבותינו אמרו שהרי רריו. בתפילה להבדיל ויכולהפת
 מצוה וב]ו[דאי בחדא. ליה דמני מכלל ראשו, על ברכות ינוהו הכום]ו[על
 זו הרי זה על הנשבע כל שנאמר ער אבל ביין ולהבדיל לקדש המובחרמן

 בשביעתו. לעמור הוא והייב יכולין, אין שואשבועת
 דברים לו לכתוב מהו חבירו עש לדבר שלא שנשבע מי ששאלתם,ו
 אבל חשש* בזה ואין. שבלבו הדברים כל לכתוב שמותר ראינו כךבכתב.
 עליכם שלום אומר כן אם אלא בתוכה, שהלא בחבורה שלום ליתןאמור
 עולם. שכך ל~ח( מפלוני, חוץרבותי

)
 במיפיט וחקוק ידו כתב ראובן על שהוציא שמעון ם ת ל א ש ש ו ל~ס(

 בו יכפור אם עליו מה וכך, כך אצלי לשמעון יש ראובז אני ראובן,של
 הוא ידי כתב ודאי יאמר אם או מעולם, כתבתים לא שאומר ירו,ובכתב
 ופרעתיך. היה אמת לו יאמר אם *ר~ע( בעלמא, ומתעמק הייתי שוהקאבל
 או אחר משטר ידו כתב להחזיק דין בית ויוכלו בכתבו כופר אם ראינו,כך
 ואם לשלם. חייב ץה הרי אחרי)ו(]ם[, .לפני כתבו שטא דעלטא כתבמן

 פ]י[ ע]ל[ א]ף[ ונפטר, ץה על נשבע ץה הרי ופרעתיו הוא ידי כתביאמר
 נאטנ,ת בשטר יש ואם דרבנן. ושבועה בעי מאי בירי שטרך לו אומרשיה
 הייתי כתעמק בררך לו, אמר ]ו[אם בעי. מאי בידי כתבך ליה, למימריכיל
 ומי בכך. לשחוק ארם בני דרך שאיז כמיניה כל לאו היה, שחיקותובררך
 יום. בכל בישיבות מעשים .וכך נפשיה. אפכיד איהו בכךששחק
 קרקעות לו ויש קרקע, ואנב להבירו מתנה הנותן ם ת וששאלק(

 בזה שהאריך מה  ל3",ו אות יעקב לת בקד עיין הכ;יד על דוקא או השוגג על מ"ממכין
 לנדרים הרא"ש במירש ועיין מ"ו. נדרים ר12ך4( ק"ו. קי"ט תהלים ר11נ( ה'* נדרים*ר1112(

 ל"נ* ברכות ר12ן( הבדלה, בהלכות לעיל עיין רס1לק( שם, למשניות ישראל ובתמארתח',
 העניו שומע והוא אהר עם ולדבר וכו' שנשבע "מי הי"ה מ"ו נדרים הל' ברמב"ם עייןרצז(
 סיטן ליק הגאונים -בתשובות ומובא שם. עוז במנדול ועיין הגאונים". הורו וכזה לדהשמיעושירצדה
 כתב או פתקא לו לשגר מותר הבירו עם לדבר שלא שנשבע "מי דוכא. לרב ומיוהםה'.

 ,טמיהה שמענו ולא נעשה יום בכל ומעשים הוא מחוור זה דבר לא, או שליה אודברים
 ד', טימן ומערב מזרח גאוני ובתשובות רכ"א, מימן יו"ד טור ב"י ועיין מעולם". הזה בדבראדמ

 צ"4 ואולי לו. מובן בלתי לאמור במפגרת, תיבות ב' הך סגר וורשוי דפום ב"רדםר124דץ(
 התרומות מם' י"ג בשער עיין רצמן( מעולם", זה דבר "שכך הנ"ל ליק הגאונים בתשובותכמו"ש
 ס"ג. מימן ח"ב הרשבא ובתיטו' צ"ה, מימן ומערב מזרח גאוני ובתשובות משמוה"א

 הגאינ'ם בתיטיבת מצאתי בד"ה לעיל עיין )1( ". וכו' לו יאמר אמ "או צ"ל אילי*ר2בט(
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 ואינו מתם אמות ארבע שיאמר רין או זאו אם מקום אותו לעייןצריך
 יוכל מתם ואמר עיין לא ואם לעיין. צריך אינו כי ראינו כך לעיין.צ*יך
 גביו על לו שניתן מה ]ו[לגבות קרקע אותו את לגבות מתנה לו הנותןזה

 והוא חמדא רב ואמר טפילה דאינון מטלטלי ליה אקני *ס( רבהראמר
 שדותיי מבל או שרי חצי לך נתתי לו אמר אבל כאממכתא, רלא ליהדצ,ב

 שפירש מה לו ונותז ביניהם משטר לך נותן אני אמות ד' פל]וני[שבמקום
 י2"בול מה רבר של כללו ס"(* בתלמה4 שמפררש כמו עיין זה הרי לולתת
 אדרכתא שהיא הרשאה לענייי אבל נביו, על לו שניתן ובמה בו זכהלגבות
 הנתבע לו יאמר שלא ובלבד . חושש. אינו אדם יעיין שלא פ]י[ ע]ל[א]ף[
 א]"[ אמות ארבעה רבותי]נו[ תיקנו הוא את, דירי רברים בעל לאואת
 ארבע כל על סנ( רבותינו אמרו מיכן שמ ממיום קרקע לו שאין פ]י[ע]ל[
 של במותו ואפי]לו[ מציאה לעניין בין שבת לענין בין לארם לו שישאמות
 חבירו על חוב לו שיש מי ולפוכך קבורה. שהיא אמות ארבע לו ישאדמ
 לו* שאיז פ]י[ע]ל, א]ף[ אמות ארבע לך נתתי לו לומר להישותו יכול אחרת במדינהשהוא

 מאה נתן זה בנימין, עם שותפות ועשה לאפרקיאה שבא ון ע מ שסג(
 פיקמטיא באותה הים לעבר שמעון והלה רינרים, מאה נתן וזהדינרים
 אה4 לאדם הפרקמטיא ונתז כלום, מכר ולא למרינה וממדינה למהוםממקום

 בנימין, תפשו לאפהק,אה וכשחזר הדבר, מוכרים ששם המלך למדינ]ת[שהלך
 נתתיו שמעון כשאמר אבל לו. אומר וכראוי כדין ממוני. לי תן לוואמף
 ואתה, אני נהלוק ויבוא המקום ירצה אמ המלך, למדינת שמוליכו טובלאדם
 ולא עליו, תהא מה יחזור לא אם יחזור, אמ התינח לו. אומר כדיןשלא.
 בעלים. דעת פלא אחר ]למקום שלו שאינו ממון ששיגר שמעון עשהיפה
 המלך למדינת ששינר אותו ויהא שלו[ ממון לבנימין שמעון שיהזור הדיןוכך

 לשמעון* ]כולו[ והממון הריוח יהא לשלום ויבא השמים מן ירצו אםהלקו,
 שנשתמד ישראל וטש~לתם, סד( איטתה את לנריט מי2ומדדין

 קר"2 דאי כען אמרינן מי משומד. כיטהוא אע~חו את ]עדגרש[ )לגר1טןמהו
 אמרינן. לא לקולא אמרינן להומרא דילמא או גט, הוי ינמי גיטו קירושי]ן[,הוו
 ]בגוו"[ דקדיש קמייתא קירושי ההוא מוף מוף הוא, וכשר הואמעליא )ו(גיטי משומד כשהוא אשתו את דהמגרש קס( מילתא לנא א]י[תהז*אתהכי

 הוו לא מי משומד כשהוא השתא מקדש אילו מגרש. קא לישנאבההוא
 לעולם. תיתמר ענייתא ישראל דבת תקנו~א מאי ועוד קירושין.קידושיה
 שכן וכל הכ"ן מן דעדיפי אנפין בכמה עיגונה לענין רבנן דאקילואשכחינן
 בהכין. אלא תקנה דליכאהכא

 כך רא. או אביו ישראל את יורש ]אי[ משומד מ ת ל א ש ש וסו(

 ה"ה. פי"ב שבת רמב"מ עיין שבן שמ. 1טא( : מ"ד בתרא בבא *ש( שם. ובהערותינוונו'.
 שן4( מ"ט. סימן ננוזה בהמדה מובא י2נ( קכ"ג4 סימן חו"מ ומור מ"ד: ב"ב תום'ועי4ן
 ההוא אשתו את עדמגרש בח"נ 21וץ( שם. עם"י ותקנתי נ"א. ס'מן גנוזה בהמרהמובא
 דמבואר : מ"ז יבמות ועי'ן קידושין'. מגרש קא לישנא בההוא בגווה דקדיש קמייתיקידו'טי
 דהזה המאמר ווארשוי נ בדפום במררם נשמפ שר( קידושין. קידושיו שקידש מומרד'שראל

 ובשערי .נ"א, טימן ננוזה בחמדה ומובא במבוא. שכתכנו מה זעי'ן וכו' איי2 ואשת המאמרעד
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 דכיון טעמא, מאי ישראל. אביו את יורש אין שמשומד השמים, מןהראוני
 דאשכחן דאבוה* )ד(]ו[מקרושת ישראל מקדושת ליה נפק ליה,דאישתמד

 רנתתי סז( דכת]י[נ אבוה בתר שמתיחס ישראל לבר אלא ירושה הוידלא
 סח( דכתיב ישראל, אחר דמתייחם כשר ]זרע וגו'. אהרי)ר(]ה[ ולזרעךלך

 משומד יצא אחריו, מיוחם שזרעו מי סט( אחריך[ ולזרעך לאלהים לךלהיות
 לו כשאמר אבינו באברהם מצינו ושוב ישראל. אביו אחר מתיחםשאין

 ע]ל[ א]ף[ ]וגוי[ זרעך יהיה גר כי תדע ידוע קי( ה]וא[, ב]רוך[הק]דוש[
 כי חי"( שנאמר יצחק. אלא חובו פרע לא ויצהק, ישמעאל לו שהיו'פי

 עשו לו שהיה פי[ על ]א" )אפ"ע( יצחק וכשבא זרע* לך יקראביצחק
 אינו לירושה, וכן למצרים. ונכנם יעקב אלא חובן פרע שלא מצינוויעקב,
 אבל שמו, על אביו משפהת ונקראת אחריו מתייחם שהוא זרעו אלאיורש

 כן. עושין ואין לאומה, מאומה נהל)ת(]ה[ )ד(מתעברת ]משומד()משומ'(
 את יורש נוי סיכ( יוהנן ר' אמר אבין בר חייא ר' דאמר הא תאמר,ואם
 שנ]אמרן תורה. דבר גוי אביו את יורש גוי קאמר, הכי התם תורה, דבראביו
 צרוק רב פי]רש[-,מר והכין סיד( שעירן הר את נתתי, לעשיו ירושה כיקיג(
 להך, אמרו ישראל. אביו את דילמא במתיבתא, ליה ואמרו סטו(. ז"לןגאון
 ]דלאן[ )כיליו( השתא כדאמריתון, עשו ויריתיה ]היה[ דיצחק ]שעיר[ הראי

 גוים. לבני לאורתינון )ולא( סטק( לעשו ירושה כי קאמר הכי הוה,דיצחק
 -בניה ליה וירתון הוי משומד דישראל עשיו שאני ]דילמא[ וקאמר%:יק(
 בניד. ירתי רלא לך אימא גמור גוי אבל ס.ן( גוים[ לבני לאורתיה]ירושה
 ואמרו גוים. לבניה לאורותיה ירושה נתתיה לוט לבני כי *קיק( מהכאאלא
 .קמיה,

 משפטו הטיל ומה עמו, עסקנו מה גוי אביו את יורש דגוי הוא הכי אי
 איצטריך להון, ואמר תורה. דבר גוי אביו את יורש גוי למימר עלינו, גוישל
 כדאמריגן גוי, ההוא ומית ישראל, לגבי פיקדון או מלוה לגוי ליה איתדאי
 פיקדון או מלוה לההוא לאהדוריה מיחייב תורה דבר גוי אביו את יוישגוי

 ]ה[גר כניכסי הוו אביו, את יויש אינו גוי אמרינן ואי גוי, דההואליורשיו
 דשבק היכא וכין ליורשיו. לאהדוריה מיחייב ולא ישראל בר ההואוקנינון
 )ו(הוו אביו את יורש גוי אין אמרת[ ]אי ישראל בהון ואחזיקו נכמיגוי

 אביו את יורש גוי לן דקיימא והשתא בהן. זכה בהן חמהזיק וכל גרכנכמי
 רבנן מיניה וקיבלוה גזל. משום בהון ואית להון, ירית דיליה יורשגוי'

 של אביו ]מת[ כך ואחר ונשתמד חבירו את המלוה לפיכךבמתיבתא.

 ומערב מזרח גאוני ובתשובות כ"נ כימן ליק הואונים ובתשובות כ"ה. מימן מ"ח דףצדק
 בתשובה ברא"ש עוד ועיין תתקכ"ה סימן ד"ם ב"ב מהר"ם ובשו"ת ז"ל. נטרונאי לרב י"אבימן
 על בפנים ותקנתי תצ"ב. רמז דקידושין מ"ק ובמרדכי קם"ג סימן הו"מ ובמור י' מימן י"7נלל
 מ' בב"ר ומקורו שם ב"ב ומהר"ם גנוזה המדה מי על ותקנתי ה. י"ז, בראשית שן(פיהם.

 תיבת והופמתי מ"ו,י"ג. ברא'טית שי( ק': יבמות )2מט( שם. בראשית קןףק( זה. למסוקלך
 שינ( י"ח. קידושין שיבב( י"ב. נ"א, בראשית )2י~י( שם. ב"ב מהר"ם תשו' ועיין"וגו'"
 "גרשומ בפופו וחותם דברים בביאור שממרקש ב"ב מדהר"ם בתשובת עיין שין4( ה. ב,דברים
 עם"י זו תיבה סגרתי י2פפד( שם. ב"ב מדהר"ם ובת'טו' בח"נ כן מובא יןפטן( ייהודדה".בר

 דברים ישין( בהמר. שנלקה גנווה חמדה ע"ן שין( י"ח. קידו~םין *שפפן( הנ"ל,הפפרים



 ז"ל לרש"י המרדםפמרקטן

 ]ה[משומד, אבי ישראל שהניח ממון ]מן[ שלו ממון ישראל נפרע איןמשומד,
 ]ה[משומא. על דישראל ואורחיה אביו, ישראל את משומד יורש שאינומפני

 ]ומתה[ בעלה תחת היתה אם ומתה, שנשתמדה ש י א ת אש וקיח(
 ]דכן[ )דבד( ממנה. יטול לה שקתן מה וכל כתובת)ו(]ה[ לטול יכולאם,
 אליה דמשמע]א[ אדעתא להכתב

 ועיק-
 וכיון בהדיה, ]דירה[ )דידה(

 ]ולית[ )ולתת( דיליה, המטה ]כ[תשמיש ואמור לנפשה, שחתהשנשתמדה
 מן הבעל דירוש]ת[ לה, ירית לא דילה ייושה אבל כלל. עליה כתובהלה
 ]והאי[)ו( אשתו, את יורש שהבעל מלמד וירשן אליו[ ]הקרוב ולשארוסיע(
 מאי כהן, יקרא ולא כפיו את ישא לא בו והזר שנשתמד כהןקכ(- לה. ירית ולא משארו, לה נפקא דאישתמדאכיון

 דכתי]ב[ בקדושתיה דקאים בזמן מעלה שמיא מן ליה יהבו דכיטעמא
 ראשוז1 ולביך ראשון לפתוה שבקדושה, דבר לכל סכנ( וקדש)ו(]תו[,סכ"(
 מאושר שיהא צריך ידיה דפרי)ם(]ש[ ומאן לקדושתיה, אחליה כברוהאי

 כדאמר ידיד, על שמיא מן ברכתא למיחתם וצריכנ' באורהתיה מצוייןבדרכיו
 ידן על ה!תם הנוא[ בה-!ד[ והקנד,ש[ ישראל את מברכין כהנים סכג(רב
 מברך, צד ובאי כפ'ו, בנשיאות יש הנאה מה קדושתיה שהילל כיוןויה
 )כ:הן( ולקרות קדושתיה. חילל והוא אהרן, של בקדושתו קדשנואשר
 .אלו קכו( כדתנן ?2לום, דרכי מפני מעלה רבנן ליה עבדו כי נמי]בכהי[
 בקדושתיה הוי אי לוי, ואהריו ראשון קורא כהן שלום, דרכי מפני אמרןדברים
 איפלגין כהנים ואשכחינן אידהי. ואידהי הואיל והשתא ראשון, קרי הויקמייתא
 בכהני קרי רב סכס( רהא דמי ]ו[שפיר מקדמתייהו מיקרא לישראליקרא
 בכהן דאמרי]נן[ ומנלן אמי. ור]ב[ אמי ר]ב[ במקום בכהני קרי .הונאורב

 בבית ישמשו אל חוניו בבית ששימשו כהנים קכו( דתנן אידחי.ראידהי
 לא אך סכ(( ]שנאמר[ אהר, ]ל[דבר לומר צריך ואין ב]י[רושל]י[ם,המקדש
 שרי והלות מקריבין. .לא אבל ואובלין וחולקין מומיי לבעלי 'הן הריאהיהם. בתוד מצות אכלו אם כי בירושלימ אשר ה' מזבה אל הבמות כהנייעלו
 מומ1 בעל אכהן דהוה מידי למיכללהו

 ליה ]עבר[ )עבד( דהא צריר מלקות ודאי בו שחזר משומדקכח(
 צריך לא טבילה דין, בית ומיתות וכייתות תעשה ולא עשה עביררת,כמה
 ולילתו הורתו דהיתה מגיותיה דעיוליה טבילה, דצריר הוא ]גר[ )גוי(דלאו
 ישראל בף ]והאי[ )דהאי( ישראל של בקדושה לעייליה דצריך בקדושהשלא
 וטבל דמל נר ]דאפילו טבילה. צריך ולא בקדושה ול]י[דתו וה]ו[רתוהוא
 ועלה טבל קכע( כדאמ-ינן אתי[ הדר כי טבילה צריר לא לניותיה הדראי
 דבר. לכל כישראל הואהרי
 'ועיין עפי"ש. ותיק3תי מ"א מימן ס"ג דף צדק וביטערי נ"ג טימן גנוזה בחמדה מיבאשיח(
 כ"ב מ"ק קכ"מ מימן נ"מ מ' ועיין מ"ג הו"מ בכנה"ג ומובא תצ"ב, פימן קידושיןבמרדכי
 בנתה בהמדה מובא שכ( -י"א, כ"ז, במדבר שימן( כרד"ך, ומבואר הגאון, בכוונתמהלוקת
 מ"מ. חולין שכננ( : נ"ם גימין וטכבכ( ח, כ"א, ויקרא 22ככא( שמ. עמ"י ותקנתי 3"דסימן

 מ'1 כ"ג ב', . מלכימ שכי( ק"ט, מנהות שכר( כ"ב, מגילה שכה( ! נ"מ נימיןו2כנר(

 שם. עמ"י ותקנתי י"א, ובמימן ח'. סימן כ"ד דף צדק ובשערי שם. ננוזה 3חמדה מיבאשכח(
 : מ"7 יבמיתי2כנמו(



קיז ו"ל לרש"י הפרדםמפר
 הקברות, בבית אן הזה, בזמן מת, שם שיש בבית שנכנמ כהןקל(
 בזמן אף היא עולם קד]ו[שת שקדושתר כיון לא. או אותו מלקיןששאלתם

 'סל"( שנאמר מלקות וחייב/ בלאו עובר עבודה ואין .המקדש בית שאין ,הזה
 ומצאו בדרך מהלכין שהיו וחיר כהן סלכ( ושנינו .בעמיו, יטמא לאלנפש
 א]ומרים[ וחכ]מים[ נ,יר, %טמ]א[ ואל כהן יטמא אומ. אליעזר ר' מצוהמת
 שמביא כהן יטמא אליעור- ר' להם אמ]ר[ כהן. יטמ]א[ ואל נזי]ר[יטמא
 יטמא ואל שעה, קדושת שקדושתו נזיר יממא לו אמרו טומאתו, עלקרבן
 יטמא אל חכמים שאמרו וכיון כחכמימ. והלכה עולם קדושת שקדושתוכהן
 חייב במזיד הקברות לבית כשנכנמ אף מלקות, הייב במזיד נטמא אםכהן,

 או[ ]שפרם או שפרע כהן סלג( מלקות, בהיכות ה:מקם שנו שכךמלקות.
 שהנזיר המת מן טומאת כל הכלל זה הייב. זה הרי מתים לשארשנטמא
 לאחד שנטמא 'או הקברות לבית נכנמ הארבעים. את עליה לוקה עליומנלץ
 שיהלך. עד חייב אינו קבר בו שאבד לשדה נכנם חייב. זה הרי הקרוביממן
 מכות ]אלא[ )אבל( מלקות חייבין אין טומאה שמפק למקום נכנמאבל

 לארץ לחוצה או העמים[ למדור ]או הפרם לבית נכנם מדרבנן,מרדות
 ומכות אהת. חמר ארבעים תורה ומבת מדרבנן, מררות מכות אותומכין

 סלד(. . נשמתו שתצא עד או שיקבל עד אותו חובטין אלא כן, אינומרדות
 חכמיפ חליצה,  נט על מודעא מיממף משומ תביתון רכ י  והאקלס(
 חליצה ולעניין  הוא. אונמא לאודועי מודעא  עניינא. הא כי שואליםכמותכמ
 בגיטי  אומר  אתה וכן סלו( אמרינן ובמתניתין דכופין. קאמר]ינן[בפי]רש[
 ושלמימ . עולות בחייבי סלן( אני ]רוצה[  )רוצא( שיאמ]ר[ עד אותו כופיןנשים
 ליבומי בעי דקא גברא אינשי וכדתשאילן '*סלן( לרצונו. *סלן( בהודכתב
 לא ממריה, מקבליתון היכא ]למיחלק[ )למיחלק(' ליה ניחא ולא צוהוקא

 ולפי]כר[  דינאי. מן ליה דלית מאי בעי הוא להו, ואמרינן לקהתה.חפצתי
 מז ליה דלית מה בעי ולא למוטכ, דהרר עד דקושטא לרינא אותוכופין
 הפצתי  לא בפומיה ואמר דין  דבית הרמנא ליה והדר דמודה והואדינא.

 ברעותהון ק=בנייהון דמייתי ער ושלמים עולות הייבי דמשכינון ה*כא כילקהתה
 הוא דבעי עד ומקרבינן ה"יוביהון ממוניהון מן שקלינן ולא כרצונולקיימ
  ולא  ידוע .  אונם  הא  ליה  אמפען דאנן דיז בית ובדאמרין ומקריבלרצונו
 סלמ( שוי ולא לעולם חליצה גט לבטילי מודעא מקבל ולא מודעאמהני
 ]פמולה[, מעושת והליצה כשירה מוטעת דחליצה 4קלח( קאמ-ינן, והאמיירי.
 גיטא לההוא ליה וכשרינן הוא מעושה דהאי אמרינן לא אני רוצה אמרכי

 שלננ( א: נ", יקרא ,2לא( שם. עפ.י וחקנתי  נ.ה מימן ננו;ה בדמרה מנאשל(
 ט"ו טןמן תשובה שערי שו"ת ע"ין י2לד4( ועיי"ש. פ"ג מכות הוספתא שלב(  מ"הנזיר
 נפשו"9 שתצא עד או מלקות שמונים עליו שיקבל עד אותו הובמין "מ"מ וז"ל גאון האילרב
 י2לד4ף מרדות. מכות בממפר שכתבנו מה לעיל ועיין למנינו, שכתוב כמו לתקן וישעכ"ל.
 גט , ולדין האלו. הדברים מקור למצוא הנה עד זכיתי ולא להבין קיטה כולו הזההמאמר
 במקומות עיין שלי( נ'1 קידושין כ"א. ערכין ק"ו, יבמות ו2לן( : ל"ט יבמות עייןחליצה
 עיין %4שלי( כ"ב. ויקרא "שלז( וכון", עולות בחייבי "כמו וצ"ל כאן שחסר ונראההנ"ל

 "ולא צ"ל אולי שלןן( קפ"ו. עמוד ח"ב היימ וארחות קם"ט. אלף פימן הרשב"אקשצת
 ק"ו. יבמות 4שלון( מידי".שוו



 ז"ל לרש"י המרדםממרקיה

 לאו גופיה הליצה וגט  עיקר, כל  חליצה דגט במודעא מעיינינן ולאדהליצה
 ראייה דכתבינז וגיטא דמהיל. מידי ולא אנפשיה יבם  רמקבל הואממונא
 ואמרה לקהתה הפצתי לא דאמה בתר- בנווה מהני לא ומודעא  הואבעלמא
 באפיה ארעא על וריקא מכרעיה למנדליה ליה ושלפה וכו' יבמי  טאןהיא
 דעל שמרא דלאו מעשה פירוש על שהרי והותמין דנעל הלוץ דייניואמר
 במידי. הואיבם

 כנמה ולא שמעון בת אירם ראובן אדונינו, לפני שאילהסלט(
 בין הרע לשון בעלי ]הלשינו[ )נכנמו( ]ימים[ )שנים( ס)נ( שמנהולאהר
 ונשבע  הכנסת בבית שמעון ועמד ביניהם. קטטה שנפלה עד לשמעוןראובן
  עליה, נזלת  וכמן להא  אנן וכמן תיראה אלא  בהרה כאפי סת"( ככה,.ב-בים
 וראובן נתהרט, שמעון ועתה  אברא* בכמאן לי כאן לא ראובן הדיןאך

 להתרת ]דרך[ )מעם( יש אמ שילמד]נ[ו אדונינו מלפני ומבקשין  ובוכהמתאנה
 אותנו אדונינו לימד אשר נדרים והתרת נדרים בפתהי שמעון, שלשבועתו
 שכר .כי הטובה ועצתו זה ברבר טעמו לנו לפרש אדונינו יצוהבתלמוד.

 לדבר תקנה יש ואם הזאת.  השבועה טעם ללמד צרוכים אנו כי לו, ישגדול
 דינו לבית גולה של ישיבה לשער לפנינו יצאה  זו  שאילה  לעבריו.  אדונ.נו ילמדזה,
 יומףן אדונינו המוד יעקב, גאו' ישיבה ראש  הכהן  אהרן  סיע( אדוננושל
 והשאולה הזה המעשה את המומרים בקריאת לפנינו,ותמהני אותה וקראווצונו
 וקדשה שמעון בת את אירם ראובן אם כי מפני נרול, תימה. לפנינוהזאת
 וצריכה בטובתו, שרא כרהו בעל ואפילו שמעון, התן ראוכן  נעשה עדיםבפני
 כל שבועה, להשבע במתכוין שמעון ונהי' לכופו שמעון יכול  ואין גט,ממנו
 לה שיש וכדומה היא בוגרת שמעון שבת יורע זאת שאילה שממשמעשכן
 שבגרה כיון 'ס)ננ( בישראל רווהת  והלכה  א' ויום שנה עשרה משתימיותר
 קידוש בלא היה בעלמא בדברים האירום ואם בה. רשות לאביה .איןשוב
 ]לו[ )לה( שאין מפני נתכוין שוא שבועת להשבע ואק בוגרת ה"אוהרי
 מקודשת אינה שבגרה לאהר קידושיה וקיבל הוא קידשה ~ואם רשות.בה

 בקידושיה בבתו זכה האב ס)נג( שכששנינו מפני עיקר, כל גט צריכהוא'נה
 עמקינן. ובקטנה דבנערה לן  קיימא  אלו ושלשה ובביאה, בשטרבכמף

 בתו את  קירש  כי  האב  אמרו  לוברכהן ז]כרונם[ רבותינו כשהאמינוואפי]לו[
 וכמו נאמן.  אינו  הברירה  אם  אבל קטנה  עור  שהיא  בזמן אלא  האמינוהולא

  )והרי  בשהיא ונירשתיה קדשתיה קטנה בתי את קידשתי ק)לד( .ששנינו
 היא אומרו שבשעת כיון קטנה כשהיא( ונרשתיה קדשתיה קטנ]ה[היא

 לקבל ולא לקדש לא רשות בה לו אין שבגרה שכיון מפני  נאמן אינוגדולה.

 יהי  אדובינו למני שאלה  בראשו וכתב ל"ז, מימן גנהה המדה בשו"ת בקיצור מובאשלט(
 בפנים . התיקונים כל שכן( ככולו. רובו  הסר כי  בפרדם  הכתוב עם"י  הרבה  לתקן וישלער".
 "אברא" תיבות ואהר "בהדא" תיבות אהר הציג ווארשא דמום במרדס שכהא( עמי"ש.דהם
 ננוזה בחמדה כטו"ש יתקן ויש ערבי. בלשון שבועה היא ובאמת לו. מובן שבלתי קמןכוכב
 כאן לא ראובן הדא אן עליה, נזלת ובמן  בולהא, אל ובטן התורה בהדא  כאפר "4שבאשם:
 שנתנה ובמי  שבתבה ובמי התורה בזאת אני עכומר : הקדש בלשון ומירושה אבדא"1 בנתןלי
 *שב~ננ( שכתבנו. מה במבוא עיין שכהבנ( אומן". בשום בתו את ישא ראובז זה אם ידועל

 שמ. עם"י ותקנתי מ"ד. קידושין שכהוא( מ"ו: כתובות שכמנ( מ"ד:קידושין



קיט ז"ל לרש"י המרדםספר

 בהפר]ת[ ולא ידיה במעשה במציאתהולא לא זוכה ואינו נדר להפר ולאגט
 שנתכוין בשעה ואם אמה. מבית שירשה ונכסיה פירותיה ולאכלנרריה
 נשבע אילו היותה, נערה או קטנה הבת הללו בדברים להשבע זהשמעון
 שתיבנר עד ריאובן שימתין בדבר מודיפ והיינו עליה שחייב חמורהשבועה
 אביה, ברצוז שלא אפילו אביה מרשות כשתצא גמור בהיתר לוותיכשא
 בןמן נדרימ התרת לנו שאין ששימשנום בקיאין מהגאונים שלמדנומפני
 ]היטיב[ )השיא( וכך לכך. זכו דורנו שאין להקל פתה בהן לפתוח ולאהזה
 שמעון דבר אין הזה במעשה אבל מערב לבני ן"ל גאון נחשון רב ברמר
 שמעון שאם מפגי אבאי, ונדרי הבאי בנדרי ברבים שבועה כגון שאמרזה
 בתורה לא בופר איני ועד לעולם היא התורה וחוקי ה' מצות שאומרזה
 שימשנום אשר רבותי]נו[ שלימדנו וכמו ידי. על בנתינת ולא בנותנהולא

 יפקר האדם כל ופקודת אלה ימותףן האדם כל כמות אם ק)כס(בפירושן
 כי לומר יש טעמים, לכמה ידרש הןה הפמוק כי שלחני. ה' לאעליהם
 רשות לו ואין בידו שאינו דבר על נשבע ז"ל רבינו משה של חכמתוברוב
 רשע "יש ה]ואן, ב]רוד[ הק,דוש[ של מדותיו אחר להרהר שאיןעליו,
 לאיוב ה]וא[ ב]רוך[ הק]דושן שאמ]ר[ וכמו להרהר, ואין ברעתומאריך
 וגו' הומבעו אדניה מה על *חלוו( תריביני, מה על הודיעני חעי(תשובווע
 ללמדו וגו'. אור ישכון הדרך זה אי *ק)נק( וגו' אור יחלק הדרך זה איק))((
 -ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[ של מידותיו אהר ולהרהר לדרוש אדם לבני איןכי

 משה, אמר לפי]בך[ לעולמי בא יטלא לו ראוי הקטנים שבן כלהגדולים
 משה של שליחתו בטלה לא הארם בל כמות קרה מת ואלו שלהני, ה'לא
 בחח משה כי לוטר ויש שב,עה. וה אין כ' נאמי לפ'כך שלהו, ה',כי

 האדמ כל כמות ועדתו ק-ה ימותון לא כי ידע כי הזה בדבר דבףהקדש
 להיות רו אפשר שאי דבר ואמר כבוד, דלה בעצמו נהג כ]ן[ פ]י[ ע]ל[וא]תן
 משה ראו וכולם שלהו ה' לא כי ישראל דעת על תעלה והאיךלעולם,

ירב-
 ויש להיות. לו אפיטף שאי מדבר דנין אין הלכך בקול יעננו והאלהים

 בדבר יתברר לא שאם ואמר הטעמים למוף הזה ברבר משה הגיע כילומר
 העדה כל כי '"קע(( ולומף, ]לכ,ביני[ )לכזבזיני( ועדתו לקרח יש נבואתיזה

 נתווונתי, לכן כי יטמעון אמף כי תאמר אם הלכך וגו'. עסוד את העם_ל וראק סנכה( לפיכך, ה' קהל על תתנשא]ו[ ומדוע הי ובתוכם קדושיםבולם
 שאין פי ע]ל[ א]"[ נתכו'ונתי ולשבוע המעמא סוף עד להגיע דברתילאמר
 לחכם ולומר דעתם וגמר כוונכם אהר לדקדק זכאין בדה-ינו ואין כהבנו

 אמרו אשי בנימין בני ממעשה ללמד לנו יש ולהקל ולפתח להתירבאמור
 ק)וח( %' רבו]תינו[, ואמר]ו[ לבנימין בתו יתן לא ממנו איש "ט)כח( ישראלבני
 עדיין אה בתו על למחות שלא פתה לשמעון יש לפיכך סבנינו, ולאממנו
 רבותינו שאמרו כטו לו ונתקדשה הואיל לראובן ותינשא ותלך היאנערה

 למ"ות. יכולין ואבוה היא ]בין[ )בן( אביה לדעת ]שלא[ נתקדשהי""ק)וח(
 לרבותינו שמצאנו מפני אביה, לדעת קידושיד דצריכה היא ולא אביהוממקינן

 ל"ח, איוב שכמד( ו. ל"ה, איוב "ן2כ~ר4 ב'. י' איוב )2כ~ף( כ"ם. מ'ז במדברי2כהדה(
 'שכמןק( י'. ל"נ שמות )2כחףץ( נ', מ"ז, במדבר *'שכמד( י"מ, ל"ה, איוב *)2כמן(כ"ד,

 מ"ו, קידושין "**שכ~ףץ( ל"ח, פריטה ב"ף "ישכמןק( א', כ"א,,2ופטים



 ז"ל לרש"י הפרדסספוקכ

 עמע( ששנינו כמו גמור בנדר אפי]לו[ הזה המעשה כמות נדולהתקנה

 (טודר *פ:נו ב:יע :נע :ן:בעג י% לעמ:ךיע"י
 ז

 ט'ה. גםג :גרז :ז גיוע:נן :ןענמ:צ, וא.נו והנאה טמגי
 מן:.שארטםדוג לפימן.ז

 הזקני]ם[ יקבצו הלכך ארומה. לראובן אותה ומש*אין ביניהם נכנמיםוהזקנימ
 שפירשנו כפי ויעשו יאות עניינה על ויעמדו הזאת השאילה תשובתויקראו
 כדת להשיבם נצוום למען לפנינו וישלחו יכתבו דבר להם ימתפק ואם-בה,

 בעם והצדק האמת דרך כן כי מלולה וארח יושר בדרכי וילכווכהלכה
 ושמאל. ימין מטנו לנטות ואין וסגולתו ונהלתו_ה'

 דינא, - לקמא לשמעון ]דאייתי[ )דאתייא( רארבן ן, תו ודשאליסב(
 ראובן ]ואייתי[ )ואית*( שמעוןן וכפר דינ-ים, עש*ים עליה לי אית ליוץואמר
 ואישתבע אזיל ליה, ואישתבע אזיל לשמעון דיינא ליה ]ו[אטר מהדא,הד
 דינא אידך[, ]?י )באידך( ואמהיד אחרינא סהדא אייתי )יומי לתלתאליה,
 אחרינא, מהדא אייתי לראובן דיינא ליה דאמר כיוןמאי.

 ואמ-

 אין ]לי'[

ל-

 דילמא או ליה, לית עדים, לי אין ליה ואמר ערים הבא ליה ואמ* עדים,
 הרין, ]את[ מותר ראייה שמ:יא זמן כל קנ"( דתנן להא ותו .ליה.אית
 לבת* ראובן דא*יתי שני ער ה[רין ]דאי ראייה, הזינ]א[ הכי פירושא.הכ"ן

 קמ4' לדינא דנחית ובעתא במתא, ושביח ]הוא מאתא בר שמעוןדאשתבע
 א"*ינא, ער אייתי דיינא. ליה ואמר אתייא. ולא במתא[ אירנא .הוהדיינא,
 רקאמ*ינן מירעם. שום שני ער דהדין עדות שווייא לא לי לית ליהואמר
 ערים, הבא ליה אמרו טבנ( דמתני]תן[, שניבבבא

 ואמ-

 הבא עדים, לי אין
 כלום. אינן רא'יה והב*א עדים הביא כך ואהר ראייה, לי אין ואמרראייה
 מה דאמר ג]מליאל[ ב]ן[ ש]טעון[ ר' דפלינ נ]ב[ ע]ל[ וא]ף[ הלכה.וכן

 ראייה לו שיש יודע היה לא עדים, ומצא עדים לו שהיה יודע היה לאיעשה
 רבה דאמ]ר[ קכג( ג]מליאלן. ב]ן[ ש]מעון[ כרי הילכ]תה[ לית ראייה,והביא
 ה?מים, כדברי . הל?ה , נה ח ברבף

 ואמ-

 כר' הלכה אין חנה בר בר רבה
 פשיטא ויאמרינן ג]טליאל[ו כ]ן[ש]מעון[

 כיו~

 הכמים כדברי הלבה דאמר
 דא*ן הוא בהא דתימא, מהו נ]מליאל[. ב]ן[ ש]מעון[ כר' הלבה איןממילא
 מ]שמע[ ק]א[ כוותיה, הלכה בכ.להו הא ג]מליאלן, ב]ן[ ש]מעון[ כר'הלבה
 קכד( שבועה. בהאי שמעוןליה ואיפטי מידעם, שים שני ]ער[ דהרין ערות שווייא לא הי!כך דלא.ל]ן[

 מה. ובעל בשטר פמול או קרוב מהמ אהר נמצאדין
 ממול או קרוב מהם אחר שנים[נמצא ]מה )מהשנים( הכן( ודשאילתוןקנס(
 רב ואטר וכו' א]מורים[ ד]בריטן ב]מה[ יוסי רן אטר וכו' במילהעידותן

 גנוזה בהמדה מובא 21נ( )2ם, ננוזה בהמדה איתא מכאן %)טכהט( מ"ג, נדריםשממ(
 ובגמרא שם. שננ( יטם. )טנבן( ל"א, סנהדרין 1בןנא4 שם. פי על והתיקורם ל"הסימן

 שם ננויה בהמדה עיין 21נד4( שם, ננוזה בהמדה היא וכן הונה", רב בר "רבה,טלפנינו
 ועיין עפי"ש, ותקנתי ל"מ מימן גנוזה בהמדה מובא 21נןץ( בזה, י2כתב מה המו"לבהגהת
 ע"מ סימן ננוזה ובהמדה י'. פימן פ"ה דף צדק 'טערי ועיין מקורב'ן. עדות בדין בתיטובהלע'ל
 ו', מבות שנן( קם"ט. סימן קדמונים הגאונים וכת'טובת גאון. נמרונאילרב



קכא ז"ל לרש"י הפרדםספר

 כרנבי[. הלכה נחטן רב אמ- ורבא יוסי, כר' הלבה שט.אל אמףיהודה
 תרי עליה דחתהמין שטרות דא*כא והיכא יומי. כר' או כר]בי[הילכת]ה[

 ]מילאהו[ )מילהו( סכז( תנן והא ליה, פמיל מי קרוב, נמי ]עליו[ וחתיםמהדי
 ]אבל[ צד( זה )דבאי הוא,[ ]בשטרא )גמר( האי דילמא או כשר*בקרובין
 ]בשאר[. מתוקמא %קכק( היכין פה בעל ריבוי כדי בתוך דממהד]י[ה*כא
 דקאמרינן )ד(]ב[שטר עידות קכמ( פ,טרט, דגט )ד(~ב[שמעתא חזינןה?י]ן[
 דעל בעידית ]צד[ )צה( זה )ד(באי והאי כשר, בקרובין ]מילא,-ו[)מילהו(

 דאמד נפשות, לדיני . ממנות דיני ב*ן פלינ יומי דר' נ]ב[ ע]ל[ וא]ק[6ה,
 כר]בי[. הלכה ה?י א44]לו[ בשאר, עדותן ]תתקיים[ )הקקיים( ממ*נותבדיני
 סכל( ]הוה[, )ההוא( בתרא נחמן ורב כויתיה, נהמן רב פמיק דקאחדא

 עדים שנים פי על קק( קרא, מם*יע דקא ]משומ[ ועור כבתרא4,והלכ]תה[
 עדים ג' פי על למיבתב לקרא ליה הוה דבר.[ ]יקום עדים שלשה פי על .או
 שנים פי על ]הבתוב[ אמר למה סק"( אורחא, דהכי עדים, שנים פי עראו

 מה לשנים, שלשה להקיש טעמי, מן הד עדימן שלשה פי על אועדים
 נמצא יטלשה אף בטילהן עידותן פמול או קרוב מהם אהד נמצאשנים
 מאה גפ.]לו[ ומניין ו[בטלה, ]פמולה עידותן פמרל או ק-וכ מהן[]אחד
 נפשות לדיני ממונות דיני בין מיפלג ולא עדים, ל]ומר[, ת]למודןעדימ,
 אמר ממונו]ת[. בריני אבל נפשות בייני ליה מוקי]ם[ יומי ו]כ[4'כר]בי[.
 הנ"ל טעמי דלין מן הל?ך ]בשאי[. )כשאר( עידותן ]תתקיים[')התקיים(
 בי[. כר,דלכה

 שמעון[ הב*רו ]של הירבתו לת.ך שירר רארבן תון, ודשאליסקכ(
 שכי לי תן לו גאמר בשומא, הבניין את ונטל שמעון ובא הנות, שםובנה
ק4קע.

 אמ-

 ה*אך שבניתי בניין אילול* ראובן לו
 הייתי.

 לו אמ4 בה, רר
 ראובן )שמעון( לו אמר מ*עיל. מ" בניין שלי קרקע %סק3( אילולישמעון
 עכשיו בניין, בלא לדירה היתה ולא ןבל בה משלי?ין היו יטלךחורב]ה[

 את אהלוץ לא ואם ,-עליהון, ):ולהו( בשימא הבניין את ת*טול תרצהאם
  בלא שלי חורבה ונתפי2ר[ ]בא  שטעין לו אמ4  הבוהל. את יאמתורהאבנים
 זהובימ, עשרים עליהבבניין והוצאתר 'קקג( ,חובים שלי2*ם שווה קקג(בנייי

 וניתו ממין לפ'  ה?ר  את ונישום --קקג( בוא זהובים, המש"ם שווהועביטיו
 וראיבן )ו(לבנ*.ן. ]והלקן להורבהחלק

 אמ-

 כך הדין. צר זה בא* לאו.
 מ*הא ]יטמעין[. סרשית שלא ובגה שירך *ראובן עשה כיטורה יטלאראינו
 הולץ אני ממני מקבל אתה א* אם ל'טמעין ראיבן ,מ'טאמ4[ דיןןלעניין
  )שני( הוא וכד הרין, מן לו ויי2 טרען, כרין ונוטלו י2לי בנ'ין ומותראבנים
 ואם מוטב, ]יה[ רבר על שלום ועו,2*ם זה עם זה פ'טרה עוש'ם אםהדין,
 שכך הדין, מן לו ויש בירו, הריטות ו"טלהו שלו בנייי למתור ראובןרוצה
 שלא ובנאה חבירו של הורבתו לתוך ה*ורר איתמי חקד( ה?מ*ם,אמרן

 הממקיד פ' רי"ף עיין עוכמט( 'טם, עןעךן( "תתקיים", גנויה בהמדה -שנז( קס"ב* ב"ב1טנז(
 י'. ."ן, דפרים י2כם( סוכה, רייט בר"ן ועיין  'טםובראיט

 נט:ן~י
 דמכות פ"ק הדש'ם תום' ע'ין '

 שכטנ( "הייבה" בה"ג %שכסבנ( עפי"ש, ידהקיקונים מ' סימן גנויה בהמדה מובא שסב:(מ"מ.
 "ונעשה". בה"ג %')טכמנ( על'ה". "והנהת %עןסג( 'טוה". היתה מקודם שלי "הקרקעבה"ג

 ק"א, מצ'עא בבא1!1כמז4(



 ז"ל לרש"י הפרדםממוקכב

 אין או לו שימע*ן נופל, אני ואבניי קוריי ]הלה[ )הלך( ואמרברשות]ו[
 והלבה לה שומעין אין אמר ששת ורב לו שומעין אמר נחמן רב לו,שומעין
 אוטנרן ג]מריאל[ ב]ן[ ש]מעון[ ר' לו שומעיז אין מיתיביה ואמרינז נחמן.כרב
 רב ]לו[, שומעין אין אומר]ים[ הלל בית לו שומעין אומ]רים[ שמאיבית
 לו שומעין דתניא תנא,. ן האי כי דאמר הוא לא שמאי, כבית דאמרנהמן
 אטר עלה, הוה מאי ואמר~נן[ שומעיןלו* אין אומר]ים[ ה]לל[ וב]ית[]וכו'[
 לו,. שומעין אין ]בשדה[ )כשדה( לו שומעין בבית -יוחנן ר' אמר יעקברבי

 חוצה בינייהו איכא בינייהו, מאי ישראל* ארץ של יישובה משום טעמאמאי
 רשות לו ויש לו שומעין ישראל בארץ אפי]לו[ דבית מינה שמעינןלארא*
 ישראל,. איץ של יישובה משום לו שומעין אין ישיאל בארץ ובשדהלמתור,
 וקירואן בתים, ש~ן[ וכ]ל[ נטיעות לעקור א%י]לו[ לו שומעין לארץבחוצה
 ואבניו קורותיו וליטול למתור ]ראובן[ רוצה אם לפיכך היא, לארץחוצה
 בידו.הרשות

 אמר יהודה רב דאמר סקס( ]היא[, חובה בשבת הנר הדלקתדקאמרינן. היא,. דחובה כיון טעמ, מה לברך, צריך בשבת נר. ק י ל ד המ"קקך(
 וידעת סק(( אקרא רבנן ואממכוה סקו( חובה, בשבת נר הדלק]ת[שמואל

 אחרת מצוה נדחות א%שר, שאי במקום ומצינו אוהליך* שלוםכי
 משום עדיף ביתו נר חנוכה ונר ביתו נר פשיטא קקח( רבא, דאמרמפניה,
 של- נר להדליק ]ו[חייב עדיף* ביתו נר ביתו ונר היום קידוש ביתוןשלום
 יצחק. ]כף[ )מרב( נחמן ורב אויא מדרב קקט( ציוונו; ומהיכן ]ולברך[שבת

 אמר כך לא. אי. היתר לו יש שבועה בו שיש נדר ם ת ל א ש ש יסכ(
 לפתוח יודעין אנו ואין כח בנו אין דאנו ל]ברכה[, ז]כרונו[ גאוי יהודאירב
 ר' אמר חנה בר בר רבה אמר סט"( ודקאמר]ינן[ להיתירה* לשבועהפתח
 -סככז )שבועה( שעתא בההיא גמליאל סטכ( רבן ליה פתח מאי ייוחנן
 )כח( בנו אין עכשיו ]מרפה[ן חבמים ולשון הרב כמרקרו]ת[ בוטה[,יש

 יכולין ואין דנדרים משנה שונים אנו[ שאין ש]כן וכ]ל[ להפות]חכמים[
 סכג(* שבועה מחילת ]הלכות[ עללעמוד

 מהו הכנטת, בבית אותו להדליק שנדר]ו[ שמן מ ת ל א ש ש וסכד(
 של בנר לקרות שלא סכס( חכמימ כשאמ-ו בתלמוד, לאורו קוריןשיהיו
 בחול אבל ישמעאל, דרן וכמעשה יטה שמא אלא קדושה משום לאשבת,

 מלמוי לרב או נטרונאי לרב המיוהסים בתשובות ה', פימן גנוזה חמרה בשו"ת מרבא4שמד(
 א"ר וא"ל זבדא רב בר נהמן "א"ר שמ ובגמרא : כ"ה יטברו )טעמןץ( שמ, עמ"י ותקנתינאון
 עד מכאן~ ג3וזה בהמדה וליתא ל"ד. עשבת וןכמר( שם, דק"מ ועיין רב" אמר רבא ברנחמן
 גמ ?פןע( כ"ג. יצבת שכממן( כ"ג. שבת שכפןץ( כ"ד. ה' ~ויוב שכמי( וכו'. ומצינותיבח
 נטרונאי לרב מיוהם מ"ט עמוד ח"א רא,טונימ של ובתורתן ו', סימן גנוזה בחמדה מובאזה

 דנדרימ פ"ד וברא"ש מ"ד. ל"ז, סימן ליק הנאונים תשובות ועיין מיהמ, על והתיקוניםגאון,
 ננוזה בחמדה כ"ב, 3דרים י2?נ~י( ר"ל, סימן מוף יו"ד ובב"י דשבועות מ"ג ובמרדכי ב.פימן
 שב"3", "רבן איתא גנוזה בחמרה אבל ראשונימ של בתורתן היא כך שעננ( יוחנן"."א"ר

 ועיין ז"ל גאון יהודאי רב בשפ ע"ה מימן גנוזה חמדה ועיין שענ( י""י י"בי משלישעב(
 שעףקז עפי"ש, ותקנתי ז', מימן ג3וזה בהמדה מובא ופןער( ז"ל, לרמב"ן 3דריכם הלכותבסוף
 1"א4שבת



נד~נ ז"ל לרש"י המרדםממר

 דקאמרינן תאמר, ואם צרכיו. כל תלמוד,בין בין ]לאורו[ )באורו( לקרותמותר
 כנגד מעות להרצות אמור אמי רב אמר יהודה רב אמר קטו( חנוכהלענין
 וקורא, מדריק שכר, ומקבל מצוה איכא טפי ובהלכות טכק(בתלטוד דקיי כמה הכנמת, בבית מאור להרבות מיכווין קא לנהורא הבא חנוכה,נר

 זק"ל' שמואל רבינו שחיבר ובדיקה' שחיטה הילכוה"(
 ד( שחיטה, ב"ילכית בקי שיהא צריך השבה ג( ה* ב ט ה ט פ ש מכ(
 עשר שחט ס( דק* ב ולא שחט דין כלימ: וג' מ2ינים וטישה לווצריך
 ]במכין[ פגומה נמצאת ולבמות ואחד אחד כל בין ]מכין[ בדק ולאבהמות
 למעלה השיחט ו( ה, ל ו ד ג ה ת ע ב ט : הראשונה מן לבד אמורות,כולן

 כובע ]ו[בשיפוי כשירה. כובע משיפוי ]ו[למטה טריפה,' הגדול]ה[מטבעת
 משפט טריפה: לאו ואם כשירה גרגרת של מק*פה חוט יש אםעצמו
 יהודה ר' מיתנין, מיעוט במוף טורף ל' מימנין, - במיעוט החליד (( ה. ד לה
 מ( וטרף. לוי אליעזר ר' הרב ראהו אחת פעם מימנין* במיעוט . החלידלוי

 ט( לחותכו המכין יהפוך אל המימנין מן מעט . ונשארו שחט אםהלכה
 .למטה מלמעלה כדרכה ואפילו ]נפשה[, )נפשא( שתצא עד למטהלמעלה
 האשה על להכותה לו מוטב כשיעור כמיעוט שהה אם וישחוט, יחזורלא

 בשחיטה כעומק נראה נפשה תצא שלא זמן דכל זה, בעניין ולשחוטמלחזור
 יעשהש שרוצה עניין - בכל נפשה שתצא ולאחר רע, בעניין לפומלהויכול

 ם. ו כ ר י מ : בשחיטה כעומק נראה ]ואינו[ - )ואנו( הוא המת בבשרדמחתך
 החזירה לא אפי]לו[ רגלה פשטה כשירה. והחזירה ידה שפשטד; דקהי(

 כשירה. ההזירה לא אפי]לו[ שפשטה כיון רגלה בין ידה בין גמהכשירה.
 חיצון ]וושט יכ( ה. ו ל חי כשף: כנפו או רגלו י"( ר*פרף אפי]לו[ועוה
 "ובאגדות"1 גנוזה בחמדה ,ןען( כ"ב. שבתוטעך(

 פי על ותקנתי שינויים. בכמה המהבר שם בלי צ"ז עמוד הגאונים במעשה מיבאא(
 בקור הלכות אחר כתוב מ"ה( סימן אברהם )אהל מערצבאכער כת"י הפרדם ובלקומישם.
 הנאונימ למעיטה בהערות ועיין דרמרו, שמואל רבינו שחיבר ובדיקה שחימה הלכותהולים,
 וכו'. מכינין שלש צריך "המבח ומתהיל: זה, כל ליתא הגאונים במעשה בן( של"ה, סימןשם
 בב"י מובא מפרשים קצרו בשם ירוהם רבינו: ועיין 1 מ "ולין ה( : ח' חולין ז8( מ'1 חוליןג(
 המימנים מיעומ בתהילת "ההליד : הגירסא הנאונים במעשה ן( י"מ, הילין ך( י"ח, מימןיו"ד
 הפרדם. וני' לוי"1 אלעזר ר' מורף דודי מימנין, מיעומ בסוח מהליד לוי יהודה ר' מורף,רבי
 ילחומרא אימשמא ולא בתרא במיעומ הוי דהמיבעי : ל' בחולין רש"י לשימת ומתאמת נכונהיותר
 כרש"י. מרף הלוי אליעזר ור' וכו'1 ההליד ד"ה בהום' שם ר"ת כ,טימת מומק הלוי יהודהוף'
 ולחומר14 ד"ה ל"ב, חולין ממירש"י לקוח והיא מירכום, דין עד מכאן הנאונים במעשה ליתאןק(
 הפוסקים מעמ י"ז מימן יו"ד ב"י ועיין : ל"ה הלין ף( מל~טה,1 "למעלה צ"ל אולי פן(וכו,1

 כשרק בגופו ריפרף "אפילו הגאונים במעשה י~י( במשנה, הנמנים אחרים מימניםשהשמיטו
 מעשדה מממר ההסרון ומלאתי הוטמתי י:2( ל"ח: חולין בגמרא ראשונים נירמתועיין

 מ"נ, חולין ומקורוהגאונימ.



 ז"ל לרש"י המרדםממרקכר

 כנגד שלא זה שניקב וושט יג( ב.[ נקו טריפה: חליף אי לבן פנימיאדומ
 התחיל יו( ץ. ב ר ו ת : כשירה זה כנגר שלא זה וקרקבן, יל( טריפה.זה

 לשמואל בין לרב בין ]בוושט[ הוושט( )בין וגמר הוושט בתורבץשחיטה
 כאימר חמרה י(( טריפ]ה[, חללה ברוב שנפמק]ה[ גרגרת ע(( ה. קנכשירה:
 )וריאה( וקנה יט( הלב. בנקיבת גדול לחלל שתינקב ער בע]י[נן דלאטריפה. קטי להלל אפי]לו[ חלל]ו[, לבית שנקב ]הלב[ ימ( ב. ל ה קב נ]י[טריפה:
 ור' שמעון דרן פלוגתא הבבר, ניטל כ4 ד. ב כ במפר: עייון צריך.]הריאה[
 האדימה. שהוא: כל אלא בעי לא וחד כזית נותר שיהא בעי חדחייא
 אומ כ3( י[* ונ ]א כשירה: מקצתה בין כורה בין שהארימה ריאהכ"(

 ואפ]ילך כג( כשירה, כמדרן מריכי וכי טריפה, כמררן שלא דמריכין,דייאה
 בינ*הון הרר דלא *כל( להרדין רממיכן בועי ת-י כד( י. ע ו ב : באו"האונה[
 היא חדא אהררי שפכי ואי ט-יפה, אהררי שפבין לא אי דריאה,הוטא

 רמימרפי איכא ריאה בשיפולי רקיימא ]בועי[ )בועה( וחר כמ(וכשירה.
 ליה לית אי זיקא, בה עייל דלא ]ריאה[ כו() א. ק י ז דמטשרא:וא*כא

 ורופן באוני דאיניקיב]א[ ]ריאה[ כן( ה. א י ר א כ ר י מ טר*פה: ראוניח*תוכה
 כיטירה. מבצבצא לא אי לה, ומפרקינן פומיה דחליש מ2ינא מייתינןמותמתן,

 בדופן מכה בה אית אי מותמתן, ודופן באומי אינקיבא ]ואילו[ לא()ואי
 כשירה, דימינה אוני מג' חד חמיה כי כח( מ2צבצ)א(]ה[: לא איכשירה,
 היכא כל כי( גימא: בההיא רק"ימא להו משימא רוו=דא שעינוניתאמפני

 או הלב בקנה ה*יאה מריבה ואילו ל( ט-יפה. דווררא עינוניתארמ-יכא
 כשי-ה. עצמן בג*רין אבל ט-יפה, הנירין שני בין בחזה או דליבאבטרפשא
 ל3( טריפה. האימות שותי שבין לשמנונ*ת או לג-גרת מריכא -ואילול"(
 ואונא באוני אוני מ*יב" ואי לג( טריפה. הלב בשומן מ=יכא אי נמיוכן

 מריאה, דפריש תולע, רמש כעין א4 נ י ף ו מ לל( : כש*רה כטידרןלאומא
 פ-יש שהיטה לאחרודאי

 וטהו-

 דהדרא טהור, חלב לס( ב. ל ח ת מ י ת ם :
 מטריפין אנו "פיכך מות6. אינו הבימ שעל טמא הלב אבל - מותםדבנתא
 ירקא[ ]ש ידקא(1 )ש הוא: כבובע עשוי רחלבה משום ה"ב דשומןמי-כא

 ובר חמצא מתומ, לא רוהקא אגכ דנפיק, דמ*עייא ]יטירקא[ לו()שידקא(

 *ןץ( נ"ד, הולץ יד( : מ"ד הולין כ~י( מ"ג: הוך[ץ כין( מ"מ הולין ידש( מ"נ, הוליןינ(
 כב( מר, ד"ה יטם תום' ועיץ קמ~ן. כלישנן, מטק '2מ ורישףי : מ"ה הולין יכפ( : מ"החולץ
 ה"א ו*יו"ז י"ג פימן ט ורא" וכף ייל*ל ד"ה תוט' '!תב2 ועיץ מ"ו? הולץ כשיל( מ"ו*קילין
 *כנד1( מ"ז4 הולין כנדש( וכו', רביתייהו היינו ד"ה שמ ריט"י כננ(, : מ"ו הולין כבן( תי"א,טימן
 ועיין וכו'. גרשומ רבינו של טריפות בהלכות כתוב וכו', לאו ואי ד"ה מ"ז. הולין תופ'עיין
 אי ד"ה שמ בתום' חובא גדולות הלכות בעל כנןץ( ירוהמ. רבינו בשמ ל"ן כימן יו"דבמ'י
 ה"א או"ז ועיין וכו'. אמר ד"ה שפ בתום' ועיין מ"ה. הולין כנד( ? מ"ז הולין כנר( וכו'1שפכי
 ריט"י כמט( ובו'. אמילו ד"ה שם רש"י מ"ז, הולין כדץ( רמ"ג, סימן ובראב"ן תי"א,סימן
 ל"מ. מימן יו"ד טוב"י ועיין להרשב"א הבית בתורת מובא ל( וכו', היינו ד"ה : מ"והולין
 לךץ( מ"מ, הולין לר( כ"ג, כ"ב, הערה ועיין לעיל מובא כבר לג( שם, לבנ( שמילא(
 התמ וליתא פותמ". אינו הכרמ שעל מהור הלב טותמ דכנתא "והדרא ברמ הנאונ'מבמעשה
 לן( בזה, האריך תי"נ סימן ה"א ובאו"ז : מ"מ הולין ועיין "יטירקא", עד "לפיכך"מתיבת
 מ"ט: ושמ נ'1הולין



קכה ז"ל הפרדם.לרש"יממר

 מעים בבני מכה מחמת שעלה ם ו ר ק ל(( : למיכל אמורי תרווייהוהמצא
 ואי הפנימי כרם זהו אי לי קים רלא השתא ל"( הפנימי. כרממותם:
 שנמצאת ט ח מ לי( מריפה: במשהו דאינקיב .היכא כל ד,חיצון, כרםזהו

 ת ו ע ל צ ]ט"( ט( : טריפה צרדין משני כשירה, אהד מצד הכומות ביתבעובי
 מכאז וא' מכאן י"א או טכאן צלאות ושש מכאן צלאות שש ו ר ב ת ש נש

 החוליא עם שכן וכל טריפה חוליא וחצי צלע שנשברה, ע ל צ טכ( :טרפה
 מעת רימוק -טג( חדש. - י"ב להשהות צריך דהומה טג( ה ם רו דכולה:
 ניביה ואעכיל למותניה סמוך טדוכתיה רשף דאטמא בוקא א, ק ו ב טד(לעת
 כשירה. בקילשיה אינקיב אפילו או כשרה הטחול ניטל ל. ו ח ט מס( :טריפה
 אשתייר אי אבל מריפה, אהד לצד דינר כעובי אשתייר ולא ממיכה לנו(אבל
 נימלו )נץ( ת. הכליו משפט כשירה:[ דינר כעובי אהד לצד אינקברלא

 טריפה. חריץ במקום לקותא והגיע אהד בכוליא לקותה ואם כשירההכליות
 )עבידי( אי אבל כשירה. ~כים[ )זבים( ]ו[מים טריפה. מונלא מלייאואי

 טריפה, בנסה בינונית וכענבה בדקה כפול מהם אחת הקמינה או]עכירי[
 כשירה. כוליות שלש או אחת כוליא אלא ליה ]ד[לית ואי כשירה. מיכןיותר

 בעל ולא הכליות שתי ואת הח( דכתיב בהכי רהמנ]א[ אמר גבוהדלנבי]ה[
 ק: פ ז מותר: הדיוט לנבי הא )וט( כוליות, שלש בעלת ולא אחתכולייא

 הוושט עם שנמתה ובמקום ניטל. אפילו אומ]ר[ ור' כשירה, הזפק ניקבכ(
 אבל . טריפה. בבהמה ירך )שמומת( שמוטת כ"( ה[. ט ו מ ]ש : כוושטנידון

 בעוף גף ושמומת טריפה בעוז יר ושמוטת כשייה. בבהמה ידשמוטת
 במקום הבשר נהתך נכ( הגידים. צומת ומת( )צ ]בייאה[: בהיקהצריך
 גירים שלש לה יש בבהמה. הגידים. )ב(צימת ]במקום[ יברוק הגידים,צומת
 ששה יש ]בעוף נג( כשירה. שליש כעובי ואהת אחת מכל. ]נשתייר[אם
 העצם נשבף כך( העצם. שבר נ טריפה,[: מהם אחד נפמק אם גידין,עשר

 והאבר מותרת בהמה קיים בשר רוב אם להו'ן, ויוצא העליונהבארכובה
 אם הארכובה מן ]למטה כס( אמור. וזה זה קיים בשר רוב אין ואםאמור.
 במקום מותרת.  ובהמה אסור אבר לאו ואם מותר וזה ןה קיים בשררוב
 העצם שבירת על הג'דין.ן צומת ליכא כנען בלשון לימקא בבנקריןבשר
 דלא. דיבי מני תרי כו( י* ב י ד י נ מ : במפר לעיין צריר ושבבהמהשבעוף
 כח( מעיים. בני שני כשירה: אהדדי שפכי ואי טריפה אהרדישפכי
 כאצבע 'ער אלא לשנים נמשכים ואין אחד ממקום שיוצאין מעיים בכישני
 נו מ.ב. ח,ל'ן לוו( שב. בהער,ת'נ, ;ק.ל שלטה ,לרבינ, מרימ~ת בהלכ,ה לקטן ע"ןלז(
 נ"ב* .הולין כ~א( שם, הגאונים מעשה מסמר ההסרון ומלאתי הופמתי כמ( : נ"ב הול'ןלט(
 צ"ל כןן( נ"ה: הולין כמדץ( נ"ד: הולין כמד1( נ"ו, הול'ן %כ~ג( נ"ח* הול'ן מנ( שם.מב(

 עי'ן כמפן( ג'. ויקרא והקרא נ"ה* הול'ן ל"ט* בכירות כמןץ( נ"ה: נ"ד. הולין כמד("בסומכיה".
 בה"נ וכ"כ צ"ד* בסימן עוד שס ועיין כשירה וצ"ל מעות והוא דמריפה שמ הנאוניםבמעש"
 סימן ובראב"ן שצ"ז סימן לר"ת הישר בסמר ועיין תכ"ג סימן ואו"ז ורא"ש ורי"ף האיורב
 מלאת' 3נ( ע"ו, הולין 3נך( נ"ז. הול'ן ב~ן( : נ"ו הולין נ( מ"ד* מימן ובב"י יו"ד ובמוררנ"ו

 ההסרון מלאתי 3וץ( ע"ו: הולין 3ך~( ע"ו: הול'ן ועיין שם* הגאונים מעשח מטפרהחטרון
 נןק( : נ"ה הולין נד( : נ"ד , נ"נ סימן 'ו"ד וב"י מור עיין בר( שס* הגאונים מעשהמטמר
 : נ"חהולין



 ז"ל לרש"י הפרדםסמרקכו

 חד פלוגתא. ויערבו הררי לא ואי כשירה. הכל רברי לאחד, יתערבךוהרר
 וערב* הדרי דלא פ]י[ ע]ל[ א]ף[ פחות ולא כאצבע מלמטה כלין אםאמר

 בין מאצבע פחות הוא וכי אמתים. ואפ*]לו[ אמה ]נמשכיי[ אפילוכשירה,
 ה. ע ו ק פ וטריפה: מקומות משני שיוצאין כטו הוי ,ה ליציאת זהיציאת
 ק( שזורי. שמעון כר' היכה דאין שהיטה בלא אמור שנולר פקועה בןכל(
 אמר חר אמי ורב רב בה פליגי ]חשילתא[ )דאמתא( ביעי יבואו י ע ו ב]

 בה אין אם הנשה גיר בה שנתבשל ירך ק"( ה. ש נ ה ד י נ : שרי.[וחד
 נתבשל שאם דאימורא חתיכה נעשית עצמה הירך כל אסורה. זו הרי'ששים
 שנתבשל ירך מששים. בפחות אומר אהר בשר עם ירך אותה מן חתיכהעוד
 שמניע עד ואוכל קולף נצלה ק3( אבל נתבשל אלא שנו לא הנשה גיד-בה

 כגוו ט)י(לחו, מהמת נאכל דאינו היינו כרותח. הוא הרי ח י מל קג(לניד:
 -קד( צלוייה כדי לשהוייה צריך בקדורה בשר ח ל ו מ ד קד( מלוהים:וגים
 עם שמה יתאמף ולא לחוץ המתמצת הדם שיזוב במקום או מנוקבובכלי
 מרוק הלב בעוד העוף ונתבשל בעוף ורבוק שאוחז ב ל ה קס(הבשר:
 שנים רוב השוח% קו( ואחד. שנים מותר: והשאר מביביו וכל הלבזורק.

 כל ורוב  ]הניכורן' )העבר( רוב שיהא ובלבד ק(( לכתחילה מותרבבהמה
 וכן עיקר, וכן קנה. או וושט או כשר, אחד רוב ובעוף בעינן, ואחראחד
 :הלכה

 דמתא מתיבתא ריש מרדכי בר' .כהנא ח[עקבקח(
 א, י ם חט

- 

 מעתם לכון אנחנא מהודעץ לות: י היטא יטתי יטל. יטובה ת
 אמת יט*לות 'טתי דאותן טא[, מיפ ]טל קל( דכובדא( פ" )טלטא,טאילתא

 אחרת. שאילה והוציאו אדם בני שבאו זה[ ]את זה םרתרת ]ואינם[ )איך(הן
 שא*נו ל]מי[ אלא לחברתה, אהת מותרת נאין היא אמת השאילהאותה
 מותרת שהן בלבו וחושב טועה שהוא בור בהם, שכתוב מה על .לעמודיודע
 שמינה בהמה של ריאה שכל כתבנון כך אנחנו כי היא כן ולא זו. את'זו

 בד"ם וע*ין צ"נ. הולין ועיין שם. הנאונים מעשה מסמר החסרון מלאתי כ2( ע"דלן הוליןלסן(
 בנותן בו יש אם הנשה ניד בדה עשנתבשל עירך : נרם הנאונים במעשה כ2א( ה'. אותשם
 באותו מעם נותן ירך אותו אם אחר בשר עם ירך אותו נתבשל ואם אסורה זו הרי'מעם
 . . אבל" שנתבשל אלא שנו לא דאימורא חתיכא נעשה עצמו דירך אסור בו שנתבשלבשר
 כ2ן4( קי"ב. חולין כמב( שם. הנאונים מעשה בסמר חסר ואילך מכאן כמבכ( צ"ו. חוליןועיין
 ח"א באו"ז ועיין בתה"א וברשב"א זבבה"ע ונו' מילי הני ד"ה קי"ב. חולין בתום' מובא.בה"ג
 ולותר צרפת חכמי ובתשובות תם"ד מימן ה"א או"ז כ2ךץ( קי"נ. הולין 'כמד4( תע"ד.סימן
 בפרדם לקמן ועיין תרצ"מ. סימן חולין ובמרדכי קם"ב סימן ר"ל ב"ב מהר"ם שו"ת ע"אסימן
 בפרדם נלקה כי מוקשה, כלו הזה המאמר כמףן( כ"מ. חולין כמן( כ"ז. הולין כסן('מ"ש.
 ועיין שם. פי על ותקנתי תי"א סימן ח"א או"ז בספר למצוא דה' וחנני ויתיר, בחסרלפנינו
 סימן ח"נ ובאשכול מלמף ורב נמרונאי רב להגאוניכם מיוחם י"ד סימן ננוזה חמדה בספר.עוד
 זו. תשולה כוונת ותבין ל"מ, םימן יו"ד וב"י ובמור פ"נ חולין וברא"ש רמ"נ סימן ובראנ"ןכ'

 עשלמה" תיבת כי המדמימים ידי על הקדמונים ממרי נלקו היכן עד לראות יש מכאן.כםט(
 תיבת להם עשו ע"כ כוונתו ידעו ולא עמ"א" בר"ת "מרמשא" תיבת שנכתבה ע"ינעשה

 "פי'" שתיבת נ"י האלמערמ אלעזר ר' ידידי של השערתו וימה מרמשא". "של תחת.עשלמא"
 "מירש". בתיבת לתקן וחשבו "מרמשא" מתיבת שנשממו ערמש" מהאותיותגעשה



 קבן, ז"ל לרש"י המרדממפר

 וכשאתה הריאהל' ]את[ )אותה( חופה שבלב החלב ואותה מרובהשחלבה
 ואינן הקנה מן ]ו[נופתה לריאה ]ב[מים נותן וכשאתה מידז מתפרקמפרקו

 הבהמה ]ו"ותה[ ניקבה, ולא בייאה מכה שם שאין בידוע המיםמבצבצים
 ]חנינא[ )חנילאי( כ( מר גאון[ ]מר ואף ישראל. לכל באכילה)ו(מ]ו[תרת

 ]ראש גאוו יהודאי רב מפ* ]וקבלנו[ למדנו וכן כשירה. שהיא בזומודה
 א]חד[ ]כחוט[ )בחוט( אפילו בריאה . חלב אותו אהז ודאי אם אבלישיבה[.
 ]"7[ )ואין( הרוח בה ומכנים המים לתוך ונותנן ]ונוטלן[ מפרקושכשאתה
 טעמא מאי אימור. כ3( שם ]מורים[ )מודים( אנו ]אף[ )אין( כ"(מבצבצין
 לאמור שלא מצוים אנו כך האמור את להתיר שלא מצוים שאנושכשם
 ממונן. על חמה שהתורה ישראל, של ממונן להפמיד שלא כדי המותרזאת
 מירכא הלכורז להו הוה וכן טועה, אלא אינו שכתבנו ממה המשנהובר

 ]ש[כשאתה בריאה מכה אי:איכא ליהז מפרקינן דליבאז טרפשא עםדאיאה
 ו[טריפה היא ]אינקבא מבצבצא והיא טבהא ליה ונופח )בתוכה( ]ב[מיםנותן
 מירעא, מיים למיחש ליה ולית כשירה הטיב[ ונופחה ]מבצבצא לאואי

 שקלת[ ]דכד )בדשקלת( כחוט אפילו לה[ ]סריכא )סירכא( ]ואי[)ואין(
 מבצבצ]א[ ואי כשיר]ה[, מבצבצ]א[ ואינה שהוא כל חוט להדוא ליהומפרקת

 ריש גצ*ן. יהודאי רב אמרה מיל]ת[א והדא וטריפה. היא מינקבא שהואכל
 רב ומה ]חנינאי )חכינא*( רב מר קמי יתבי הווי כד ]במתיבתא[מתיבתא
 ומאן ]חכינאי[. )חביבאיי( רב ]בר[ )בי( נטרונאי יב ומר כלה[ רישמימונאי
 דאמר נחמן מדרב ]אמר[ )מבי( .קא טעמא מאי דאיסור אדעתיה ממיקדקא
 מותם, דאינו נקב דאיכא היכא תינח והא מותם, אינו ככובע העשויהלב
 לא נקכ הוה לא( דאי הא )איכא ואי לממתמז בעי מאי נקב דליכאוהיכא
 ]להא ליה מרמי ו]ד[קא ליה, ]והפי[ )ועייפה( ]תרבא[ )ררביה( אתייאהוה

 שמינתא[ חיותא כל דהא דמיא, לא טניין, זה דם נקב שם אין דאמ.דאמר
 -דיליה. גוואי מן למיחפייה ]דאורהא[ )ררבא( יתירה תרכא )ו(]ד[עבדאטפי
 גבי מנין[, זה ]דם )מימנין( כנ( מכה[ ]שם )שמכה( אין ]אם[ אמרינןיכי

 מילתא דמוכהא ]הכי[ )ההוא( דאמרי הוא הכומות בית בעובי שנמצאמחט
 מוכחא דלא היכא אב5 לאימורא, תלינן הילכך שם, שנמצא הטחטמפני
 עמה( )דבף מיל]ת[א והדא לזו. דומה זו בטריפות אומרי]ם[ איןמילתא
 ]י' דידיהז חוכמתא עלמא כוליה ומברוה גאון יהודאי מדרב ר'[]אמרה
 ]נפקן דנא כתנה כג( מחמיא[ דמתא מתיבתא ריש מרדכי בריעקב

 רינא , לבית , ככא וכתיב דמתיבתא[ ]רברבי שילה( דמתא )לבאלקדמנא
 שילה. ורבנא דמרנא בריה מתיבתא ריש ורבנא[ ]דמרנא יומף( ורב)דטר
 אנו "אף כן איתא באו"ז עא( במבוא. מ"ש עיין זו בתשובה דהנזכרים הגאונים אודותעצ4
 שלא מצוים אנו כך המריפה להכשיר 'טלא מצווים שאנו וכיטם מרימה, שהיא בזהמירים
 הציג ווארשא דפום בפרדס עבן( ישר~ול". יטל ממונן לכלות שלא כדי הכשרותלאמור
 שתקנתי מה פי ועל לו, מובן דבלתי לאמור עטימנין" תיבת אצל לקמן וכן קמן כוכבכאן
 הא על קאי ואילך שמכאן ה~וורה לספר במבואו מעה ר,ט"ב ענ( יפה. עולה האו"זעם"'

 שמתהיל ווארשא קושטא דמום במרדם שראה אהרי וכו' הריאה את בודקין למהדק'טיא
 ואודות שמ. כאו"ז שנכתב וכפי שלמעלה, לתשובה זה שייך באמת אבל המתהיל, דבורכאן
 במבוא. דברנו כאן הנאמר דינאב*ת



 ז"ל לרש"י הפרדםממרקכח

 של בודקי, ואין בהמה של ה-יאה את בודקין למה לך קשיאואי
 אנו למה לך קשיא ואי בהמה. של אונות גבי כמו הוא רבותא כד(עו",

 אנו שאין משום כס( הבדיקה, על מברכין אנו ואין השחימה עלמברכין
 ובדיקת וטוכה וציצית ותפילין ושופר לולב כגוו עשה מצות על אלאמקו~יבין
 להם שאין מפני עליה מביכין אין תעשה לא טצות אבל. להם, וכדומהחמק
 ואמרו תעשה רא מצות היא הבהמה ובדיקת עשהן כטצות קבועזמן

 לח לחיות יכולה ושאינו אכול חי)י(ה תאכלו אשר החיה ץאת כו(רבהתינו.
 כ(( טריפות, י"ח מכל בלבד ריאה בודקין לטה לך יקשה ואםתאכלו.
 כמז אימור]א[ אהץוקי והנך לד, בדקינון[ בטריפות טוהץקות שהיאהריאה-  ועוד  שכיהא, דרא מילתא והנך דשכיחא, מילתא  הריאה שטריפתמשום
 בהן תמצא ולא בהמות כע( לשהוט אתה יכול תדע, להו. מחץקינן]לא[

 אהרים, מטריפות תמצא בעלטא אהת ופעם בל'בד, בריאה  אלאטריפה.
 קושיות ג'  באילו עמרו גאונים וכמד בלבד, הריאה בודקים אנולפיכך

 שנעשה כטו העוף ריאה נבדוף לא למה הן, ואילו בריה. ס( ,להןמצאו ול~
 מתכוונים אין ולמה השהיטה, על כמו הבדיקה על מברכיו  אין  ולמהבבהמד,
 טריפות. וי"ח מריפות, עשרה משמונה אהת  והוא בלבד  ריאה אלאלבדוק
 מימנין, מריפות ה"ה וכו', ההיה ןאת שנאטר הרערהמן

 טריפו]תן לי"ח מיכי
 שהרי תשובה, טריפות* מי"ח בלבד הריאה את בודקין א:ו ולמה התורהןמן

 יבשה,. כנון הרבה, במנין שמטרפינן הטריפות משאר רעועה היאהריאה
 בנמר)ה(]א( חכמים שמנו מה והשאר דמוהה נתדפך לקתה, חמרה,נקבה,
 מע~אר הריאה את בודקין אנו לכך הרבה בעיניינין נטרפת והיאוהואיל
 דאןלינן לידך, בא כן אם אלא מריפות כשאר סנ( לבדוק לך שאיוטריפות,
  פג(4  בגמרא כדאמר הן כשירות בחזקת בהמות ורוב בהמות, רובבתר
 ריאה כי מריפות, כשאר דמי לאו רוכה, בתר נילך בריאה גם תאמרואם

 שאמרנו. כמו הרבה בענייןמטרפת
ן

 לו" אין שהעוף שהימה מהלכות מ"י הרמב"ם כמו"ש וכוונתו הוא" "רבייתא צ"ל אוליעד4(

 מ"ה: יו"ד בפמ"ג ועיין רבייתאהו, הכי כי הריאה, מריפת לעוף אין וע"כ כבהמה האונותהיתוך
 על מברכין דאין הטעם שכ' כ"מ מימן ריש כנה"ג עיין עדץ( מ"ה, טעיף ובשל"ח מ"זס"ק.

 דא"כ זה מעם דהה ב' אות הבושם ערוגות ובם' השהיטה מהלקי סעיף דהוי משוםהבדיקה
 ברכה. ובמהזיק י"ט ט"ק ל"מ אפרים בראש ועיין לבדיקה, שהימה בין להפמיק אטוריהא
 ובבאורנו השלם ובאבודרהם שם"ו סי' ורקה קל"מ סימן המוציא ברכת הלכות אה"ז ועייןשמ.
 מאי. ד"ה נ': הולין ורש"י וכו' פסה ד"ה י"ב, הולין רש"י עיין ען( ט"ב, הולין ען(שמ.
 עוץ(. ל"מ. טימן וב"י יו"ד ובמור צ' צד הגאונימ ובמעשה תי"א סימן ה"א או"ז ועייןוכו'

 במעשה' ועיין בהמות" "כמה צ"ל .עפן( ווארשוי. בדטום המו"ל תקן וכן דמוכה המרוןתקלתי
 כאן אין טימנין" טריפת "ה"ה תיבות ג' הנך פנא( לדהבין קשה זו תיבה כן( שמ.הנאונים
 מן.  טריפות לי"ה  טיכן וגו' ההיה זאת שנאמר מה"ת" טריפות "וי"ה צ"ל כך ואולימקומן,

 כ~נן מרסות". "בשאר צ"ל פ~בן( וכו'. בודקין" אנו ולמה סימנין, טריפות וה"ההתורה,
 י"ם.בכורות



קכט ז"ל לרש"י הפרדםממר

 זק.לי שלמה לרבינו שהיטה הלכות"(
 ג( ועברים נשים אפי]לו[ 3( כשייה, וש)י(חיטתן שוהטין ל כ ה*"(

 מרבר. ואינו שומע שאינו חרש זהו אי מ( ונכרי. ד( וקטן שוטה מחרשהוץ
 בבית והלן שיגעון, משום לו שנותנין מה כל שמאבר זה שוטה זהו ואיו(

 קטן זהו ואי (( שטות. ד.רך אל~י רעת בלא בלילה יחיר והיוצאהקברות
 על*ו עומדים ואחרים מ( שחיטה. הלכו]ת[ יודע ואינו לשחש יודעשאינו

 שאמור וקטן שוטה וחרש ט( מלימוראי. יותר רשימושא כשירה,שחיטתו
 כהוגן ושחטו שהיטה הלכות שיורע מי לפני ויטחטו קדמו אם לשהוט,להם
 י"ן לשחרט: אותן מניחין אין ?כתחגלה אבל י( משהיטתן, לאכולמותר
 יג( מכין מוציאין שאין במקום י3( ובזכוכית, ובקנה . בצור שוחטין ? כב

 אלא דופי שום ולא פגימה בהם ימצא ולא פיהם את שבורק הכםובתלמיר
 במכין שהיה חר אחר צר לו( - בשיבריהם. וכשתשברכם יל()ב(]כ[מכין,
 בלילה בין ביום בין שוהטין ם ל ו ע ל ו לז( : בו ושוחטים במכין אותובודקין
 ]יאכל[ מוכל( לא אם הרופאים שיאמרו להולה ובשבת ין( 'האבוקה.בנגר
 בצואר שהשהיטה ומניין ימ( ימות: מיר מרק ישתה לא אם אובשר

 שמדבר במקום פי' ]הטאהו[. )חתאהו( שמח במקום ושהט יל(שנאמר
 ת ה ב ז ו כ"( : חטאהו שזב במקום וזבהת נמי )ו(אי טהרה]ו[.סכ(חטאהו,
 רוב ועל הקנה ועכ[ הוושט על רבינו משה שנצטוה מלמד ציויתיך,כאשר
 שמים ירא להיות השוחט וראוי כ3( : בבהמה שנים רוב ועל בעוףאהד.

 יהמיר ולא הממון, על לחום יקל ולא כ[עצמו, ט-יפה ורואה חכמותלמיר
 ואת ]הערה[ )האדה( את והשקית כג( שנאמר ישראל, של ממונןלהפמיד
 רבריכמ ג' שילמור צריך חכם תלמיר כי( ז"ל רבותיננו[ ואמ]רו[בעירכם.

 *4*( זק"ל. שלמדה לרבינו אלו הלכות שנתייהמו בזה שכתבנו מה במנוא ע'יןא(
 ב'* חולין ג( א'. מימן יו"ד וב"ח וב"י טור ועיין וכו'. .הכל ד"ה שם חולין תום' בנ( ב'.הולין
 עיי ן( כמותו. קורע שהשמיט וצ"ע : ג' הגיגה ן, מ"ז: פ"א, תרומות ף;( י"ג. חוליןו*(
 ועייו. שם"ז. מימז ח"א ובאו"ז מ"ד. פ"א, חולין וברא"ש וכו' היודע ד"ה : מ"ב מוכהרש"י
 עד "ואהרים" מתיבת במםג*ת המו"ל כגר ווארשוי בדפום ןץ( א'. מימן יו"ד וב"ח ב"יבמור
 רואין באחרים בדיעבד שוחמין דהשו"ק מיך אח"ז כתב דהרי למיותר. דנראה "לימודאי"תיבת
 נ"נ- יבכ( : ט"ז חולין יא( וכו'. זאת ד"ה שם .ש"י פי ועיין : י"ב הולין י( ב'. הולין ט(אותן.

 לרבינו ,שחיטה מהלכות דבריו דיטאב ונראה ב'. מימן קמחיטה הלכות השלבם הלממביטבלי
 "בשבריהם"- תיבת אחר קטן כוכב הציג ווארשיי דפים המו"ל יך*( י"ח. חולין יג( ז"ל.יטלמה
 היא הלא בזכוכית, לשחוט אפשר איך למרש דכוונתו ואמיטר לו. מובן בלתי כילאמור
 כ"כ ין(. י"ג:. חולין פטן( :. ט"ו הולין כטן( בשכרהם. וכשתשברם אמר, ע"ז גדולה,מבלא
 חולין א',.ה'..כ( ויקרא יט( כ"ז. ירץ(.חולין א'. מימן שהיטה הלכות השלם לקטבשבלי
 שכתב: שם השלם לקט בשבלי עיין כנבב( כ"א. י"ב, דברימ והקרא כ"ח. הולין כנא(כ"ז.

 יותר יחמיר ולא לישראל נבלות ויאכל הממון על להוס יקל שלא שמים ירא להיות"וצריך
 את והשקית כדכתיב. שלייישראל ממונן על חמה שהתורה לההמיר ראוי שאין במהמדאי
 מ"ט: חולין: ע"ו: מנחות עיין זה דין ומקור שם. כמו כאן גמ לתקן ויש בעירם"1 ואתהעדה
 כמדבר כננ( ט"ו, ט"ו, ראה מ' ובממרי מ"ה. פי"ב, נגעים ובמם' וכו' הסה התורה ד"הרש"י
 מ'1 חולין כנוש( ה'.כ'



 ז"ל לרש"י המרדםטמרקל

 ררש כמ( חכם. תלמיד להיות צריך שהשוהט מניין ומילה. שחיטהכתב
 חכמים תלמירי ושימש ושנה שקרא מי כל חמרא דרב משמיה זוטראמר

 הא וגו', תאכל כי כפיך יגיע כו( אומר הכתו]ב[ עליו לעצמו טריפהורואה
 כת( ושד כלום. אינה שמים ירא שאינו ומי הארץ עם ששחיטתלמדת
 לאכ]ו[ל אמור שחיטה דהילכות יודע שאינו מי שמואל אמר יהודה רבאמר

 אם אלא שוחט אדם שאין רבותינו ביד חיקה שיש ומשוכמ כל( אמור.אהד. דיבור אפ*]לו לידע עליו נשאר ואם כמ( עינייניו. כל שירע עדמיטהיטתו
 ידעינין ולא יעלמא ליה ואיל ששחט מי הכשירו לפיכך חכם .זלמ4דיהידה
 שחיט]ה[ אצל מצויין ררוב מותרת שחיטה אותה גמיר, לא אי גמיראי

 בו, שוחט שמיני ליל לו והביאו חבם תלמיד ה י ה י מ א ו : הם ]מומחין[)ממוחין(
 דרב.אידי בריה לבי איקיעו ידהושע דרב בריה הונה ורב פפא רב דהאל(
 עך ליה אחירש אי ליה אמר דשביעי. ביומא תולתא ענלה להו עבד אביןבר
 עד קרבן ולענין ל"( מיניה* אכלינן לא והשתא מינירה אכלין הוינא ח'ליל

 מותר והעוף לג( לי. תתנו השמיני בניום ל3( שנ]אמר[ ימיכם ח' לושישלימו
 רחל או עי או ה פר ואם אמור: קודם אבל הביצה, מן שיצא משעהישוחטו
 אחריה בנה שחיטת להם יתיר לד( חכם תלמיד שם אם בידיהן,ונתנבלה
 יש בטריפה אבל לו( בנו, ואת אותו מצוה בנבילה שאין אחר למ(ביום
 עובי כגנד אורכו להיות צריך ן כי ם ה ו לץ( : הלכה וכן בנו 'ואת אותומצות
 .)להטיי( יצטרך קצור במכין ישחוט שמא פעמים, 21תי מניין המיןאותו

 לצואר והוץ צואר כמקוא במכין אם אחת, בבת המיטנין את]להרזיין
 הביא או דהב'א ולא שהוליך בימן אימתי צווארין. שני יהו הוו צוארכמלא
 שפיר מהכי פהות אפילו המימנין על הםכין והביא הוליך אבר[ הוליך.ולא
 למ( ~דמי.

 חד או מ=ובע יהיה שאם ענול, המכין ראש שיהיה צייך אבל.
 : חידדה ועושה מכין של המרובע קוץ או המכין ראש יכנמ שמאהיישיצן

 לע( אמרינן, דהא פגומים, צידיו בשלש יהיה ולא חד, המכין שיהיה רך ר צו
 והארך בה. ישחוט ואמור כמגירה נידונה הרבה פגומות ,בה שישמכין

 ועוד פעמים שתי ומביא שלה, צדדין שני עכ[ ציפורנו ' מוליךבורק)א(]הן;
 מוליך ועוד פעמים, שרזי ומביא שלה צדדין שני על ציפורנומוליך
 .לאו, ואם חד אם לראות 4רו בבשד או אצבעו על המכין פי.את

 ;ועל בישרא עכ[ בדיקה צריכה מכין פפא רב אמר ;מ( בגלר]א[.דאמרינן
 המכין על צמורנו שמוליך ופעמים דירה: ]יוחתא[ )רותהא(. תלת ועלמופרא
 ממוכמכת נקרארז זו הרי פגומה נמצאת ציפורנו וכשמהןיר שלימהונמצאת
 השלכמ הצד באותו בלבד בהולכה ושחט עבר ואם . בה, -לשחוט-'ואמור

 ציפורנו שיוליך ופעמים פמולה, שחימתו והביא הוי[יה ואם כשירה,שחימתו
 אוגרת, נקראת זו הרי פגומה נמצאת המכין וכשמחזיר פגומה/ ונמצאת המכין.על

 ופדיעבדן; לכתח.לה בה לשחופואמור
 ואם ישחוט לא אוגרת מ"( רבא דאמי

 1בב"י א' ס'טן ,ו.ר בט1ו ע"1 כח( מ'. חולין כ;ן( י. קכ"ח, תהל'פ כו( מ"ד: ח14מה(
 הוה ד"ה שם שבת ורש"י אמור תוינ ע"ן לא( קל"ו. שבת ל( י ג' הולין כנכי(-שם..

 וב"י בטור ועיין כת"ק, ופסק ו'. ביצה .ם"ד. חולין לג( כ"ט. כ"ב; ,טמות ל:ב( וכו'.אכלין
 הרגיש לא ווארשוי דמום המו"ל וגם אהד". "כיום צ"ל לןץ( ! מ'א חולין לן4( ח'. טימן-יו"ד
 ל"א. חול'ן לד( מ"ו. מימן 'ו"ד ב"י ועיין כחכמים. והלכה דתנאי פלוגונא : מ"א חולין לן(לתקן.
 שם. כחא שם* כן( י"ו: הולין לבן( 'טם. ומירש"י ל"א* היליןלה(



קלא ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 כשירה, שהיפתו שהפ ואם ישהופ לא וממוכמכת פמולה שהיפתושהפ
 ממוכמכ]ת[ נם והביא הוליך אם אבל הביא ולא כשהוליך אלא אמרזולא

 אונר]ת[ אלעזר ר' אמר ממוכמ]כת[1 ד]מי[ וה]יכי[ אונרת דמי "יכ'פמול]ה[.
 כשירה, ]למאמאה[ )לממא( הדומה ומ2ין אהת. מרוה ממוכמ]כת[ צדדיןמב'

 לוג( והמכין  לבתתילוהן. בה לשהומ מותי ויורד- עולה מ2ין טכ(ואמרינן
 שהיפתו ושהפ עבר ואם לכתהילה בה לשהופ אסור למנל דומה הלקשפיה

 לכתהילה אבל בדיעבד מילי כשירה,והני יד במנל לוו( אמרינן ךהאכשירה,
  פיה  אין אבל פגימה בה שאין מכין  .וכן  נימא. באירך ישהופ שמאהיישינן

  ווס( רבא דאמר כשירה, שהיפ)ה(]תו[ ושהפ עבר ) ואם בה  לשהוט  אמורהד
 לה?ם להראות שישהופ קודם פ השוה וצריר  טו(  לשהייה:  היישינן:לא. כולו היום כל ומביא מוליך אפי]לו[ כשירה1 שהיפ)ה(]תו[ רע במכין-שהט
 של כבודו משום ממנו ישנדול למי ש]כן[ כ]5[ בהוכמתו שכמותו למי-מכינו
 להדיה הייב גוים של במכין פ ה השו ו  ננ(( ששוהפ. במקום. הוא אםהכם,
  אהא רב ,בה פלינו פריפה בה ששהפ במכין והשוהפ לומ( שהימה.מקום

 והילכת)א(]ה[ - בצוק. מדיהה אמר והד בהמין מריהה אמר הדורבינא,
 בעור או בצמר או בבגד שיקנה עד בה לשהופ ואמור טט( בלונן.אפי]לו[
  פעמא מאי  כשירה,  שהיטתו בה  באשושהט המכין ליבן כ( עצמה.הבהמה
 ך י ר צ ו  כ"( :  שורפת  כך  ואהר  שהוחכת  פיוישן  לליבובה.  קורםהירורה

 וימצאנה ]יבדקנה[ )ידבקנה( שאם שהיפה לאהר המכין לברוק פ ה ו ש.ה
 נפנמה, בעור שמא דהיישינן נבילה, בה שנשהפ דבר  או.תו  הריפגומה
 עופות או רבות כהמות לשהופ לו יש ואם ומריפה, שהפה שנפגמהילאהר

 וכו' למגל" ודומה פגימות בה יש ואהת כמכין הלקה האהת "שמיה צ"ל מנ( שם*מב(
 הולין כמן( ל"בי הולין מה( מ"1: הילין כמד4( וכו'. יד מגל ד"ה מ"ו: הולין פירש"יועיין
 מהל' מי"ן רמב"ם ועיין הנה. בר בר כרבה שפומק הריקק וכדעת : ה' הולין כמן( י"הי :י"ז

 והזהיר במפר וראיתי : ה' הו~ין נמןק( קי"א. לדף הבשר כל בפרק הר"ן ובמ"ש ה"זמ"א
 מדיהה אמר זה והבינא אהא רב מחלוקת מריפה בסכין "השוהמ : שכתב ע"ב י' דףויקרא
 ה"ג "וז"ל : בזה"ל פ' אות בהגהות שם וכתב בצונן" מדיהה אמר וזה בהטין השהיטדהלבית
 מדיהה. אמר הד ורבינא ר"א בה פליגי מריפה בה דאשתהימ בסכין ושהם ראשתליוהיכא

 ח"א וכו' והשוהמ ר"ו םימן הנרול פררם בממר וכ"ה וכו; בצונן ואמילו מריהה וה"אבהמין
 בה מליני וכו' השוהמ וז"ל כתב מ"ז ברף הראב"ן אבל וכו' בצונן מריהה וה"א בהמיןמריהה
 די בצונן וה"א אהרת בהמה בו שישחומ קורמ המכין לרהוץ צריך בהמין ה"א ורבינאר"א
 משמע וכו' ה"ג רעת לפי אמנם רש"י. רעת וכ"ה שם הר"ן כמ"ש הלי"ף רעת היא וכןיכו'

 באוכלין, הגעיה מצינו האיך תטוה וזה השהימה בית מקום על קאי ורבינא דר"אד~לוגתא
 אימור בליעת מקום שידיה אימור בלעו אם שמענו לא באוכלין אבל הנעלה מצינובכלים
 ולא קאי המכין דעל משמע ל"צ למ*כפריה דפרמא בליתא איכא ואי שם דאמרינן ועודבהמין,
 דיוק זה אין "מדיה", ולא "מדיחה" לשין דנקמי משום ואי ורבינ4ש, ר"א פלוגתת קאיהמכין דעי וודאי דכוונתם כלום ל"ק והפרדם הבה"ג על ודהנה שם. עכ"ל השהיטה. מקום-על
 דקדק ולא וכו' למכין" להגעילה "צריך כן* גם כתב וכו' בהטין ד"ה : הי בהולין רש"י.דהא
 וזה וכו'* בהמין "מדיה שכתב תק"י( )עטוד בערלין דפום בבה"ג ועיין למכין". "להגעיללומר
 הולין ראש עיין 3מכפ( וברור.פ'טומ

 פ"4~
 שם בר,ט'י י': הולין נ*ש( ה'. הולין נ( מ"י.

 וכו'. לא,ד"ה



 ז"ל לרשא המרדםממרקלב

 כולן ושתט כן עשה לא ואם ואנחת[, אנהת[ כל בין המכין לבדוקצריך
 תלימר יומף -רב וטריף עובדא ההוא נ3( דהא הראשונה. .אפי]לו[אמורות
 כג( . נפגמה. בעור שטא חיישינן דאמר הונא כדרב קמייתא ואפילוחיותא
 עצמות בה ושיבר אחר ובא שחיטה, לאהר המכין בדק ולא להו שחטואי
 ונמצאת לבודקה בא כך ולאחר קשה מלאכה בה שעשה או בה שחפראו

 פגומה היתה לא וראי . אלא נפנמה, בעהר גוונא האי -בכי אמרינן לאפגומה
 שחט ואם כו( בזה: ושחטתם כס( שנאמר, המקרא, מן המכיןלבריקת ן י י מנ ו נד( מחזקינן: לא אימורה דאחזוקי נפנמהן מלאכה אותהומחמת
 חודשיו כלו שלא עובר בבטנה והיה כשירה ונמצאת רחל ]או[ עז אופרה
 וחלבו שחיטה טעון . הוא הרי ועמד בקרקע והפרים חודשיו לו שכלואו

 ואם רמו. ש]כן[ וכ]ל[אמור
 לא[

 פ]י( ע]ל[ א]ף[ קרקע נבי על רגליו הפרים
 מן פטור זה הרי שנה ב' לו שיהא עד והגךיל ' וחיה אחרת פרהשהניקתו.

 ירצה ואמ אמור דמו אבל שלון הנשה ניד נם מותר, וחלבוהשחיטה
 ושפיר ]נפשו[ שתצא עד והורנו מוחו את מפצע או כדנ במכיןשיקרענו
 אבל מותר עכורים מים בה שיש חפירה וכן מותר. המפינה ולתוךהכלים, נבי על או הכלים לתוך לשחוט ור מ וא נ(( מטהרתו: אמו ששחיטתמפני
 ומשום שוחט, הוא הנראית לצורה שמא מבור הרנאה אמור, צלוליםמים
 שירחיק עד הנומא פי על בהמה לשחו]ט[ ואמור זאת, שחיטה נאמרהכי
 ולא תשפכנו הארץ על נח( שנאמר טפח אפי]לו[ ]הנומא[ )הנומה(מפי
 או זה עוף לי שחוט הנוי לו שיאמר וישראל נט( ]נומא[: -)נומה(לתוך
 א]ף[ הדם, את ולכמות עליו ולברך לו לשחו]ט[ לישראל מותר זאתןבהמה
 דהלכה .'חיישינן, לא ז]רה[ לע]בודה[ שחימה באותה גוי שמחשבת פ]י[ע]ל
 בהמה ט ח ו ש ש י מ ו ק( : אמרינן רא עובד וזה מחשב זה דמבר יוסיכר'
 א]ה[ אחף רנל או אהת ידה פשטה אם רואין עיקר כל פירכמה .ולאגמה
 ק"4 דקה ובהמה כשירה. פשטה ולא שכפפה או כפפה שלא פ]י[ע]ל[
 ויפשטנה, י*פוף או ויכפפנה ידה שתפשו]ט[ צריכה *ק"( בדיקהצריכה
 -כשירה, זו הרי כפפה ולא פשטה בין פשטה ולא כפפה בין רגלהאבל
 והני מותר. בלבד בזנבו שכשכיט או אחת בעינו אלא ריפרף שלאוהעוף
 .הבריאים אבל קכ(ן טריפה הן הרי כך עשו לא אם שחיטה אחרמילי

 .היא .הר* נמה וחיה קד( כשירות. הן הרי כלל עשו שלא קג(גטהושחטו
 שחיטתו ששחט אחר לבדוק ט השוח ריך וצ קס( לפירכום: דקהכבהמה
 אין כהוגן שנשחטו ששחט בעת המימנין ראה ואם באכילה. אמולההיא הרי הנשהט ראש ופמק אחר ובא בדק לא ואם כהונן, נשחטה לאשמא
 לשחו]ט, שישחו]ט[ בשעה שיתכוון השוח]ט[ ך י ר צ ו קו( בדיקה:צריך

 בבהמה שנים ורוב בעוף אחר רוב לבד נשחטו לא ואם יחריו,המימנין

 ב47 : ע"ה ע"ד. חולין נן( ל"ד. י"ד, א', שמואל נה( : י"ז חולין נד*( שם ננ( שם*123(
 אות הערה עיין כטא( : ל"ח חולין כם( : ל"ח חולין נכי( ט"ז. י"ב, דברים נדן( מ"א.חולין
 אר לצורך שלא זו תיבה נכפל ממק ובלתי ביאור, לה אין "צריכה" תיבת *כם4ש(הממוך.
 נ בזה"ל כאן הומיף ווארשוי דמום המו"ל כמבן( בד"וו. הוא וכן וכו' בדיקה" "שצריכהצ"ל
 עשו" שלא פי על "אף צ"ל כמב( ל"ז. חולין ועיין תיקן. ויפה בממוכנת" טרימה הן"הרי
 כ"ח, כ"ז. הולין כמן( ט'. חולין כמה4 ט"ז. ע"ז כפד*( ווארשוי. דמום המו"ל תיקן וכןוכו',



 זמל לרש"י הפרדםמפר
קלג-

 ]ב[בהמה שנים רוב לשחו]ט[ בתחלה להתכוון אמור אבל כשירהז זוהרי
 שאין מורירינ ולא מעלין לא הוורידין ושחיטת קז( בעוף: אחדדרוב
 דמו יבלע שמא אהת בבת צולהו וכולו הואיל בעות אלא יהודה כר'הלכה
 י מ ו קמ( ומשמאלו: הצואר מימין גידין הוורידין פירש *ק(( האיברין.ב'ן
  שחיט)ה(]תו[ ]בבהמה[ )לבהמה( וחצי ואחד בעוף אחר חצי [ ט ] ח שש

 בין מה וכי קע( כהנים בתורת דתניא שיעור* כמלא שיומיף עדפמול]ה[
 זה כי לעינים, הנראה רוב פ( מפרש ובגמר]א[ . שיעור. כמלא לחציו .רובו
 פמולה: שחיטת)ה(]תו[ בעוף מ4מנין חצא]י[ שני והשוחט פ"( מזה.יותר
 ביניהן שהה לא אמ הצואר מן מקומות ושלשה בשנים ט ח השו ופ3(

 ושחט מלמעלה הוושט רוב מהם אחד שנימז וכן כג( כשירה.שחיט)ה(]תו[
 כנגד זה שאין וכשיר]ה[ ביה קרינן שניהם רוב מלמטה הקנה רובהשני
 דאמרינן מדובללת, שחיטה וכן . קולמומ כמנ באלכמון ששחט מי וכן?ה.
 פס אמר]ינן[ ועוד כשיר]ה[1 ובקולמו]מ[ בממרק *פד( העשויה שחימהפד(

 כובע משפוי הקנהז שחיטת ל ו ב ג כו( : פמולה שח4טתו הצרדין מןהשוהט
 מבפנים הוושט בסוף יש כח( פי]רש[, הוושט. שיער וער למעלהאצבעיים שני מתפישת הוושט שחיטת גבול פן( התחתונ]ה[. ריאה כנפי עדולמטה
 טהורה חיה ]ט[ השוח וצריך כל( מבפנים: הכרם בשר על שיערכמו
 וכסהו ט( שנאמר בעפרז ומכסהו הרם מן למטה עפר שישים טהור עוףאו

 אי בגרז יכמה וערום פנ( נמי אי אכן. אותו וירגמו *פ"( כמו ט"(בעפר,
 שיהא אלא בעפר, ל]ומ-[ ת]למוד[ ומה בית. בלא משי ואכמך טג( .נמי

 חולין רמב"ן עיין שנים בעי ומדרבנן ברוב מני מה"ת או ובעוף בבהמה ב' בעי התורה 9ןואי
 פירש"י עיין *כפן( : כ"ח חולין כמן( מק"א. הזהב במשבצות 3"א סימן יו"ד ובפמ"נ השוחטר"ם
 שערה". ימלא הנירמא ושמ שמיני תי"כ כמפט( כ"ז* חולין .כמדץ( וכו'. וורידין ד"ה כ"ז.חילין
 וצ"ל שמ. ענ( ל', חולין 2ננ2( כ"ח. חולין עא( כ"מ, חולין 2נ( כ"א. סימן יו"ד בב"יועיין
 : י"מ חולין עיין 2נןץ( וכקולמום". "כמסרק צ"ל *עצן4( : י"ט : ל' חולין 2נן4( וכו', אחד""שחמ
 מ"ד. חולין ען( מ"ה. הולין י"ט. חולין ען( וצ"ע. כשירה". שחימתו הצדדין מן"השוחט
 שם בתום' ועיין :עכ"ל וכו' אצבעות וארבע כשלש הראש לצד לדהניח צריך שם פירש"יועיין
 בשמו הרשב"א וכ"כ אצנעות בשתי אינש כדנקיט יד תפימת כדי מפרש דבה"נ וכו' כדיד"ה

 פוסק דכאן אהדדי סותרים רש"י דברי ולכאו' יעיי"ש מהל;-שהיטדה במ"א מיימוניובהגהות
 ארבע מדידת דשיעור לומר ואמשר אצבעיים. ד' מומק לחולין ובמירושו אצבעיים שתיתמיסת
 ועיץ צ"ב. והדבר אצבעות. שתי תמיטת שכתב שיעור עם מכוין הנדונןה ממבעתאצבעות

 שער שם שיש שישעיר, מקום ועד ד"ה מ"ד. חולין מירש"י עיין ענדץ( כ'. מימן יו"דב"י
 דדמיא מרצי מרצי דקאי ישעיר מיי כתבו והרא"ש והרי"ף עכ"י המנימי מכרם בסכיןשנוררין
 שע"ג צד ח"ב חיים בארחות ועיין שחיטה. )מהיטת בפ"א הרמב"ם וכ"כ יעיי"ש.לכרימא
 השערות אל הפוכים שלמטה שהשערות בשורים יש מקום שישעיר מקום עד מפרשים איששכ'
 ומשמע : פ"נ חולין ענפן( הכרם". עד ובדקה שחימה מקום הוא ההוא המקום ועד מעלדהשל

 י"נ. י"ז, ויקרא כן( שם. תום' ועיין 5': חולין פירש"י וכן כימוי לשם - למטה להזמינודצריך
 דמצינו משום וכוונתו וכו-". וירנמו כמו "ולא דצ"ל .ווארשוי בדפום המו"ל תיקן יפהפא(
 וא"כ האלו הכתובימ שמביא כמו השימוש בי"ת בלא בו שמכמין הדבר כתוב פעמימנמה
 כ"נ. כ"דן ויקרא "פשא( וכו'1 אלא בעפר כתיב ומ"ם עמר וכמהו לכתוב 'נ"כ אפשרהיה
 י'. מ"ז, יחזקאל בחג( ז'* י"ח' יהזקאלפב(



 ז"ל לרש"י המרדםממרקלר

 חיות מאד *מימ( או עו" ממ( מאה שחט אם מד( למעלה: ועפר למטהעפר
 היה כלומר שחיטה, ברכת לעניין -וכן מו( לכולם. אהד כימוי ביחדועופות
 עד ושותק הראיטונה על מברר עופות מאה או חיות מאה לשחוטבדעתן

 שלא לשחוט אחד עוף לו הביאו ואם מן( כולן. את ]שמשלים[)ממשל~ם(
 השחימה על בירך שאם ממ( בשבילו. אחרת ברכה לחרש צריך ברעתוהיה
 הביאו כגוןן שחיטה צרכי של דבור היבר ואם שישחוט. ער_ לרבר לואסור
 דבר לשהימה ברכה בין ריבר אבל ומברך* חוזר אינו לו וכדומה עפרלי

 שבירך למי פט( דומה, וזה ולברך. לחזור צריך שחיטה מעיניינישאינו
 מעינייני שהם ליפתן או מלח הביאו ואמר לאכולן התחיל לא ועדייןהמוצ~א
 המוציא בירך אם אבל שנייה. פעם המוציא ולברך לחזור צריך אינומעודה
 מעינייני שאינו אחר דבר או לפלוני זוז מאה תנו לאכול שיתהיל קודםואמר
 לאכול שהתחיל לאחר אבל שנייה. פעם המוציא . רלברך לחזור צריךמעורה
 שהרחבנו וזה 5( לברך, צריך ואינו מרבר לדבר רצה אם אחתמלוגמא
 ואחר 5ב( לברך, הדם המכמה וצריך 5"( תשא. לא משום ועובררברך_ ראוי שאינו במקום יברך שמא בף, טועין אדם בני שהרבה משוםבפירושו

 יכמה. ששפך במה .וכמה ושפך 5ל( שנאמר בידו או במכין 5ג( מכמהפך
 והמצוה, הברכה לחבירו שהפמירו יהובים עשרה לו חייב זה הרי וכמה"בייו וקדם ששחט ומי 5מ( המצוה, ~בזה שהרי בכלי או ברגל לכסותואמור
 לו ליתן נמליאל רבן וחייבו וכמה חבירו ובא .ששחט באחר ומעשה15(

 ישראל בר כל כמה, ולא השוחט שכח אכל 5(( הברכה. שכר זהובימעשרה
 פטור היוח שגילתו או ונתנלה כסה אם 5מ( לכמותו, מחוייב אותושראה
 הן הרי הרוח וגילתו וחזרה השוחט שיכמנו קודם הרוח כימתו ואםמלכטות
 שאמור ומכמה, הערב עד ממתין לחולה בשבת שחט 5ל( לכמותו.חייבין
 להכין . ושכח במוער והשוחט לשחוט. שמותר פי על אף בשבתלכמותו
 שבכירה הישן בעפר מכמה זה הרי התלמידים כמנהנ ק( יום מבעודעפר
 משום במועד, בו שבישלו החדש באפר יכמה לא אבל המוער, קודמשל
 ואם ק"( בהן* ולהשתמש לטלטלן אמורים במועד הנוללים כל כינולד,
 חם בהיותו חדש באפר ומכמהו להערים צריך זה הרי ישן אפר לואין

 לבשל לו שהתירו מי אבל ק1( נולד, שהוא 'ק"( בו לצלות שראויהרבה
 לאחר אבל בו. לכמות חמימותו משום נמי לו התירו חמימותו משוםביצה
 מתוך קג( אמרינן דהא לטלטלון אמור ביצה בו לצלות ראוי ואינושיצטנן

 פ"ו: חולין נ4ן( כת"ק. ודהלכה : פ"ו חולין *כ4דץ( "עופות". צ"ל פ4ה( : מ"ו חוליןפד(
 פ"1 חולין ותום' מ'. ברכות יעיין וכו'" בירך "ואמ צ"ל פ4ח( י"מ. םימן יו"ד ב"י ע"ןמ4ז(
 ובםמ'נ דם כיםוי הל' ובבה"ע דם כיםוי הלכות בה"נ עיין (ב( שם. פ4ט( וכו'. ומכםיד"ה
 ותוהב"א הרשב"א וחידושי ומכמי ד"ה פ"ז חולין ותום' שם"ז םימן ואו"ז ור"ן ורא"ש ם"דעשין
 שמכםה אחר דמברך כבה"נ ולא (בבכ( ה"נ. פ"ט ברכות ירושלמי (בא( י"מ. םימן יו"דובמור
 ~ב3( י"מ, םימן יו"ד ובב"י כ"ח םימן יו"ד ומור וברא"ש ה"ד ה' אות נמ"ו ירוחם רבינועיין
 (בכן( שם. (בךץ( שם, צבי( שם. שנך( פ"ז. הולין שנןץ( י"ג. י"ז, ויקרא סבן*( פ"ז.חולין
 3הבנ( וכו'. נולד" שהוא פי על "אף צ"ל *קא( שם. כתא( ח'. ב'. ביצה מ( : פ"דחולין
 י"ב, ביצה מנ( וכו', שהתירו" "שכמוצ"ל



קלה .ז"ל לרש"י הפרדםסמר

 נרות להדל~מ התירו ז,ה ומשום לצורך. שלא נמי הותרה לצורהשהותרה
 שהתירו מה אלא נפש, אוכל שא*נה פי על אף המועד, ביום כנמיותבבתי

 ששחט ומי קד( לצורך. שלא נמי התירו במועד אוכל לצורך באשלהשתמש
 קס( ומכמהו. גוררו המכין שעל מה לכמות כדי דם בו שאין קטןצפור

 ותנז מלכמות. פטור זה הרי טריפה שנמצאת או בידו ונתנבלהוהשוחט
 בזבל לא אבל החבית ובמגופת ובלבינה ומיד דק וחול דק בזבל מכמיןקו(
 אמר הכלי, את עליו יכמה ולא כתשה שלאל ובמגופה גם בחול ולאגמ

 עליו שנקרא אפר נמי וכן קן( בו. מכמין צמחים מגדל שהוא כלרשב"ג
 נמי אי קע( החטאתן שריפת אפר והוא מעפר, קח( שנאמר עפר,שם

 שכוחלות הפוך פי]רש[, הכוחל. את עליהן הומיפו קי( ותנא לו. זהבועפרות
 העשן. מרוב הנקבץ השהור כבשן של האבק והשחור, עיניהם. הנשיםבו

 הולך היה ומכמה טליתו שורף עפר שאין במקום הולך היה קי"(ותניא
 וגו'. אל עפרו את ואשליה קינ( שנאמר ומכמה זהב דינר שוחקבמפינה
 פטוף* לאו ואם לכמות חייב דם מראה בו יש אם במים שנתערב ודםקיג(
 לעמוד צריכה עמדה ולא הילכה ולא ורבצה הגג מן שנפלה ה מ ה בקיד(
 עמדה ואם טרפות. עשרה בשמונה בדיקה צריכה עמדה ואמ לעתמעת

 דבר* בשום לברוק צריך איןוהיליכה
 חלדה ]דרמה[ קין( שהייה ה, ט י ח ש ת ו כ ל י ה ן ה ו ל א וקטו(
 וב,רך מכרן שתפש כנון קימ( הייה, ש ]מה[ קין( )מי( ועיקר.הגרמה
 מידו מכין נפלה השחיטה שישלים וקודם במימנין וחתך לשחוטוהתחיל

 ושחוזה חדה מכין שאין שראה אן בהמה שדחפתו או כלב שדפחירואו
 שחיטתו רהשלים לשחוט. חזר כ]ך[ ואח]ר[ שנתעלפה או פגימה בה איןאבל
 הקרקע מן בהמה הגבהת קיט( שיעור זה בכל שהה אם חבירו, בין הואבין

 והילכתא כשירה. זו הרי מיכן פחות טריפך, זו הרי ושוחטה בארץומרביצה
 שחיטת מכדי יותר בעוף שהה אם כלומר, לעוף, בהמד ואפי]לו[ יוחנן,כר'
 תיקא וכל תיקו. מאי מימנין במיעוט שהה קכ( בגמר)ה(]א[ ואמרו כשירה.עוף

 לרובו הצי בין שיש שיעור מלא אותו קכ"( פי]רש[, לחומרא.דאימורא
 ואחר המימן חצי או המימנין חצי שחיטת בק שהה אם מיטנין. מיעוטנקרא
 מלא באותו שהייתה ד*ן לך יש הרי לרובן שיגיע עד השחיטה השליםכך

 השהייה דין שאין לידע אתה וצריך קכנ( גמורה. שהייה דין כמושיעור
 יום חצי אפי]לו[ ושהה חציו או רביעי שחט אם בגרגרת אבל בוושטאלא

 מ"ח: הולין קה מ"ח. חולין קן( מ"ה. הולין קדה( שמ. בר"ן ועיין מ"ח. מ"ז: חוליןקר(
 לו" זהב ועמרות דכתיב אפר קרוי זהב "ודינר וצ"ל כאן חמר כהכם( י"ג. י"מ, במדברמדץ(
 לו"* זהב ועפ-ת נמי "ואי תיבות במסגרת מגר ווארשוי דמום והמו"ל כ"ח, איוב והקרא : פ"ה הוליןעיין
 זו ראייה שלפנינו בגמרא ליתא קיבנ( שם. כהיא( ! מ"ה הולין קי( שפיר. אתי השערתינוולפי
 ועיין מ'. חולין מכטן( : נ"א חולין 3היד( מ"ז. חולין קינ( כ"א. מי, דברים וכתוב זה,מקרא
 דמוכח, חסרון והופפתי תקנתי קכןן( תקל"ד. מימן שחימה ה' ומחו"ו קמ"ז מימן ח"אהאורה
 עיין קיוץ( ווארשוי. בדמום נם תיקון כן כהין( בזה. הרניש לא ווארשוי בדמוםוהמו"ל
 מים( שני. פרק ובתומפתא חולין. שהימת הלכות ובה"נ 3רם ערך השלס ובערוך ל"ב.חולין
 חולין 3הכנ( וצ"ע; לעוף עוף שהימה כדי פומק דרש"י קצ"ה דף שבלה"ש עיין ל"ב.חולין
 שם* כמכנן1( וצ"ע. שם ותום' רש"י פלונתת עיין 3הכא( :לי



 ז"ל לרש"י הפרדםסמרקלו

 שחט ואם ברובה. הגרגרת פמוקת קכג( דתנן וכשירה. יפה ושוחטחוזר
 לבדוק צריך שלימים המימנין מצא השחיטה לבדוק וכשבא עוחהשוחט
 ששהה פ]י[ ע]ל[ א]ף[ שנייה פעם בה ושוחט מבחוץ שבדרקתההגרגרת
 נמצא אם ראשונה, שח*טה במקים מבפנים הוושט את ובודק וחוזרהרבה,
 כלום נקב בו נמצא לא ואם ששהה משום טריפה, זו הרי שהוא כלנקכ
 נקובה הגרגרת שנמצאת פ]י[ ע]ל[ וא]ף[ שנייה. לשחיטה כשירה זוהרי

 שהיה אווז בההוא ומעשה קכד( כלל. שהייה דין בה שא*ן מפניופמוקה
 נשחוט נעשה, האיך רבא אטר מצווארו, שוטפים דמים שראו על רבאבכית
 נק2 במקום שמא לו מקוא"רע קכס( אותו נבדוק כך ואחר ע2שיואותו

 כבר איתו נשחןט כך ואח4 עכש*ו אותו נברוק נשחט, הרם ממנושנידוף
 מבחוץ אדום שהוא מפנ? מבפנים, אלא מבחוץ בדיקה לו אין וושט רבהאמר
 אומר בנו, יומף רב לו אמר לבן. שהוא מבפנים אלא נקב בו יראהולא
 כהוגן אותו נשחוט ואחר מבחו" הגרגרת את עכשיו נשחוט נעשה מהלך

 שום נמצא אם נוטה, שהיה במקום אותו ינכדוק. הוושט את נהפוך כךואחר
 ראו ואמר שמח אביו כששמע אותו. נת"ר שלם יהיה ואם אותו נאמורנקכ
 אם והוושט קכו(( יוחנן: כרבי בטריפות ח2ם שהוא לי שיש חכםבן

 היא הרי לבן והח*צון אדום פנימי להיות עינו שהפך כגון ברייתו,נשחנית
 קכמ( : דעלמא טריפות ממית קכ(( זה שחולי לרבנן להו רקים משוםמריפה

 דרם אלא המכין, ולהביא להוליך המפיק ולא דך קל( עוף או בהמהוצואר מאי למאר חדה בם2ין ששוחט כגון קכי( ה, מ ר ד : מצט*פ*ן ת ו י י ה ש הו
 לצואר וחוץ צואר כמלא במכין יש אם הצנון, .שחותך )ב(]כ[אדם הצואראת

 ולא להוליה לא יכול היה ולא היתה קשירה קל"( או כשירה, צואללמלא
 ה, ד ל ח ואמורה: שח*טה אינה זה כנון הצואר, את דרם לפיכךלהביא,
 אמורה שהחליד כך רואה והוא הם*מנין, בין או עצמה בשחיטה המ2ין.אש נכנם ולהביא להוליך וכשבא דק שהוא במכין לשחוט שבא שוחט כגוןקל3(

 ראה אם אבל קלנ( ]וחתכה[. )וחתבה( ונקב שהיטה בה שנתערבמפני.
 כלום, שחט לא ועדיין רם*מן עור בין אלא עצמן בסימנין נכנם לאכי

 בורק כך ואחר ממנו למטה ושוחט ברוחבו בנחת המוין את להוציאצריך
 ימצא ואם טריפה. זר הרי בוושט נקב שום בו יש אם הראשון המקוםאת

 רואין קלד( חם*ון בו שיש נקב נקובה נמצאת הגרגרת אבל שלםהוושט
 שיעור שהוא הב*נונית החרוב כגרעינת הנקב מקום באותו יכנמ אםאותו
 ראש נכנם ואם כשירה. זו היי מי2ן פהית טריפה. זו הלי האיטלקיאימר
 עד אחד *קלד( במקום ולשחוט להוציאו המפיק ולא העור תחתהמכין
 העור דנחת קלס( יב בי דאמרינן טריפה. זו הרי השחיטה, מן הדםשירד

 חולין :,כ:1( ל-". שא'רע .טה ,ל אלי קכוק( כ.מ: הולע קכד( מ"נ. שלקמממ
 "ממית רצ"ל נראה ולי דעלמא". מריפות "ממין הניה ווארשוי דפום המו"ל מכי(מ"א.

 חולין. שחימת הלכות ובבה"ג : ל' חולין הכנסן( ל"ב. חולין קכנדץ( רעלמא".כפריפות
 שחימה ה' עימור וע"ן שם* בהצ מלנ( חולין. שחימת הלכות ובבה"ג ל"ב. חוליןסיב( וכו". קשירה" "אי ווארשוי דמום במרדם 3הל*י( "דק". הגיה ווארשוי יפים במיים .מל(
 קלדן( ווארשר* בדפום הניה וכן אחר" "במקום צ"ל *מלד4( מ"ה. חולין קלד4( ב'.א~ר
 ל'.הולין



קלן ו"5 5רש'י הפרדסטפר

 ממש חתך אלא- בגרנרת נקכ נמצא לא אם וכן עבדינה ולחוטרא יודע,אינו
 מיכן פחות ואם פמו5ה, נרנרת ש5 חללו . דוב החתך שיעור אם אותורואין

 הבהמה -בלעה אם נמי וכן קלז( ברובה. הגרנרת פמוקת קלו( רתקכשילה,
 הנקב על נשחט כך ואחר וושט אינקיב דילמא דהיישינן אמור)א(]ה[זו -הרי העין למראית כך ונמצאת לרוהבו בוושט קוץ לה יש אם *קלז(מחט
 חיישינן: לא הוושט לאורך אורכו הקוץ או המחט נמצא אם אבלעצמו,
 הכובע שיפוי % תחילה המכין את השוחנמ[ הניח מנון קלח( ה, מ ר גה

 הקנה שחותך קולסום בתיקון הסופר שיעשה .כמו הראש, כלפיוהגרים
 משיפוי קלע( דתניא טרישה. וו ההי ושחמ ממש הכובע שיפוי שעלבאלכמון
 )בגמיה( ואמרינן פמולה, ולמעלה כובע משיפוי כשירה, זו הר* ולמטהכוכע

 בתוך יש כחיטי, דשייר והייט כש'רה ולמטה כובע משיפוי קע(]בגמ-א[;
 משמאל. ואחת מימין אחת חטה של גרגרת שתי כמו מבפנים הגרגרתחלל
 אפי]לו[ הראש כנגר מהם הניח ואם פמולה הגוף כנגד ממש העבירםאם

 שוחט בטוב לעשונת[ והרוצה- כשירה. זו הרי מביב כולה פני עלכחוט
 שהתחיל כנון קמ"( ר, ו ק י ע : כלום מזה יארע ולא כובע משיפוילמטה
 בכותל או בארץ רגליו ונעץ כחו בכל צואיו את הנשחט ומשךבמימנין

 זה- ראה ולא מהם, אחד או המימנים שנעקרועד
 .בתוך לשוחט הדבר .

 רואין ידעו כיצד וכש*רה. נעקרו שהיטה אחר או ואפורה נעקרוהשהיטה. קודם אם עקורימן ימצאו אם השחיטה אחר המימנים יבדוק לפיכךה,טחיטה,
 ואם הסכין. תחת רפויין שהיו מפני להשחט יכולין היו לא תפם לאאם
 עצם את מחזיקין אצבעותיו היו אלא לשחוט יפה יפה באצבעותיו תפםלא

 שחימה שאחר בידוע אצבעותיו בין המכין כנגד למעלה והמימנין עצמוהצואר
 היו לא צינור של כהלילין ונמשכים במקומם חזקים שהיו שאילולינעלרו,
 המימנין את תפש אם ק)נכ( ל]ברכה[ ז]כרונם[ רבותינן אמרו לכךנשחטין.
 שתיעשה לשמוטה אפשר אי תפשן לא ואם שתשחט, לשמוטה אפשרושחט

 הוא ואם יפה, הבהמה רגלי את כובש בטוב לשחוט והרוצה קמג(שחיטה.
 עיקר לידי יבוא ולא באויר למעלה רגליו שיהו עד הכתלים מן מרחיקועוף
 הוושט. עיקור כיצד מזה. שלהזה חליות מתפרקין הגרגרת עיקור כיצרכלל.
 וגרלה כנגד ונתרפא מקצתו נתלש אם אבל כלו היאש מן שנתלשכגון
 זה הרי מהציו חצי שנפרד כווץ . נעשה ולא הגרגרת מן נפרד לאאבל

 דאידלרל- ודוקא כשירה. מהלחי רובו שניטל הוושט תיבץ ק)נד( :כשירה
 שנידלדלו מימניז *ק)וד( שמואל דאמר לא, איקפולי איקפל אבלאידלדולי
 אם הגרגרת הליות עיקור קעמ( איפרוקי דאיפרוק ודוקא טריפה,ברובן
 שפמוקת. כמו פמולה, חללה ברוב נעקר ואם כשיר]ה[. חללה חצינעק]ר[
 נפשו . כל שתצא קודם הנשחט את לחתוך ור אמ ו קעו( ברובה:דגרגרת

 מלין( בר.11. היא 1נן וכו' "ט' אם .1נן צ"ל ימלז( מ"נ. ה1ל'1 מלז( כ'נ. ה41'ומד1(
 י"מ. חולין קלמן( חולין. שחימת הל' ובה"ג וכו', שהייה ד"דה מ', חולין. ופירש"י י"ח.הולין
 חולין ובפירש"י שם ובפירש"י חולין שחימת הל' בבדה"נ ועיין ל"בי הולין קנמא( שם*כהכמ(
 שחימה. הל' ובבה"נ ! קכ"ח שבת מכמנ( נ"ד* חולין 3הבמבכ( שם. ובתום' וכו' שהייה ד"המ'.

 קכמדאף שם* חילין *קבשר( כ"ד. יו"ד ב"י ובפור שם. ורי"ף ביש"י ועיין מ"ד* חיליןקמר(
 פ"ו. עמי הנאונים מעשה ק"ד מימן ח"ב אורה קי"נ. חולין קכמן( מ"ד:הולין-



 ז"ל לרש"י הפרדםמפרקלח

 שטעונה ה מ ל וכ קעק( באיברים: הרם יבלע שמא שהיטה רם כלויטיף
 שנאמר : בלבר אחר מרוב חוץ טריפות, י"ח טעונין ועוק חיה כךהבהמה
 הטיל -, וגו' הרומשת החיה נפש וכל והעוף הבהמה תורת זאתק)וח(
 הוקש שכבר אפשר אי עיקר כל לפוטרו לדגים, בהמה בין העוףהכתוב
 הכשירו כיצד, הא לדגים. הוקש שכבר אפשר אי מימנין בשני לחייבורבהמה,
 אחד: במימןהכתוב

 הגרגרתז ופסוקת הוושט, נקיבת ת. ו פ י ר ט ר ש ע ה נ ו מ ש ו ל א וק)נע(
 חוט ונפסק השידרה נשברה חללו, לבית הלב נקב מה, של קרוםניקב
 או שניקבה הריאה כלום, הימנה נשתייר ולא הכבר ניטלה קכ(שלהן

 ניקבה הקיבה, ניקבה הממפונות. לבית שתינקב עד אומר .ר"ש]שחמרה
 החיצונו]ת[ רוב שנקרעה קכ"( או[ שניקבה הפנימית הכרם הרקין, נקבוהמרה,

 הכומות ובית המסם רובה, ובקטנה טפח בגרולה קככ( אומר יהורהה'
 ר"י הזאב, ]ודרומת צלעותיה, רוב ונשתברו הנג מן נפלה לחוץ,שניקבו
 הדק. בעוף הנ*' ררומת ברקה, הזאת וררימת בגמה, הארי ררומתאומר[

 : טריפה חיה כמוה שאין כל הכלל, זה הגם[ בעוף הגמ]רדרומר2

 זק.ל. שלמה לרבינו טריפות הלכות"(
 במשהו אמניקב נ( הוושט, נקובת בבהמה: טריפות אלו'"(
 הליק ואי לבן והפנימי אדום החיצון לוושט לו יש עורות ושני ג( :טריפנה[
 אדום שלפנים עורו ויהיה חליק אי וושט של עורו פי]רש[, 'ג(טריפה.
 ומשוכ העורות שניקב]ו[ מפני טעמ]א[, מא* טריפ]ה[. לבן חוץ של]ו[עור
 משום ארום, שהיה הלבין ולחוץ לבה שהיה שלפנים אותו יתאדםהנקב
 כמאן דחשבינן טריפה, זה כנגר שלא זה ניקב ואמ ד( : נקב שלהחולי
 נקב ואתי ביה ופעיא רגמרא זימנין ס( טעמא, מאי. זה, כנגד זהרניקב
 פירוש טריפה. במשד,ו ונקב במשהו שניקבו כמי הוא והרי ו(_ הביריןאצל
 מ( ומכאן, מכאן לאכול צוארה מולכת הבהמה גמדא' ק( ופעייא'גמדא
 מ"ב. חולין כ:כמכי( מ"ו, י"א, ויקרא והקרא כ"ז: הולין קכהדץ( ב'. מנחות ע"ג: חוליןקכמז*

 כדה כהנ( ואלו. או אלו גרסינן אי שם תום' ועיין משנתינו, מי על בפנים החמרוןוהשלמתי
 היא כן קנבכ( "שנקרע", ובמשנתינו מינכען, בכ"י נ"ה כהנא( "ניטל". ובמשנתינו מינכען.בכ"י
 והקטנה". טפח "הגדולה ובמשנתינו מינכעןבכ"י

 בוה שהארכנ. טה במבוא יןא(

 שנתיידס-

 הלכ.ת
 אל-

 .14( וק.ל. שלטה לרבינו
 עפי' ת"ה מימן ח"א או"ז עיין *ב( מ"ג. הולין ג( וכו'. אלו ד"ה שם רש"י בן( מ"ד.חולין
 רכ"הי מימן בראב"ן עוד ועיין שם. חולין דק"ם ועיין ליתא שלפנינו וברש"י וכו' שלמהרבינו
 ליה ופשטיה ליה גמדא רווה ביה ופעיא ביה דאכלה "וושט שם בגמרא ך4( שם חול,ןך4(
 יש. שלפנינו בגמרא גם )והנה הנמרא. פי על כאן לתקן ויש הדדי". בהדי דמיהנדזיןזמנין

 כבר הא פירוש. צריך האלו לדבריכם. ו( מ'.( אות. שם הולין הדק"ם כני' וגמדא" "רווחלתקן
 הוושם עורות חילוף מדין מלמעלה נשמט דזה ונראה זכ"ז". דניקב כמאן "דחשבינןאמר

 להדדי שנזדמנו מאחר לומר שכוונתו אפשר או במשהו. שניקבו כמי הוא דהרי משוםדטריפה
 ןץ( וכו'. כווצת- גמדא מ"ג. חולין רש"י עיין ן( במשהו. זה כנגד זה שנידהם שנקבו כמוהוי
 וכו'. ופעיא ד"ה שםרש"י



קלט ז"ל לרקש"י הפרדםסמר
 ניקב אם עוף של הקרקבן אבל ט( זה4 כנגר ןה נקב ויבא צועקת,פעייא,
 הפנימי ל'עור אלא בדקינן לא דרומה ולעניין י( כש*רה: זה כנגד שלאזה

 יטהלבן לאוז אם ניקב אם יתנכר שהלבן מפני י"( טעמא, מאי לבן.שהוא
 חושש.ן אין בוושט קוץ נמצא ואם ינ( הנקב: הכאת מחמת אדוםחוזר
 ועלה הוושט נקב ואם יג( נראה. הנקב ואין הואיל הוושט, ניקבשמא
 במקום דהיינו הוושט, בתרבץ שחט ואם יד( היא: וטריפה קרום אינוקרום,
 ואם טו( טריפה. היא הרי יהד ונכוו" נקמט ואינו עומד שם חותכהשאתה
 ואם ט(( : כשירה בוושט השחיטה רוב וגמר לשחוט הוושט בתרבץהתחיל
 שם* מימנין עיקור שיש לפי טייפה, בו הדבוק הלחי מן הוושט תרבץניטל
 ת ק ו ם פ ו י(( כשירה: כו דבוקין והסימנין לשנים הלהי נקרע אםאבל
 ואם ימ( עובייה. ברוב ולא חללה ברוב טריפה, ברובה ת ר ג ר ג ה ת ע בט

 כאיסר בכולם יש אם מצטרפין, חמרון בהן שיש נקבים הגרגרתנוקבה
 מצטרפין הסרון בהם ]שאין[ יל( )שיש( נקבים הגרגרת ניקבה ואםטריפה,
 נשתייר לא אפי]לו[ הסרון בה ואין לאורכה נסדקה ואם כ"( חסרון. בהיש שהרי לכאיסורז מצטרפין באורכה הגרגרת מן רצועה ניטלה ואם כ(לרובה.
 שיש בנקבי]ם[ בעוף וכן כ3( כשירה. למטה ומשהו למעלה משהו אלאבה
 כה( לרובה. מצטרפין המרון בהנמ[. ושאין לכאימר מצטרפין חמרוןבהם
 שאין ועכשיו כד( רבינו, משה בימי שהיה מטבע הוא שאמרנו זהואימר
 ם רו ק ב ק ני כה( ולחומרא: הדעת אומד בתר אזלינן אותו מכיריםאנו
 לפנים שבקרירה ומה טריפה. המוח שעל התהתון קרום הוא אם ח, ו מ לש
 אבר טריפה. משהו ובנקכ כמוה, נידון במשהו בגלגלות דהיינו הפוליםמן

 אלא טרישה הוי ולא השידרה כחוט נידון ולגוף הפולים מן שיצאלאהה
 בין גדול לחלל בין חללו ית לב הלב ניקב כו( ברובו: נפמק כןאם

 וחר לכברא פריש וחר לליבא פייש חר הוי קני תלתא טרימה. קמןלחלל
 אפינלו[ ורכבדא כץ( טריפה, במשהו נקבו אם ודריאה דליבא לריאה.פ*יש
 השידרה נשברה אם כשירה:כח( מקצתו אלא נשתייר ולא כולוניטל
 כקיתון נשפך השידרה חוט ואם כל( טריפה. עורו ברוב שלה החוטונפמק
 השידיה חוט היכן ועד *כט( פמול* המוח לעמור יכול ואינו מעמידואם

 וער שבאליה פיצולין דהיינו הפרשות, בין עד ה-ין, זה בה נוהגשאתה
 השלישי בפיצול החוט נפסק אם אבל ההוט, נפמק אם טריפה אחתפיצול

 רש"4 ועיין מ"נ: הולין יבן( וכו'. לו אין ד"ה שם רש"י יא( מ"ג. הולין י( מ"ג. הוליןכו(

 ועיין מ"ד. חולין טן( שם. סשן( מ"ג: חולין יד*( מ"ג. הולין ינ( וכו'. חוששין אין ד"השם
 תקנתי יכן( מ"ה. חולין יךץ( מ"ד: הולין ין( זק"ל. שלמה לרבינו שהימה בהלכותלעיל
 מאי "בעופא שם כבנ( שם. כנא( מ"ה. חולין כנ( ווארשא. בדמום היא וכן דמוכה,תקון
 הקנה רוב את חומה אם הקנה פי על ומניחו מקמלו דבעוף מוכח בגמרא הא וצ"עוכו'"
 ל"ד מימן יו"ד וב"י במור ועיין וכו', בעומא ד"ה שם פירש"י ועיין כשרה. לאו ואםמריפה
 משמע מגמרא כי רבינו, משה בימי היה דאימור לזה מקור אדע לא ככג( ורי"ף. רש"יפלוגתת
 כנדה4 העטור. בעל בשם בחידושיו רשב"א כך4( ועוד. ב'. קידושין עיין רומי ממבעדהיי
 שם ותום' וכו' מתני וד"ה וכו' דכבדא ד"ה שם רש"י כ"כ ככן( : מ"ה חולין כני( מ"ה.הולין
 שם. *ככן( שם. פנסש( : מ"ה חוליז כנךץ( כרש"י. מוסק ובה"ג ע"ז. הולקימ מרד"ה



 ז"ל לרש"י הפודםמפרקמ

 באורך אגפיים בין עד נפמק אם ובעוף ל( יורע. אינו השני ובפיצולכשירה.
 ולא בד הכ ה נישל ל"( טריפה: יותר, ולא השיררה חיט הואכנפים
 דעתידה כשירהן כזית המינו נשתייר ואם טריפה, כלום המינונשתייר

 לג( הכבד: בחצר שתלוייה במקום דהיינו לכ( פי]רש[ חיה. שהיאהיו,א, במקום וכוית מרה במקום כזית להיות שצריך אלא ולהתרפות,להיבראית
 אחת קיים ואם טריפ]ה[, התחתון וקיו]ם[ העליון קרום שניקבה ה א ריה
 מומק]א[, תמר]ה[ שי]רש[ מומקא, כאהינא דאגלידא ריאה לד( כשירה:מהן
 לה, משכח]ת[.והיכא

 האדימה ואם לה( כשירה. העליון קיום שנשאר כגוי
 אותה וכשנופהין דאוושא ר~אה האי לו( כשירה: מקצתה ב*ן כורהבין

 גרפא או רוקא או גילא עלה מותבינן אוושא מהיכא ידעינן אי קולמשמעת
 מבצבצא לא אי הרוח יצא נקב דרה שהרי טריפה מבצבצא אי להונפחינן
 דנקב למה, דאוושא והאי העליון, מרום ניקב שלא טעמא, מאיכשירה.
 ידעינן לא ואי ותתרפא. הבהמה תמות ולא העליון, ניקב ולא התחתוןקרום
 במ' לה מותבינן טמנו יוצא שהקול מקום אותו ניכר שאין אוושא,מהיכא
 מבקבקא לא ואי טריפה במים קול שיש מבקבק]א[ אי לה ונפחינןפושרי
 ]ד[אוושא והאי ל(( אינקיב לא ותתאה אינקיב עילאי קרמא דאמרינןכשירה,
 שנפרכת כדי מקצתה, שיבשה ריאה לח( וכשירה: הךא ביני דבינימיקא[
 שניגלדה גילדי, גילרי דאמיקת ריאה לע( כשירה: לא ואי טריפהבציפורן
 שחורים קיימין גילדי והני גוונים בשלשה ומנומרת ריאה של עורהונשאר
 מראה מיני ארלבנים

 אחך-
 חוט ואין בריאה בועות שני יש ואם )כ( כשירה:

 -נדבקין ביניהן שהיה נקב מחמת דאמרינן טריפ]ה[, ביניהון מפמיקהריאה
 אינו בריאה מכה מחמת שעלה ק*ום לן, וקיימא קרום, ביניהם ועלהיחד
 יש ואם )ב"( מיד: ותמות הנקב ויעמוד הקרום זה לילך כיעתיד וטריפהקרום
 אם מהם, אחת ונוקבין קוץ מביאין )ב(]כ[שנים נראית וה*א אחתבועה

 טריפ]ה[, לא ואי וכשירה  היא חדא וראי זה, דרך זה שתיהן לחוץשופכות
 בועא יש אם )כג( נמי - יש עכ( וכן יחר: שנדבקו אלא היו שתיםדאמריט
בשיפולי

 ריאה'
  שאינה וכגון טריפ]ה[, מביב אותה מקיף הריא]ה[ . חוט שאין

 כולה נשפכת ' אם אבל תנקבינה, אם הייאה מן אחד לצד  כולהנשפבת
 וכשירה, לה מביב הריאה אותה ומקיף היא בועא חדא בנוקבה אהדבצד
 דאיכא היכא כל הריגה, בתוך לי בועא-.ומה הדא ריאה בשיפולי -לידמה
 הריאה באמצע בין בועא בחדא משני לא דבגמ]רא[ כשירה. בועאחדא
 ואינה חמירה אינה  אחר לצר נשפכת וכולה בועא חדא הריאה, בשיפוליבין

 אי טריפה תהוי בועא חדא נמי הריאה באמצע אפי]לו[ כן דאםנקובה,
 אפי]לו[ הריאה באמצע בועא חדא .כשירה ואי המירה, נקובה להחשבת
 "ס. לד( מ.ו. חולין * וט'. במקום ד.ה שכ ישץ לב( "ם. לא( מ.ה מול,ןל(
 ד"ה ובתום' וכו' לא ד"ה רש"י שם וע"ן מ"ו: הולין לדן( וכו'. -כאהינא ד"ה וש"יועיץ
 לח(  ש~פנינו.  הבמרא עם"י תקבתי לן(  מ"ו:  חולין י( תי"א.  סימן ח"א ובאוץ וכו'.אלא
 דצ"ל למיותר. נראה "יש" תיבת כמסכ( שם. בה"י( מ"ז. חילין במ( שם.- לפן( מ"ו:'חולין
 ריאה הל' דהעטור ובפפר בה"נ, .בשם .וכף אי ד"ה מ"ז. חולין תזם' עיין כחנ( נמי"..,וכן

 השלם לקם וביאגלי רל"ח, מימן ובראב"ן תי"א מימן ""א ובאו"1 יבתוהבשא הרשב"אובחידהטי
 חע -סימן מריפותיקל'



קמא ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 פי]רש[ בבועי, מקיפין ואין עד( : שנא ולא כשירה, נמי הריאהבשיפולי
 שחיטה לאחר או שחיטה קודם אם ידוע ואין ריאה של בבועא נקב יששאם
 דומה אם לזה,ונראה זה )כ(]ב[בועאונםמוך אחר נקב נעשד אמרינן לא_ניקב,
 כשר ויהיה לכן קודם שהיה לאותו שחיטה אחר שנעשה החדש הנקבזה
 רא דממפיק]א[ ,טריפ]ה[ הילכך ניקב שחיטה קודם דאמרינן טריפה,אלא
 כדי תלייה כשהוא הגרון מתחת שמכנים במכין או הטבח ביד לתלותנוכל

 ואז כשירה נעשה הטבח שביר ניכר עמ( אבל החזה. מתחת' הדםלהוציא
 אוני תרתי רבא אמ]ר[ מו( וכשיר]ה[: נעשה הטבח ביד ונאמרמקיפין
 כמדרן, שלא דקיימין והוא טריפה טירכא ידי על להדדי רממיכידריאה
 ביניהם מפמקת אמצעית ואונא לשלישית אלא שאצלה לאותה נמרכהשלא
 דמי כנתוק לינתק העומד וכל דמינתקא דעבידא משום טריפה היא .אז

 האונות קיימין אי אבל וטריפה. ככתחלה פתוח הנקב דהוויא כמהוהשוב
 רביתייהו, היינו , אחרת ביניהם שאין שבצידה לחבירתה חדא דמריכהכמדרן
 3נז( וכשירה: מתימה-מעליא והי*א לעולם, תינתק ולא כך הווי גדילתןדרך
 חמשה רבא ואמר' מח( : וכשירה היא גדילתן דרך באומא אונא נמרכהואם
 3נט( הבהמה, מימין תלתא הגדולותן האומות מתרי לבד לריאה, הויאוני

 משמאלא ותרתי תלוייה, כשהיא לבודקה הבא האדם ומימין הולכתכשהיא
 שבשמאל ב' מן חמר אם להיבדק* תלוייה וכשהיא מהלכת כשהיארבהמה
 דוורדא עינונית]א[ מצטרפת שבימין הג' מן חמי אם כ( טריפה.א]הת[
 שחמרה ריאה הג', מן נם וחמרו דוורדא עינוניתא לה אין ואםוכשירהי
 ובחמאון כ"( דטריפה. שבימין הג' מן בן חמרו אמ שכן וכל וטריפה..היא

 תמצא ואם שטאל. . טצד שאין לפי דוורדא עינוניתא מצטרפת אינההשמאל
 להשלים עינוניתא מצטרפת הב' טי וחמרו דווידא עינוניתא השמאלמן

 בדיא קיימא אי כשירה בשמאל הג' נמצאו ואם ינ"( וכשירהיהחשבון
 דייאה. אגבא דקיימא כגון טריפה, דאוני בדרא קיימא דלא ויותרתדאוני.
 במרר קיימא דלא פ]י[ ע]ל[ א]ף[ דוורדא עינוניתא כגון טבפניםאבל

 כג( כשירה: דוורדא עינוניתא כלל לבהמה אין ואם נ3( כשירה,האונות
 קשה שהיא עץ להתיכת פי]רש[ לאופתא, דדמייא ריאה- האי רבאאטר

 אבל כשירה, לכוחלא הריאה דומה ואם כד( : טריפה בה ניכר האונותחיתוך שאין צרדיו מכל הלקה שהיא או יבש כעץ בה נכנם הרוח ואיןבמישוש
 הריאה ואם *כד( ניקבה. רילמא למ*חש ואיכא שחור, להיות נהפךשלקה ייי ]ו[על שלקה אלא הוא אדום שהור האי דאמור טריפה. לדיו דומהאם

 ועיין ניכר" אם "אבל צ"ל כמה( וכו'. מקימין אין ד"ה שם רש"י ועיין : מ"ו חולין3הד*(
 ועיין וכו' אבל ד"ה שם ותום' וכו' כמדרן שלא מירש"י שם ועיין ! מ"ו הולין נמן( נ'.חולין
 2 מ"ו חולין רש"י עיין כהן( ע"ח. הערה לקמן סקי"אועיין ל"מ מימן מבערזאן להגאון תורהבדעת
 'שם רש"י כמכפ( מ"ז. חולין כ~ףן( במרדם. ולקמן קל"ח מימן ובמחו"ו וכו'. כמדרן שלאד"ה
 בשם ע"ב קצ"מ דף השלם הלקמ ובשבלי וכו' אמילו ד"ה שם רש"י עיין נ( וכו'. תלתד"ה
 וכו'1 ורע ד"ה ל"ה םימן יז"ד ב"י עיין נא( וצ"ע. ממצרמת. דאינה תקל"ז ובמחו"ורש"י

 שם 'וברא"ש תי"א מימן ובאו"ז וכו' אבל ד"ה : מ"ז חולין תום' ינ*ן( רל"ט. מימןובראב"ן
 ד"ה שם בתום' ועיין וכו' אפילו ד"דה מ"ז. הולין רש"י כ"כ נב( מ"ו. מימן אשיריובהגהות

 שם. *נלש( שם. נך( וכון. דדמיא ד"ה ורש"י מ"ז: חולין ננ( וכו".כל



 ז"ל לרש"* הפרדםממרקמב

 ..טריפה. בשדה ובשר כס( ומימניך טריפה. לבשר רומה ואם כשירה,רוקה
 אבל טריפה, ביצה של לחלמון או לטוריקא או לכשותא דומ)א(]ה[ ואם*כס(
 בריאה אטום האי רבא אמר *כו( לכרשים: כו( שאמרנו כש*ר]ה[ירוקא
 אותו ונוקבין קוץ מביאין בה נכנמ הרוח שאין בריאה מקרם שיש.כשירה,
 ]ואם[ )ואין( כן( ,וכשירה . הוויא מונלא מהמח אמרינן מוגלא יש אםמקום
 כשירה מבצבצא אי לה ונפהינן אד'רוקא גילא עלה מותבינן מוגלא בהא*ן

 יומק רב אמר נמ( יבשזי: שהרי כלל חיות- בה אין דאמרינן טרכפה, לא ואי.
 אמר ' בט( : וניקב חוזר דלמחר קרום ארנה בריאה מכה מחמת שעלהקרום
 כשירה. הקיתון מן כמו ובקילוח בהתזה ק( מים הריאה מקרום ונשפךכמים- הריאה בשר שנימוח פי]רש[ כקיתון, שנשפכה ריאה יוחנן ר' אמרעולא
 והיכי נימוחי. ל'א רריאה שבתוך שהמימפונות מימפונהא, דקיימא והואיק(

 ממפונות, כלהו קיימו ]אי[ )או( ק"(עבדינן.
 מייתיניי

 רשיע, דקונייא, צעא
 גידים פי]רש[ היוורי, שורייקי בה ]לית[ קנ( )אית( אי בגווה להושפכינן
 שנתמממם, פי]רש[ שנימוקה, ריאה נחמן רב אמי *ק3( כיטירה:לבנים,
 וריאה קד( כשירה. קיים שלה וקרום כמים נשפך אינו אבל )כשירה(קג(

 כשירה: הכי אפי]לו[ לוג רביעית שמחזקת חמרון בה. שיש כך כלשנימוקה
 שלפוחיתן ניטלה קו( : כשירה תולעין בה שיש הכבד, התליע ואםקס(
 שניקבה ריאה  קז(.  בשירהן  הכי אפי]לו[ שלה האום והוא טרפחת,_שהיא
 פומה דחליש מכינא מייתינן ס*רכא, בהן שיש מותמן, ודופן קטנותבאונות
 לא ואי  טריפה  זיקא מפקא  אי לה ונפחינן הדופן מן בנחת להומפיקינן
 במקום דהויא משום מעליא חתימא קח( לה דחשבינן כשירה זיקאמפקא
 גדולות באומות ריאה ניקבה אם  אבל  קי(  רמיבתיקי  עבירא ורא .רברתא
  מחמת ולא לשם )ו(נמרכה בדופן שהיתה מכה מחמת אמרינן בדופןומריכא
 דאמרינן טריפה  זימא מפקא ואי כשירה זיקא מפקא לא אי לה ומפרקינן.נקב.
 ליכא בדופן מרוכות והאומות בדופן מכה ליכא אי אבל נמרכה. נקב.מחמת
 דמינתקא עבידא מיר5]א[ ואותה נמרכ]ה[ נקב מחמת יוודאי תקנהשום

 העומד כל ע( למעלה אמרתי וכבר ומעתקא. מרווח במקו]ם[ דק*ימאמשו]ם[
  עינוניתא דמריכה וכל כ"( הריאה. ניקבה דהא היא וטרישה דמי כנתוקלינתק
 אורעה וקהרין כנ( ימין, מצד האומות מן  לפנים  שהיא  קטבה, אונההיינו

 טייפה, רבוקה שהיא מקום בכל . החמור, רגל כעין והיא גנבתאבנבחייא
 כמאן חשבינן .ולהכי דמינתקא, ועבידא רבותא במקום שלא דהוויאמשום

 אלא ד"ה תום' שם ועיין  לכרשים". "ררמיא צ"ל נך(  מ"ו:  חולין *ברן( ל'*  נ"ב,  שמיתנה(
 כן(  שם. נט( : מ"ז חולין נוץ( דמוכח, תקון תקנתי נן( שם. ורש"י ! מ"ז חול'ן "ני(וכו'

 תקון כפפן( ווארשא. בדפום היא וכן דמוכח. תקון כטא( שם. *כפ( "בהחזה". ווארשאבדפום
 שלא שהיא "כשירה" תיבת מנר ווארשא בדפום כמב( : מ"ז חולין *כמבכ( בד"וו. וכ"הדמוכה
 וכו'. שלמוחית ד"ה שם רש"י ועיין שם. כפן( מ"ח. חולין כמףן( : מ"ז חולין כפזש(במקומה.
 טמן(חולין ."מתימא"* צ"ל אולי כמןץ( ר"נ. דעת וכו' אמר ד"ה בתום' וע"ן מ"ה. חוליןסז(
 רש"י עא( שלפנינו. בנמרא נמצא לא זה הלשון ע( וכו'. התם ד"ה שם רש"י וע"ןמ"ח.
 השלם . ערוך ועיין עיט, בנו ואת אותו פ' חולין ר"נ עיין עט( וכו'. היינו ד"ה : מ"והולין
 ננב.ערך



קמג ז"ל לוש"י הפרדםמפר

 שלא דידיה לגכי דלולן זק"ל שלמה רבינו ופי]רש[ פג( וטריפה* נקבדהוא
 : נינהוכמררן

 הריאה יבדוק ירו את הטבה כשמכנימ ה, א י ר ה י כ ר מ ן ה ו ל א ופד(
 ביובצלעות אהוזות שהן מקום בכל פם( צדדין. שמשני הגדולות אומותבשני
 )מכא( איכא אי אבל טריפה. בדופן מכה אין אם הצלעות שבין בבשרבין

 הרוח יצא אם בנפיחה, לה ובדקינן נמרבו. המכה מפני אמרינן בדופן]מכה[
 או הלב בשומן הגדולות האומות אוהזות אם וכן כשירה. לא ואיפריפה,
 בשומן או שידרה אצל האומות שני בין שהולך בשמנונית או הכבדבהצר
 וכן דבר. בבלום ולא בנפיהה. לא תקנה לה ואין טריפה הוי בכולהוהזה

 נדבקות אם כגון דבוקות, אם משמאל וב' מימין ג' שהיו הקטנות.האונות
 הבבר בהצר או הלב בשומן או בגרגרת או החוט מן לפנים בחזהמה*

 או לצלעות דבוקות הקטנות האונות אם אבל בדיקה שום לה ואיןמריפה
 ונכשרו]ת[ הדומז מן אותן מפריקין בשוליהן בין בגבן בין הצלעות שבין'לבשר
 )אהונות( אל]ו[ ואם פו( טריפה. הרוח תצא ואם הרוח, תצא לא אםבנפיחה

 שיהא ובלבר כשירה, בנידולן בתולדותן זו בצר זו דבוקות ]האונות[פן(
 עם להדבק מתקפצות אם אבל פה( מימנהון. דאוני ניכר, האונותהיתוכי

 גב על השלישית )עם פל( דהיינו מתחתיה או הבירתה גב על.השלישית
 אגב ט]עמא[, מ]אי[ וטריפה. כמדרן שלא דהיינו( מתהתיה, אוובירתה
 והמות לאינתוקי לחבירתה אונא ומכה מקשת כשמהלכת הבהמה.הילוך

 ח'ה ושאינה איכול חיה תאכלוז אשר החיה זאת פ( אמר ורהמנאהבהמה,
 תצא לא אם כשירה, לה הממוכ]ה[ לאומא אונא נדבק ואם פ"( : תיכוללא

 ואינן לזו זו דבוקות . האונות ואם פ3( טריפה. הרוה תצא ואם בנפיחהדרוח
 כל מתפרדו]ת[ ואם טריפ]ה[, האונות חיתוך ניכור שאין שהוא כלגפרדות
 עינוניתא הנקראת הקטנה והאונא פג( כשירה. האונות ח]י[תוך וניכרשהוא
 לפנים בין בחזה בין באונות בין טריפה רבוקה שהיא מקום בכלדווררא

 בכל הכלל זה באומות. בין הכבד בחצר בין הלב בשומן בין ההוטמן
 . כל פד( ומימניך, טריפה, דבוקה שהיאמקומ

 בתה, כאמה עליך המוש"
 ואם פו( דוורדא. עינוניתא ]כן[ )בין( הגדולה ]כאומה[ )באומה( פה(כלומר
 כמו והן הכבד בחצר בין בהזה בין בלב בין וממוכין בריאה חוטיןיש

 אלא והפמקה נתיקא כח בלא מאליהן מתפרקין לבדוק ידו וכשמכנימרירין,

 הלכות אם למפק יש שמכאן שכתבנו במבוא )עיין וכו', היינו ד"ה 1 מ"ן הולין יש"יענ(
 שלמה רבינו של פירושו מזכיר קא האיך דא"כ רש"י, שי עמו מתהת יצאה שלפנינומרימות
 דרב קצובות בהלכות מובא וכו' בריאה הומין יש ואם דין עד ואילך מכאן :3וא(זק"ל.(
 ע"כ מעעם, ונעתק תרמ"ב.( מפדא"מ ח"א ראשונים של )בתורתן קמנים. בשינויים נאוןיהודאי
 ל"מ. סימן יו"ד וב"י במור האלו בדינימ ועיין מ"ה. הולין. עדק( כבר. שנאמרו הדיניםנכפלו
 ותום' וכו' היינו .ד"ה : מ"ו .חולין רש"י עדק( בר"וו, וכ"ה דמוכח תקון ען( : מ"ז חוליןער(
 לרש"י אינו זה דמאמר מידי קשה ולא י"א אות ל"מ םימן תורה דעת עיין וכו'. אבל ד"השם
 השמיממ, ווארשא ולדפום למיותרים, דנראים תיבות אלו סנרתי עסן( ג~וון. יהודאי לר' אםכי
 דין ננפל פבכ( וכו'. היינו ד"ה מ"ו: חולין רש"י כן~י( י"א, ויקרא והקרא מ"ב. הולין'פ2(
 כ2ך:( מ"ד, מ"ז, יהזקאל ס2ך( וכו'* היינו ד"ה : מ"ו חולין רש"י כ2ג( לעיל. נשנה כבר כיזה,

 ל"מ. סימן וב"י יו"ד מור עיין כ2ך( ווארשוי. בדמום וכ"ה דמוכח תיקונים.תקנתי



 ז"ל לוש"י המרדםמפרקמר

 לחוש יש פן( השער כחוט אלא הוי ולא ניכר מקומן ואין יריםבמשמוש
 'סח(' יומי. טתרי או יומא חר מן בר רנקב מירכה האי פמ[ רבנןכראמרו

 'מינתקא. רלא משום כשירה ובאומות באונות לרופן הריאה נרבקהואם
 45 הוא: טוב לדבק אומר פט( נרבונא, בני מימן ונתנו הוי* מעליעומלתמא

 אם אבל ' הייאה. ניקבה שמא רחיישינן ~טריפה בריאה. מחט נמצ)מ(אאם
 מימשדן' דרך דאמרינן כשירה ריאה של ]במימפונין[ )במימנין( 5"(]נ[מלאת

 אי' חזינן בכבד]א[, מחט נטצאת אם 5ג( ]ונכנמה[: )בנכנמה( 5נ(.יררה
 חלל,. כלפי ]וחודו[ )וחזרו( 5ד( הראש. כלפי מוחזר המחט שאוזן לגיו,קופיא
 המחט אוןן ואי וכשירה. כלום ניקבה ולא בכבד נכנמת מימפון דרץאמרינן
 הבהמה רבוצה 15( אמרינן בכבר, ]נעיץ[ )עניץ( 5מ( וחורו הכרם כלפי-מוחזר
 היכא הריאה ניקבה אם 5ן( וטריפה: מעים בני את ונקב המח1 זהנכנם

 בה אינקיב טבחא דאמרינן דטבחא בירה תלינן דטבחא ידהימשמשא
 יצאו שחימ]ה[ קורם אם ידוע ואין הריאה מן שיוצאין תולעים 5ח( :וכשירזה

 נמל. אם 5ט( וכשירה: יצאו שחיטה דלאהר אמרינן יצאו שחיטה לאחראו

 יש נקב במקום שמא. לימר חוששין אין שהימה לאהר מעים בני אתזאב
 בבהמה' נמצאו אם ק"( : טריפה ה ר מ ה ה ב ק י נ ם א ק( : וכשירהנקב
 לצ המרה נרטלה ואלו רמי, כנמול יתר כל דאמרינז כשירה, מרותשתי
 מרה,שניקבה קנ( כשיר]ה[: הויא מרות שתי נמצאו אם נמי הכי טריפההוי
 כשירה מריר אי בכבד הוא טועם המרה נימלה קג( כשירה: מותמהוכבר
 שניקב]ו[ מ ר כ ה ל ב ו ה ב י ק ה ו ן י ק ר ה ו קד( : טריפה מריר לאואי

 בשר של רובו נקרע אי הכרם רוב את החופה בשר אבל טריפה.במשהו
 ובקטנה. טפח בגרולה קס( ששנינו וזהז טריפה. טפח או הכרם עלשעומד
 נקרע ואם טפח, בגדול]ה[ ששנינן זהו אמרינן טפח בה נקרע שאםברובה.
 מותמע .טהור חלב קו( : וטריפה ברובה, ובקטנה ששנינן זהו אמר]ינן[רובה
 וחמב וכשיר]ה[.. אותם מותם דהדורא חלב מעים בלי ניקבו שאם רהרור,קן(
 אינו הוא רטהור ע]ל[-.ג]ב[ א]ף[ חיה חלב מותם. אינו הברם שעלטמא
 אינו רכרכשא וחיטי דליבי טרפשא כגון )ב(]כ[בובע העשויי והלבמותם.
 משום הרב לשמנונית הריאה כשדבוקה טריפה הויא ולפיכך קח(מותם,

 ,א'7 דצ.ל בי1ר נראה 1ל' קטן, כ1כב לח1ש. "'ש ת,סת הצ'נאחו 11אוש1' נדפ1כ הט1לפז(
 בד"ה ל"מ מימן יו"ד ב"י עיין *מ4דץ( בו. הכל בשם ל"מ מימן יו"ד ב"י עיין מ4דץ(לחוש".
 שבלי עיין : מ"ח חולין 4ב( ז'. מ"א, בישעיה הוא ממוק פ4כן( וכו'. הריאה שתמרך מקוםלכל
 ווארשוי. בדמומ וכ"ה דמוכח תקון 4ב4י( כרבנן. מומק דרש" ח' מימן מרימות הל' השלםלקמ
 ונכנמש. הבהמה היתה "רבוצה צ"ל 4בן( בד"וו. וכ"ה תקנהי 4בוץ( בד"וו. וכ"ה תקנתיעבך( שמי ובתום' וכו' קומא אי ד"ה שם רש"י ועיין : מ"ח חולין 4בג( הקידמת, העיה עיין4בנכ(

 מימן- ראב"ן .עיין כץא( מ"נ. חולין 3ה( מ'4 חולין ובמש( שם. 4בח( מ"מ. חולין 4פן(וכו'.
 צרמה" ארץ גדולי וכל שלמה רבינו "אבל ממריף דבה"ג הראשונים מלוגתת בזה שמביארנ"ד

 מרימוח, הל' השלם לקמ שבלי ועיין יעיי*ש. דבה"ג" להא להו סבירא ולא .כשירהאומרימ
 מ"ג חולין וברא"ש ה"כ שהיטה מהל' מ"ו וברמב"ם מרמות הלכות שלנו בבה"ג. ועיין ז'מימן
 חולין' מןא(( מרימות. זהלכות בה"ג מג( מגנ. חולין כץפנ( מ"ב. מימן יו"ד וב"י ובמורמי"א
 מר(' שם. קדן(מ"ב.

 מקומו, כאן אין כי זו תיבה נמגר וואר~צוי בדמום מן( מ"מ: הולין
 לעיל. שכתב מה עייןכוז(



קכמדן ,"ל ירש"י הפידםממר

 תרוויהו ולפיכך חימצא בר זהו ואי חימצא זהו אי בקיאין דאין משוםלמיכל אסירי תרויהו חימצא ובר מטצא קע( פותם. אינו כ)ב(]כ[ובע העשו'דחלב
 בקינא[*ן דאין משום החיצון וכרם הפנימי כרם גבי הרין והוא קי( מתמילא
 קימז פי]רש[ הפנימי: כרם כולהו החיצון, כרם זהו ואי הפנימי כרם זהואי
 דעל קיג( חימצא. בר מתום. ולא . אקשתא דעל תרבא קינ( חימצאמט

 כמן ]עשייה[ )השוייה( ]ש[הקיבה קיבה, גבי שעל חלב וזהו ומתים.אייתרא
 הימצא, בר קורא היתר שעל וחלב חימצא קורא הקשת שעל חלבקשת,
 הכרם רוב את הח~פה בשר היינו החיצון כרם אבל. תריפה. במשהו- נקבואם-
 קעו( במשהו. ולא מריפה הוי אורכו טפח גו נקרע אם 'קיד( אמריהתם
 דוחקא אגב דנפק דמעיא שורקא היינו מותמתן וליחה מעים בני ניקבוואם

 בריאה - אבל מותם מעים בבני מכה מחמת. שעלה ום י ק קטן(כשירין:
 מביאיז שחיטה לאחר או 'שהיטה קודם אם יודע ואין ניקבו שאםמעים, בבני ן פי י ק מ קין( : ונוקב שחוזר משום טעטא טאי .קרום, אינוובושט
 לזה זה דומה אם הראשון לנקב ומממיכין ומגיעין אותן .ונוקבין מעיםבני

 וודאי דומין ' א'ן ואם ולשירה ניקבו שחיטה ]דאהי[ קיח( )דקודם(אמריני
 נקב בה יש אם בריאה, מקיפין וכי קיט( וטריפה. ניקבו שחיטהקודם

 מעים. בבני שאמרנו כמו מקיפין שחיטה לאחר או שחיטה קודם אםומפיקה
 לגמה ומדקה לדקה מגמה לגמה, מגמה לדקה מדקה דמקיפין מיליוהני
 שחיטה קודם אם ידוע ואין רובו נפטק שאם קכ"( בקנה, מקיפין קכ(לא.
 שחיטה לאחר ודאי לזה דומה אם אותו וחותכין קנה מביאין שחיטה, אחראו

 חוליא לבר .מחוליא לא אבל חוליא, לבר חוליא ומבר נפמק, אםלחולייא- מחולייא ומקיפין קככ( וטרי4ה. נפמק שחיטה קודם אמר]ינן[ לאו ואםנפמק
 חוליצ שבין הבשר זהו קכג( חוליא, בר זהו אי לחוליא. חוליא מברולא

 קנה של זיר זהו עצמה הוליא זהו ואי למטה. שמהבר..טבעתלחוליא,
 שניקב טבחיאה ת חרחול קכד( 2 עצמה הטבעת דהיינו בטבעתשנראה
 כשירה, כולו הדבק מקום ניטל ואפי]לו[ אותה מומכין שהיריכיםבמגום
 ם ר כ קכמ( אצבעות: שתי דהיינו תפישה, כד4 הדבוק מן שישתיירובלבד

 שמבי14 י"ג מימן מרמות הלכות השלמ לקמ בשבלי ועיין : נ' חולין 3הי( : מ"ט חוליןקט(
 )מיא(' מריפה". במשהו ניקב אם הכרם .בכל לחומרא דאזלינן זצ"ל ,טלמה רבינו פמק"וכן

 וכוע ולדידן ד"ה נ'י חולין פירש"י עיין ו4ינכ( בממגרת, "מנ'" תיבת סנר ווארשוי בדפוםהמו"ל
 רשב"ג, דעת והיא נ'. חולין קכפן( נ': חולין 3היךא( שם. פי על ותקנתי שמ- רש"ימיג(
 מימן' ראב"ן עיין מם2ן( מ"ו. יו"ד טור ועיין כוותיה. הלכתה דלית התם אםיקנא דהאוצ"ע
 אות שחיטה . הלכות ח"ב העימור בעל כברת גמ וזהו י"ז מימן ח"ג ובאשכול רמ"א רל"חרכ"ו
 בהולין- ברש"י מבואר דהא זק"ל שלמה לרבינו המ האלו הלכות אם לעיין יש ומכאןוושם.
 דעת ג"כ היא המרדם וכדעת מתימה, מהני לא דטרימות נקיבי דלכל דם"ל אינו ד"המ"ג.

 הולין קין( טק"א. מ"ו מימן יו"ד בפר"ה ועיין שם. ובמשמרת שע"ב שני בית בבד"ההרא"ה
 חולין פירש"י עיין הככא( שם, כהכ( נ'. הולין לימן( בד"וו. וכ"ה דמוכה, תקון קידן(נ',
 "אמ שם שצ"ל ואמשר מהנרי"ב, הנהת עיין הכנה משולל והוא וכו' בקנה מקימין ד"הנ'.

 קכנ( נ'. חולין כהכנמנ( והבן. שהיטה". קודמ או שחימה לאחר אם ידוע ואין פמוקהנמצאת
 היצ חלהולת, שם פירש"י ועיין נ'. חולין מכנך( וכו'. חוליא בר ד"ה שם פירש"יעיין

 : נ' חולין 3ךכנה( טבחייא.כרכשא



 ז"ל לרש"י המרדםממרקמן

 טפח, על תעטוד תמתח שאם לפי טריפה בעונל כמלע נפרד אם ון חיצה
 הכומות ובית המלם קכו( טריפה: הוי טפח בה נקרע שאם אמרנווכבר
 ויש טריפה. להוץ הנקב שנראה ניקבו העורות שני ואם בעוביו,עירות שתי לו יש מהם אחד ]של2ל[ כל( )של ט-יפה, לחוץ ניקכו זה או זהאו

 דופן יש היבורן ובמקום לזה זה ממוכינ הן ה2]ו[מות ובית המטממ~רשי]ם[
 זה ח*בורן במקום ניקבו ואם לזה, מזה נשפ2ין הן ובאמצע לזה ודופןלזה
 במקום שלא ניקבו אם אבל כשירין. לחוץ נראה הנקב שאין זה,לתוך
 ובלשין צ-ופצי בלעז קכ(( הממט, פ]ירש[ ט-יפה. לחוץ נראה שהנקבה"בורו
 שנמצאת מחט קכחז : כומית כמין ובתוכו ככומע הבומות ובית פוליפלון*יון

 שניקב טריפה, העור עובי כל ניקב שלא אחד מצד הכומות ביתבעובי
 משהינן איברים רימוק משום להוש ויש הגג מן נפלה אם קכל( :הכרמ
 והיליכה עמדה אבל וכשירה. שעות וארבעה עשרים דהיינו לעת, מעתלה
 יוב ו ר ב ש-ת נ ק3( לעת: מעת להמתין צריך ולא בדיקה צייכהאינה

 מכן .ואחת מכן עשרה אחת או מכן, וש'ט מכן שש בהמה, שלצלעותיה
 ק3"( השיררה. כלפי[ ]של . פי( כל )של מחציין שנשתברו והואטריפה,
 ברובה שנחבמה ת ל גו ל גו וה ק3כ( טריפה: עמד הולייא וחצי הצלענעקרה
 בעוף הנץ ודרומת בנמה הארי וירומת בדקה הזאב ת מ ו ר ד ק3ג(טריפה:
 : חודש עשר שנים להשהות צריך ק3ל( ]הגם[ בעוף הנמ ודרומתהדק
 דאטמא בוקא , ק3ו( פי]רש[, ירך, שמוטת טריפה. בעוה ירך ת ט ו שמק3ם(
 המחובר העליון פרק ק3(( בעוף, ג" שמוטת ניבי. ואיעבל מדוכתיהדשף
 ]הריאה[, )בריאה( ניקבה שמא דחיישינן ק3ח( בריאה, לבדוק צריךבגכה,
 קנה מכנימ ק3ל( פי]רש[, בנפיחה, ובדקה צלעות, בין נחבת שהריאהלפי

 ך ת ה נ ק)ו( : כשירה לאו ואם טריפה הרוח יצא ואם בריאה, ונופחבנרגרת
 כשירה מהם אחד ניתק ולא שלימים כולן אם הגירימ צומת במקוםהבשר
 חד פמיק ואי הוו גידי שיתמר בעופא ק)1"( טריפה* מהם אחד נפסלואם

 ואתו דאביי ק)ננ( קמיה קאימנא הוי אשי בר מר אמ]ר[ טריפה*מינייהו
 דשני חך והוה חמימ]ר[ ביה ואשכה הגידים בצומת ובדק עופאלקמיה

 קטיני הרי הוו, גידי תלתא ובבהמ]ה[ קלנג( תרי. ואשכחיה ופצייהמהברינה[
 קטיני תרי איפמיקו ואי מניין רוב איבא הא אלימא איפמיק אי אלימא,והד
 כולן נפמקו ואם ק)ומ( ' וכשירהן ]בניין[ )מניין( ק)נל( רוב איכא אכתיהא

 ר ב ש נ קעו( : כשירה שליש ]כעובי[ )בעובי( ואחף אחד מכלונשתייר

 שמ,מכו(
 ובית צינהוייל. שהמטם, ד"ה מ"ב. הולין רש"י קס2ן( שמ. יתום' פייש"י ועיקי

 "תנו : נ' הולין קכדץ( הכומות". בית וקרהי ככובע עשוי מנצא שקורין הכרמ טוףהכופות
 לתקן ויש טרימה" צדדים משני כשרה אהד מצד הכומות בית בעובי שנמצאת מחטרבנן
 חולין מל( ? נ"א חולין הכ2מן( הרגיש. לא ווארשא דמום והמו"ל הגמרא. פי עלבפמם
 נ"ז* חולין קדדץ( נ"ח* הולין קלר( מ"ב. הולין מלג( שמ. מלבכ( שמ. מלא(נ"ב.

 שם מי-ש"י כהלךן( וכו'. גף ד"ה שם מירש"י פלן( וכו'. שמוטת ד"ה שמ מירש"יקלר(
 ע"ו. חולין קכפ( וכו'. תיבדק ד"ה שם מירש"י קלט( עמי"ש, ותקנתי וכו'. טרפהד"ה
 חולין קכמא( תקפ"נ. רששי במדור וכו' רגלים שליטה בבהמה נמצאו אם דין עד מכאןמובא
 שם, הנמרא עם"י תקנתי קמ-( : ע"ו חולין ככמנ( "אבא". שלמנינו בגמרא 3הכמב2( :ע"ו
 שם. כהכמן( : ע"ו חזלין קכהה( בד"וו. כ"הו



קנמז ז"ל לרש"י המרדםממר

 מונח, השופי שעליה הארכובה רהיינו לחוץ ויוצא העליונה בארכובה ם צ עה
 קיים הבשר רוב אין ואם אמור והאבר מותרת בהמה קיים בשר רובאם
 .עם הנמכרת בארכוב]ה[ דהתנו הארכובה, מן למטה נשבר אמור. וזהזה

 : מותרת ובהמה אמור אבר לאו ואם מותר וזה זה קיים בשר רוב אםהראש
 ם א קממ( הגידים: צומת לינא שופי דהיינו פוליפא בשר במקוםקען(
 טריפה, אחת אלא נמצאת לא או אחרונים רגלים שלשה בבהמה או צ מנ

 אבל וייתור. דנטול וכל ק)נע( דמי, כנטול יתר כל דאטרינן טעמאמשום
 ]דיבי[ מייני תרי קכ( : כשייה אחת או שלשה נמצאו אם בהמה שלידים
 שני קכ"( : כשירה אהדדי שפכי ואי טריפה אהדדי שפכי לא כידנפקו
 כאצבע[ ]עד )בעצבע( אלא נמשכין ואין אחד ממקום שיוצאים מעיםבני
 פלוגתא אצבע באורך הררי לא ואי כשירה, הכל דברי לאחד מתערביןוהדר

 אצבע ורך כא ערבי ]הדרי[ )הדדי( ולא הואיל טריפה -אמר דחדדחכמים,
 זת חו א *קכ"( כשירה: מעים בני במוף מלמטנה( וכלין הואי]ל[ אמןר[וחר
 ושתת בהמה של המות. מם ושאכלה הרדופני ושאכלה והמעושנת ם רה
 שוטה כלב שנשכה, או אדם של המות מם אכלה אגל כשירה. הרעיםמים

 לכ, ]חקרי[ חוקקי גרולים בנים ראובן לפלגות שאלתי, וזאתקכנ(. : אותה אוכלין ואין נפשות מכנת משום ואמורה טריפה משוםמותרת
 והוציא במשהו, או במיעוט בקנה ]ופגם[ העור תהת או הצמר תחתבהחריד
 .כולו שהושט כיון אמרינן מי מאי, כראוי, אחר במקום ושחמ בנחתהמכין
 לא והכא כרובו דמהזי חציו או רובו בניקבה אלא מיהמר לא והקנהשלם
 שחיטה אתחלא קא ולא דאחליד כיון דילמא או ושרי, מיעוטו אלאאיפגים
 לבנ ]הקרי[ הקקי ]פלגות[. )פלוגת( על ]כן[. והשיבנו נבילה. והוויאכראוי
 ויש מתיר יש בזה, חולקים ישראל מחרקקי רבותינו גם הנה כתבך באמיום
 מדע מביני קכג(. ושאר משה ב-י יצחק ורבינו .הכהן שמואל רבינואומר.
 ושחט. קכר( צידה על ברוהבה המכין רהוציא למימן מימן בע במחלידאומרין

 שכן וכל מוחלד קנה ומצא בדק כך ואהר כרארי יפה ]אחר[ )אהד(במקום
 לפניהם שהקשיתי פ]י[ .ע]ל[ וא]ף[ אימור, בו מור"ן מוחלד הוושט מצאאם

 שליש, והגרים ישראל, וגמר גוי ושחט פגום, קנה וחצי הגרגרת,פמוק)ה(]ת[

 ד,טח'טה יהי ה:איל-נהקלקל קנה( א-מ-.ן כנן[ מני[ ענל[ אנף[ שלי.ש,ושחט

 שט ועיין וכו' בבנקרין בשר במקומ שמואל לרבינו ובדיקה שחימה בהלכיה לעיל עייןקכמו(
 כאן. שיש טמק ובלתי פירושו ידע לא והמו"ל הגידין" צומת .ב'טר "במקום שכ' רש"יסדור

 ועיין- הגיליכם", צומת ליכא שומי דה~נו מולמא בשר "במקום לפנינו במרדס כמו וצ"להסרון
 במסגרה. האלו תיבות נ' מגר ווארשא בדפום המו"ל מכ~מט( : נ"ה הולין כןכמוץ( מ"ש.במבוא
 מובא מנ:כ( שם. "מנא( עפי"ש. ותקנתי שם. קנא( עפי",ט, ותקנתי 'נ"ח: חיליןקנ(

 ועשיתי וכו'"1 למלגות לכן שאלתיו שחימה. עניין קדשים. "מסדר צ"א סימן הגאתיםב~עשה
 : הגאונים במעשה נקנןט( דבר"* "מביני במעה"ג מננ( שם. פי על במנים וההוסמותהתיקונים
 .ושהט מכשיעיר וייתר. כיטיעור ושהה במיעוטו קנה ומצא בחלדה וקדק אחד במקום"ושהט
 .ועוסק "הואיל : במעה"ג מנףן( וכו'". שהקשיתי ואעפ"י אימורא בו מורים יפה אהרבמקומ
 'כנון ממילא נפסק דכבר ממאן מפי איתרעי להכי והשוהה דהמחליד וקלקלה הוהבשחיטה
 הכא דכשר לן קים שליש והנרים הבינרת בממוקת דהתם דאמרינן אע"נ ועוד הברנרתפמוקת



 ז"ל לרש"י הסרדםממרקמח

 פמולה, שחיטה הוי מימנין במיעוט שהה או במחליד הכא דכשר לןדקימא
 וכן .תיקו. מאי, מימנין במיעו]ט[ שהה קכו( בגמר)ה(]א[ בעי ]נמי[-דהכי
 נשר אלא ליכא דאי _למפוקי ואיכא בתיקו. עלת]ה[ מימנין במיעו]ט[ההליד
 דכשר במיעוט מהחליד ליה- ותפשוט תיקו, מימנין במיעוט שהה אםאמאי
 ועוד קכ(( להו מספקא הוה נמי דהכי למימר איכא הכי, מתרצי מדלאאלא
 במיעוט- דרמה וכן ]מהו[, מומנין במיעוט הגרים "בעימדלא

 ]מהו[ מימנרן
 במיעוט שהה או ]דבמחליד[ )דאחליד( מכלל .מהו מימנין כמיעוט עקרוכן

 דאמרינן ושהייה, חלדה הוויא קנה במ.עוט דאפילו הילכתא, גמירי הכיס-טנין
 והנרים גור ושחט הגרגרת ל[פמוקת ]כלל רמי ולא ולחומרא. בתרויהותיקו
 דהחליד בעיא דנימינן והא מתיר. הלוי דוד ר' בן שמואל רבינו אבל-שליש.
 חזר ]אי[ . אבל . דחלדה, דוכתא בההוא שהיטה וגמר דהחליד כגוןבמיעוט,
 בגרנרת אלא ]פמק[ )פנע( ולא הואיל כשירהי כהילכתו אחר במקום..ושחט
 אוי]לו[ וושט במיעוט וההליד פסק[ ]ואילו פנע( )ראפילו מוהלדבמיעוט
 שכן וכל דגרנרת במיעוט ושהייה מק:ה. וושט דחמיר טריפה, הויבמשהו
 שהייה ]אלרד[, קכח( )אל~יר( דר' בהילכות אשכהן דהכי טריפה,בוושט.
 דהוע כל מימן במיעוט ]דאשתהיט[ )דאישתהי( קכע( דכיון אסורהאמאי
 ולא באיברים ומיבלע דמה מימתלק ביעתותא מחמת ודאי כשיעורושהה
 במיעוט שהה אם אבל מילהא, ידי על אפילו מילי[ ]בכלום מיניהונפק
 למקומו הדמ חוזר וראי התם יומים או יומ והניחו לשחיטה גמר ולא]קנה[

 כך לאחי שחיטתו שגומר פי על ואף ככראשונה, בריאה ונעשתכבתחילה
 וכבר נ~לע כבר שהרי באיברימ, ]דמ[ נבלע אין דעכשיו מותר, טמוםבאותו
 ושחט הנרגרת. לפמוקת ]נם[ הטעם ויה שבנתיימ, בימים לנתיבותיוחזר.
 מזה אהר במקום ושחט וחזף קנה במיעוט בשהה נמי והכא בנקב,ופגע
 בקנה אפילו ושהה דהואיל היא, ]דנבילה[ )כבנבילה( למימר איכאהטעם
 ]באיברים[ דם מבלע שהייה ]דההוא[ )דבהיא( ודאי טובא. עדיףשכוחו
 וכן ואמורה. היא ונבילה כלום עבד לא אחר במקומ 'ששוחטו פי עלוא"
 נפשה ,שתצא עד ]ל[כהמה מפרקת שוברין שאין קק( חכמימ שהזהירומה

 שהה רבי בעי קקמ( דנ-מינן ]והא הוא. באיברים דם דמבלע טעמאמיטום
 מיעוט בתחילת דהיינו מימניןבמיעוט

 מימניי
 ששחט דכיוז מימנין, במוף ולא

 שנשתייר מיעוט באותו נוקב או חולד .או קורע ואפילו בכף לו דיי מימניןריב
 מצאתי אני אבל נ"ע,[ הלמ דוד ר' רבינו אביו מפף קבל וכן כלומ. בכראין

 שמואל קקד( ב ר ף מ א ה ד ו ה " ב ר ר מ א קקג( ]דאמר[. השכם קק3(במפר
 מימנין במיעוט שהחליד ]או טריפ]ה[ ופטק]ה[ למימן מימן בין הסכיןהחליד
 ויוציאנה בו שנחלדה בטקרמ רוחבה על הטכיי י=ביץ יעשה כיצדט-יפה[,

 דאי תיקו, מהו מימ3ין . במיעוט שהה בנמרא בעי 3מי דהכי ממולה שחיטה הוי ויטההבטחליד
 מדלא אלא טריפה בוושמ ושהד החליד אבל כשרה במיעופו דינייהן ושהייה להלדההוה

 דמממקא היכי כי להו מטמקא נמי "דהכי ב"עשה"ג מנד( ל"ב. הולין כןנר( וכו'", הכי'מתרצי
 : במעה"נ כה%%( פ"מ. עמוד תרנ"א פרעמבורג הדני אלדד בסמר עיין כךבףן( וכו'א, ועודלן

 מ"ד. עמוד שה הדני אלרד עיין ממ( וכו'". כשיעור ושהה דוושט מיעוטא דאישתחימ"דכיון
 ע"ב י"ב דף ויקרא פ' והזהיר עיין קכמב:( נתן. דף' בריה הונא בש"ר ל"ב* חוליןכמא(
 היא וכן רב3 "אמף הגי' שלפנעו בנטרא הכמו4( : ל' חולין מכמנ( כ'. אות שמובהערות
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 ניקבו או ניפמקו אם ]ו[בקנה בוושטו ויראה יברוק ששחט ולאח]ר[אחא במקום - כראוי וישחוט ויחזור בהמה, מצואר ינביהנה ואל בנהת מעטמעט
 קקס(. טריפה מקודם שהחליד ידי על מהם אחד או שניהם נקרעואו

 עד שחיט, קא דחךה כע]י[נן ואנן שחיט דקא הוא מתה בהמה גמר,כ]ד[ וא]ח[ר כשיעור שהה דקא כיון אמורהן טעמא האי משום ה י י ה שקקו(
 באיברים: דם מבלע ]בועתותא[ )2הרעתותא( מהמת ועוד שחיטהיגמר
 כשוחט ולא כהונק מיחזי והרורם הבאה,. או הולכה. דבע]ונן משום ה, מ רד

 משום למימן, מימן דבין ה ר ל ח : דחניקא )כ(]ב[ישריה מן לא?ולואמור
 כתוחכ, אלא כשוחט מיחזי ולא בנלוי דאינה וליכא, מפורעת שחיטהרבע]י[נן
 )דשחיטה( משומדבע]י[נן )הנרמה( ה הגרמ שימות: עד גמכ"ן ]ב[בשרווטעין

 )ונתעקרו( ר ו ק י ע [ ו ] לעיל: מנרים דהא וליבא מ*מנין )ששחט( במקום]רשחט[
 : במכין שחוטין בע]י[נן ואנן נשחטו, ולא המימנ]ין[]שנתעקרו[
 או למעלה בראשו פגימה בה יש , אם ]פנומן, במכין ט ח שו הקק((

 פגם במקום שלא שחיטה ה?ש4 שיעור "ו שיש פ]י[ ע]ל[. א]ף[למטה
 מגון 'פי]רש[ יד, במגל השיחט קקח( דתנן לכתחילה. בו לשהוטאמור

 לכתחילה אין דיעבר קקע( עלה ותני כשירה, שה*טתו המנל בגבששוחט
 וכ]ל[ פנימה, בה שיש קט( נימא באידר למיעבד אתי דילמא גזירהלא,

 ]למינזר[ )למיזנר( דאי?א בו ששוהט צד באותו שהפגימה במ?יןש]כן[
 שוחטין אין ולה2י עצמה, אפגימה ופגע ושהיט ףדיה לאישתמוטי אתידילמא
 - קננ"( נחקג: רבינו וכן2ץ.

 נשחטו, שלא המימנין מיעוט ונשארו ששוחט טי יז, ר ט אקככ(
 לכתחילה לחזורולשהוט אמור ערייןז אינה.מתה והרא מהם נשאר אחדאפי]לו[

 ולנמור מלחזור בכותל להבותה או ראשה על להכותה לו ומ*טבמפאכמת, עדיין והיא הואיל פמול]ה[ בשחיטד לפומלה אמור וכן כשיעורן שההאמ
 מועטאותו

 הנשא-
 שחיטה, לשמ

 מאח-.
 בשאר לפומלה או כשיעורן ששהה

 פמולה שחיטה ונמאו שהייה בשיעור ששהד לאחר חזר ואם קעחיטה.פמולף
 : ואמורההיא

 ונם-כה' הגדולה האומה כנגד ]צלע[ )צלה( שנשברד היה ה ש ע מקכג(
 בנפיחה: אותה ובודקין פומיה דחליש בם2ין אותה מגררין רבותי]נו[והורו

 תחת עמוקה מכה לו שהיה אחד בעוף מעשה ה הף עודקכו(
 וכשהביאוה להכשירו, ורצו הרוח, יצא ולא דקה ובקנה דק בקשהנרגרת דרד ונפחו ]ה[מכה על קלה שהיא הנוצה את ושמו הריאה כנגדהכנף

 ליקופימ )ספר השכמ מדרש ועיין תקי"א. צד שהיטה הלטת בערלין בה"ג ועיין המוסקים.בכל י(
 הגאוממ במעשה מובא קכ2ן( שמ, והזהיף עכ"ל מכ2ון( י"א. בהערה ב' ויקרא ירושלימ(ח"א
 פ"ב סימן חצ"ו ובתשובת מימןצ"ב ח"ב ובדהאורה מ"ו צד במעה"ג מובא מכשן( עמ"ש, ותקנתי פ"הצד

 מכ2ףץ( רש"י1 בשמ דחולין סמ"ק במרדכי עוד ועיין פיהמ על התיקונימ ועשיתי ת"ג, מי' לר"ת הישרובספר
 לפ3" שם,נמצא חצ"ו בתשובות קעא( וכו'. דילמא ד"ה שם. קע(ועיי;'רש" שמ. קכ2ט( : ט"והולין
 עיכן הביא ואח"ז הרב" "מפי וסיים יו"ט" משמהת מונע דהוא אפילו רבי "וכדברי : הוממהזה
 ולחומרא ד"ה ל"ב. חולין רש"י עיין מונ2?( רינים. כמה עוד שם תטצא זה ואחר נוהגיהיה

 ובשבלי צ"ב. מימן דהגאונימ במעשה הובא קענ( ד'. טימן שהיטות הל' השלם לקטושבלי
 כ"ג. טימן פריפות השלמהלכות הלקט ובשבלי שם הנאגימ במעשה מובא קער( שמ.הלקפ



 זיל לרש"י הפרדםםפרקנ

 ונפח מים המכה מקום שמילא זה בעניין בדק צדק כהן שמואל רבינולפני
 והטריפוהו: טבצבצין המים והתחילו הגרנרת דרךבקש

 יאההסמוכה רב'צמח,גאוףשטנאד יטל בתיטובות מצאתיקכס(
 מיפרקא צריכד; וכשירה,ןלא ,א"דדי ומגינו היא ריביהט* *דת דרי קכו(לאהמד:

 ]שר[ רב של 'קכו( בתשובות אבל לאונא. אונא כמו ]ומבדקא[)ומדהקא(
 טריפה. דריאה נדולה אומא בהדי רמרוכי זוטרתי אונא מצאתי ז"ל גאוןשלום
 ואמור. לא באומה אונא ]אכל[ )אפי( דריאה אוני תרי הני רבנן אמרודהכי
  סכז(.  היתר ולא אימור לא בה הורה לא זק"ל גרשום רבינוולפיכך

 ו-
 ה ש ע מ קכמ( : מרבותיו ומקובל באומה, אונא מתיר היה יקיר בריעקב
 בשותפות הגדול אליעזר ר' עם יקר בר יעקכ ר' אחת בהמה ששחטהיה
 ]מרבו[ מקובל אליעזר ר' והיה באומא, דמריכא אונא בבהמה ריעותאומצאו
 מרבו]תיו[, ומקובל אוכלה, היה יקר ברו יעקב ור' ]כמותו[, אוכלה היהשלא

 רצה ולא באשפה בתרו השליך הנדול אליעזר ורביני בתרים, לשניוחתכוה
 לאוכלהו[ן ]בקש לביתו שלו בתר יקר בר יעקב רבינו וכשהביאלאוכלה.

 מישלכת חצייה זו, מבהמה אוכל ]האיך[ ואמר ]חשב[ )חייב(, כךאחר
 אכלה. ולא ונמנע אוכל, ]אני[ וחצייהבאשפה

 העוף- כנף על שלמה[ מר]בינו שאלתי קכס( בעוף. טריפותאלו
 הפרק מן הכנף חותכיהו אלא מאיטרפא, לא הכנה בשבירת לי ואמרשנשבר.
 מותר העוף כל עם הכנח ושאר ההי מן אבר משום אמךר ]שהואוהשליכהו
 ניקבה, ]שמא לריאה חיישינן הנוף בצד למעלה נשבר אם אבלבאכיל"[
 ברנל ם קי פר גי קפ"( קס(: למעלה מפורש בודקין, וכיצד בדיקה.וצריכה
 בחציו נחתך אם קשקשים, כעין שעליו הארכובה הוא התחתוז פרק ו.ף*הע
 ההי. מן אבר משום. אמור עצמו השבירה שפרק אלא העוףן כשר ברובואו
 כאהת, פרקים שני שנדבקין, מקום הפרק בראש נשבה או נחתך אםאבל
 ]ופרק הנידין, נצמתין הדבק מקום שבאותו לפי טריפה. לאמצעי תחתוןפרק
 .פ]י[ ע]ל[ א]ף[ העצם נשב]ר[ אם ולמט]ה[ ומחציו הגידין[ צומת שםהשני
 שיתמר כולן הם אם הנידין, צומת לברוק צריך קמ3( לחוץ יוצאשאינו
 הנידים מן חמר., ואם כשר השבר מקום רוב את חופין ועור. ובשרנידיז

 מחציו אבל טריפה. אותו חופי והעור שהבשר פ]י[ ע]ל[ א]ף[ אחראפי]לו[
 ובשר העצם נשבר אם ]ולכך[ הנירינם[: צומ]ת[ ]תורת[ שם איןולמעלה

 הל' הלקמ ובשבלי גאון, צמח לרב מיוחם מ"א מימן גנוזה חמדה בשו"ת מיבאמעה(
 שלמה בר' צמה ר' בתשובות "מצאתי מ צ"ב סימן הגאונים מעשה ובםמר ח' מימןמריפות
 בח"נ 3הען( שם, ובתום' וכו'. היינו ד"ה : מ"ו חולין ברש"י עוד ועיין עפי"ש. ותקנתיגאון".
 מן היא שלום שר דרב תי"א םימן ה"א או"י עיין *כהען( וכו'". ומגני היא נדולה"דריאה

 הגאונים במעשה מובא. זה נם מעדץ( בתשובותיו". מצא "וכן. במעה"ג: 3הו:ן(המכשירים.
 כ"נ םימן מריפות ה' השלם . הלקט ובשבלי צ"דה מימן הגאונים במעשה מובא קעכן(שם.

 בשבלי מכ4( .בפרדם(* דליתא שכתכ במה מעה להאורה במבואו )ורש"ב תקפ"ג רש"יובםדור
 ונופחין הריאה בקנה ומניחה דקה קנה של שפופרת מביאין אותה, בודקין יוכך סיים שםהלקט
 רש"י ובסדור ובשל"ה הנאונים במע,טה מובא מכ4א( מריפה". לאו ואם כשירה מתנמחתאם
 שלא במ"ש להאורה במבואו רש"ב טעה מה )גם שם. עם"י ותקנתי ת"ד. םימן רקה ועייןשם.
 ו'. מימן תהצ"ו עיין קב4כנ( בפרדם(. זה דיןמובא
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 ובשר עור אין ]ואם *קטכ( כשר, והעוף[ ]האבר רובו את חופין]ועור[
 )ב(]כ[רגל דינו שכך לפי מותר[ ]והעוף אמור, כולו )ו(האבר רובו[ אתחופין

 הרהב הוא קטד( שלישי ופרמ קפג(. הולין בממכת הכמים שאמרוממה חוץ בעוף, חכמים מנו כולם בבהמה הכמים שמנו טרפות וכלהבהמה.
 אותו חופין ובשר עור ואין )אותו( העצם ]אותי[ נשבר אם לגוף.הדבוק
 קטט( רובו ]את[ חופין ובשר עור ואם העוף. גם האבר נם אמררהשבר
 רובו את חופין ובשר עור אם בודקין הכיצד אמורה. הירך וכל .העוףמותר
 שחיטה לאחר האבר ]את[ ימתח)ה( אלא המכה ]את[ וירחי: שיפתהלא

  ויעיין  שלימין  שהיו  כמו  לוהן זה ]חשברים )האיברים( ויקריב שהיהכטות
 מיעוטו. או רובו חופה אם ובעורבבשר

 השחוטה תרנגולת על ששאלת טובה, תבואתך ית ש רא ]הן[קטו(
 ארוכה העלתה וכבר הנידים צומת במקום שבורה הירך היתה שכברולמצא

 יפה יפה והיו ]ונתרפאו[ זה גב על ~ה השברים שנדבקו היטיבונתרפאת
או,  לאו,  אי  ]קלימים[ כולם המ אם לבודקם וצריך הירך, שנשברה בזמןניתקו פן הנירים לצומת נהוש אם ועכשיו השבר. מקום .וכמה עלה העורוגם

 עיינתה וגם נבדקה. ולא ארוכה שעלתה הואיל הם קיימין בהזקת נאמר
 היתה אלו ואמרתה וכחרדל כעדשה דקות בצים ]אשכול[ בה שהיובתוכה
 נתחוללו זה בצים של ושלל שאשכול ומשבחת,לפי יולדת ה]י[תה לאטריפה
 ורוב עובין ]רוב[ את וזופין ובשר  ועור  גרמא נפיק וקא הנילי]ם[,צומת מעילוי כרעיה איתבר כד לקמן איתא הוה דאלו קטץ( מהזקינן. לאאימורה דאחזוקי הנירים ניתקו שמא כלל להוש אין הן. דקין שהרי שנתרפאתלאחר,
 )מיתרפא( דלא ג]ב[ ע]ל[. א]ף[ ביה הזינן ריעותא מדהא אמרינן הוההקיפו

 [ע]ל[ א]ף נמי והכי אינתקו. דלא הנידין בצומ]ת[ נמי נעיין בהא,]מטרפא[
 מלניו ]ד[תביר בידה מתמשטשא אלא כלל לבר גרמא נפיק דלאג]ב[

 דלא ג]ב[ ע]ל[ א]ף[ עצם בהאי ריעות]א[ ואית הואיל אמרינןלמשכא,
 אינתקו דילמא ניבדוק אמרינן הכי אפי]לו[ לבר נפיק דלא ביהמיטרפא
 הכא אבל הגידין. לצומת נמי ניחזי בעצם  קמן  ריעותא דהא הגידים,צומת
 מרלא למימר איכא שפיר ואיתבריאת איתברא ]דכבר[ )דסבר( קמן אתיכי

 למבדק בעצם לפשפושי לה איצמריר לא בעצם, לקמן ריעותא השתאהזינן
 נשבר אפי]לו[ לדעתי ועוד מהזםינן. "א אימורא דאהזוקי הגידיםבצוטת
 צומת אחר לבדוק צריד אין להוץ כלל יוצא ואינו הבשר, תוך לפניםהעצם
  אבל קשה, ]דבר[ שהוא לפי להשבר' הוא נוח העצם ]דרך[ שהריהנידים

 מובא כהכצר( נ"ו1 חולין כץכפנ( בתרא, לרובו קמא מרובו השמימ והמעתיק רש"י, בסדור היא  ין~קפב(
 גם העוף "מותר[גם הגאונימ במעשה יוץ( שמואל, מרבינו בדיקה הלכות ב,טם י"ה מימןבה~כריע
 ובשלומ והתוסמות העיקר "בברכות מתהיל: ושמ צ"ח טימן הגאונים נמעשה קפן(האבר".
 וילדיו וביתו אהי פלוני בר' פלוני ר' גדולי ימיני עין נמשי משיב אהי יבורך דזי בליעד

 על משיב אחי' ומלוני פלוני ואני כמותכמ, דור לאלף לבנים, וההסד הברית שומרישמרכם
 יוצרם ישמרם רבותינו פי את שאלתי רואיהם, כל לב ,והמרוים המפקהימ הנעימיםשאילוהיך
 ראשית  הן  לם5יך, אערכה שזכיתי זכותך טהלק אני וגס ששברתי כמו לי ואמרו ויברכמויחיים
 רמ'ה. ס"ם תשובה בשערי עיין כץפן( שם, פי על בפנים רזיקונים ועשיתיוכו'".



 ז"ל לרש"י המרדםממרקנב

 אינו' ובמתיהה ובדוהק בחוזק לא ]אם[ )אבל( רך דבר שהוא והעורהגיד
 ש]בןן כ]ל[ עלול שהוא נפסק לא שהעור רואין שאנו ועכשיומינתיק.
 מנחם רבינו הרב אבל להינתק. ]יותר[ נוחים שאין נפמקו. לא ]ודאי[הגידים
 שאין פ]י[ ע]ל[ א]ף[ מבפני]ם[ ממש העצם כשנשבר לבדוק מצריך]הלון[
 אידבוק(' )ומיר ארוכה העלתח שהרי ידובקו באחד ואהד שבריהשנדבקו- הואי5 לבדוק צריה אינו שלה :גון ]זו[ בתרנגולת' אבל -כלל. לחוץיוצא

 עור בלא תבריה הוה דלא לן ברי ומדאידבוק[ .להדדי. גרמי]ראירבוק
 אבל רובון ]את[ חפוי הוה עצם וודאי תימא וכי רובו. את חופין-ובשר
 ']למיהש[ )למיחה( ליכא נמי הא הגידים, מן חד אינתיק דלא לן לימרמאן
 ועור קפמ( ארוכה. דהעלתה אשבחנוה דהא ואזלה, נתנוונה דלא חזינןדהא
 שבירה בההיא טריפה הוה דאי קכע( מוכח דידה ]שיהלא[ )שילחא(הא]י[
 מקמי בא הוו ביעי הני הימא וכי וכמלופהין כחרדלא ביעי מעינה הוותלא
 וכולי" ביעי הני ק5( אמימר 'כדאמר אמירי נמי ואינהוהכי

 ח5"( כרחך על ,
 יום 'בכל מעש*ם .הא ועוד להו. טענה הכי בתי ודאי האי כוליהמרקתני
 מודבקין בישולן וקודם בישול, וקודם ק5כ( בשולן לאהר תרנגולותשנמצאו
 אזטר ז"ל רבותינו בימי שמעו וכן פמול. לשבר למיחש וליכא עצמותיהשברי
 ' : לפנינוהי]ו[

. 

 )תרנונלות( עשר על ששאלת זצ"ל. ק יצח רבינו השיב וזהק5ג(
 קיפה באות]ה[ אחרים ובישלו והוציאום ביורה כאחת שנתבשלו.]תרנגוליז[

 אחר אילו מששים, ויותר ששים עד עשו כך אחיי]ם[, בישלו ועודעצמה
 אי בראשונות אי ידוע ואין מהם באהד דבוק כבד נמצא ולבמוףאילו.

 הלב מיפת ק5ד( בחולין כדאמ]ר[ינן אסורין. כוין נתערבו כיבאחרונות
 החתיכות כל ואומרת נבילה נעשית עצמה התיכה בשר, חתיכת עלשנפלה
 ]באהת[ )כאחת( כבד נמצא כי .כאן אף חתיכותן ששים שם שאיןבזמן
 והקיפה הראיטונים העופות כל ]ואומרת ק5ס( נכילה נעשית עצמה היאמהן

 ואין אמורין, כולן האחהונים בין הראיטונים בין לפיכך -נבילה, הכלונעשית
 נעשית עצמה שהקיפה לפי בששים במל האימור שיהא מצרפתןהקיפה
 אם דינו. הוא כך הכבד, ל ע ו ק5ו( ' ]הראשונים[. בה כשנתבשלהנבילה[
 החתיכות כל ואומר נבילה נעשית עצמו העוף ונתבשל בעוף מהוברהוא

 לשער יש עצמר שהעוף לפי העוףן כנגד ששים שם אין אם ק5((]כולן[1

 ביה מימרפא דלא אבר בהא דילמא תימא "וכן : אח"ז כתב 'טנם הנאונים במעשהקפח(
 אמוטר, לא הא הנידין צומת דאינתיק אימא ולעולמ רובו, את חומה דהוי בעצם דהיינומשכחה
 אבר ובחד משכח' כי וחד כדאיתבר, לקמן אתי הוה לא אי מדלקינן לא איסורא דאחזוקיחדא

 ביעי, מעני דלא "מוכה הגאונימ במעשה כהפכפ( וכו'", 'טיהלא האי ועוד וממרמא,נתנוונה
 בנקבה והלכתה למיחש. ליה ולית ומשבהא מיילדא דהוי וכמלופהין כהרדלא דידהדטגול
 בדפוס מ2.א( : נ"ז הולין ק12( וכו'", מעשים הא ועוד וכו' ביעי הני אמימר וכן יולדתשאינה
 בישיל". "וקודם תיבות הטו"ל היטמיט ווארשה נדמוס קצב( "טדקמענה", המו"ל הגיהווארשא
 תממא. סימן ברקח ועיין ע"א סימן ה"ב ובהאוררה ג' סימן הנאונים במעשה מיבאקשכנ(

 נבילה. נעשית עד נבילה נעשית מן נשממ ק2בה( ק"ה, הולין ק2בד( מיהם, עלוהתיקונים
 ובהאודה שם הגאונים במעשה כקצן( שם. ובהאורה הנאונים במעשו; כמו"ש במנים.והוסמתי

 הנאונים בטעשה מ2בן( שם. מי על ע"א,והתיקונים' סימן צרפת הכמי שו"ת ועיין ע"ב סימןה"ב



קנג ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 במחובר אפי]לס צלאו ואם בעוף. דבוק שהוא מאחר הכבד, ולאבששים
 יפה יפה לו שמביב הכל כנגד מבפנים הכבד וקולף ההיצון כל מותרלעוף
 כראמר]ינן[ ראיב מהרב כברא לן דקיימא כשר. והשאר וזורקו סביביו כלעל

 שמחמירין חכמים ראיתי לא. לכתחל]ה[ אין דיעבד בישרא עילוי בכבדאקנח(
 טובים בימים שעושין כמו ושומן בשר עם מבפנים בבצים מלאהו ואםבדבר.
 נבילה: נעשה העוף וגוף אסור, וראי העוה מגוף כבד תלושאפי]לו[

 ובלבד מחובר, בין תלוש בין שבישלו, בין שצלאו, בין ב ל ה וק~ט(
 מותר* והשאר וזורקו ומגור, מתום אלא פתוח הלב שמעל הנקב יהא.שלא
 כלל. הלב פתוח ממנו,כשאינו בלע[ ]ולא פליט ולא שיע מישע דלבטשום

 בישולו לאחר קורעו קרעו, לא רמו, את ומוציא קורעו הלב . ר(כדאמר]ינן[
 תלישתו במקום הלב קנה במקום מלמעלה פתוח הלב , הוה אבלוטותר.
 כל ואומר הנקב דרך יוצא שהדם לפי אסור. שבתוכו הדם עםובישלו
 בו: ילשער עצמו הלב כנגד ששים איז אםהמאכל

ו
 בטקום שלא בחתיכה דבוק כבר ר"( ר'. י ל פירש אשר ו ה ץ

 כנגר ששים בה הדבק חתיבה וא*ןבאותה הרבה, בחתיכווז ונתבשללידבק, שררכי
 מחמת נלילה נעשית עצמה חתיכה, אותה עצמו *ר"( את לבטל.הכבד
 אלף אם אפילו עמה. שנתבשלו ה~תיכות כל ואומרת בה הדבוקהכבד
 אפ*]לו[ במינו ומין . מ*נה. שהם מפני בשר של חתיכה אותה בטל]לא[.
 וא]ף[ התיכות. שאר כמו הוא בשר מ]י[ן התיכה ואותה בטיל.. לאבאלת
 אסורות, הלי אפי]לו[ חתיכה לאותה בא דם מחמת שהאימור פ]י[ע]ל[
 דבוק אינו ואם במינו* מין הוויא והדר נבילה נעשית עצטה היאשהרי

 ואינה אום"ת שהכבד מפני טעמו, כפי אלא אמר לא עמו הרבהוחתיכות
 שליקה ]האומר[ להברי ואף ובולע]ת[ הוזר ואינו לפלו]ט[ עשוי שהואנאמרת
 אם טעם, ונותן ובולעת חוץרת שליקה. שבשעת מפני ץה ואום4תאמורה
 לבטל ששים יש שליקתו עד בישולו מתהילת אם אבל מששים. פחותהוא
 נמצא הילכך מו"ר. עצמו והוא לכליעתו, ולא. לפליטתו לא .לחוש איןפעמו

 החתי:ות כל "ואומר התם: איתא והכי למנינו, מאשר בשינויים קצת הלשוןונהאורה
 של שיעורו תלוש הוא ואם היא, נבילה של דבחתיכה בששים עצמו עוף של ושיעורוכולן,
 כולן מני על ואגפיו ירכיו מבחוץ מותר בעוף אף במחובר צלאו ואם בששים, עצמוכבד

 משום חותך והשאר וזורקו ימה יפה סביביו כל על מבפנימ הכבד וקולף באכילהומותרין
 בדבר. שמחמירין ויש לא. לכתהילה אין דיעבד בישרא עילוי בכבדא כדאמרינן דאיבדמידב
 יביאו .שלא כדי . במניהם להתירן רשאי אדם אין אי~ור בהן נהגו ואחרימ שמותריםודברים
 ולעיטות נדר וידור לההמיר במצוה שמהמירין רעו דהואיל זה בדבר שכן וכל קלקול לידיהדבר
 במעשה עמימ"ש _לתקן שיש מה האורה בממר ועיין וכו'". מלאהו אם כך ובין ~דבר,מיג

 במעשה מיבא ק12ם1( קי"א, הולין כק2בףן( ואיכמ"ל, הרניש לא רש"ב והמו"ל"נאונים,
 בתשובות". השיב "וכן תם"ד_ מימן ה"א באו"ז והובא ע"נ מימן ח"ב האורה ובם' א' מימןהגאונים
 חולין ובמרדכי קם"ז סי' ד"ל ב"ב מהר"ם ובשו"ת שם. ובהערה ע"א מ"ם חצ"ו בתק~ובותועיין
 חולין ר( שם. ותום' ברש"י ק"ט. חולין ועיין רש"י. בתשובת ראביה מצא שכן תרצ"טמימן
 רש"י ובמדור ע"ב. מימן צרמת חכמי בתשובות -וכן מ:ה מימן ח"ב בהאורה מובא ר*י( .ק*ט
 ור' ר' מירש אשר הוא "זה כתוב כת"י ובשבל"ה נתן" _בה יהודה ר' של "מירוש תקפ"פסימן

 פעמו". את ,לבטל האורה במ' *ך**י( אחיו"4~תן



 ז"ל לרש"י המרדםממרקנד

 מותר. הכל בששים שיעור ויש דבוק בשאינו חתיכות עם שלוק אומבושל
 מינה, דנפיק במה לשער לנו היה היתר, עצמו והכבד הואיל אניותמיה
 מעשה וראיתי אמורה. של כולה שהחתיכה משערינן, בדידה אמיינןדכי
 ששים עמו שהיה נ]ב[ ע]ל[ ואמר.וא]ף[ דבוק שאינו בכבר הרב לפנישבא
 %'ל"( זאת* על ותמהתי במינו, מין כבד דחשיב במיל לאכמותו

 בהלכות חדשה. בקרירה לבדה הכבד לבשל מהו ם ת ל א שש ולכ(
 הנאון *לכ( אמור. בישרא בהדי בין לבדר בין מצינו .זצ"ל נאון יהודאידרב

 בדבר וליתן ליישא לנו שיש פ]י[ ע]ל[ א]ף[ הוא. בדורו ומובהןמופל)ה(]א[
 מעשה וראיתי לג( שאמר: מה ולהתיר דבריו לבפל כח לנואין

 מהם באחת ומצאו אהת בקדירה תרננולים נ' רד( שבשלובאישפירא
 לתרננולת הזה הכבד שנמרך זה,ליון פעם מפני כולמ ואמרו בה מרוך-כבד
 אותה ]כנגד ששים נבילהומשערינן של כחתיכה התרנגולת נמצא הואודבוק

 רט( : כולם ואסרו ששים[ תרנגולת ובין תבשיל בין היה ולא-התרנגולת,
 ]שנתמלאה[ )שנמלאת( אחת בתרנגול]ת[ שנמצאו היהשאירע ה ש ע מ ' ב ו שו

 התרנגולת נם והתירו באחרות, ונתבשל בה ודבוק מרוך היה והלבבבצים
 לבד אמרו, ולא שבתוכו הדם פולפ שיע,",ואינו מישע שהלב לפיעצמה,
 תיננולת ו צל ב ו ש ו לו( יותר: ולא והשליכוהו בו, נמרך שהרב האבר[]אותו
 : והתירוה צלייה לאחר הלב בה ומצאו בקדירה ולא האשעל

 רש בבית אירע מעשה מנוקב. שאינו בכלי למלוח אמור ר ש ב ולק(

 ששה)א(]ה[ ולאחר הדם. לזוב כדי ולוח הקרש .על ומיחוה הבשרשהדיהו
 מנוקב שאינו בכלי הבשר לקחו צלייתה כשיעור במליחתה שםהבשר
 הוא . הדם זיבות לומר התלמידים וכטבורין מליחתה, מימי שם וזבוונתמצו

 ושהה הואיל ר' ואמר כרותח. נהוא[ הרי דמלוח הבשר, את ולאמורזהן
 בקדירה לבשלה רוצה היה אלו שהרי טותר. כשיעור העצימ עלבתחילה
 שנא, לא נמי הכי דם, הוי לא אלמא שרי, המליחה שיעור אותולאחר
 רה( : דם הוי ולא המלח מכה הזב הוא הבשר שמנונית שנתמצה נמיוציר
 צלייתו כדי תחלה נקוב בכלי שהו לא שאם פיו את 'שאלתי שעהבאותו
 במה הנוגע כנגד או ןלמ( החתיכה כל מאי נקוב שאינו בכלי הבשרושמו
 וחותכין נתון בדמעצטו כאלן הציר בתוך דניתן את שרואין לי והשיבשזב,

 ועיין תקצ"ב מימן רש"י במדור מובא ך4:כ( אה"ז. מ"ש יבהאווה יש"י במייר עייןי'וא(
 בשמ הביא ס"ז טימן ע' עטוד מיללער לר"י הגאונים לשו"ת בממתח %ך4בכ( א'. הערהשם

 יהודאי ר' מר ממתיבתא ושדר בקדירה, להודיה לבשוליה אטיר יהודאי ר'_ "כבדהאשכול:
 מובא ך4נ( שאטר". מה להתיר כה בנו אין מ"מ וליתן לישא שיש ואע"ם ומופלגמופלא
 ך4ףן( תרנגויימ". "ח' : במעה"ג רן4( שם. מי על התיקונים ועשיתי גי, טימן הגאונימבמעשה
 טימן חעא האורה ובטמר ו' טימן הגאונים במעשה מובא ך4ן( שם. רן( שם. הגאוניםבמעשה
 מליחה הל' באו"ז ועיין שלמה. ר' מנהגי בשמ תי"ה סימן וברקח תר"א מימן רש"י ובטדורק"פ
 ומכתיבת לפניו ז"ל שמעיה שמידרהר' שלמה רבינו ממסקי העתיק זו מעשה ומיימ, תע"חסימן
 ובתשובות . וכוי דגימ ד"דה ע"ב קי"ב חולין בתוס' ועחן וכו' ז"ל מווימרי שמחה רבינוהרב
 ש"מ סימן ובתשב"ץ רצ"ד. מיטן ד"פ ב"ב ומהר"מ תשכ"ה חולין ובמרדכי ע"ו מימןחצ"ו
 בהאורה מובא רוץ( מ"מ, סימן וב"י יו"ד מור ובשו"ע שנ"ז. צד ח"ב חי'ם ובארחותשמ"א
 בד"וו. וכ"ה אטור" ההתיכה "כל צ"ל *רףץ(שמ.



קנה ז"ל לרש"י המרדםממר

 מהטת נאכל שהיה י*למ( שיעור הרבה, ממלהו אם מותר. והשאר מביביוכל
 צלייה. שיעור כדי מקודם ולא.שהה מנוקב שאינו בכלי הבשל ושמומלהו.
 הכל. ואמור כרותה הוא הרי מלוהאמר

 בשבת. אוכלהו כשהוא מבושל בשר על מלה ן ת ו נ ו נ י א ר'לי(
 ]למולהה[ )למולה( ]אבל[. בל(- )א שעה. באותו לאכור שרוצה מה כלאלא

 והמולהו ה[צבי ]את הצד לי( כדתנן מלאכה. אב רמליהה אמור,ולהצניע)ו(]ה[
 שיכול ועוד בשרן במליהת אינו דמתני]תן[ שהמליהה פ]י[ ע]ל[ וא]ק[וכולי.
 אוכלה ואינה ]ונמלך[ )נמלה( לי"( והוזר עכשיו ואוכלנה זו אמלהלומר
 כן .פי על ]אף גרמא. גרמא ומלה טוב[ ]ביום מערים דהוה ליכ(כדרבא
 מלה[. בלא נפמר מבושל הבשר ואין הואיל במבושל צן לעשות רוצהאינו
 שייך לא דבשבת כלל, אפשר אי ימרהוץ שלא כדי בשבת למולהו היובשר

 לטלטלו ואפי]לו[ בשבת, ולבשל לצלות ניתן לא דהא טוב, כביוםלאי]ע[רומי
 : מוקצה דהואאסור

~י בחלב. בשרהלכות

 בשר של כף או בשר, של קדיר]ה[ בה שהגיטו הלב של כ""(
 לתוכה יש אם הקדירה את לשער צריך ]הלב[, כ( שר קדירה בהשהגימו
 הקדירה. מותרת כולה, לפי ולא בקדירה שנכנמ מה שבכה ששיםשיעור
 הקרירה הכק, כנגד ששימ שם אין ואם אמור* התרווד דהיינו הכהאבל
 *ג( ולא לשער לנו יש בקדירה הכף מן שנכנמ מה וכנגד ג( אמורים.והכף
 כהתיכ]ה[ נעשית עצמה והכף בלע. כמה ירעת לא דהא הכה שבלעכמה

 ממאן לאפומי בה, שבלע כמה ד( ולא עצמה בה משערין לפיכךדאימורה
 א]ף[ העליון כף של יד אחיזת ,בית גם לשער צריך מ( דהוא, כלדאמר
 ירעינן אי דהא ו( כוותי]ה[. איתמר ולא בקרירה ניכנם שלא פ]י[ע]ל[
 בכף. בה כבולע 4ו( אלא בקדירה הנכנם בכל משערין הוה לא בלעכמה

 האיסור את מטלקת ששים בך ויש היתר של לקדירה שנפל הלבוהתיכת
 חכטים לך שפירשו סמה הוץ בששים אימורין כל לן דקישא מותרוהשאר
 שהוא. בכל ואיסורן דביים אילו ז( ע,ןבממכת

 ק"ם מימן האורה ובממר ו' טימן "גאונים במעשה מובא רפש( בד"וו. וכ"ה "יטאימ" צ"ל4"רה(
 ועשיתי תר"ב. מיטן רש"י ובמדור ~ הגאונים. תשובת בשם מ"ה מימן השלם הלקטוכשבלי
 ר*יןן( , בד"וו. הגיה וכן שם. בשבל"ה היא כן ר*י4י( ע"ג. יטבת ף4ף( מיהמ. עלהתיקונים
 ובמדור _שלפמנו. בגמרא היא וכן אהבה". בר אדא דרב "כהא ~ויתא האורה בממר י"א:ביצה
 המרדם. כגי'רשעי

 .בטור מובא רי"ג מימן טמ"ק ועיין י קי"א צ"ז. הולין : צ"ו מזכהימ נלמד יה יין4ל(
 בד"וו 1ג( וכו'. דבדידיה : צ"ז ב"ולין כמ"ש ג( בד"וו. וכ"ה 'דמוכה, תקון בנ( צ"ד, ם,מ*ע"ד

 מובן דבלתי להורות קטן כוכב כאן המו"ל הציג ווארשא בדמומ ןץ( "במה". בד"וו ו*("במה".
 ק"י מימן בהאורה היא וכן וכו' לשעד" צריך כולה למי ממ"ד "לאמוקי דצ"ל ניאה ול4לו,

 יו"ד טור עיין )ן( צ"ד. מימן ובב"י יו"ד בטור מובאה זו ודעה תקצ"ד. מימן רש"יובמדור
 ע"ד, ע"ז ן( "בבולע". בד"וו "ן( צ"ד.סימן



 ז"ל לרש"י המרדםממרקנו

 לרב ]בתשובותיו[ )לתשובתו( השיב הלוי יצהק רבינו יו ו ו ל גן מט(
 מאיר ור' ]במשהו[ ואומר נוהג_ שהוא בחלב בשר על יהודה בר שלוםל(
 כה נוהג הלכה מתוך ולא ]ה[לוי. יצחק ר' לו אמר שכך העיד שמואלבר

 הגדול אליעזר רבינו אבל במשהו. בחלב בשר מצאנו לא מקום בכלשהרי
 ומשום ~משהון עליו החמיר ליה איפשימ דלא ומשום י( ע"ן ממכת למדלא
 י3( בר' שלמה רבינו את אלו ש י"( במשהו. הוא גם נוהג רבוכבוד
 בא שמעשה יג( העיר גם בששימ. שיעורו ואמר בחלב בשר על;שמשון
 :בשר של בקדירה שהכנימוה חולבת כף על יקר בר יעקב יבינולפני

 *יג( בששים. הוא גם מורה יהודה בר, יצחק רבינו והרב בששים.ושיעור
 רבו. כבור משום הלוי יצהק רבינו לבד ברבר מחמיר אדם נמצא-]ולא[
 בחלב בשר ר' הורה ירז בששימ. נוהגים לותיר מלכות גאוני כלאבל

 ראייה מביא במשהו האומר ולדברי טו( שבתורה. אימורן כל כשארבששים
 ואימורן אמורין דברים אלו י(( ז]יה[ ע]בודה[ בממכת רתנן ]מיהא[)מהכא(
 בגמרייהו וגרמינן י(( בשרבחלב. התם השיב דקא ]וכו'[ )וכולמ( שהוא,בכל

 תניא הא ותו פובא. למיקשי איכא יט( חולין דמם2]ת[ היא ולאואימורין.
 "חשיב קא שבמניין דבר אי חשיב קא מאי מתניתין דהא יל(בגמר)ה(]א[

 של קרירה לתוף חלב מיפת או ההלב לתוך שנפל במשהו ובשרוכו'.
 שהוא בכל ואימורן קאמר[ ]ה2י )ה"ג( אלא הוא שבמניין דבר לאובשר
 אם בפיל לא באלף אפי]לו[ נבילה דהתיכה קאמר הוא שבמנייןומרבר
 בחלב שנאמר בשר כגון הכא, השיב דקא בהלב ובשר בהיתר.נתערב
 ענל[ נאטרה עוכבר ההתיכה אותה ואם שיעוף. ידי על להתירו יכולנושלא
 שהוא בכל ואומרת הוא שבמניין רבף חתיכות בשאר נפלה ' אם חלבי]די[.

 בשר ולעולם בששימ. זה ולשער לבמל ואין קטנה בין גדולה ביןבהתיכה
 : בששיםבהלב

 המין בה הוחמו אהת ופעם בשר, בה שבישלו ה ר י ד ק א ו ה הכ(
 התיקונים ועשיתי המשיב. שם והטר וכו'". השיב לוויה "סגן תקצ"ד טימן רש"י בסדור מובארז(
 כ"ז. סימן כ"י לקמ בשבלי היא וכן יהודה". בר' שלמה "לר' רש"י בסדור מן( שם, מיעל
 "שמשון" רש"י בסדור כ"ה יבן( עמי"ש. והתיקונים שט רש"י בטדור מובא י4ל( ע"ד* ע"ז4(
 ובהערת ק"י סימן האורה עיין יב( "שמעון". ווארשוי ובדמום תרפ"ה. טימן חולין מרדכיועיין
 .רש"י סדור עמ"י תקנתי ואני וכו"'. אדם א,ן "נמצא ווארשא בדפום "יג( מק"מ. שמחמו"ל
 הישר ובטמר מ"ד ופימן ע"ז מימן הצ"ו ובת,טובות ע"ח טימן ח"ב בהאויה מובא יך4(שם.
 אחר, עניין שם מובא אם כי ליתאו שם רש"י .ובפדור תרצ"א. הולין ובמרדכי ק"אסימן

 בד"ה שמ רש"י ועיין ע"ד. ע"י כ2י( וכו'. צעיר הנני בד"ה לקמן במרדט עיין כ2ר(עיי"ש.
 : הכי איתא ובהאורה הבנהו משוללימ האלו דברים יי( וכו'. אלו ד"ה שמ ובתוסו וכו'.ובב"ח
 שבמנין דבר אי חש'ב קא מאי בגמרא, דקתני .היא ולא במשהו, שהוא כל לומר הוא"וכסבור

 קד"רות לתוד שנמלה הלב מיפת או חלב לתוך משנמלה משהו בחלב ובשר כו' חשיבקא
 שנתערבו מקום בכל שהוא בכל ואומרין קאמר הכי אלא הוא, שבמנין דבר לאו בשרשל
 הוא שבמנין דבר דחתיכה בחלב שנפלה בשר חתיכת היינו בחלב ובשר באלף אמילושם

 לקמן בפהדם עיין יךן( שם. הגירסא עם"י בפרדם לתקן ויש בששימ". .בחלב בשרולעולמ
 תקצ"ד סימן רש"י ובסדור פ"ד מימן ה"ב בהאורה מובא ע"ד.כג( ע"ן 4כ%( וכו'. צעיר הנניד"ה

 עפי"ש.ותקנתי



קנז ז"ל לרש"י המרדםספר

 מעשה ובא תרנגולת. החמיומרגו ומן- חולבת, כף בה ונתנו ]ושגגו[)ושבו(
 שמולגה מפני תיאכל והתרנגולת ישברו והכש שהמדירה והורה, ר]בי[לפני

 מבשל. אין שני וכלי שני, ]בכלי[)ככלי(
 בכירה חלב של וקדירה בשר של קדירה שבישלו ה ש ע מ ד ו ע וכמ(

 כ3( ואסר רי לפני טעשה ובא אהד בתרווד שניהם והגימו לה ממוךאחת
 בשביל הכף שנאסר בחלב בשר שנעשה ]שלאחר[ אחר( )של לפיב'

 שנעשה קודם אבל. אחר במקום במשהו ואומר הלב של הקדירהשהגימו
 בששים. משערין לזה מזה ובא בחלבבשר

 בעור אותו ומולחין הקיבה בעור ]קיוש[ .)קשור( שנמצא ב ל חכג(
 בקיבה אותו שמולחין מאחר שלה חלב בה שמשימין בין כך( יחה,קיבה
 )הבשר( הוא גמור אימור כה( בעיני נראה מלח, בתוכה ומשליכיןמבפנים
 ]בידי[ )בי( ואין גמור* אימור הנעשית הגבינה את ואומר בחלב,]כבשי[

 במערה שעלו מדגים כג( ראייה ומביאין אותו מתירין ויש להתיר.כח
 טעם. נותן בר טעם נותן ליה רהוה מיטום בכותה, לאוכלן שמותרשפמקנו

 שעלו ]ד[יגים טעמא, מ]ה[אי ממערב, מירח כיחוק טזו זו ורחוקותכך(
 הוא, גמור התיר עדיין טעמא, כה( את שבלעו פ]י[ ע]ל[ א]ף[בקערה
 ]שבהן, בשר טעם משום עליו אומךן אתה למה בכותח, לאוכלן]וכשבא[
 בהם, טעם הממש טן בא לא שהרי ]הוא[, ממש בשר טעם לא]ו[ההוא[
 משנתנו ממש בבשר ]הנמלה[ .)הנמצא( חלב אבל ]אהר[. טעם מנותןאלא
 נעשית עצמה חתיכה כל( לן כדקיימא אמורים, שניהם נעשית בזה זהטעם

 טעם בין שלה העור בתוך מלוחה הקיבה מן היוצא הטעם וכלנבילהן
 וכשמתערב _ נכילה שכולו לפי אמור הכל שבה העור טעם בין שבוחלב
 נעשה שכבר לפי במשהו אף יה את זה אומר ל( גבינה חלב עם זהחלב
 בפמהים ופמקנו כרותח הוא חרי רמלוה מליחה ידי על ונאמר בחלבבשר
 ובלבד עתה עד הני[תר. בו נוהג הייתי אני וגס שהוא. בכל במינו מיןל"(
 קיבת גבי לכ( מדאמר מ2ר שהייתי הייתי. וטועה אחר* חלב בה יתנושלא
 מיתמרא. ולא היא בעלמא פירשא אלמא חיה שורפה יפה שדעתו כהלעולה,
 הטריפה מן שינקבה כשירה לג( מדתנין הוא גמור חלב אלא היאולא

 ברש"י מובא כ3( שניהם". את "ואסר כוונתו כנ2נ( וכו'. הנני ד"ה בפרדם לקמן ע"ןכא(
 ותקנתי ק"ג סימן ה"ב וכהאורה מאיר". ברבי שלמה רבינו "מנימוקי וכו' הרי ד"ה : קט"זהורין
 ובכל תשע"ו טימן ח"א ובאו"ז צ"ד סימן וח"ב ק"י סימן ה"א דהאורה עוד ועיין מיהם.על
 מטראנו לר"י המכריע ובסמר שמ. י' וב"ערה של"א עמוד ח"ב חיים ובארהות ק"ו סימןבו

 "בין שם במירש"י כנוא( זצוק"ל". .שמעון בר' הקטן שלמה רבינו "תשובות בשם ל"גטימן
 חולין כנן( רבי".' "בעיני בהאורה כנון( עמה"1 אותה שמולהין ובין אחר חלב עמושנותנין
 הדר וכי מעם נתינת משום אלא נאמר לא הקיבה "שהלב הוסיף שם בפירש"י כד( יקי"א
 בדפום והמו"ל "טעמה" במירש"י כנףץ( וכו'". ורחוקות בנ"מ נ"ט הו"ל בנבינה מעמאיהיב

 חלב במינו מ'ן "הו"ל בםירש"י ל( ק"ה. חולין כנמן( "הטמא". שנתב בתיקונו עותווארשא
 ולא כולן החתיכות כל ואוסררז נבילה נעעעית עצמה חתיכה ממקנו וכבר היתר בחלבנבילה
 הלכה וכן נבילה כולו נעשה מתחילה שהיה שבו הלב טעם שאף ממני הוא בנ"ט נ"טאמרינן
 : קט"ז חולין לג( : כ"ט זרה עבודה לבן( כ"ם: פסחינם לא( וכו'," במסחימ פסקנו וגםכרב
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 רשריא עולה וקיבת לד( הוא. גמור חלב מינה[ ]שמע )שנר'( אמורהקיבתה
 במיעיה כנום ליה והוה מאמו שינקתו אלא היא רעולה טגופיה דלאומשום
 טעמא משום בעורה הקיבה למלוח אמור הילכך לס( ומותר. בקערהכנתון

 העור מטעם לה בא שלא לפי הקיבה מותרת מלהה לא ואםראמרינן.
 מלהו ואם מלחו, לא אם החלב להעמיד מותר בעור ואפי]לו[ כשר,שהוא
 זה. את זה ואומר וזה, זהאמור

 לח( עיזא ליה רהוה היכא לן(ן נדולות בהלכות בתוב י ת א צ מלו(
 ואישתכח ושחטה כמכא לי( מיניה ועביר חלבה מיניה וחלב תורתאאו

 ואמרתי ר' לפני רנתי )ו"( ועליה כמ2א. ת( מההוא למיבל אמירטריפה
 בנבינה שנחלבו בהמות דבולהו לן לומר רמאן כלל, גבינה נאכל לא כןאם

 ומאי אמורה. הנבינה ותהא טריפה חדא בהו אית רילמא נינהו,כשירות
 עד אמור יהא נמי נשחטה לא אפי]לו[ טריפה ואישתגח שחטאאירייא
 טריפות ואם מותרת הנכינה תהא כולם הבהמות כשירות אם ויבדוקשישחוט

 השיב כך ואחך בזה, לו שהעמקתי על בי וגער אמורה. הגבינה תהאהן
 אלא ט-יפה אחת הבהמות בין דיש לומר אימורה מחזקינן לא ואמרלי
 נמצאת אבל ורא*. האימור נמצא שלא זמן כל כשירות בה,קת כולן הן-היי

 בהמות. של העדר מאותו שע.2ה שבביתו הגבינה כל אמורה ודאיהאימור
 הלבא ההוא דנ)י(הלוב מיקמי דירעינן דווקא )וכ( דבריו, לי הומיףלמהר
 ששלשה בידוע המבה פי הגליר )ננ( רקאמר .)ד(הא ]2גון[ טריפההוויא
 שכל שהשבתני לרבריך ואמ*תי לשאול הוספתי אז שחיטה. קויםימים

 הטבח הוציא כן אם הא*מור נמצא שלא זמן כל כשירות בחזקתהבהמות
 מה בדיק]ד[ קודם להוץ הריאהאת

 נאמ-

 למאר בי גער זה דבר ועל  בוה.
 המותרי]ם[ דברים בלחיש]ה[, לי אמר לי וכשנתרצה לשאול, שהקשיתיעל

 שקיבלתיה יכשם בפניהם, להתירן רשאי אתה א* א*מור בהן נהנוואהרים
 לנצח. בתורתו ע*נינו יאיר והמקום בלח*שה. לך אמרתיה כךבלחישה
 לכתהילה לאפותן אפשר אם בש. מלייתות על רבי לפני ו ל א ש)נד(
 הררה עם שנאפית הפת ועוד מזו. זו מרוחקות גבינה, מלייתות עםבתנור

 עאדץ( : ק"ט הולין עיין אמורה" בהלבה 'טבשלה קנה נמי יותניא כאן היטיף במירש"ילר(
 ליתא וכן ואילך, מכאן בפררם שכתב מה וליתא יעיי",ט. הוסמה עוד נמצא שמבמירש"י
 הנשה. גיד בהלכות גדולות הלכות לד( ט'. מימן הגאונים במעשה מובא לן( שסיבהאורה
 שבלתי קטן כוככ עליו והציג "במכא". ו,ארשוי בדמום לט( תויתא"' "או ליתא בבה"3לח(
 וטעות "כמבא". ווארשוי בדפום איתא פה גם כץ( כותה. והי~ו "כמכא" צ"ל והנה לו.מובן
 "דנתי" צ"ל ובאמת לו. מובן שבלתי קמן כוכב עליו והציג "דכתי'" ווארשוי נדפום כאא(היא.

 וכוונתו. שם.. בבה"ג מובא וכו' הוממתי או תיבת עד מנאן כץנכ( קונשטנדינא. בדמוםכמו"ש.
 טרמה, דהוי דנחלוב מיקמי ידעינן אי דדווקא עצמו מבה"ג ראייה להביא לו הומיףדלמחר
 ל"ט אות שם בהערותיו בערלין דפום בה"ג המו"ל כתב ולחנם כשר. ידעינן לא איאבל

 המלמול כל ליה אזלא דאל"כ וכו' "ודווקא" הך לרש"י בפרדם גרם שלא ברור לו"דנראדה
 ובמחילת יעיי"ש חלב לענין גם כשרות בהמות דרוב מובר הבה"ג לם"ז דהא רבו למני שדןמה

 ספר ועיין הללו. הבה"ג מדברי למחר הרבי לו השיכ כן כי כלו, את בפרדם ראה לאכבודו
 העתים מפר פמק ק"י מימן ה"א האורה ספר עיין במר( צ"א. הולין' כ~ב( ע"ג. מימןהתרומות
 יע-י"ש. ל"ה סימן המכריע בסמרומובא
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 חררה עם שנאפת הפת וכן בחלב, לכתחילה נאכלת היא אם בשרשל
 של בשר של מליאה חררה אם וכן הלשר, עם נאכלת היא אם גבינהשל
 לאכול מהו ישראל של הפת בתוך בתנור ונתנה גוי שר גבינה אונכרי
 להם שמתירים שכיון אדם בני של מנהגן והש*ב, לכתחילה, ישראל.הפת
 לעניין שהרי יותר. ומקילין מעיקרו שהותר הן מוברין דוחק מתוך רברשום
 וריעבר לא לכתחילה ועד( הגאוי שהורה מצאתי אחד בשפור ובשרכבד
 זוללין וישאין,

 צלי ועושין קורקבנין עם תרנגולין כבדי ושופדיז .ומזלזליי
 מופרים. ובדברי תורה בדברי וטקילין אנהנו, שוכהין ואומר]ים[ לכתחילה,קדר
 לכתהירה בה ואמרו תורה, אימור משום ואמרנו[ הבמים שגזרו רבר כללפיכך
 את ולפטור לכתחילה לעשותם יכולים אדם ובני שרין בדיעבד אבללא
 שלא כדי כלל להם מורה איני היינו, שוגגין שוכהין, ולומר דין מביתעצמן
 כפי לפני המעשה ויארע יבוא אם אבל ומרמה, ערמה לכלום בהיחטאו
 ופתות המלייתות ועל היתר. או אימור או בה אורה כך שאראההשעה
 שהרי ולאמור לגדור ישששאלת

 הבשר שיזיב אמור, לידי הדבר לבא יכול -
 .בין הילכך הפה, שאר אצל וילך נבקעת שהיא ידי על_ מלמטה הגבינהאו

 אני אומר שוה כולו אלא מדרוז אינן התנור אם בין מלמטה, ביןמלכעלה
 של הפת בצד לאופותמ גוים של מלייתות ועל לריעבר. אפי]לו[ זהרבר

 ובשת וקלם לעג ותימא הוא, פלילי עון ראינו, ולא שמענו לא מעולם 'ישראל
 לישולי פעור עון ריי ולא זאת. עבירה לעוברי שכן כל השומעים לכלוכלימה
 על קדירותיהם ששופתים ועבדים שפחות של וטריפות 3בילות שלקרירה
 בכפות מגועלות נמצאו וראלף למאה שהרי. תריר שימור בלא אחתכירה

 כמרק עצמן וטימאו . והגעירו נראה שאינו ממה .הו" קרירית שלובמכמאות
 בריח לחמו לפטם יכול אמ תעתועים מעשה שאלת כי אף כליהם,פיגול
 ללכלכו ישראל לחם עם התנור בהוך חזיר ושל נבילה של תועיבה-נום(
 מינן לכר ישאו עוונם כן עושי כל הלב, את המטמממים מתים מזבחילוו(
 להקל ככה ומעשות בישראל מהיות ה"ו ודין רת יורעי ומכל ישראלומכל
 אפי]לו[ - שהתיר ומי תקרב, לא לכרמא מחור מחור בדיעבר אפי]לו[ זהבגיעול
 בשר של או גביננות[ של שלנו במלייתונת[ כאן שעושין ומה התיר. לאלעצמו
 אותא אופין המלייתא מלמעלה מכופה היא אם מנהג להם שיש ליקשה
 קרקעית על זיבות ממנה יצא שלא רואין כך ואה]ה[ הלחמי]ם[ קודםלברה
 בר' יצחק רבינו שלפנינו והנאונים שהוציאוהו. לאהר הלחמים ואופיןהתנור
 דוד רביני משום הזקן כהן יהודה רבינו משום מנחם הרב ור']בינו[יהודה
 אות]ה[ מתירין היו בדיעבד מכומה שאינה אותה על מורין היו נ"עהלוי
 לו. הדומה ומן הכיעור מן לנן( הרחק גוי של אבל לכתחילנהן, לאאבל

 אותה מאירות הנשימנאות וגם מילין ישיבון תשאל אם הארץ לעמיאפי~לו[
 אטרו מה על והיבנתי לדיעבר. אפי]לו[ אימור יורור הוא רב בר קרידזיל
 י"ל רבותינו שאמ]רו[. ומה לבדה, אותה שאופין מכומה שאינה אותה עלכן

 שהוא וכעין וכו' שצלאו שמן שהוטה בשר רב אמר לנמ( צולין כיצדבפרק
 שמן שחוטה בשר עט( התם, ראמרינן גרולות בהלכות דם בהלכותמדור

 מכאן חסר בד"וו כמך( זו. תיבה חמר בד"וו כמוק( דם. הלכות בה"נ וע"ן קי"א' חולין"מד(
 מכאן כמט( : ע"ו ממהים במףן( הכיעור". "מן תיבות חטר בר"וו כמז( וכו'1 עושי "כלעד
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 ההוא דאזיל טעמא מאף דרב, אליבא אמור כחוש נבילה בשר עםשצלאו
 הריה ידי על להתירא .ליה מפטם והדר דאימורא לההוא ומפטםדהיתרא
 מותר שמן נבילה בשר עם שצלאך כחוש שחוטה בשר אפי]לו[ אמרזליי

 צלוי, '%מע( הילכתא י~י( פמיק דקא ג]ב[ ע]ל[ נא]ף[ 'כלום. לאדריחא

 לכתחיל]ה[ אין בדיעבד מכומה ' אינה אם כאן ז"ל רבו]תינו[ אמר]ו[_כ"(
 פי על אף ללחמים ומפטמא מינה ריחא דנפיק הוא ומגולה כלומרלא,
 ריחא מינה נפיק דלא משום המכומה רין שמת ומה מיו. זו מרוהקותשהן
 בפי מכומה כשהיא אותה משימין הראשונים שהיו שמעתי ואני כר.כל

 לפנים כך כל הרוח הכם כנ( יעלה שלא לומר התנור מבפנים ולאהתנור
 דמכירא ומשום תנור, של בפתחו מונהת היא אם הלהמ*ם ועל התנוף..סן
 נכון וכן %כ3( גדולות. בהלכות לדפמיק ולאו כ-ג, היא מילתא ריחאל"ו
 בריחא פליני ולוי דרב לך ואמברה באימורי, כרב שהלכה ובעינייבליבי
 פמחים שני ]צולין[ )צליון( %*נ3( אין מיתיבי]ה[ פריך וקא לא. אי היאמילתא
 אתקפתא רב בי מתרצי וקא- דרב, א תיובת תהגי נימא ]וכו'[- )כולם(נג(
 ולעולם טעמא, תערובת מפני כאהת פמחים שני צולין אין קאמר והכידרב
 בפת הכר לדברי ולרב %כג( כתנאי דלוי מילתא ומוקי היא. מילתאריחא
 אשכהן הא הכל, לדברי אמור ולהכי .מילתא ריחא דהוי פת~חה וחבינו,תהמה
 דרב בריה כהנא רב נד( סבר הא ועוד תנאי. בכולהו יחידי רב הוידלא
 שאפאה בפתהיננא

 ג]ב[ ע]ל[ א]ף[ בכותחא, לאוכלה אמור בתנור צליל עם .
 ההוא ועוד דחלבא. נימיובי תערובת אלא וגבינה חלב ממש לאודבותחא
 אפי]לו אשי רב בר מר '%כד( ועוך ]וכו'1 )וכולם( ]ביניתא[ )כוניתא('נד(
 מזה הבנת* כותח, עם ולאוכלה לעלות שאמור מודה שהוא מכללוכו'[,
 בתנור גבינה ,של או בשר של מלייתא עם דפת את לאפות שאמורכס(
 הז'נן הא %כס( יבישרא, מריהה דאיפטסהפת חשום מגולה, כין מבומהבין
דלא

ל  הקרום. על למעלה ומבעבע השומן יוצא שהרי כלל ריהא מיערב 
 מלמעלה הקרום יתנפח שלא כדי מקומות רבכמה בתוך אותה שפותחיןועוד
 : ריחא מיניה נפיק דהא קרום אינו טלייתא שעלוי,רום

 ערש על ומוטל חולי ביימורי נידהן התחים שעל י י ע צ הנני*'נה(

 זה נ( "כלוי". צ"ל *%נ~כן( כלוי. פסק דבה"ג .דאע"ג נלומ* '3ןפ( שם. הבה"ג לשוןהוא
 עובדא לוי "דעביד שם בבה"נ כדאיתא להשלים וצריך המר כאן *נ( שם. בה"ג לשוןהיא
 תקנתי נא( וכו'", דאיבשיל עובדא לוי עביד אמרינן הכי אחר, ודבר ב3די נלותא רישבי
 פסחים "נננ( כלוי, שם בממהים פמק רש"י הא צ"ע *כנן( "הבל". צ"ל נבכ( דמוכח, וןת

 צ"ל %נו*( שם. נן*( שם. פמחים 334( דמוכה. תקון תקנתי נ3( עמי"ש. ותקנתיע"ו:
 מכאן בףץ( "וכו'". תיבות ותקנתי שם ממהים %*נך*( עפי"ש. ותקנתי שם פסחים עיין"ב-ניתא"
 שעל פיטטא "דההוא שם בהאורה שאיתא כמו צ"ל 4בה( ק"י,. סיטן ה"א נהאורהאיתא
 ועוד הקרום. מן למעלה שומנא למפעמע כלל ריהא מעכנא דלא הןינא הא המלייתאכסוי

 לאו המולייתא של וקרום מעלה, של קרום יתנמח שלא כדי מקומות בכמה אותהשפורעהין
 במעשה מובא %*נוץ( עוד, .שהאריך מה יעיי"שן וכוש הוא מילתא וריהא ריהא נמק דקאכלום.
 עפי"~ע. והתיקונים ט"ו סימן חצ"ו יתשובת קלגא, סימן. דעיל תמים ובשו"ת י"ח סימןהגאונים
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 כחי[ ]תש )נשבחתי( כי כרת, לא אשר בקצ*ה לבוא עתה לי  היא עתדווי,
 שורות ]מפי[ - )מפני( קראתי בתי ולכן כו( מיפר. בעט מלמשוך ידיואזלת
 רבינו הרב ה2הונה תפארת אב מ]ו[רי אדוני אל כותב)ו(]ן[ והואהללו
 לו משיב אביו בית משרת מיגרולי צע*ר אני ה2הן. מאיר[ ]בר,אברהם
 יומק רבי הזה הקצין .את בראותי פיו לעכורעל ויראתי. לרב- כתלמידשלום
 ששגג קפ*ל בשא"להן "תב ציווני. באשר דבר לאיוני משיב הנני אצלם'עובר
 אותה בה העיא אשר ובכף חלב ]בה[ שבישל בקדירה ]בשר[ובישל
 עם כן( אחרת קדירה בה הגיםהקדירה

 בש-

 מפעם אומר שהיה רבא גברא מפ* ששמעו א*ם בני והעייו קטנה,שהיא מפני טעם בנותן בה ואין
 ה]ני[ ]ולו7[, )וכולם( חלב טיפת *כן( 'חולין בשהיטת דתנן דהא דקאמרזה

 אומר בחלב בשר שנעשה לאחר אבל בחלב ביטר שנעשה קורםמ]ילי[
 בכל ואימורן אסורין אלו כח( דע"ז ממתניתין .ראייה והביא במשהו.אפי]כו[
 ]ד[ההוא ליה דקשיא מה עלה למר ליה וקשיא בהלב. בשר חשיב וקא.שהוא
 בחתיכות שנתערבה בחלב בשר של בחתיכה אלא לאוקומ*ה ליכאדע"ז
 מא שפיר שבמנ"ין. דבר משום טעמא תלי דהא מכהרהן ואינו ה]י[תרשל

 ליה.קשיא
 מ-

 לומר כשהייתי מעשה היה ירי ועל למבין. נכוהים ודבריו
 בהלב בשה )ל(שם ששנוי מקום וכל כל( חולין, בשהיטת- הלוי יצחק ר'אצל
 במם2ת שהרי מכאן למעשה הלכה אלמור שלא מלמדינו היה טעםבנותן
 להבין לב נתת* לא לפניו שהייתי ובעוד במשהו. בהלב בשר שנימ.ע"ז

 ע"ן[ ]בממ2ת )ב"ע( והתבוננתי לעיר]י[ וכשבאתי דבריו על ומטכתיבדבר
 להעמידה אפשר שאי עתה לאדוני דוקשה אשר הדברים ככל ליוהוקשה
 אחרות התיבות .עם ונתערבה ההלב מן שנאמרה בהתיכה אלא דע"זההיא
 לפניו ודנתי לוורמשא שהןרתי ער בליבי הדבר ש)א(מרתי ניכרת.וא*נה
 ע"ץ טמסכת ראייה לן והבאת במשהן בחלב בשר רבינו בה לימדתנולוטר

 ונתיישב , המפר והביא - משם. זאת ללמד יכולין אנו ואין בהוהתבוננתי
 הגדול והאד]ם[ וארץ. שמי]ם[ עלי מעיד . אני ובזו .בו. וחזר לפניו,)ד(]ב[דב*

 בחלב בשר ששנינו מקום -שול לומר מפ*ו .שהעידו אדוני וטכת]ב[הזי
 שנעשה לאחר אבל בהלב בשר שנעשה קודם מ]ילי[ ה]ני[ טעם.בנותן
 רדי. על שנייה קדירה לאסור ורצו ק( בטשהו. אפי]לו[ ]אוסר[ בחלבבשר
 .מורה ראוהו אם אני תמוה ופילפולו, הוראתו מתור האמורה הכף~הגמת
 אנן ראומר שאמרו. וכמו המעשה כפי הגיסהה על *ק( לאימור זהבדבר

 רגיל ]כ[*2היה ]מ[פיו בדבר ושמעו ק"( בדבר טעו המעידים-שהתלמידים
 רהם, ]אומר[ )נותן( - היה טעם בנותן בחלב בשר לתלמידיו ]לשנות[.)לענות(

 שנעשה לאחר מילי הני במשהו בח"ב בשר ע"ז במס2ת דתנן והאקכ(

 במקה"נ נן( וכו'. ר" הורה ד"ה - במרדם ולעיל שם. ובתום' ע"ד. זרה לעבודה מירש"י,ועיין
 ק"ח. חולק *נד( חלב", "של דעיפ בתמים נן( ד'. עמוד יהאורה במבוא עיין בתי""4לבן
 ת'בות עד מכאן דעים ובתמים במעה"נ ליתא כן( ועוד. ק"ח. צ"ז. חולין 3ט( ע"ד. ע"זגח(
 שמעו "אולי . ? במעה"נ בפא( וכו'. וכמו תיבת עד מכאן ובת"ד במעה"נ *תא *כפ( וכו'.תמוה
 בשר שנעשה לאחר מילי הני במשהו בחלב בשר לתלמידיו לשנות רגיל שהיה כדברממיו
 עמימ"ש במנים ותקנתי וכו' לומר" והממבורים אמתניתין מתניתין להו .ליקשי דלא היכי כיבחלל
 שהעתקנו הגייסא ו~מי קפן, כוכב כאן הצינ ווארשוי בדמום המו"ל מבנ( שם* דעיםגתמים



 ז"ל לרש"י המודםממוקמב

 התלמידים והן אמתני]תין[ן מתני]תין[ להו ת*קשי דלא היכי כי בהלבבשר
 התבוננו ולא קאמר טעם בנותן ע"ו בממכת שהוא בכל דההוא לומרמברו
 בדבר אימור להם הורה בפירנש ואם להם, לפרש הוצרך לא והרבברבר
 ניתנה כך ואחר לך, שהיה וכמעשה בחלב, בשר משום שנאמרה בכףשמא
 ]נעשית[ עצמה היא שנאסרה ]שכיון[ כיון ייפה להמי אסר רותחתבחלב
 נבילה בשר הבשר חלב, טעם ךבין בשר טעם ]בין. ממנה הנפלט וכלנבילה
 הוה ה]י[תר חלב  להוך  נבילה חלב ממנה[ וכשנפלט - נבילה, חלבוהחלב
 בשר של קדירה בה הגים אם אבל במשהו* במינו ומ]י[ן במינה מ]י[ןליה
 שנפלט פ]י[ ע]ל[ ]אף[ *קנ( מדתר, התבשיל הכף את לבשל מים בה ישאם

 אהר ודבר ]במינו[ )ומין( מין כל קג( לן רקיימא שבכף, נבילה בשרבתוכו
 וצורנו ומבטלו. עליו רבה מינו ושאינו שאינו ]כמו[ )במי( מינו אתמליק
 בתורתו: עינינויאיר

 הילכתה הכי מהו, לפגם טעם נותן קל(ויטשאלתם הו.  מ לפגם טעםנותן
 מעשה וכו' בענבים שנפל נסך יין קס( נמי ותנן מותר. לפגם טעםנותן

 והכי מיחמרא חמורי ומתרצינן למתור. מעשה ומקשינן וכו'. זונין בןיבייתום
 גרוגרות שהביא זונין בן בביתום ומעשה )ו(מותר, לפגם מעם נותןקתני

 חכמי]מז לפני מעש]ה[ ובא עליה]ם[ ונפל יין של החבית ושיברבמפינה
 בל הכלל זה הוא. לפגם טעם נותן גרוגרות גבי על ]ריין[ )היין(והיתירו
 דהוי גרימץ, לתוך שנפל חומץ כגון מותר לשבח ' טעם . נותן בהנאתושאין
 שנו לא הילכתה. הכי שמואל אמר יהורה רב ואמר קו( לפגם. טעםנותן
 יוהנן ר' אמר רבין אתא כי ]וכן לפנם טעם נותן רהוה יותחין נרימיןאלא
 ואף מותי לשגם טעם נותן נלמוד כולז מדברי כהנא רב ואמר ונו'[ שנולא
 ור' מאיר ר' קח( אמרינן ]הא שמעון ורבי מאיר רבי קז( רפליגי נבעל

 מותר. לפגם טעם נותן ראמר הוא שמעון ורבי שמעון. כר' הלכהשמעון[
 ]הילכתה[ רבא אמר פגימא. דלא יומא בת קרירה אלא תורה אמרה לארקאמר
 טעם נותן ליה מבירא עקיבא ררבי אשכחן ועור מותר. לפגם טעםנותן
 אמרה לא ]ראמר[ )ואמר( חייא כרבי עקיבא ורבי קט(. כראמר מותרלפגם
 עקיבא( )ורבי הוא. לפגם טעם נותן דלאו יומא בת קרירה אלאתורה
 לפגם טעם נותן בשאר אבל גוים בגיעולי אלא עליהו פליגי לא נטי]ורבנן[
 ומסכת פמהים מם2ת בין *ט( בדבר יש מחלוקת ושלש ט( דמותר. ליהמורו

 'נוים גיעולי שכן וכל אמור לפגם , טעם נותן מבר ]מאיר[ רר' ז]רה[,ע]בודה[
 הכי ואפילו פ*רתא' פגמא רלא אפשר. אי יומא בת קרירה אפילןדקאמר
 מותרין ]גוים ניעולי מברי שמעון ורבי עקיבא ורבי רהמנא. ]אמר[)אמר(
 סמנ( שם. דעים בתמים ליתא ואילד מכאן *טטכב( הימב. יבין הקדוםבאות
 ה' מ" תחצ"ו ועיין עמי"ש. והתיקונים י"ד סימן הנאונים במעשה מובא כטד4( כ"נ.מנחות
 מ"ה? ע"ן מד:( תר"ה. מימן רש"י ובמדור צ"ה מימן ח"ב ובהאורה יהודה. בר" יצחק ר'בשם
 ועיין תיקו"' מאי ור"ש ר"מ להו "איבעי : מ"ך עייובין מה( : מ"ז ע"ז מז( ס"ה ע"זטף(
 וכ"ה שמעון". כר' הלכה שמעון ור' מאיר "ר' נ"ג עמוד ראשונים של ובתורתן ק"כ. דףבה"ג

 וכו'. ואידך ד"ה : מ"ז ע"ז תום' וכז' ורבנן ד"ה : מ"ד פסחים תום' עיין ,צ( : מ"דפמחים כטכט* מ"ו.( עירובין רצ"ח הנהות )ועיין ה"א. דתרומות ומ"ג ה"ז דשביעית מ"מבירושלמי
 בממנרת. עבק" תיבות מנר ווארשוי בדפום המו"ל*ש
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 וכל . .הוא לפגם טעם נותן דלא יומא בת בקדירה אל" תורה אמרהדלא
 מברי עקיבא דר' עליהו דפר[יגי ורבנן דמותר, בעלמא לפגם טעם בנותןשכן
 כל משרת דאמר כ"( מותר. בער[מא ]לפגם[ טעם ונותן אמורין גוימ[גיעולי
 אימורין לכל דן. אתה מיכאן ]כעךר[ )בעיקר( טעם לנותן )משרת(משרת,
 חידש וגו' באש יבא אשר ]ד.כתב דהא גוים מגיעולי ילפינן ולאשבתורה

 בגעולי והכא מנבילה דגמרינל מותר לפגם טעם נותן כל בעלמא דהאהוא
 ואפי]לון פורתא. פגמא רלא אפשר ]אי[ יומא בת קדירה דאפילו אמוריגויכם

 אבל בדיעבד אלא שרו לא גוים בגיעולי דשרו שמעון ור' עקיבא ר')דברי(
 לפיכך מהביריו. ולא מחבירו עקיבא .כרבי והילכתא ככ( אמור.קם_תה,לה

 אימור בהן נהגו ואחריכמ המותרים דברים הווין גוימן בגיעולי להתיר כחאין
 'בעלפא ]לפגם[ טעם בנותן ]הלכך[ )הילכתא( בפניהכמ. להתירו אתה רשאףאי.

 ]דיעבד אפילו ]אמרינן[ )אמרינן( גוים[ בגיעולי אבל לא, לכתחילה אין]דיעבד
 העם נהגו וכבר הואיל שמעון ורבי עקיבא לרביאפילח

 אימו-

 וכל בהם,
 עקיבא. דרבי עליה דפליגי רבנןשכן

 קורעו הלב ' כס( כדאמר כך( נקרע שלא בדמו שנתבשל ב לכג(
 עליה אמיינן כו( ולא ומותר. בישולו לאחר קורעו קרעו לא דמו אתומוציא
 קריעה בעי לא כהוש אבל דמו את ומוציא ךורעו הלב יאמר אלאבגמרא
 משום חיישינן[ ולא קריעה בלא אפילו כהל למיכל ]דמצי חיישינןולא

 בש-
 ליה מגי לא כחל אבל ומותר בקריעה דמגי הוא לב דילמא_ ומשנינןבהלב.
 נקרע ולא שנתבשל ראש אבל אמור. בישולו לאחר קורעו אפיןלו[בקריעה,

 דקאמר . מצלי גיע דלא טעמא מאי אמור נמלח שלא )עד( ובין. נמלהבין
 ושרי דאיב מידב דידיה שהיטה אבית אנהיה אנחיריה כשכשא רישאכ:(

 דמיה קווי קא ליה קאמר נטי והכא ואמור קאווי מיקווא וידיה מצדדיןאנחיה
ואסוי.

 לכתחילה אבל מותר, בשר בה בישל שלא בקדייה להודיה שבישלו ל ה ככח(
 מ]ילי[ והךני[ בשר. בה בישל שלא בקרירה אפי]כ[ו[ ]לחודיה[ לבשלאמול
 את ומוציא לו לעשות כדרכו וערב שתי תהלה קרעה אם אבל קריעהבלא
 קרעו אם ואפי]לו[ בשר. בה בישל שלא בקדירה לחודיה לבשל מותרחלבו
 בי מורו וכן בשר. של הקעיה על להניה ואפי]לו[ בישרא. עם לבשלואמור

 שאי ר[פי בישרא עם קריעה בר[א אמירא יומא מבת אפ4]לו[ וכחלמדרשא.
 הלבו את ומוציא קרעו אם אבל חלב. ציהצוח בר[אאפשר

 ]ו[מולהי
 לכתהילה

 לית ]דהא[ )והא( מותר כבר שבישל דיעבד אבל הבשר עם ר[בשלאמור
 ובהאורה י"ד. מימן .סוף הגאונים במעשה מובא עכ( : מ"ו עירובין עכן( : מ"ד פמחיםעא(
 ,טלא- זמן - לל "אסור צ"ל עך( ז"ל. הר"ש בשם )טנ"ה צד ח"ב ובא"ה ק"ז. מימןה"א

 יקרענו
 ךעיין וכו' .אמרינן ולא במעה"נ ען( : ק"ם חולין עףץ( שם. בהאורה היא וכן וכו'"כדאמר
 צ"נ: חולין ען( נ"ג. הערהשם

 "רישא.
 ושרי דמא דייב , השהיפה אבית אותביה בכיבשא

 אנחיריה א"ד אמיר. לא ואי שרי מידי ביה דץ אנחירה אותביה ואסור קפי מיקפאאצדדין
 פופרים בדקדוקי ועיין אמור"1 לא ואי שרי מידי ביה דץ אי אצדדין דאיב השחימהואבית
 דאיב -מידב .דיליה השחימה אבית אנקיף בכובשא "רישא : גרם ובמעה"נ שם בתום' ועייןשם.
 ואמור"* בנויה דמי קוי .מקיו ליה קאמר נמי הכי ואמור קוי מיקיו דידיה אצדדין אניחיהושרי
 ח"א ובהאורה שם. ותומי ברש"י ק"פ: חולין ועיין פ"ו. סימן הנאונים במעשה מובאןנךץ(



 ז"ל לרש"י, המרדםמפרקמד

 אחי כל( ואמר ההר[ב.. ממנו יצא )ו(]ר[כבנר כלוכמ בחלב בשר משום.ליה
 נקב ס( בהריה "פולמ ודאי בקרירה לב בישל ואם צלי. היינו שאמרובישול

 לפי ולא הרמ לפי בששים לשער וצריך למעלה. שאמרנו כמוומימפונות
 וכף קדירה ומיה הוה הלוי רוד ר' הוי. רשייע בלע דלא ]כולו[ )שלו(הלב
 כהלא למיכל מהו דר' מקמן בעינא א נ א ו כהל: בהרי חימצי לבשלוקערה
 לחודיה אלא כהלא אכלי דלא כיין אמרינן מי מ"( בישרא ]בתר[)בער(
 וכי בישרא בהדי אכלי לא הכי משום בחלבא *פ"( בישרא משוםרחיישינן
 בתר למכל~ו מצי לא נמי הכי הלבא כמו ליה השיב גוונא דלהאיהיכי
 אבל להיתר. ולא לאימור הורה לא לא. או הלב שאר כמו ]לאלתר[בישרא
 אהר בשר לאכול ומותר פג( בשר. ]אכילת[ אחר לאכול שאמור חלבעל' כמו אכילתו לאהר לאלתר צשר סכ( למיכל אומר הזקן קלונימומ ר'הרב
 ואי בשר, אחר בשר אוכרם הרי הוא בשר אם נפשך ממה הר(ב, ואהרכחל
 התורהן מן יש וממך פד( ומכ~ה. במדיח הלב אהר בשר אוכל הרי הואחלב
 והדר והיב חמאה ויקה משמע הכי עשה. אשר הבקר ובן והלב המאהויקה
 ב הל לאכוכ[ אומר רבי מו( : ה( פ ובמימ בפת בעי קינוה אבכ[ הבקר.ובן
 יוהנן רבי דאמר הא משום קינוה בלא בשר של בכלים מבושכ[ימ דגיםאחר
 מ]ינהן ש]מע[ הבשר, אהי אמר ולא התבשיל, אהר חלב לאכול אמורפק(

 שנאכלו הקערה . ומשום בו שנתבשלו פרור מח( משום רגים אהראפי]לו[
 ובשליה לכהל קרעיה דלא א כ י ה י אחת בקדירה ודגים בשר מניהין ואיןבו.
 ואמור ]עצמו לכחל ליה ]וממקינן[ )ומקשינן( 'פמ( בששימ בטל בישראבהדי
 דלא ג]ב[ ע]ל[ א]ף[ כו~ומר שרי, והשאר אומר[ -נמי אחרת קרירהולתוך
 קודכמ ]חלבה[ )הלבא( ]את[ והוציאקרעלה

 שבישל"
 בישלה אלא הבשר, עם

 קרעה[ ]אם )אפקעוה( אבל בששימ. בטו[ה הכי אפי]לו[ בהלבה הבשרעכמ
 פע( אפילו הבשר עכמ בישלה כ]ך[ וא]הר[ ]חלבה[ )חלבא( אתוהוציא

 ווארשוי' בדמום ם4א( ממילות". "נקב במעה"נ 83( אותו"* "ואמר ווארשוי בדפום עצמן( ק"ז.מימן
 נזרקה. טעות לענ"ד פאמב( "בחלבא", תיבות נשמט ווארשא בדפום %פ8א( יעי"ש, הדבריםעירבב
 כל תבין ובזה וכו'י. הלב" על כמו בשר אכילת לאחר לאלתר כהלא לאכול "אומר וצ"לפה

 אחר אוכל בשר ומה לאלתר, הלב אהר לאכול כחל מותי "אבל : גורם במעה"ג מ8ג(הענין.
 ומדיה קינוח צריך אבל חלב, לאחר שמותר שכן כל לא כחל ומקנה בו במדיח לאלתרהלב
 אחר וכחל כהל אחר בשר לאכול "ומותר וצ"ל במרדם לתקן יש ועמי"ז בשר". לאכילתכמו
 הבקר ובן והלב חמאה "ויקה ח.( י"ח, )בראשית וירא טוב לקח מדרש עיין 83ך( וכו'".הלב
 כ5 ריש נצדק( בשר". של תבשיל ואח"כ חלב מיני להביא ראוי שבתהילה מיכן עשה,אשר
 כימן ח"א ובהאורה מ"ו מימן מוף הגאונים במעשה מובא סשן( מ"ט: מימן יו"ד ובטורהבשר
 שם כתב הגאונים טעשה ממר המו"ל כאז( שם. מי על והתיקונים תר"ה רש"י ובמדורק"י

 רשות: אמצעיים שמים לענין נאטר ע"ב ק"ח בהולין הזה, ר"י מאמר ממני "נעלם נ"ט,בהערה
 בתום' ר"ת ימי' חובה, לגבינה תבשיל בין אבל לתבשיל ותבשיל בין אלא ל"ש נהמן רב ראמ
 והנבינה הבשר שאין לפי דנבינה לתבשיל דבשר תבשיל בין היינו לתבשיל .תבשיר דביןשם
 לפי חובה עצמה לגבינה דבשר תבשיל בין אבלבעין

. 

 לדקדק אפשר ומזה בעין, שהגבינה
 נשר בין קאמר מדלא וחלב נבןנה לאכול אמור בשר של שנתבשלו.בכלים דגים אחרשגם

 לתקן ויוש ושבקערה". שבמרור שומן "ממני שם, רש"י ובמדור בהאורה 85ךץ( עכ"ל.לנבינה"
 תיבות מגר ד"וו בפרדם פפן( "ואמר"": הגיה ווארשוי בדפום המו"ל *ם8ון( בפרדם.נ"כ



קמה ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 4פט( מותר: הכל פהותמששים במאכל ]ואפילו[ )ואכמ( מותר עצמו]הכחל[
 בין ושל הר[ב ושומן 5( בששים.: ו[משעיין שמות ]שני חלב ו ר שב

 העשוי חל5 5"( כדאמי]יגן( איקרי הלב אלא בשר איקרי לא ההואהדקים
 שומן ]נאמר[. )אומר( אימור של מהלב משהו הלב בו שנפלה וכיוןככובע,
 ולא הוא, בשר ומין גקרא, שומן- בשר ההוא אליה ושל הןה ושל צלעותשל
 בשר עם ואם טעם בנותן אימור של ]חלב[ )חבל( עם נתבשל ואם חלב.מין

 וחלב הכרמ וחלב[ הכליות ]חלב )הבל( אומר הלב זהו ואל במשהו.אימור]ו[
 שלא שאמרה ה כ י ת ח ר : הוא בשר מין הירך שומן אבל הדקין ]נבי[שעל

 להחמיר, הגאסר ואהר ]האומר[ )האימור( אהר הולכין טעכמ ובנותן]ב[מינה
 דהולכין במשהו היתר[ ]של הלב אומרת אימור בהלב,של שנאמרה בשרכגון
 כדאמר]ינן[ הגאסר, אהר רהולכין במשהו ה]י[תר בשר נמי ואומרת האומראחה
 ההתיכות כל ואומרת נבילה נעשית עצמה . התיכה5כ(

- 

 מינן: שהן מפני כולן
 מאיר כרבי ]ד[הלכה לן 5ך( נראה אימורי' ]בצרופי[ )ומצרפי(5ג(

 מהם באחד ואין בקדירה ]והלב[ )והלב( הלב כגון ומצטרפין, 5ם(בגזירותיו
 , הוא: הידוש והכא ]ואומרין[ מצטריפין. טעם ליתן[ מכד]י15(

' 
 ,הרמ[ פולט שהכבד מפני בפרור, יהד לבשלן אמור ש א ר ו ד ב כ5ן(
 אומהת שהכבד 5ח( דתניא[ ג]ב ע]ל[' ]ו[א]ף[ וויאש. בבשר ]הרם[וגבלע
 שלא עליה. לממוך ר' רצה לא בור[עת, ואיגה ע~פולטת מפגי גאמרת,ואיגה
 ]ההוא[. הכבד, את אסר הר[כך 54ח( היא, הלכה ]כן[ אםהוברר

 שבראש קטן עצם אותו ק( שלפגיו בקערה ר]בי[ מצא ת אח פעכמ5ע(
 רעא, קנ( לעז בלשון אותו וקורין ק"( הרגל, אצל נהירך[ ער[ ]אהד)אחר(
 עם"גידים מפגי לכלב[ ]וזרקה 'קנ( .הירך, כף עברי ובלשון צשקא כנעןובלשון
 בנותן בגירימ שאין לפי היתר, עמו שנתבשלה הבשר שאר אבל בו,צומתין
טעמ.

 בקרירה ובשלו העצם ראש נחתך שר[א הגשה גיד שר[ ות י ול קקג(

 מימן תהצ"ו עיין - *ם8כש( היטב. יובן. שתקנתי מה ולמי בממגרת, במאכל" ואם מותר"עצמו
 רום"י ובמדור כ'. מימן ראב"ן ועיין בהם".. לעמוד יכול רבי "דאין ק"ט מימן ח"א ובהאורהע"ג.
 סימן רש"י ובמדור ק"י מימן ובהאורה-.ה"א ט"ז. מימן הגאונים במעשה מובא 2ב( תר"ג.מימן
 הגאונים במעשי עיין 2בג( ק"ח: חולין 2בצן( מ"ט: .חולין 2בא( שם. מי על והתיקוניםתר"נ

 ט'ז כתובות ע"אי מ"ז עירובין 2בדץ( ררבי". "נראה ובמעה"ג. בהאורדה 2בד4( שם*ובהאורה
 שהגהתי מה ולפי לו, מובן בלתי כי להורות קטן כוכב הציג ווארשא בדפום המו"ל 2בן(ע"א.
 הול'ן 2בוץ( עפי"ש. והתיקונים תקצ"ו מימן רש"י במדור מובא 2בן( א"ש. הניל המפריםעפ"י
 ובסדור קעט מימן ח"א באאורה מובא 2בפש( מימןע"נ. וב"י יו"ד ובטור בה"ג ע"ן 24בדץ( :ק"י
 הלקמ .שבולי בשם מ"ה מימן יו"ד ובב"י 344 צד ה"ב .חיים ובארהות תקצ"ט מימןרש"י

 במפרים היא וכן . "אחד". צ"ל "אהר" ובמקום "אותו" תיבת למהוק יש מ( .עפי"ש.והתיקונים
 "אצל מלות לותא בהאורה כץ4י( הירך". . כף הנקר4ל עצם "שבראש איתא. בב"י רקהניל*
 אותו בו "ותלויה אח"ז כתב הנ"ל המפרים ובכל איתא. היים ובארחות רש"י במדור רקהירך"
 ובב"י "רפא".. חיים בארחות "רטהק רש"י במדור "רטילה". בהאורה מבב(י וכו'". שקוריןבשר
 תקנתי מבנ( "וורקה". היבות עד כנען" "ובלשון מתיבות: )ליתא. הנ"ל המפרים ובכל ל4תא*שם
 בנ"י מובא. הנ( אותו". "ואמר איתא בב"י -אבל שם, .חיים וארחות רש"י מדור האורהעפ"י
 הלקט. שבלי בשם מ"ה מימןיו"ד



 ז"ל לרש"י המרדםסמלקסו

 שקורין וענקומא קה( ריעבר. מותרת רבישלה חמתא וחנקא קד(מוהר,
 ששרקה העצם ראשי נהתכו שלא ובקולית "קה( לבשולי נוהגין לאלמיגא
 אני אבל כלל. הנשה מגיר ליה לית דהא בכך, אין רנביו לן דאמרמהם.
 עליה מונח הנשה גיר בו שיש "קה( קולית אותו שבישלו אחת פעםהאיתי
 מפני קו( התבשיל, רומי מן קלונימומ ר' הרב ואמר העצם ראשי נחתכוולא
העצם. ראשי על עולין שלו וקנוקנות צומת, הוה לשם שגיר שאמרו הטעםזה

 מנהם לרבינו שהשיב נתן רבינו של תשוכה מוה. ה ת. אודו עלקן(
 ' שהמוה כתוב שראה המוה אודותעל

 יין של בעידית שאמרו לגמרי אמו-
 .ההלכות קע( שהרי עליו לממוך ואין אליו תשמע ולא לו תאבה לאקה(

 שנכן[ וכנל[ אומר אחד ואין גאונים תשובות והרי פמוקות והלכותגדולות
 צריך התלמור שכן וכל הוא גמור שהני[תר מהראשונים וראר שמעורבותינו

 דמא, משום ורמוקרא ודלועא דידא הוי קרמי חמשה קי"( הנשה בגירקי(
 גופיה דפקרא מינה למילף מצוה אלא כוליה, לימרי קרמא למימראדאתא
 נוהגין וכן שרי, מיד אירין אפומיה אנהירה בכינשא רישא קינ(, -עודמותרת.
 ראממוק. אותו ומוציאין כששוברין עצמות של במוח תאמר ואם הכל*כאן

 ולכך ליה, רמלהו דאממיק בשר כעין הוא דמותר לי ואמר נ"ע מרבייטאלתי
 להכנים ומולחין צדרין משני או אהד .מצר כמעט פתח ופותחין העצכםהותכין

 הבשר כי קיג( רגרמינן דמא, ביה דהוה ומירי לדמא, .שאיב ומישאכ מלהבו
 שנא, לא אלא גימא האי ובלע וממקינן גרמא, ליהמלח

 חוטין באותן משערינן בששים דנפלה וכנתא קיך( כתוב,מצאתי
 יהוראי רב ומרנא אמורה. עצמה כנתא ולא אמורין הן שךוטין מפנישבה,
 אינו שהוא נ"ע רבינו לי ואומר בקרירה, תתכשל שלא עליה נזר ז"לגאוז

 גיטין רש"י ועיין שבייטלה", המתא "והלקא שצ'ל יטם, יו"ד לטור הגהית בהידושי עייןמר(
 איתא ווארשא בדמום )וה:ה וכף,- ראיתי" אני "אכל עד מכאן שם בב"י לותא כןףן(סע,

 שבו "שהשופי שם בכ"י "%כ:דה( המאמר, מריש הדברים דהכמיל נראה *קוה(למנקומא"(,
 עיין קן( העצם". ראיטי על עולים ניד של 'טהקנוקנות "טפני שם בב"י קף( הנשה",גיד

 והמו"ל מ.בנים. בל.תי האלו דברים מדץ( ע"א, מימן יונד וב"י ובפור ה', מימן הגאוניםטעיטה
 דרב ע"ב. ב' דף ח"ב בהעימיר שנתכ מה עיין סכי( קטן, כוכנ כאן הציג ווארשויבדמוט
 הלכות בדבר במבוא שבתבנו מה ועיין לעולם, בקדירה תתבשל שלא שבראש מוה עליהודאי
 בלתי כי לאמור קטן כוכב כאן הציג ווארשא בדמום המו"ל קי( פסוקות, ודהיכותגדולות
 "אמר התם איתא ודהכי צ"ג, חולין קיא( הטתומים. דברים לפרש היפב לעיין ו"ט לו*מובן
 ורלועא דידא וכו' דמא משום ותרין תרבא מיטום תלתא הוו היטי המ,טה ר"י ואיתימאאביי
 דמא משומ ותרי תרבא משום תלתא הוו קרמי המשה ר"י ואיתימא אר"כ וכו' דמא,משום
 היטחיטה אבית אותביה בכיבשא ערישא הוליןצ"גו כהיפכ( וכו', דמא משום ודמוקרא דביעיוכו'
 ק"י. בחולין והיא -הבשר". כל "בפרק צ"ל )ך'3י כן. במרדפ , נם לתקן ויש ושרי"1 דמאדייב
 האי ובלע גימא מהאי מריש נמי הר וכו' לא מ"ט "תרי גרמא, גרמ~ו ליה מלה ששת"רב
 מימן ממוקות בהלכות היך( בהמר. נלקו כאן המרדם דדבר" ונראה שנא". לא אלאגיסא,
 )ההוקרמ'

 ה"4~
 שנמלה וכנתא . . , עמרם "רב איתא כ"ט( עמוד מיוהדה ודהוצאה 242

 במרדם גם לתקן יש וכן בקדירה", תתבשל שלא עליה גזר גאון יהודאי רב ואמר , , .בקדירה
לפנינו.



קמץ ז"ל לרש"י המרדםמפר

 בתשובות קטו( גם ומצאתי אוכלין* בניו אבל כן, רבו של רבו וגכמאוכלה
 לפי כנתא על גזר זצ"ל גאון יהוראי רב שמר ישיבה ראש שלשאילות
 כיצר יקותיאל, ר' הרב מפי קיו( שמעתי ואני קען( לבורקה. בקיאיןשאיז
 ואחר ]היטב[ היטב אותה מייבשין שבה ההוטין מן כנתא מפרקין*קין(
 שאותו קיח( ]כשר[, )בשר( שמפרר ומה שבה. השומן מפרדיןכך
 אמור וזו אמורין, החוטין הן אילו פרדו שלא שנשאר ומה הוא. עצמושומן
 שאמרה גאון יהוראי רב מר על תמה ]ה[לוי יצחק ר]בינו[ גכמ יותר.ולא

 גרולות בהלכות שכתב ועור למעלה. אמר כאשר קיע( בתשובותשכת]ב[
 והא וכששמע לומר א*שר קכה( לעולם, ' רמא מידי נפיק לא כנתאקכ(
 ראטמא ]תרבא[ )תרכא( דזבן טבחא ההוא ג' .פ' בכתובות *קכ"(גרמינן
 האמור את להתיר וטאמור כשכמ לרעתי שריא. אלמא ר[כנתא בתר]באקכנז
 ישראל. של ממונכמ על חמ)א(]ה[ שהתורה המותר את לאמור אמורכך
 כלוכמ. בכך ואין יהמיר, עצמו על לההמי]ר[ הרוצהאבל

 ואי קכג( מיכלהוז . לבשל אמורי מילהא שכיחא דלא א ת כ ו ר'קככ(
 *קכנ( בקרירה, יבשלהו כ]ך[ וא]חר[ דמו שיזוב -ער אותו וצלו קדר צלינמי
 הכל שאין לפי מתירין* אנו ואין להלוט, אפשר אי להלוט, כ[קדירהאבל
 לכבר הרין והוא רכמ, אכילת ליהי יבואו שמא אנו ומתייראין לחלוטבהיאיז
 לבשלבמ אסורה במליהתם אפ'לו לעולם רם מידי יוצאים שאינםולטהול
 ואחר רמה שיזוב ער יצלה אבל ומלהכמ הריהם אפינלו( לכתחילה,בקדירה

 העימה ועל. בישול. צרכי כל ולעשות בקרירה לכתחילה לבשכ[ם יכולכך
 בקיאין שאין לפי אותן חולטין אין אבל בצלייה. מדמו יצא שכבר כןכמו
 והדיהו ומלחו שהדיהו כיון ר ש ב ו קכד( גרר: לגרור לנו . וכשר בחלטהכולם
 בצונד לתתמ זה עם זה זימנא הד)ה(]א[ לכוליה למיכל ליה שרי שנייהפעם
 כרי מלוח שאינו בבשר אלא רותהין, בע]י[נן אלא *קכד( רותהין, צריךולא

 חתיכה חתיכה צריך ולא רדתהין צריך לא והדיחו מלחו אבל אותולחלוט,
 והטילו רמילתא לרווהא עשו ואם רמי. ושפיר מטילין כאחת כולואלא

 אליעזר. ר' הרב הורה וכן בירו. הרשות5רותחין
 ואחת ששיכמ יש אם) דם, או אפרוה ונמצא שנתבשלו ם י צ בקסס(

 דף מרד אות ה"א העימור ובמפר לרדה"ג. מ"א דף ה"ב יאשינים של בתויתן עייןקטו(
 ז' מימן הגאונים במעשה מובא מכאן כהכםן( תע"ה. מימן ה"א ואו"ז ב'. דף וה"ב ע"בנ"מ

 "שאינו במעה"ג קיוק( "מנקרין". במעה"ג 1קין( "משום". במעה"ג כ:ין( עפי"ש4והתיקונים
 ש"ח וויניציאה בדמום כהכנ( קמ"ו. והערה קי"ד בהערה 5עי5 עיין קימן( הוא". עצמושומן
 עמוד שכ[אמבערג( )הוצאת ראו בה5כות ועיין תקנ"ה. עמוד בער5ין ובדפום ע"ג ריש ק5"גדף

 כהכנ*י* שם. המו"5 ובהערות צ"ד עמוד הגאונים ובמעשה קמ"ו מימן היראים ובספרקמ"ד
 וכו', דגרמינן" הא ו5א 5ו נשמע "אימשר דצ"5 ונראה גרמינן". ו5א נשמע "אימשרבמעה"ג
 5' בכורות עיין מכנננ( 5'* כ"מ: בבכורות והיא ד'". פרק "בכורות יצ"5 היא מעיתיקכנא(
 יו"ד וב"י יובמור תע"ז או"ז עיין *כהכנן( וכו'. תרבא ד"ה ובתומי וכו' דכנתא במר ד"הברש"י
 קי"א* חילין 1מכנג( בהמר. כאן דנ5קה ונדאה ביאוה צריכים הא5ו הדברים כהכננ( מ"מ.מימן
 ובמור אסורות מה5' מ"ו רמב"ם ע'ין קכד( ע"נ. ומימן מ"ז מימן יו"ד במור ועיין ע"ד.ממחים
 "א5א תיבות מגר ווארשא בדפום המו"5 *מכנך( 5"ה. אות שם משה ובדרכי מ"מ. מימןוב"י
 ועין עמי"ש. והתיקוטם י"ז ..מימן הגאומם במעשה מובא ככנדץ( הם. דמיותרים רותהין"בענן



 ז"ל לרש"י המרדםמפרקמה

 ]בה[ יש אם רבי לן ואמר קכו(. מותרת. ושתים ששימ ]אמורות,[)אומרת(
 כולה שלימה אלא נבקעת ביצתדה של קליפתה שאין ע]ב[ ע]ל[ א]ף[אפרוח
 בה דאית יחומה בני[צה ההוא אמורים. מששים פחות דהוו אי הכיואפי]לו[
 פירורין  יהפרירן קכן( טובים בצים ]עם שנתבשלה מבוקעת היתה ולאאפרוח
 למלאות אדם בני שנוהגין כמו היין ביצים שאר עם התרנגולת[למלאות

 יחומה ביצה בניהכמ שנתבשלר .מבוש~ים בצימ ]דשאר[ )וקצת(]ה[תרנגול]ת[
 שמלאוה מליאה התרנגולת אותה ונתבשלה מבושלימ כשהן למאכלהניחו
 דבצים. שנתבשלו ]ה[קרירה באותה ולא אחרת בקדירה טוביכם בציםבאותן
 שנשתיירו- מבושלים ביציכמ אותם ])על תרנגולות אותן על מר' קכה(ושאלתי

 על והשיב לא. אמ באכילה מותריןאם
. 

 כנגד בששימ לשער דהתרנגולת[
 שנתבשלו ]הואילן בתרנגולת בין בקיפה בין בה שפיררו מבושליםבציכמ
 של כחתיכה הכל נעשו ששים. -כשיעור בהן ]היו[ ולא יחומה ביצתעמ

 אחרת. יבקרירה דנתבשלה .הואיל כנגרן בששים משערינן לדהכינבי]לה[,
 ששיכמ ]בשיעור[ . )כעויעור( הווי שלא בעין שנשארו ]בצים[ אותן עלאבל
 ]ה[בצים בה .שבישלו והקרייה לאכול, אמורה יחומה ביצה ]:נגד[ -)כגון(
 שבירה.טעונה

 כך מהו. חיטה בתוכו ונמצא בפמה נצלה או שנתבשל ף ו עקכי(
 אומרת חיטה שאותה בהנאה, בין באכילה בין אמור עוף שאותו נוטהדעתי

 במינו שלא בין במינו בין ב,מנו המ'ן הילכתא קל( רבא דאמרונאמרת.
 קל"( דתנן בהא טעי וקא להיתירא כה בה דמורדה איכא ואי במשהו.אמור
 בן יהורה ר' שמעון, ר' ר]ברי[ ותשרף לאור שתיפול כרי וברגיכמבעוף
 ולא מעכל המת היכא. כי מברי וקא לעת, מעת ובדגיכמ בעופותגתירה
 תלמיד אותו קלכ( מיתמרא. ולא דמיא כמיעכלא נמ4 היטתא באהל,מיטמא
 )בעי( קא אימת ידעי רלא הדא קלג( חרם. בידו והעלה אדיריכמ במיכמצללו
 מאהילות מריליף אהילות אצל פמחימ עניין מה ועוד יקלג( לה.]בלע[
 וכרים. תנור - בו לאימיק *%קלג( לאימורא.דתנן בפמה מהמץ לילףלהתירה
 חמץ- ביעור אין דאמר יהורה לר' צריכא לא פשיטא, קלד( בגמראואמר]ינן[

 ר' ואמר הואיל אמינא[ דעתך ]דמלקא ,)דמ"א( קלה( שריפהאלא
 יהודה.

 אין
 מ]שמע[ ק]א[ מינ" ליתהני ליה שריף דקא בהדי שריפה איא חמץביעור
 ]בע'נה[ )בעודה( קכו( עומדת - שהיא ~ו חיטה ש]כן[ וכ]ל[ דאמור.ל]ן[

 ואחת". בששים "דעולים מיים במעה"ג הכנן( צ"ח. וסימן .ם"ו מ4מן יו"ד וב"י ומור צ"ח.חולין
 קכנדה( מובי'". ביצים אותם קצת ונמלו אחת בקרירה "קיימים הגליון על במעה"גקכז(
 שם ועיין .מ"נ(, עמוד )תוצאתנו פמה' . בהלכות לעיל מובא כהכפן( משה". ר' "מאתבמעה"ג
 לקמ ובשב~י. זו מיו ובתחצ"ו צ"ד. עמוד בהאורה לעיין עוד להוםיף ויש מ'. אותבהערותינו
 מימן חו"מ ה' היים בארהות ועיין וכו'. ששאלת וכו' מצאתי אחרת ובתשובה רי"ז םימןהשלם
 תק"נ מימן . שעה כל פ' . במרדכי מובא נ"ה מי'- או"ה ה' התוומה ובם' מ"ו םימן ובתניאם"ה
 אהלות קלא( ל'* ממחים פזל( בזה. האריך י') מימן- וראב"ן ותשע"ו. תפ"ב מימן ח"אובאו"ז
 תלמיד"? "גותו לתקן ויש תלמיד", עאי. שם בשבל"ה יילבן( קנ"ה: שבת ז', משנהמי"א
 עפ"י תקנתי קלג( צ"א(. ב"ק )ועיין מ"ו מימן פמח הלכות ובמחו"ו י' מימן ראב"ןועיין_

 פמחים .הלך( ע"א. פמחים %"סהלנ( זו. ראי" חמר בראב"ן *כהלנ( שם. והראב"ןהשבל"ה
 התיקונים וכן, השלם. הלקפ ~בלי עמ"י תקנתי קלי( דתימא", "מאו נשנל"ה ידק( :כ"א



קמט ז"ל לרש"י המרדםממר

 בבלול מתבטל האמור שא-ן מצינו ועוד ונאמרת. ואומרת הוא גמורשחמץ
 דנ שבלע טדהור ורג באכילדה, מותר טדהור דג שבלע טמא דג קל((דתנן
 קאי באימורו ]אלמא[ )אלא( ]ממנו[ גידוליו שאין לפי באכילה, אמורטמא
 ולא גמור. חמץ והויא מיתבטלה לא ]נמי[ חיטתא ]האי[ 3ורי( מתבטל.ולא

 דשרירין קוררנייתא היטי אפי]לו[ אלא באימורא רמיתבשלא דהאמיבעיא
 בר' הייא ר' אמר גירל רב ]ד[אמר אמירו עלייהו מייא שדי כי טפיויבישן
 קררונייתא בחוטי אפילו ולמעלה שעות משש דהמקרש קלמ( רב אמריומי
 קלט(* דאיבשלא הא שכן כל לקירושיו, חוששיןאין

 חיטדה לך קנה הפמח, בימי לגוי שאמר ישראל ששאלתנמ וק)נ(
 וקנה הגון רו ושמע ממך. לקנות הפמח לאהר, אצטרך שמאשנתחמצה,
 כך לאו. ואם חטה מאותה לקנות והפמח אחר ישראל אותו רשאיכמצותו,
 דמים לו הקרים ולא שותפות ,עמו לו שאין מפני לעשות מותר שןהראינו,
 מותר דהילכך עמו ממייע ואינו ברשותו ואינו עליו הלוהו ולא עירבון-ולא
 . כלל. אימור בוואין

 יצחק ורבי דהלוי יצהק ר' לותיר בני ר' לפני ובאו עשה מקט"(

 ב-
 והוציא]ס ברקה, ולא דהשוהט ושגג אחת, בהמה ששחט אחד עליהודה
 .ולפני וטעמיהכמ. ראיותיהנמ והביא]ו[ לאימור, דהם אף ודהורו לחוץ.הריאה
 לותיר גאוני לעומת ושלח להת]י[ר. גכמ והורדה כן כמו לירו מעשה באמורי

 ראיורע אביא מה לפנידהכמ. שלח וכן ולשונו. מורי דברי ואלהדהאומרין.
 לפני ]הבאתי )הביאו( ]ראיות[ הרבה כי מורי. לפנ' שבידי רק]י[תרוטעמי
 מפק בין רבותינו שחלקו מקום ממנו קיבלתי לא כי *ק)ו"( הועילו. ולאר'[

 ופמוקי חוט .ופמוקי וקרומין[ ]הרקין )קרום( נקובי למפק ריאה )מרט(ק)בכ(
 קמן רליתיה ברובה רבנן דאמור מילתא הא מנא ק)נג( להו איבעיא וכידקין,
 העצם ומשבורת עולה של מרישא ק)וד( למיפשטדה ומהדר רובה, בתרויל

 ונבי ליה, ובריק רעייל דילמה בכולה ומפרקינן ק)נה( תמימה, ומאליהדפמח
 ארובא, ממכינן ולא למפוקי איכא אלמא גומרתא, מנח דלמא נמיפסח

 טריפ,ה, ]בשאר[ )כשאר( דממכינ,ברובא ,כיון למשק'. איכא נמיבמלהף[ן
 מקטע נמיע קען( משום ואי ניממוך* איפשר רלא. איכא ק)נו( נמיאריאדה
 וטריפות לפנינו[ ]והוא שלה ריאה ד~וציאוה דלא והיכא רק]צ[בייא,רגליהון
 ]הריאה[ כשיוציא שמא מעט לדהמתין לנו יש ל]ה[גלות ומופו מיר נראהשלה
 שאכל למפרע נגלה לכן קורכמ כשאכל ]ו[ודה מיד, טריפה מימני בהיראדה
 קטמ( ההןיקדה לא ל]ה[גלורע מופה ואין איפשר דלא היכא אבלטריפה.

 .1התשובה טס"מ ע1ד בשבל,ה ):לכוי : כ,א פכהיפ מלח( : 1' בכ1ו1ת קלז( עפ"ש.לקטן
 מיוחם רמ"ז מימן השלמ הלקמ בשבלי מיבא קכמ( באריכות. יעיי"ש וכו'. עיקר" נראההזאת
 למקזור ובמבוא פ"ה צד הגאונים במעשה מובא הענין וכל כהכמא( זצ"ל. גאון האיילרבינו
 התיקינים ועשיתי תי"א מימן באו"ז גם קע"ד( )עמוד לרש"י המיוהם והיתר אימור מכ"יוימרי
 מקום בכל כי ממנו קבלתי "כי למהו"ו במבוא והכהא( ל"מ. מימן יו"ד ב"י ועיין פההם.על

 ווארשא בדמום 3הכ~בכ( למנינו, במרדם כמו שם לתקן ויש וכו'" ממק בין רבותינושהלקו
 בתשובה עיין קמה( שם* כמכמדא( י'. חולין מכמב( וכו'. סרכי" "מפק עצמו מדעההניה
 כ"ה: ביצה כהכחן( "היכא": צ"ל אולי מכמן( בקיצור. הענין שכתבו שם ובאו"ז למחו"ובמבוא
 שם. למחו"ו ובמבוא באו"ז להו וליתא מובנים, דבלתי תיבות מ אלו מניתיקנמח(



 ז"ל לרש"י הפרדםמפרקע

 אכתיב אשר אלה[ ]ראיות ולוטתי לעולם. טריפה בתורת אבא( בר)ראי
 והלכתה ]ממנו[ אני מקובל ]אשר[ עברו, לפני להורות לב מורינו יתןלפניו
 שינקה כשירה קננל( ששנינו כאותה אמור, טריפדה בהמה חלב היארווחת
 זאת, על מורינו יאמר ומה במעיה. שכנומ מפני אמורה קיבתה הטריפהמן
 מרכי למפק חששנו ולא חלבה את אכלנו שהיטרעה קודם אחת שעהאמ

 אימור. מפק בה ]והוחזק[. )וחוזק( נאסרד שנשחטה מפני ואם שלה,הריאדה
 ו]ד[רמי ארובא, ממכינן אפשר רלא דהיכא מיכאן למד]נ[ו יורע. אינוזאת
 נחלק ולא מיד ל]ה[יגלורע שמופו ]ו[בלבר הוא בעלמא חומרא קכ( חמאבר
 אלא דהונא דרב אירזמר לאו רבינו, שהשיב ושמעתי הונא( רב על אדמשום

 ]ו[הא )ו(כן לומר אפשר ]אי[ מעים. כני את ונטל זאב בא כגון מפקאשאר
 היכא ריאה .אינקיב לן ]ראיבעי[ בעי( )דאי גמרינן. מינה ריעותא]מפק[

 הל)י(כתא וקבעינן . תלינן, לא _ואי תלינן רטבהא ידאלמשמשא
 ביה ראישתכח ]היכא[ )השתא( - ומה ודהשתא בזאב. תלינן דהאתלילן
 או גוי דהוציאה והיכא ולקולא דטבחא ידא דמשמשא משומ רעלינןריעותא
 נקבים בה נמצאו אכם[ אפי]לו מירי, דכולהו בדהדייהו ומשמשא קכ"(ישראל
 או בכולה משמוש לי רמדה במשמושו. לתלות לנו יש הרבה]נקבים[
 ]ראם[ ועור ריעותא. בה אישרעכח דלא היכא .שכן וכל במקצתה.ממשמש

 זאב לי ומה מעים, בני בכלל ו]ה[ריאה אתמר, מעים בני את ונטל זאבבא
 לקבל, אפשר אי כי בטריפורע יומיף ואל מורינו יאריך אל ארכם. ליומה
 ופעמים דמה ר[הוציא הבהמה בלב השהיטה לאחר מכין לחושיטעירינו טבחי נוהגין פעמים ריב כי ל[עולמית, ]בשר )כשר( ]נאכרם[ רםא כןשאם.
 ולא במחיר ר[א עממחות כח.בידינו ואין דהריאה ]תוך[ )עכם( דהמכיןשהורםך
 שאומר]יכם[ כשירדה, והן טריפה והן דהבדהמדה דמי נהתן לא אכםבשוחר
 לנוים. למוכרה יכורםים ואין ישרארם ששחטה ונכרת בבשר נבלע וטלמך4לםנן
 לעשות ורוצה הארץ ועמי כנעניט וטבחים - מדינה לבני בא רםהחמירואמ
 וראוי- ביהודה גרולם דינו בית דהלא בה,*קכ"( מקילין יהו שכ[א לדברמייג
 **קכ"( בו. להתגרר הניהו ומקובל ו,תקבללםגזור

 ארבעה קכג( לםהו אית וארבעתן לקרירדה, יוררין ~ אינן ה ע ב ר 4יקככ(
 נשרםקיז: וליבא טחלא אבלם - כנתא. כחלאן כולייא, כברא, הן. ואילוכפין.
 חתיכת, א צ מ ו א קנס( ושולקו: קורצו והלב בטוב. מנקהו .טחולםקכד(
 ולא צמיק ריריה רמא דילמא למיכרםא אמר רבינא מלה בלע שצלאהבשר
 .וכןבעי קנו( צלייתא: אחר במרםח לה ראכיל למיכלא, שרי אחא ורבנפיק.

 צמיק מלח בלא שצרםאה הכתף מזירקא וכן *קנו( מולחי, בלארצעמינהו

 בר "רמי כ"ה: נביצה שגרסו התלמוד יבאגדות יעקב בעין עיין פנ( קמ"י: חרליןממפז
 בר גהמי שלמנינו ובנמראהמאע

 אבא"
 מיבעיא*. בכולהו ערמשמש למהוסו במבוא פנא(

 הלכה"1 דבר פי על לא אם לרבים ולהורות לאמור מורי ביד אין "הנה למהו"ו במטא*קנא(
 הן שארבעה כוונתו הננכ( לרש"ה הלוי ר"י תשובת נם נדפסה שם למחו"ו במבוא"*זא(
 שכתב מה בפררם ,ועיין כ"ף. באות כולן מתחילין והן בצלי, אם_ כי בקדירה לנשלשאטור
 פמהים צ"נ: חילין קנה( ק"ט. צץ. הולין עיין קנד( הקודמת. הערה עיין קננ(לעיל.
 שמי. 4לנו( שמי כנך(ע"ד:



קעא ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 החי מן רכאבר למיכלן אמר רבינא מרימ של בצים ביעי, קנק(דמא:
 רמי. החי מן כאבר לאו מרחין אינון מרלית אחא ורברמי

 רישא או בישרא)ל( קכע( ]כ[מזבן[ רבעי ישראל ם ת ל א ש ש וקנמ(

 כ[ה הרר רלא או יבישא כגון אח-ים, מפיקות ]איכא[ בא( )אי]מירכא[
 צריכא הילכך מוגלא, - או נימוקה נמי אי המירה, לה והויא ריאה לכולהזיקא

 למיכל ואמור היא. פריפה מפק הכי עביר לא ואי בנפיחה. ומיבדקהלהנפוקא
 ממיכין ולא כמררן בחופא המר-כין אוני י ת ות.ר קק"( קק(: בישראמההוא
 פריפה מבצבץ ואי פירוק, בלא בנפיחה לה ברקינן אלא .לפרוקינון, צריכיןלא
 תמיד . היא רביתא מקום לההוא דממיכא וכיון כשירה. מבצבצין לאואי

 ליה אית אוני חמשה *קק"( רבא ראמר והא וכשירה: זו על זומגינות
 אומי: לבר אוני חמש צריכין אלא ממניינא הוי לא רריא]ה[ אומאלריאה
 על ומגנינן היא רביתה מתם רריאה לאומה רממכים ריאה ר ואונהקקכ(
 ומיבהקה. מיפרקה צריכה ולא וכשירה,הדרי

 המועד* חולהלכות
 אחרו. מנחם לרבינו שהשיב 3( נתן רבינו של"(תשובה

 עצי של ג( ]קורות[ להוליך מרער של בחולו לכתחילה גויים לשכורמהו
 יכול שאם ובכ[בר כן לעשות .מותר יאבדו. שלא כרי למקום ממקוםבניין

 שיכול. כמי יעשה בצנעהן כ[עשות יכול אינו ואם ]עושה, בצינעהלעשות
 כרי המשרה מן פשתנו ושונ[ה הגנבים מפני פירותיו אדם מכנימ ד(דתנן,
 עילויהו כשור)ה(]י[ ליה[ ]הוה )הכהן( ו( יומף רב ס( ואמרי]נן[ ~ תאבר.שלא
 ]וריברא[ )בריכרא( מ( דם הקזת שבמקום ר ע י ש ו (( ]וכו'[: )וכולם(ביממא

 תי"א פ,מן בא,.ו טונא קנדו( יעיי'ש. אפ" ,רב אטי .רב שם ולפנ'ס צ"נ. מ,ליןללנז(
 עצמו. עפ"י ווארשא בדפום גם תיקן כן טמנכן( עפי"ש. ותקנתי בבבל" , שנכתבו ו,בה"גבשם
 קמב( ט"ז. חולין *קסא( : מ"ו הולין קמא( ה"ג". לשון "ע"כ ממיים שם , האו"זכהכם(
 וכו'. הייני ד"ה : מ"ו הולין רש"יעיין

 ש"ד טימן וברקח ע"ב. כ"ח דף פרדם ובליקומי מ"ח מימן הגאונים במעשה מיבאא(
 ובמדור מ"ב 'מימן רם"פ( )עמוד וימרי במחזור מובא, ותשובה השאלה וגוף נתן. רבינו שםעל
 שם רש"י ובמדור במהו"ו אך המש*ב, שם בלי נ"ג. מיטן ה"ב ובהאורה תרכ"ד מימןרש"י
 יהודה ב"ר ר"י -שחתימת ו' הערה שם בהאורה ריש"ב העיר וכבר יהודה", . בר "יצהקמיימו
 "רבינו במעמ"נ .~כ( הנ'ל. המפריכם מי על במנים התיקונים ועשיתי שלאחריו. למימושייכות
 מה ולמי מירוי~ו, הבין לא כי "של" תיבת בממגרת מגר ווארשא בדמום דהמו"ל נ( נ"ע".נתן

 גם נזרקה הזה המעות י( שם. ןץ( י"ב: מו"ק 41( הימב. יובן הנ"ל הפפרים עם"י'יתקנתי

 ובהאורה במחו"ו 1( כהגהתי,י מובא לעיל הנזכר האחרים בממרים אבל שם המרדםבלקומי
 הלקמ בשבלי וכן שס המרדם ובליקומי וברקח במעה"ג ומובא מכאן. ליתא ריש"יובמדור
 והתיקונים . אחיו(. מנחם לר' נתן רבינו תשובת ג"כ דהיא נראה )ומשם ר"ל. מימןהשלם
 עפ"י ותקנתי במעה"ג גם היא כן ךן( י"ב. מ"ק תקל"ב מימן או"ח במג"א גם והובאעמי"יט.



 ז"ל לרש"י הפודםספוקעב

 שאמור פ]ן ע]ל[ א]ף[ מוער. של בחולו בתער להעבירו ' מותררכומילתא
 שהנשמה רבר הוא, נפש פיקיה עיקר רם שהקזת לפי במוער.בתגלהת
 ואפי]כ[ו[ .הוא. נפשות ומכנת הנפש. הוא הרם כי ט( רכתיב, בו,תלוייה
 מניין י( חכמים, אמרו שכך נפשות. מכנת רוחה מקילה אימור שהיאבשבת
 מילדך ממד ודענור, קל ולליעזר ר' ענד: הגיברה את "ה גידו נפגטלפיקו"
 ]נפש[ לפיקוח. וחומר . קל . השבת את רוחה .ארס של מאיבריו אחדשהוא

 בשבת, נפש פיקוח מפקחין י"( חכמים אמרו ושוב השבת. אתשתדחה
 ראה . ]כיצר[, דין. מבית רשות ליטוכם צריך ואין משובח, זה הריוהזריז
 הולייה עוקר בבור ) שנפל תינוק ראה דרכו. לפי לצור מתכוין שהוא פי[על ]ואף '?"( משובה, זה הרי . והזריז ומעלהו,- מצודה פורש לים שנפלתינוק

 הרי והזריזומעלהו,
 זה-

 וא]ף[ דין. מבית רשות ליטול צריך ואינו משובח,
 ימות כל' בה ולירר לעלות וררך וררגא מעלה לעשות שמתכוין פיע]ל[
 שצריך עצמו בפני הקרש לפרוק מתכויז שהוא פי ע]ל[ וא]ף[ משובה,זה הרי והזריז התינוק, את ומוציא שוברה התינוק בפני הדכ[ת ננעל -אםהשנה.
 ]גויים[ עשרה הן ואפילו ינ( ]מותר[. נפש פיקוח בשביל החול, למלאכותלה

 עשרה מאותן אהרת לחצר)ת( ]מחצר[ ופירשו ביניהם אחר וישראלבחצר
 לאותו פרשו שגוים אומרים אין נפש פיקוח לעניין פריש, מרובהיפריש רכל .יג( בתלמור, רווהת שהלכה שנייה, בחצר מפולת או רליקהונפלה
 שהיה ישראל שאחר מפני חצר, באותה ישראל והציל רובם שהיו מפניחצר

 חכמים אמרו שכך רובא, בתר אזלינן ולא במפף אפילו מפקחין אלאביניהם,
 וכל הרוב, אחר נפש בפימוח דלכו לא שמואל אמר יהורה רב אמריך(
 שיער להעביר נשמותר[ היא רווחת שהלכה מוער של בחולו כאןשכן
 בתוך וליתן לישא לירו מהורה רבר א שב ומי יו( רם: הקזתמפני
 ואין הוא קל אימור בשבת שאפי]לו[ מותר מוער של בחולו ]ב[צינעהביתו
 מחורה שרבר מפני במלקות. ורינו שב]ו[ת אימור אלא כרת ולא מקילהבו
 מחורה רבר אבל לעשותק, שאמור הוא מלאכה ובמוער היא. מלאכהלאו
 מלאכה שאפי]לו[ הוא ה]ותר בצינעה ]הלכך[ )הילכתא( הוא, בעלמאדיבור
 מותר האבר[ ]בדבר )אמור( י(( פרקמטיא שיש במקום( )מלאכה ל((במקום
 ר' אמר במוער. השלחון בית משקין 4י(( חכמים, שאמרו כמו כן,לעשות
 רבינא יח( חכמים אמרו ושוב ומותר. האבר רבר פרקמטיא אבין בריומי
 אמר אשי דרב לקמיה אתא רחנותא, יע( אקרא בבני זוזי בהו ממיקהוה

 הדם "כי גמעה"ג כן( מ"ז. נדה ועיין ,כריבדא". הפרדם ובליקוטי שם. ורקח הלקטהשנלי
 יומא י*י( עראכ"ע". איתא ושם קל"ב. שבת י( : י"א י"י, ויקרא קרא והיא יכפר"* בנפשהוא
 תיטת עד מכאן יבף הנ"ל. בספרים היא וכן עצמו, עפ"י וורשוי בדפום הניה כן 4י*י( :פ"ד
 טן( שם. ין*( פ"ד: יומא ינ( הצענזשר. אימת מפני ווארשא בדפום חמר וכו' שכן""וכל
 מיוהם רכ"א מימן השלם הלקט בשבלי ומובא שם. ורקח הפרדם וליקוט) הגאוניםמעשה
 תקל"ט מימן או"ח בב"י ומובא פיהם, על התיקונים ועשיתי אחיו. מנחם לר' שהשיב נתןלרבינו
 תיבת. מנר וורשוי בדפום ין( תיבות. ב' הך לגמרי השמיט ווארשא בדפום %טן( האנור.בשם

 עבפרק צ"ל *ין( היטב* יובן הנ"ל המפרים ,עפ"י שהנהנו מה ולפי ,אבוד". והגיה"אסורי
 פרקמטיא ד"ה . תוס' שם )ועיין : " מו"ק יוק( י': מו"ק בגמרא והיא השלחין" ביתמשקין
 ,דאפותא" וברקח רחטתא' "אקרא הגאונימ ובמעשה פרדם, בליקופי גם היא כן יכן(וכו'(.



קעג ז"ל לרש"י הפרדםמפר
 להו משכחת לא יומא דכל כיון ליה אטר עליהו. האידנא רממיזל מהוליה

 קשיא ואי ושרי. רמי ושפיר דמי האבד כפרקמטיא להו משכחתוהאידנא
 שהייה .אלפי, ]בשיתא[ מיניה בעיא עימקא ליה דהוה דרבינא כ( . ]הא[לך

 עבד.. חמידות מות התם אלפי, בי"ב תבעוה ריגלאלבתר
 בשנה פעמים ב' אלא יוצאות שיירות שאין במקום יה שה מיכמ(
 כיון טעמא, מאי לכתוב. לו מותר מועד של גחולו איגרות לכתובומבקש
 או והפמד, ריוח בו שיש מלאכת)ן(]ו[ על לצווהן. או להן לשגרשמנקש
 הרשימ ;ששה עד ]יוצאות[ השיירות ואין ביתו, ]אנשין לפרנמת תקנהלעשות
 ארם בותב כנ( חכמים, אמרן וכן ומותר. מזה גדול הפמר לך איןאהרימ
 מערים אומר יהודה ר' מגיר. ה' דברי בטובה, לאחרים ]וכו'[ ומזוזותתפילין
 קאמר כך( ותוב יומי, כר' הלכה יומי ור' יהודה ור' מאיר ]ר' כנ(פרנסתו, כדי כדרכו ומוכר כותב אומר יומי ר' לעצמו, וכותב וחוזר שלו אתומוכר
 ומוכר כותב חננאל לרב חנה רב בר רבה ליה אורי וכן חננאל לרננ רבליה

 אין ]אם[ ודאי אבל פרנמתו כדי ומוכר כותב והילכתה פרנמתח כדיכדרכו
 זצ"ל מרדכי *כט(, רבינו ואף יכתוב. אל בעולמ ווטלום כט( כלומ, צורהלו

 קונטרים לתקן אבל מועד. , של בחולו מותר צדיך אם איגרת לכתובוהתיר
 אמור. ד;מועד אחרלכתוב

 ,ר' של ותשויותן ]שאלות שאילות( )תשובות אי.לוכו(
 כן( לתקן. מותה . אם ששאלההו לקסן כדאמר]ינן[ ורה. יה ב-ר'; חקיצ

 התחיל כט( אם ועוד ארמאי, לאומן לתופט לכתחיכ[ה נותנין שמא אוגוי, אומן ידי על במועד וקריעה מתקנין ואמ לכבמ. לגוי כלימ ליתן וגםב-זל. בניגרי מומים פרמות לתקן[ יכול אם ועוד במוער, לכתחילה כלים]ולזפות
 דגרמינן מה על תמיה שאני המועד. ]בתוה בגת ובדריכתן ענביםבלקיטת
 כלו אפי]לט לקרקע במחובר אבל ותו וכו' ליה דהוה ח"נדא ההואככ(
 למ( לכתחילה כלים *ל( וליפות לאגוד מהו מ אלת ש ש ו ל( . אמוואבוד
 לכ( שלא ובלבד ומותר, האבד דבר על שיממכו לפי במקומנו, שנוהגיןכמו

 כמו עדשנואתא" תיקן ווארשא ובדפום שם. בשל"ה היא וכן "דשנואתא". שלפנינוובגטרא
 הפרדם ובליקומי במעה"3 כא( אבינא". "רי וברקה ובמעה"ג :- י' מו"ק כ( שלפנינו.בנמיא
 מצאתי בשם הביא רכ"ה מימן השלם הלקמ ובשבלי שם.וברקח

 ז"ל. הגאונים- בתשובות -
 כנ4 י"ם. מו"ק כבנ( ה"ג. פ"נ, מו"ק ובירושלמי : י"ח מו"ק ועיין פיהם. על התיקוניםועשיתי
 ברקח כנוש4 שם. דק"ם ועיין י"מ. מו"ק כנום( מ"ו? עירובין ועיין שם. וברקח במעה"ג היאנן
 צריך אהם אם לכתוב התיר שלום של ואגרת אמור. כלום צריך.לו אין אכם ודאי "אבל :שם
 *כנוץ( במעה"ג;שם. ועיין אמור". המועד אחר לכתוב קונמרמין לתקן אכל מועד של בהולולו
 כנן( נ"א. מי, רבתי בתניא מצאתי וכן שבל"ה, המו"ל הגיה וכן מרדכי", בר יצהק ש-בי~וצ"ל
 נלקה כי מוכח דלקמן. .מתשובות ככן( עפי"ש. והתיקונים שם. הפרדם ובליקומי במעה"גמובא
 בהמרוןבפרדם

 זה,.
 שבלי )ועיין "להתחיל". צ"ל כנןץ( שם. הפרדם ומליקהטל ממעה"ג ומלאתי

 ובהאורה פ"ג מימן רפ"ם( )עמוד במחוץ מובא ל( : י"ב מו"ק כנפן( רכ"א(. מימן השלםהלקט
 השלם הלקפ ובשבלי שם. ובמעה"נ הפרדמ ובליקומי תרכ"ה מימן רש"י ובמדור ק"פ מימןח"ב
 י"ב. מו"ק )ועיין שחביות". רש"י ובמדור ובמחו'ו במעה"נ *ךף( עפי"ש. והתיקונים רכ"א..סימן

 במקומנו". נוהמן אנו שכן ובהאורה רש"י במדור במחו"ו לא( ה"ב(. פ"ב מו"קוירושלמי
 במועד". יכין ששלא רש"י ובמדור במועד' לבו יכוין "שלא במעה"נלננ(



 ז"ל לרש"י המרדםספו.קער

 בחולו מומים פרמות לתקן ]מהו[ תם ל א ש וש לג( במוער: מלאכתויכוין
 )ברבר(' לומר יש מוער בחולוישל ררך לו נזרמן רכי ברזל. בניגרי מוערשל

 .מותר כולהו לד( המוער, לצורך גוי אומן ירי על ומותר רמי, האבר]כרבר[
 בתחילה לתופרן לגוי כלים וליתן גוי לכובמ . ]כלים[ ליתן אבל שנהגו.גמקרם
 הענבים בלקיפת להתחיל אם וששאלתם .לו( לס(: ואסור הויקיבוומת
 ו[מותר, ]רמי האבר ירבר[ )ברבר( וממקינן מוער. של בחולו הגתורריכה
 רתניא רהא וממקינז מוער, של בחווןו חברא ליה חיברו לק( הונא ררב 'מיהא

 חצוא ליה חצדו ררב ועור הוא. יהיראה אמור אבד ]כולו[ אפילובמחובר
 משום פמרי וראי עינבי אבל פמיר, רלא הוה רחיטא רחצרא שמואל,ואיקפר
 ונותניןרשות הכרמים לבצור כשמתחילין ועור להו. שביק כי כחשי.רמיכחש
 לבצור ומותר האבר רבר וראי הוי כרמו בוצר שאינו מי כל בהןלהכנמ
 בגת.ולרורכן

 אהר, לעולם ר]בינו[, משום נוהגין אנו וכך *לה, ]התמ[; כרגרמינןמלאין, עושין . שאנו רעיבורין חרשי על ק ד צ ה ר ו מ י פ ת א י ת ל א שלח(

 בזמנו. חורש ראש ]שהוקבע[ )שהובקע( לך שיודע ער חמר ואהד]מלא[
 עושין. וכשאנו חמר. ארר מלא שבט -.)ב(]כ[משפטו חמר לעולם שנירארר
 קורא אתה אי שכן לשנה, עיבור הוא לשבפ הממוך הראשון אררים.שני
 מצות. '*לח( לן רקימא השני אדר עד השקלים השמעת ולא המגילה.את

 כמה. לע( ראמר]ו[ כרבנן והילכתא בר~ששון. נוהגות אינן בשניהנוהגות
 חצאי ז' הרי המולר כרין ' וחצי ]יום[ מכ"ט להיות, ודינו יום ל' שנהעיצור
 אחר ירי שעל המולר, ממקומ ע( הקביעות מדיהין עיבורין שהיו *לכ(וום
 לאחר הרבה הקביעות מאחרין הן אבל כאהר, ע"( באין דיו חמר ואחדמלא

 אומרים ששמעתי החמירים על רבין שהמלאין וכמלו מרהשון על ועורהמולר,
 שבעולמן מחזור'ן ושלשה שלש)ת(]ה[ כל[, ]של )שלנו( והילוך מנהגשזהו

 עכ( לך ]יש[ ובשני כמדרן* והשאר חמירים וחמשה מלאים מ' ישבראשון
 מלאים %' כבראשיתו והשלישי כסררן, והשאר חמרים וה' מלאיםחמשה

 ננגז ימים ארבעה אותן לפניו, הקביעות . מרהה שהמחזור ו]נ[מצא המרים,וה'
 ימים שבעה "רי של.עיבורים יים חצאי ז'[ ועור החמרין ]על י"ז( )יותר רביםשהמלאין

 עוד שיבואו לעולם. יתכן ואין ו]בכל-מחזור[. מולדו משום נרחד שהקביעותוחצי
 התשצגין. ]יתרין[ לך יש הרי[ ר]בינו[ והשיבני אתמהא. אחד. ביום והמולדהקביעות

 פ"ו מ"ה מימן שמ ובמחו"ו 3"ד מימן ח"ב ובהאורה שמ המרדם ובליקוטי במעה"נ מובאל3(.
 : י' מו"ק )ועיין שמ. עפ"י והתיקונים רכ"ג מימן השלכם הלקט ובשבלי יטמ. .רש"יובמדור
 הממרים בכל לן4( תתמ"ה.( מימן מ"ק מרדכי ועין שמ וברא"ש וכו' .טומרי למישקל ד"הבתום'
 הפרלם. ובליקוטי במעה"נ מובא לן( מ"ו, במימן הוטמה עוד יש במחי"ר דןק( הני"1 "כלהנ"ל
 השלמ. הכ~קט ובשבלי ק"ה מימן ובהאורה תרכ"ו מימן רש"י ובמדור פ"ח . מימן במחו"ושמ
 חצדא. ליה חצדו הונא "רב מו"ק.י"ב: .לן( עמי"ש* והת'קונים רכ"אמימן

 מועד"י של בחולו
 הפרדם ובליקומי זצ"ל שלמה בשמרבינו קם"ח .מימן השלמ הלקט בשבלי טובא לןן( במנימ. צ"לוכן
 *~רןק(. ההדש(. הל"קידוש וברמב"ם תכ"ה, תכ"ז, או"א טור )ועיין עמי"ש, בפנים התיקונימ ועשיתי 1ל"ז
 בשבל"ה, כן( "שהעיבורים". ו"ה בשב *לטי( : י"ט ר"ה .ל%( : ו' מגילה -**לח( י י"טר"ה

 בשבל"ה. כחנ( מלאימ", "ח' בשבל"ה נ~בנ( "שוין". בשבל"ה כמא(. וכו'", המולדעמיום.
 וכו'". יומ חצאי זו ועוד החמרין על ר~ים"שהמלאים



קעה ז"ל לרש"י המרדםממר

 באתדמלא ]מחרין[ השנה חדשי ]כך[ כסליו, אחר של ושנה שנה כלשל
 קביעות של ברומו ונכנם המולד נמשך ]והנה[ המר,ואהד

 כדי,
 מר( שיעור

 עד ננה( חציו עד פעמים יום של ידותיו שתי עד פעמים השנה תשצ"גשל
 כולם של עו( והתשצגי"ן הקביעות ונקדם המולר ומאהריי רביעו עדשלישי
 לך עולה התשצגי"ן ידי על מועד של זה איחור הרי ימים, לזי קרוב'עושין
 משוין כז ידי ועל והעיבורין וכמליו מרחשון מולד של הקביעות איהויכנגד
 מזה. יותר מזה זה כמררן .ונמ( שאין . עד לעולם זה אחר זה~:ן(

 ערבה משום לדחותהמועדים ראו מה מיממיה, שאילו וב[ ]ת וב( )ממט(
 ביום לולב טצות עיקר והלא ולולב, שופר על הקפידו ולא בשבת תארעשלא
 היכן ועוד למקדש, ז)י(כר אלא אינן והשאר כ( בקרא כדכח]י[בראשון
 במקום דבריהם שהעמירו מופרים בדברי ומעד ממך העיבור מוד בעליטצאו
 בשביעי ערבה היתה חכמים בימי והרי עליה, מועדים ושאר פמח לדחותכרת
 אי ננ( התם, והוינן נ"(, במוכה כדמפרש בראשון לולב כמו שבתדוחה
 כד( פרמנ' כג( ועוד וכוי. יעבירנו שמא גזירה לידחו נמי יומי שארדכי

 דלבמלו מוער איקלע אי הלכך דירחא, בקביעא ירעינן לא לידחו נמיהאידנא
 ממקומו היום לדהות רבנן רלצרכו לומר רמז מצינו ולא שבת. .לירחיולא
 הכפורים ביום שמצינו כמו בשביעי ערבה משום ולא בראשון לולב משוםלא

 כרחינו על רבינו והשיבנו וירקייא. מתייא משום ידחיהו נה( לאלולדעברוהו
 כן לא- שאם בשבת, נמי מוכות ויבא בשבת השנה ראש נקבע שלא אפשראי

 הדחיה מפני לקובעו אפשר אי ביום ובו בי"ה בחמישי תשרי מולדלכשיבא
 תקנת משום לדבריך בשבת ולא בראשון יטיבא כיפור יום מפני בששיולא
 ד' הללו ימים, ד' דחוי. ונמצא ערבה, תקנת מפני בראשון ולא ולולבשופר
 לממוך יש אפשר ואי הואיל ימלאו. ובמה ידחו ובמה עליהן תהא מהימים

 ערכה כו( התם וכדאמר תשלומין. לה שאין שביעי של ]ערבה[ תדחה ולאו[מהרתם תשלומיי לה]ם[ יש אחרשהרי יום ולולב שופר וידהה בשבת[ מומבלקובע]העליה]ם[
 לפרממ]ה[ כדי ומשנינן יומי, משאר מפי שבת דחיא מעמא מאיבשביעי
 הלכה המים ונימוך ערבה נמיעות דעשר פה שבעל תורה התורה, מןשהיא
 מעד לה לעשות עליה והשגיחו הראשונים ממכו זה רבר ועל ממיני.למשה
 המעם. נוהגרן העיקר חיבת ומתוך כ(( ה-,דוש. מורי מפי קבלתי כךומייג.

 ראש לדחות העיבור ממדרי רבותינ]ו[ הקפידו ובאר. קצר עור.אפרשנו.
 בו ובמל בשבת בא כשהוא עצמן מחמת רחוהו ולא ערבה משוםושנה
 בייה בחמישי לכשיבא כן שאם הראשון החנ כח( בעיקרו במל ולולבשופר
 שיבא כיפור יום מפני בששי ולא י"ח רהיית מפני לקובעו אפשר איבו

 שלישי" עד תיבות ליתא בשבל"ה כמךץ( וכו'". מעמים השנה תשצנין כל "ושל בשבל"המר(
 כמן( וכו". ידי על המולד איהור הרי ימים לז'. קרוב עול(ן דהמחזור כל "של בשל"המך(

 בליקומי ומובא כהמש( מזה". יותר מזה זה נפרדין "שאין בשבל'ה במףץ( זה"* את "זהבשבל"ה
 צ"ל ננ( שם. נפן( ! ט"ב מוכה נ~י( כ"נ, ויקרא נ( מ"ג: מוכה עפי"ש.ועיין ותקנתי שם.מרדם

 המו"ל נן( מ"ד. מוכה נך( כ'. ר"ה ועיין "ודהוהו". צ"ל מ"נ.נןץ( מוכה בך( אפרכינו". או"פירקנו"
 הוא והלאה דמכאן עשה, לצורך וללא בממנרת.. באר" וכו' "ומתוך. תיבות מנר ווארשויבדמום
 מגר ווארשא בדפום המו"ל נףץ( לעיל. שכתב מה עי"ז ונכפלו הקודמים, לדברים וביאורהומפה
 שאם. עד במל תיבות מן ליתא ובלק"פ "החנ". תיבותבממנרת



 ז"ל לרש"י המרדםספרקען

 משומ ביאשון ולא ולולב שופר תקנת משומ לדבריך בשבת ולאבראשון
 כך. כל סיהרא ואתי קדים והשתא ויותר. ימים נ' דהוי נמצא ערבה,תקנת

 נראה ולא המעוברים. חודשים מד' פותחים אין ני( בערכים ראמר ההואכי
 הואיל לפיכך עלמא, ותמה יומי, תלתי מיהרא ואתי רקדים משום ח'על
 שופר וידחה בשבת לקובעו מוטב ואמרו זה על רבותינו סמכו אפשרואי

 שהיי ממיני, למשה הלכה שהיא ערבה תדחה ולא התורה מן שהואולולב
 ערבה התם כדא~ר ק( תורה משל יותר חיזוק לה עשו קיים שהמקדש.]בזמן[

 לפרסמא כרי ומשנינן יומי משאר טפי שבת דהיא טעמא מאיבשביעית
 הלכה המים ונימוך ערבה נטיעות דעשר פה שבעל ]תורהן התורה, מןשהיא
 ידעינן לא ק"( התם כדאמר שבת דהייא לא האידנא ומיהו ממיני.-למשה
 מידי. לא ותו מקמיה דהינן רירהא[ קביעא ]הלכך, דירחא,בקיבעא

 הפ]י[רות* על ברכותטדר
 לפי שה2ל, עליו ומברך המעודה, בתוה עליו מברך ר' בדבש, וז נא
 המיניז' שבעת של 'כ( ן ל י א ן י מ ל כ ג( : שהוא מכמות ]ה[אגוזשנשתנה
 הע"ד פרי בורא עליו נ( מברך ותמרים זתים ]ו[רימונים תאינים ענבים]כגון[
 ודומ*א דוגמא שה"א ]ה"א[, אחת פי]רש[, שלש. מעין אהת ברכהולאחריו
 וברכת)א( ד( כדאמרינן דאורייתא. שהיא ]המזון[ )הארץ( דברכת ברכותלשלש
 כלוטר ]ד[לעיל. ושבעת ]אואכלה[ דקאי הזן, ברכת זו ~להיך, ה'את

 נתן אשר הארץ. ברכת זאת הטובה, האר" על ברכהו. ואשביעתךאאכילתך
 והני המניין. מן ואינה תיקנוה ביבנה והמטיב הטוב ירושלים. בונה. זו .לך,

 לא אשר ארץ ה( .מיניה, לעיל דכתיב כתיבי, ]אלהם[ )אלהים(תלתא
 אבל שלימות. ברכות שלש עליה מברבינן להכי להם. בה תאכלבמם2נות
 אלץ שלימות בעף[נן לא ישראל ארץ בשבה הכתובין 4ה( פירותאמיני

 .ואל לתאוה ונרמנה -,( כ.הן ר ב ה י א י ה ו ז ו ו( : להו מגיא שלש)כ(מעין
- חע? פרי ועל הע" על העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך 4ן( בה.תשגה -
 מ"נ: מוכה כמא( מ"ד. מוכה כפ( תלתא.( עד כל תיבת מן המר )בלק"ם .ח: ערכיןנםן(

 זר בהלכה במרדם לקמן ועיין ק"ח מימן רש"י ובמדור מ"ט מימן במחו"ו מובאא(
 ובמהו"ר ק"ט מימן רש"י במדור' מובא נכ( שם.~ ובהערותנו וכו' רבי" את ראיתי "פעמיםבד"ה
 המאמר' שם)'הקדים רש"י ובמדור ובמחו"ו מ"ד. ושם ל"ה. ברכורע ועיין עפי"ש. והתיקוניםשם.

 ודבש,, ושמן זית ורימון ותאנדץ גמן ושעויה חטה. א"י, שבח על הכתובין הן המינין"שבעת
 חטה דהמינין, חמשת הן ואלו .דבורים. דבש ולא מרי ומין אילן מין תמרים דבש היינוודבש
 "מחמשת. במח"וו *בכ( וכו"* מין. כל תבואדה. מין כולן ושיפון שועל .ושיבולת כוממותושעורה
 ברכות. ו4( וכו'. למניהם" "מברך רש"י במרור נ( המינין". "שבשבעת רש"י ובמרורהמינין",
 מכי. הארץ בשבח החשיבי "אע"ג במחו"ו 4ה( .ם'. ח', דברים ןץ( י'. ה', דברים והקרא !מ"ח

 ובמדור. ע' מימן 'במחו"ו מובא ך( וכו'"* שלימות בעינן לא' ושעורה חיטה -כי זייני .ולא מעדולא

 תיבות. ה' הך רש"' וגמדור במהו"ו ליתא ן( שלש". "מעין תיבות ודהוםיפו ק"י. מ4מןרש('י
 השלם באבודרהם יעיין זו ' ברכה של ובבאורה נומחאות בהילופי לעמוד הרוצה*ן(

 באריכות.שם ובהערותיני



קען ז"ל לרש"י הפרדסספד

 מ( נהלתך. ועל עירך ]ו[על עמך' ישראל ועל עלינו אלהינו הי רחםמטובה. ולשבוע מפריה לאכול לאבותינו שהנחלתה ורהבה טובה חמדה ארץועל
 ה' אתה ברוך ]לכל[. ומטיב טוב אתה כי בה, ושמחינו בתוכהוהעלינו
 הזן ברכת מעין העץ, פרי ועל .העח על פי]רש[, העץ. פרי ועל הארץעל

 המרה, ארץ על ומשביעו. כרימו שמךלא )מאיתו( ]דבר[. אותו ע( עלשמברך
 ומשביעו.( כרימו שמילה מאותו אותו על )שמברך . י( הארץ. ברכתמעין
 טוב ירושלים. בונה ברכה מען,ן ונחלתך, עירך ועל עלינו אלהינו ה'רחם
 אתה ברוך החתימה, י"( ביבנה. שתיקנו והממיב הטוב כנגד לכליומטיב
 ברכות שבח להזכיר צריך ום מ.מ כל ב י3( הפירות. ועל הארץ עלה'

 מוף ומוף אמבושל. ביף חי ארגן בין אחמרא בין אפירי בין בחתימההארץ
 ענבים יג( באה: היא לכך ברכתו פתיהתו,שעיקר מעין העץ פרי עלחותם

 ]לייחירי )לחודיה( אישתני 'יך( ו]ל[מלכות לגדולה יין שנעשהלעיל~ייא, דאשתני מגו חמרא שתי ]אי[ )מי( יך( אבל ורימונים. כתאיני]ם[בעינףהו
 )וכולמ( חמדה ארץ .ועל לו( הגפן, פיי בורא ומברך ]נפשיה[. באנפישמא[
 טז1 'פתיחהי וכעין ד,ארץ בשבח הגפן פרי ועל הארץ על וחותם]וכון.
 האילן פרי וכל ]ו[חבושין ואפרמקין אגוזין ]ועל[ ]א[תפוחיםאבל
 .6ברך בתחילה אלא המינין. בשבעת בהדיא יז( הארץ בשבח כתיבי)ו(]ד[לא האי כולי דגריעי כיון שלש, מעין אחת ברכה לברך זקוקאין

 לית ןחובה. ימ( המים. על כמו רבות, נפשות בורא ולבמו" הע" פריבורא
 1כ4 ושביעתו* הנייתו על ולהורות לשבה בקר]א[ כתיבי דלא מינאאכולהו לברה .נהיגי וכן נפשותי בורא אמיא רמברך הוא יע( טרפון רן אלאנה,

 חטה המיכו מחמשת שהוא כל כמ( תשכהנה. לא אלהגם כי : שבהא לטפויי אלא חובה לה דקבע משום לאו בהלכה, ליהדמדכר
 שועל ושיבולת כממין כגון ]מ*נייהו[ )מינין( וכל בקר]א[, דכת]י[ב]י[ושעורה
 ]לברכה[, אישתני לחם, שנעשה לעילוייא דאשתני כךון פת, ואפאו טחנוושיפון
 המזון. ברכת- דהיינו[ שלימות ]שלש ולבמרף לחם הטוציא בתחירהמיוחדת.

 אותו עעל ובמהו"ו רש"י בסדור פן( מזבהך". ועל היכלך "ועל עוד הוסיף רש"י בסדורוץ(
 "שמברך" מתיבות ליתא ובמה"וו רש"י בטדור י( בפנים. תקנתי ועפי"ש וכו' כרסו" שמילאדבר
 דאורייתזו ג' מעין תלמודא לה דקרו שלש ומעין היא ד' "ומעין נוסף שם מה"וו עייןי*ל( הפעסי עוד במקומו שלא כאן ונעתק מלעיל שנשממ היא דמוכה ומעות "ומשביעו". תיבותעד
 בסדור מובא יג( קי"א. סימן רש"י ובסדור שם טה"וו ינ*( הארץ": על בא"י מימרקבעי
 ורמונימ* כתאינים בעינייהו "ענבים המלות נשממו שכם אך ע'. בסימן ובמה"וו קי"ב סימןרש"ן
 ווארשוי בדפום המו"ל ין*( מיהם. על התיקונים ועשיתי וכף. המרא שתי אבל מןומתהיל
 במה"ור 'ין*( שם. ר,ש"י סדור עמ"י שתקנתי כמו וצ"ל "מישתי". וכתב המלה מעם ידעלא

 לומברך במח"וו פןן( רש"י. סדור .עפ"י תקנתי ואני נפשיה". באמי שמא למיקריעאיקשתנו
 הגמן על אמ"ה בא"י בסוף "וכן רש"י ובסדור וכו"' הגמן על ולאהריו הגמן מרי בוראלמניו
 ל"ה' ברכות )ועיין הנ"ל. .בסמרים כמו ג"כ בפרדם לתקן ויש המדה". אר'ן ועל הגפן פריועל
 ין1 שם. לתקן ויש וכו"'. זקוק אין שבעולם האילן "בשבה רק ליתא במה"וו םטן(מ"ד.(
 ליתא רש"י ובסדור במה"וו ככ( וכו'. מרמון ר' ד"ה מ"ה, ברכורע תום' ועיין מ"ד. ברכותיפן( וכו'"* הובה "ואמילו רש"י ובסדור במה"וו יךץ( שם. רש"י ובפדור במה"וו תיבות ג' להךליתא
 ועיין עמי"ש. והתיקונים קי"ג סימן רש"י ובסדור ע"א סימן .במה"וו מובא כנא( תיבות. ד'הך



 ז לרש"י הפרדםספרקעח

 ומרי ודיימי' פרייש 'ט3( כגון ק.דירה בטעשה הו ל ואי'אכילכ3(
 מיני בורא. בתחהלה הטוציא, דליברוך מיקמי פתן בלא: להו ואבילשלהש
 וחשובי[ ]דזיינו וחטושי( לריזייני ,כג( שלש. מעין אחת ביכה ולבמוףמןונות,
 נינהו. לחם דלאו ]ברוכי[, בעף לא שלימות .]ג'[ כר( ומיהו נינהו: דמזוןרטירי
 בט( המחיה,. על .פי]יש[ ובו'. הכלבלה ועל הט"יה על ]וכו'[ ברואושיתה,
 שלימז )יכי הואיל הם, מזרן ךמיני לגוק, ומשביע . זן . הכלבלה, בהם. חי:שאדם

 וכמעין האיץן המח.ה-.בשנח האר"ועל .על ה' אתה ברוך וחותם,]ובישלמ[.
 של קלייות כגון נייהו י בע 4-הו ל י אב ואי כו( ]פתיחה[.)התימתה(
 שהן כמול להו[ כיימ ]מיכמ מהם( -)דבשילהי כן( נמי אי המינין,חמשת
 ]לא[ דהא הכלכלה, ועל המחיה על בהן. ש'יכא לא ]רהשתא[ )דהא(חיים,
 פת" מזוןן כעיןעבידי

 השדה ןתנוצת[ ועל השדה[ . ]על ביוך) )על(, -בקו,
 ~לא-במעשה האילן בפירות לא שי4כאל לא זו דפתיחה וכו'. חמדה ארץועל

 ]השרה[ תנוצת שהן כלבד, )וכוסמין[ .חטין. ]בכומם )בכוממין( אלאקדירה,
 כח( הארץ על ]וחותם[ )ואותם(. מליייתן אישתני דלאבע]4[נייהו

 ועל-
 הפירות,

 ]מצי[ לא קלירה ]א[מעשה אכל הארץ, שבח כל על לקונו ומשבחמורה- ויהא זו, באתימה ביחר, המקרא פירות כל. כאז כולל להיות שצריך)ו(על
 למיהתם: )ב(עלמא נוהג כך פרי. מתורת ונטקו אישתנו דהא כי( הכי*חתים
 ועל הארץ על חותמין ואין הגפן. -פרי. .ועל ה"רץ על .ל"( חמרא, ועל."עק, פ-י ועל הארץ על המינין, רשבעת האילן אפירות דמילתא כללאל(

 )ל(]כ[פרי )ל]טחודינהו "שיבי דלא בעינייהו תבואה אפירות אלאהפירות
 מברכין, כיצר בפרק משום-ראמרינן בחתימתו, פירי ]ב[בולהו והתים וכיילהעץ
 דהרה משום פררוהיה, ועל הארץ על אטר יוחנן רבי חתים. .מאי בפיריל3(

 הפירות, ועל. הארץ על אמר תמדא רב לפירותיה. ]להו[ ואכיל ישראךמארץ
 הפיר"ת על התמי להכי .לפירותיה, אכלי לא בבל ובני מבבל הוהדאיהו
 אפירי .~ עלמא, מ~רשי וקא להו. והא לן הא 1ל3( התם, כדמוקמיקמתם,
 חיטה כגון בעי קא בקרא דטתיב ]לחודייהך[ האלמה אפירי , חתים,מאי

 נ)א(]הו[ ל]יי[חודי חשיבי ילא הפירות ועל הא-ץ על ]לה[ ומוקמינןושעורה.

 רש" ובסדור וורמשיילש". "מרייש. במה"וו *כבנ( ל"ו: ברכות כנבן( מ"ד, ל"ו: ל"היברכות
 "וורמקטיילש" וצ"4 נמרדת שלש" ו"מרי נומף "דיימי" מלת במרדם והנה וקראילש","טרי'ש
 "דזייני", צ"ל "ריזייניע ומלת משובש, הלשון כנב( דייטי, ערר השלם ערוך ועיין במה"וו,כמו

 שם. רש"י ובמדור במא"וו כמו"ש ותקנתי "וחשובי", אותיות בהימך צ"ל "וחבושי"ובמקוס
 על עטחיה, במח"וו כנרץ( שם* המח"וו עמ"י ותקנתי ג"כ, הסר ו,נ'" מלרן רש"י במדורכנדא(
 השלמ לקט ובשבלי קי"ד מימן רש"י ובמדור שמ במח"וו מובא כנן( בהם", חי שאדםדבר
 שלמה רבינו -דברי כאן "עד וסיימ שחיבר" במרדם כתב זצ"ל שלמה "ורבינו הביא קט"אמימן
 להו "דכמ רש"י ובסדור מיכסמע להן "דכסת במה"וו כז( מיהם, על במנים ותקנתיוצ"ל".
 האי-ץ "על רש"י בסהור כנךץ( במגימ. שתקנתי כמו מובא שם השלם הלקמ ובשבלימיכס",
 "דלא במ""וו ככמו( לפנינו* במרדם כמו היא ובשל"ה ובמח"וו המירות" ועל הארין מריועל

 דמילתא" "כללא מלות ליתא רש"י ובפדור במח"וו ל( פרי", מתורת ונמקי לעילוייאאשתנו
 במח"וו לא( למנינו, כמו היא ובשל"ה וכו' האילן" אמירות למיהתם עלמא נהוג "כךוכתב
 במירש"י ועיין שם, "לבן( מ"ד, ברכות ל:ן( הגמן", מרי ועל הגמן על "אחמרא רש"יובסדור
שם,
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 מייהוינהו רחשיבי אילנות אבל האדמה, פרי ועל הארץ על ולומרלנפשייהו
 אפירי ברכות, ]ממכת[ בלומרי מרבותי קיבלתי אני אבל בהו. העץ פריעל
 אפירות בין האילן אפירות בין בעי, קא דקרא פרי אכולהו התים,מאי

 איקרו בשלינהו דלא כמה רכל וכרמל, בקלי ושעורים היטין כגוןהארמה,
 הארץ על כגון פתיחתה, מעין חתים מאי כלומר עליההו, חתים מאי לג(.פרי
 ושערי חיטי ועל תנובתהשהה, ועל הארץ על ורימוני אתאיני העץ. פריועל
 דהיינו המחי*ה, ועל הארא על דאוקימנ]א[ קרירה.. אמעשה דחתים היכיכי
 הארץ על אנן, כגון בבל, בני לן לה( חמדא רב לד( ומוקים פתיחה,מעין
 ויהא זו, בחתימה המקרא פירות כל כולל שהוא כולן ועל הפירות,ועל

 למ]י[חתם ובעי מזון הנעשה קד'רה מ[מעשה ]בר ארצינו. שבח כל עלמשבה
 בתחילה קרירה, מעשה להו עביד אי ודוחן אורז לו( אבל המחייה,על

 כשיפון נינהו דגן מין ולא בקרא, כתיב]י[ לא רהא שלש, מעין אחתברכה בעי לא לבמוף אבל דיימות, כשאר רזייני חזינן דהא מזונות, מיניבורא
 ]בורא[ בתחילה ליה, ואכיל בקליות או האורז את הכומם 'לו( וכןוכוממין.
 )למימר( בעי ואי כלום. ולא ולבמוף בעייניה ואיתיה הואיל האדמה,פרי

 ליה ולית הואול בעלמא, ]במ*א[ )במיא( '*לו( רבות נפשות בורא]לימא[
 עוף או חיה בשר, מיני וכל ם י צ ב ו ב ל ה לן( : ראורייתא קבועהברכה
 בורא ולבמוף שהכל, ]מביך[ בתחילה פת להו אכיל לא אי למ(]ורגים[,
 בתחילה ת קטנל]ו[ מיני כל לט( נינהו: קרקע גידולי דלאו משוםנפשות
 בין חיין בין אכילתן ררר שכן מבושלין, בין חיין בין האדמה פריבורא

 פת הפת, על בליפתן להו אכיל ואי רבות. נפשית בורא ולבמו]ף[מבושלין,
 ה כ ר ב ו ה ז ו לאחריהם[, ]ולא לפניהם ]לא[ לברך צריך ואיןפוטרתז

 רבות נפשות בורא העולם מלך אלהינו הן אתה ברוך )ן( ן* ה י ר ח א לש
 חי " א]תה[ ב]רוך[ חי כל נפש בהן רהחיות שברא מה כל עלוחסרונן
 יחיה ]לבדו[ הלחם על לא כי %ע"( הזה, המקרא על פי]רש[ ע"(העולמים.
 על הרבה ואנשים רבות נפשות ביא הוא ברוך הקדוש כלומר וגו'האדם
 לא אם חיין שאינן חי, כל נפש במאכלים להחיות שברא המאכל]ים[כל
 מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי כללן המאכליםעל
 ]ו[בצלימ* כרישים שומים חזרה ]כגון[ ת ו ק ר י י נ י מ [ ן כ ו ] ( ן ב ) )ונ( :וגו'

 המרדם. בדברי שדהאריך מה אח"ז שם ועיין שם. השלם לקמ שבלי בממר מובא ע"כלב(
 "הא דצ"ל ונראה רש"י במדור ולא במח"וו לא ליתא "לן" תיבת לדץ( מ"ד. בונותלך(
 ברכות *לף( ר"ח. מי' או"ח ובמור תיובתא ד"ה ובתום' ל"ז. ברכות 5ן( וכו'". בבל בנילן,
 הסדור עם"י ותקנתי בעלמא" ~באמירה במח"וו **יך( וכו'. דהכוםם ד"ה תום' שמ ועייןל"ז.
 לףץ4 מ'. ברכות ועיין עפי"ש. והתיקונים קמ"ו. םימן רש"י ובסדור ש" מח"וו לן( שם.רש"י
 ובמדור במרדם כמו לתקן יש שם ובמח"וו בתהלה". מת בלא להו אכיל "אי רש"יבסדור
 סימן רש"י ובסדור שם במח"וו לפן( יעיי"ש. יטלימה שורה המעתיק מן דנשממ שמרש"י
 וכו' בורא ד"ה תומ' ל"ז. ברכות עיין כן( : מ' ל"ה. ברכות ועיין עמי"ש. והתיקוניםקמ"ז

 ובבוארנו השלם באבודרהם יעיין בפרמות זו ברכה ממום לידע והרוצא מ"ו. ברכותובירושלמי
 ה' דברים *כמא( למנינו. המרדם עמ"י לתקן ויש שם וימרי מחזור עיין כה*י( באריכות.שם
 בדמומ והנה עפי"ש. התיקונים ועשיתי קי"ז םימן רש"י ובמדור שם במה"וו מובא כהככ(נ'.

 ל"ה. ברכות ווגיין ירקות" מיני "וכל הגידהוואריטוי
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 עג( להו אגיל ואי מבושלין, ביי חיין בין כלום ]כו[לא פיתא בהן מלפתאי
 בורא ער( העולם מלר אלהינו הן אתה ברוה מברך, בתחילה פת,בלא
 ולבמומ ירקות,מיני

 ה מעש אבל רבות. נפשות בורא לימא בעי א*
 ]ווירמישיילש[' שלש( )ויודמן ג:ה( טרייש כנון מזונות מיני של ה ר י ד ק י נ ימ

 ולאו הוא דמילפת מידי דלאו רעתו, בטלה פיתא בהרי להו אכילאפי]לו[
 בין לעצמןז מזון חשיבי מקום דבכל דלפניה]ם1נ ברכה  לאפקועי  למיניהכל
 הכלכלה ועל המ"יה )ו(על דלאה-יה]ם[ ]ב[ברכה  ומיהו אפת4  לא ביןאפת

  )אבל( קאי המזון דברכת המעורה, בתוך  להו  ראביל כיון ]להו[,מיפטרי
  אי האילן פירות לכולהו הדין והוא פוטרתן, ]ו[היא דמעודה מידי]אכל[
 ותפוחים באגוזים לחמינו ש1מלפתים ]אנו[ )שאינו( כנון פיתא בהדי ו~הואכיל
 )ולאכול( עיקר[, ]:ל  ליפוןן  תורת להם  שאיו  אדם, כל אצל רעתינובטלה
 אלא  פטרה  לא המוציא דברכת  שלפניהם.  מברבה  לפיטרו  הימבו  כלן]ולא
 בעלמא אדמ שום משכחת ואי מילפתי, לא )ו(הני ]וכל[ -דמילפתבמידר
 השלחן על באו  אם ומיהו לו. שומעין ואין הוא משונה אמרינן בהו,)דמילפת
 דכיון קדירה, ]ל[מעשה ולא .לפירות ברכה בעינן לא המוציא ברכתקורם
 ]מה[  אבל .דעתיה המוציא בריך כי המוציא ברכת בשעת לפניורקיימו
 כל  פיורשן  הפיפרתי  את פטר הפת על בירך )נו( דתנן בהדיה,דמילפת
 פטף לא הפרפרת על בירר אבל פרפרת, קרי הפת עמ הבאיםמעשים
  הע]י1קר על  מברך  טפילה ועמו  עיקר  שהוא כל הברל זה  )נז( הפת,את

 אדם של יינו כל )נח( ר]בי[ לן  אמר ]זו[ משנה ומתוך הטפילה, אתופוטר
 הפת חתיכת שריית ]ידי[  )ירן( על  לא~ול יכול היטולחן שעל משקהווכל
 ולא הגפי שרי בורא לברך חייב ואינו בלע"ז* ]שופש[  שופא  )נע( קוריןשכן.
 הוה בחתיכות  הפת  את בהם דשורה דכיון ]הם[. .מימ )אם( נ( אםשהכל
 והוא טפלן ומשקה עיקר פתליה

 כב-
 את ופטר המוציא הפת על בירך

 נהיה ושהכל הגפן ]פרי[ בורא לברך מהייב  לא ]ולעולמ[ 'נ(הטפילה.
 עם בקערה היין את שנותנין וכן :"( בעיניה, המשקה 'טישתה ערבדברו
 שהרי יין אותו על לברך צריך איז הבשי, ]את[ להטביל ]כדי[ 4:"(המלח
 מידי דהא המוצ*א ]ב[ברכת מיפטר כבר ].[הבשר טפכ[ ואותו עיקרהבשר
  ליכרך  השלחן, על שלא טיבול ידי על בשר  אכיל ףאי :נ( הוא.דמילפת
 טפל: שהוא מברכה, יין של טיבולו ופטר שהכל הבשר[ ]על)דאבשר(

 ניאה המעודה, לקינוח הבאות פירות וכן ודה המע בתוך הבא וייןכג(
 שהרי לאחריהם. ברכה נמי צרוכי לפניהם ]ברכה[ דבעי היכי כי רביבעיני
 ומאכלים תבשילימ כנון ודליפתון דמזונא מידי אלא פטר לא המ,וןברכת

 כהדץ( האדמה". מרי עבורא רש"י ובפדור במה"וו כ~ד( מת". בלא "אפילו רש"י בסדורמנ(
  מ"ר. ברכות כהז( מ"ב. ברכות כ~ר( ורמישלש". "מריילא רש,י ובטדור המח"וו. עמ"יתקנתי
 זצ"ל. שלמה רבינו בדברי מצא שכן וה הובא קמ"כ מימן השלם הלקמ בשבלי בםמה(
  מובא *נ( הנכמלת. זו מלה ג"כ סגר ווארשדי בדפום 3( הנ"ל. הסמרימ כל עמ"י תקנתיכמפט(
 עוכל". רש"י בסדור כ~י( עפי"ש. והתיקונים קי"ח פימן רש"י ובמרור  שמ יבשל"הבמחיו
 עשלמומרא" ובמח"וו  "שלשא" רש"י ובסדור וכו' כדי" בלע"ן סלסא "שקור'ן בשל"ה4בא(
 הבשרי על מברך טיבול ע"י פת בלא בשר אוכל "ואפילו בשל"ה נב( לפנינו. במרדפוחסר
 עפי"ש. והתיקונים קי"ט סימן רש"י ובטדור ע"ב מימן במח"וו ננ(וכוע



קפא ו"ל לרש"י המרדססמר

 הן לעצמן הללו אבל פיתן. בהי ללפ]ת[ ללח]מן שצריכין ודגים בשרומיני
 כיצד בפרק הילכתא מוקמינן והכי שולחן. בלי שבאו כמו ורומיןבאיןן
 לקינוה המזון ברכת קודם כלומר מעודה, לאהר הבאים דברים נך(מברכין
 לפניהם ברכה טעונין ומגדים פירות כגון לקינוה( פירות )כנון כו( הפה,כס(

 ברכרש ואין באים, הז לעצמן אלא נינהו[ ]טפילה דלאו לפניהם)ולאחריהם,
 צריכין ולאחריהם פוטרתן. המברך ]שתהאן )שיהא( לברכתן שווההפת
 ר]בי[ אמר כך מתוך כ(( המזון. ברכת בכלל שייפטרו נינהו מזוני מינידלאו
 האחרונים במים ידיו יטול שלא עד הסעודה שבתוך היין לאהר המברךבל
 הבא ליין פוטרו אינו המזון ברכת כה( לאחר הבא ש]ה[יין משובח. זהדרי
 בערב]ין כדאמר]ינן[ הוא. דעתיה ואמוחי בנתיים הפמ*ק שהרי המעודהבתוד
 דעתה אסוהי לא ותו למישתי, אמור וניברוך, הב]ו[ ראמר כיון כע(פמהים
 ולאחר המעודה[ ]שלאהר ק"( איין מברך )לא( ק( אמאי הוי, לאונמלך
 קאי לא זה דיין למדת הא דמעודה. ביין ליפטר הגפן פרי בוראהמזון
 דמעודה )ר(יין כן ואם ולאהריו. לפניו זה על מברכין לכך כלל.אלעיל
 המזון וברכת ליה, פטר לא המזון דברכת דיין כיון .לאחריו מיפטרבמאי
 איין לברך שצריך רואות עיניר הרי אמזונא, אלא אמשקה קאי לאגופיה

 מקודם ימימ וכבר ידיו. שיטול קודם שתייותו כל במוף לאהריודמעודה
 לעינינו לברך עליו והקרנו קנ( רבינו שולחן עלעמדנו

 אח-

 ]יין[ אותו
 הלכ)וח(]ה[ לקבוע לפנינו כתר[ ]ליטול רצה ולא למע'2ה, הלכו ונראהדמעורה
 קן(: ראשו על ברכות לו ינוחו כן העושה כל בפומיה, מרגלא אבללדורות.
 שהכל. מברך פירות, כנון מבושל, ואכלר הי יאכל ל שדרכו כלקד(
 חי ]וכשהוא פחותה. קס( לברכה אישתני והלכתו ]מנדרכו דאישתנידכיון
 כאן גם וצ"ל והמת", הסעודה "לקינוח ובמח"וו רש"י, במדור נ"ה נדץ( מ"א: ביכותנד(

 להו ליתא וכן המ, מיותרים כי הללו מלות ג' את מגר ווארשא בדמום נף( המת"1"לקינוה
 על פמחים( מערבי )תוממות במרדכי גם ומובא רי2"י ובסדור במה"וו כ"ה בד( הנ"ל.בסמרימ
 : ק"ג מפהימ נכן( המזון"1 "לאהר רש"י במדור אבל במח"וו, היא כן נןץ( יעיי"ש. מח"וושם
 עמ"י תקנתי כפא( ה3"י. במפרים ליתא וכן זו. מלה מגר ווארשוי בדמומ המו"ל גםכם(

 כמג( "והזרנו". רש"י ובפדור במח"וו כטבנ( המזון". שלאהר "איין גרס ובמח"וו רש"י,הסדור
 במרדט. שנחסר ונראה דין הומפת עוד כאן מובא ק"כ סימן רש"י ובסדור ע"ג בםימןבמח"וו
 שהוא ומעמ מעמ כל על לברך חייב בסעודה מימ "והשרתה לשתם:חה

 אלא שותה אדמ שאין הוג רשעתא,נמלך שעתא דכל שהכל,שותה
 במעס שתעת,ו כל לממ1ר למים קבע אין למיע הדחק. ידי ועללצמאו
 אמילו ולהברותו ולהשביעהו לתאוותו שותה שאדם "ן אבליאשונה.

 ושתה קמא אכסא דבריך ,כיץ ל"ן. קבע יש אמרן התם א, מ צבלא
 כל למימר דאיכא הי2לחן ע5 קמיה מיא אמילו בתי2ובותע הגדולמי2ולם י נ רבי מסק בר וכ בה, לן לית מעמד באותו ה ברכ א בל וסות כ מאה מילוא

 למים קבע אין דלעולמ וימנא, אכל בריך הכי אמילו עילויה, דעתיהיטעתא
 רב".והמאמר ראה כך דוחקו הצמא אם אלא מרצונה מים ושותה החר אדם אץו

 ובהערותעו הסעודה מחמת הבאים דברים בדע בפרדם לקמן וע"ן ע"א. מ"ו דף כטדרע"בטבע
 במח"ון סףץ( עפי"ש. והתיקונימ קכ"א סימן רש"י ובסדור ע"נ מימן במח"וו מובא כפף(יטם,

 "גרועה", רש"יובסדור



  ז"ל  לרש"י  הפררם_ממוקפב

 האדמהן פרי או העץ פרי או לו, הראויה ברכה ליברך בהכי לאכלוררכו
 שלא ליה אכיל רהא שהכל, מברך חי ואכלו טבושל ליאכל שררכווכל

 לכד שעיקרו האדמה, פרי בורא - מברך ובמבושל בהבי. ליה וטגיאכדרכון
 כרתי )רהיינו מפרש]יןן מברכין דכיצד קו( ובגטרא בישול. ררך ליאכלנבהא
 .ררכן ולפתות בצלים אני ואומר רעתו.. בטל חי שהאוכל]ון כרישיםק((
 ירקות אבל שהכל. ולומר הוא משונה חי והאוכלו במבושל. ליאכולנמי

 חזרת כגון חיין, אלא קח( בשלקות לאכול ררכן שאיש בגמראמוכחינן
 מידי4 ולא בריך לא להו בשיל ואי בהן. וכיוצא שחליים וכרפם קט(ועולשין
 מברך במים והמבשלן בישול. לצורך אלא נבראו לא ערמונים מכרעת.ורעתי
 )אלי4 וקרוב: מברך. ושהכל בעיני, היא משונה חיין והאוכלן העץ, פריבורא
 ם מי פע כ( שמעתיה: לא כי בידי זו ותלויה בחבושין, כן לומר[]אני
 ןשקורין כ"( בדבש "כ( אגוזים השולחן על לפניו שהביאו י ב ר ת א י ת י אר

 פפילה ורבש עיקר אגוז אומר היה כי העץ, פרי בורא עלייהו ומברךיורבעם,
 והאגוזין בישול, זה ואין מהווייתו פרי נשתנה לא בדבש[ שמטוננת פי עלאק

 ו א י ב ה ט3( עליו: לממוך רבי[ ]הוא כדיי אלא עיקי הוי דבש ןבעיניעיקר,
 ביניהם יש אם ורבנן, יהורה רן בה פלינו כג( השו~הן, על פירית ו י נ פל

 דכיון השאר, את . ופוטי תחילה מברך הוא עליו המינין, משבעתאחד
 עדיף, השוב, יהירה רבי )ד(]ו[קטבר לכולן. פוטרת אחת ברכה למניודכולם
 המינין משאר ומחבבו אוהבו האדם ש)ב(לב מה עריף, חביב טבריורבנן
 ים מ .ופע כס( כד(: כרבימ והלכה השאר. את ופומר מברך הואעליו
 בשר או חידוש של בשר. השולחן על כשמביאין כו( ר]כי[ את תי י אר

 ברכ)ה(]ת[ שיבצע קודם שהכל ומברך נוטל בדבש, מטוגנין בצים אומבושם
 ליתן לי ונוח הפת, מן יותר בעיני חביב זה לי ]ואמר[ )אומר(המוציא.

 לו כמ( מביאין ואילו כק( אוהב: אני כאשר קוני את לשבחברכת)ו(]י[

 בלע"ז"י מורשי "כרישין רש"י בטדור כמן( וכו'. משכחת ד"ה בתום' שם ועיין ל"ה: ברכותכמך(
 בלע"ז". "מורש צ"ל ב'" "מירש כתב ובמח"וו וכו', כרתי ר"ה במשנה ט': ברכות 1'וש"י כ'וכן

 "אמיא, במח"וו כמסן( למנינו. כטו לתקן וצריך וכו'" ועולשי, חזרת "יין "אבל כ' . במ""תסה(
 בלעץ"1 כרישין שיחלייס בלע"ז צרמוייל "אמייא רש"י ובטדור ב'". כרישן שחליןצרפיייל
 ר' בתום( ועיין קכ"ב, םימן רש"י ובטדור שם במה"וו מובא ,נ( יוכרפמ", תיבת שםוליתא
 םמ"נ ועיין יעיישיט. וכו' העץ פרי בורא בדבש מטוגן אגוז "וכן ע"ב ל"ה ברכות הטידיהודה
 שהיא עצמו דעת בפרדם כתב זו הלכה בריש לעיל והנה קם"ח. םימן ה"א ואו"ז כ"זעשין
 םימן רברכות מ"ו ובאגודה וכי' טשכהת ד"ה ע"ב ל"ח ברכות תום' ועיין שהכל, עליולברך
 שבלי ובעל יעיי"ש. ברכות מהלכות מ"ג מיימינית בהנהות היא וכן קנ"א מימן ובסמ"גקל"ד
 עליו שמברכין זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי נדבש ואגוז הביא קם"ג סימן השלםלקט
 או המעתיק השטים כאן במרדם עא( בדבש", "מטוננין כמח"וו *ע( יעיי"ש, וכו'שהכל
 שם. רש"י ומדור המח"וו עם"י והוטמתי "בדבש", ער "בדבש" תיבות מן אהת שורההמדפיס

 סימן רש"י ובסדור שם במח"וו מוכא ע:נ( וכו'. בשטרי" אב לו "וקורין איתא במה"וורק
 במה"וו ער( רי"א(. מימן וב"י או"ח בטור בזה המוסקים מהלוקת )ועיין מ': ברכות ו3נ(קכ"ג.
 "ופעם גרם ושמ עפי"ש, והתיקונים קכ"ד, מימן רש"י .ובמדור שם במה"וו עדץ( "מר",סיים
 רש"י ובסדור שם במח"וו ען( השולחן". על למניו "שהביאו רש"י בסדור ען( ראיתי".אהת
 מין ליה מביאין "ואילו רש"י ובםדור וכו'" מרי מן מביאין "ואלו במה"וו ע3ןץ( קכ"ה,םימן



קפג ז"ל לרש"י המרדםממר

 היה שלא רכיון עליו, וטברך חוזי הראשוןן על שבירך לאחת אהרפאי
 ם א ו ט"( ט(: להאי ליה פןר מאן ]ליבא[ טט( ראשון ביכת בשעתבפניו

 היכא קנישטלש ]אובלירשן )אוכלירש( כגון דקין חלות ן. י ק י ק ר ל כ:א
 עליהם מברכין מילה, ברית בלילי עושין שאנו כגון עלייהו מעורתיה.דקבע
 דאחשבינהו דכיון ]הטזוןן ט3( )המוציא( ברכנת[ ולאחריה]ם[ לחם,המוציא
 כיאמר]ינן[ ממש, כלחם ברכה בעי עלייהו מעודתיה עיקר לאמבועי'פיתא
 ברכת עלוי[ . וברך ]מעודתיה עלייהו קבע זוטרא מר טג( טרוקינום.-גבי

 אכיל בעלמא רתענונ אלא מעודתיה קבע לא ]ואי ברכות ושלשהמוציא
 אבל נינהו, המינין ומחמשת הואיל מזונות[ מיני בורא עלייהו מברךלהו
 דלאו טד( הכלכלה, ועל המחיה על אטרינן מצי לא אהרי]ה[ם שלברכה
 אכיל השנו[בע על[ ]אלא לא( )אבל טס( ליבאי, מעדי ולא .הם, מחייהמין
 אכוסם דהוה מידי בעלמא, וירקא מייא כמו רבות, נפשות בבורא ומניאלהו,
 כלוס. ולא ולבמוף האדמה פרי בורא לפניו טו( התם דאמר האורזאת

 הטעודה* מחטת הבאיםדברלמ
 המעוהה מחמת הבאים דברים 3( רבנן דאמר]י[ הא אלתם ש וש"(
 סעודתייהו אבלי וכבר "ג( קמייהו תכא יתיב וכי ג( וכו' המעודהבתוך
 אלא מעודה לאחר אין רילמא או ד( לא, או ליה קרינן מעורתןלאחר
 משונים . אלו פעמים . ששלשה ראינו כך מאי. והילכתה המזון, ברכת]לאחר[

 המעודה, לפניובת.וך והביאוםשדרכןלהביאםלאחרהסעודה ם י ר ב ד ]כיצד[' )כדצ( יהא כאחד. שווה ]הילוכן[ )הולכין( .ואין מזהזה
 ברכה טעונ~ן בפת נאכלים שאינן פירות ושאר וענבים ורימונים תאניםבגון
 וכ]לן להם אוכל והוא כ[פניו שולחן ואפילו ס( לאחריהם. בין לפניהםבין

 ובסדור שמ במה"וו ב4א( "מרו". סיים במח"וו מ44 שם. מה"וו עפ"י תקנתי עפן( וכו'".מרי
 וקנמייל" אובלייש המינין "להמשת מתחיל במה~וו והנה עמי"ש. והתיקונים קכ"ו. סימןרש"י
 ווארשא בדמוט המן"ל מובן( יעיי"ש. וכו" קנ21מירש "אובלירש מתהיל רש"י ובסדורוכו'
 פג( שמ. רש"י וסדור המה"וו עם"י ותקנתי לו מובן בלתי כי להורות קמן כוכב כאןהציג
 מזון מין "דלא רש"י ובסדור הן". מזון ומין נינהו מחיה מין "דלא במה"וו פר( ל"ז:ברכות
 מח"וו עמ"י תקנתי ואני השוכע" אל לא "אבל הגיה ווארשא בדפוס כ4ה( נינהו"1 מהיהומין
 מלת ליתא רש"י בסידור אבל במה"וו, גם מיים כן ב4ז( ל"ז. ברכות כשך( שם. רש"יוסדור
"מו

 עמיעש. והתיקונים נ"ח עמוד הגאונים ובמעשה נמילה. ענין הפרדם בליקומי מובאא(
 והיא לפנינו, כמו היא הפררם ובליקוטי קמייהו"1 יתיבנא "כי במעה"3 ג( : מ"א ברכית22(

 מונקאטש דמום הפררם )ובליקוטי מקמייהו. תכא דסליקו ובהר ע"א מ"ב ברכות הגמראכלשון
 במעה"ג ד( "וצבר". בטעות ווארשא בדמום *ג( "תכא".( וצ"ל הכא" יתיב "וכי בטעותנדממ
 או לא, או ליה קרינא סעודה לאחר המזון ברכת בירכו לא ועדיין סליקו נמי "אי כאןכתב
 לאחריהם" עבין מן ונשמט וכו', תלוייה "שאינה תיבת עד מכאן ליתא במעזיה"ג וץ( וכוי".רילמא



 ז"ל לרש"י המרדםפפוקפד

 שטעונין שולחן מילק' אם שנכן! וכנל! לפניו, ושולחן מעודתו כשגמרש]כן!
 הטזון. בברכת ]ברכתן! . תלוייה שאינה לאחריהם, בין לפניהם ביןברכה

 ריימא כגון המעודה, בתוך הםעודה מחמת שלא הבאיםדברים
 בטלה - ריפתא, ביה נד!אכלי אינשי דאיכנא! גנב! ענל! אנת! מינין,ושאר
 נהמא נד!אכלי טפשאי בבלאי ו( זירא רבי דאמר אדם. כל אצלדעתייה
 בדבש הנעשים דברים ושאר ועצירה חביצה וכגון היא. הלכה וזהבנהמא,
 ז( בהם נאכל שאין מפני טזונות מיני בורא לפניהם ברכה טעוניןוקמח
 פטורה נאחרונה[ )אחרת( ברכה אבל לפניהם. לברך חייב לפיכך לחם:)על(
 חותם כבר המזון ונב[ברכת המחייה, ועל ה)ע(נא[רץ על בהם שחותםמפני
 נואוכל לפניו שולחן יש בין מהן שאוכל זמן כל הלכך הכל. את הזןבהם
 כל מלפניו[ שולחן מילק בין לפניו שולחן ועדיין מעודתו גמר ביןעליון
 ם י ר ב ד מ( : לאחריהם מברך ואין לפניהם מברך המזון ברכת בריך שלאזמן

 בשר כגון המעודה בתוך נלפניו! והביאום ודה. המע מת מח םהבאי
 לפניו הביאום מעודה דלצורך כיון ירקות וכל בישול וכל ובצים ומלוחודגים
 ברכות להרבות רוצה ואם לאחריהם. ולא לפניהמ לא ברכה טעוניןאינם
 ולא לפנינה!ם לא יברך לא המוציא בירך אבל המוציא. ברכת סודם'יברך

 -הפת. את בהן ללפת מטוכה, אילו על דעתו שהיה ודווקא ס(לאחריהם.
 ברכה טעונין המעודה בתוך אחר עניין טהמת או מאהובו לו נזדמנואבל

 שוותופוטרות שברכותיהן דברים שאפי]לו1 טעם, מה לאחרינה[ם. ולאלפניהם
 מינין לפניו היה י"( ותנן אחת. בבית י( לפניו ]שהיו[ )וה~ו( דוקא ,ו אתזו

 וחכמים מברך, הוא עליו שבעה ממין ביניהן יש אם אימר יהודה רביהרבה
 קמיה דאיתנין קאמר לפניו היו שירצה. מהן איזה על ]מברך1אומרים

 פוטרות דאמרינן ה.כא וכל וכו' וזית צנון לפניו הביאו ]וקאמר1)דקאמר(
 עליו ובירך אחר מין לפניו היה אם אבל לפניו. כולן דהיו דוקא זו אתזו

 ששנידם פנ*[ ע]ל1 אנ-1 עליו דעתו היה שלא א]חר[ דבר לו נזרטן כךואחר
 פפא רב אמר י3( הילכתא. וכן השני. על ומברך חוזי אחתברכה

 הסעודה ]בתוך[ )לתוך( ה ד ו ע ם ת מ ה מ ם י א ב ה ם י ר י-ב א ת כ ל יה
 הרנילים דביים כלומר, יג( לאחריהם. ולא לפניהם לא  ברכה טעוניןאינן
 והביאן ותבשיל ודגים בשר כגון הפת, את בו ללפת ליפתן מחמתלבוא
 היו שלא פ]י[ ענל[ א]-1 הפת. על שבירן לאהר המעוד]ה[ ]בתוך[)לתוך(
 בריך דכי לאחריהם. ולא לפניהם לא ב-כה טעונין אינן ברכה בשעתיד(
 את ופוטר עיקר פת ליה והוה בריך הוא ליפתן דליתו פ]י1 ע]ל1 א]-1לו(

 מעה"נ ון( "על", תיבת שם המרדמ ובליקוטי במעה"ג ליתא ן( ט"ז, ביצה ו( אחריהם",ל"בין
 ובמעה"נ ובו', אלו" על סמוכה דעתו שהיה "ודווקא המרדמ בליק-ומי ט( שכם. המרדסוליקוטי
 ולא עליהם דעתו היה לא אבל ודגים, ובשר וירקות בישולים אלו על דעתו שהיה"ודוקא
 לו. נזדמנו טעודה ובתוך מהן ממולקת דעתו היה סעודתו ובשעת מעודתו, למני בביתוהיו

 אחד". "בבית הפרדם ובליקוטי אחת" "בבת במעה"נ י( וכו'": טעונין עליהן בדעתו הידהולא
 סימן רש"י ובסדור נטילה ענין המרדם בליקוטי גם' והובא מ"א: ברכות י:כ( מ': ברכותי14(
 שם ובתום' מ"א ברכות רש"י עיין ינ( עמי"ש. והתיקננים מ"מ, ומימן ט"ח סימן ובמח"ווק"ד

 כטן( דהשולחן". על היו "שלא מה הגיה מעה"ג המו"ל יד( כ"ו, טימן פ'ו ברכותובראום
 שם, המרדם בליקומי היא וכן וכו'" לימתן דליתא אדעתא בריך "דכי רש"יכסדור



קפה ז"ל לרש"י הפרדםפפר

 דברים כלומרן ה. ד ו ע הם ך ו ת ב ה ר ו ע ם ה ת מ ח מ א ל שדטפילה:
 )לטעורה( אותם ואוכלין ליפתןן שאיננון הסעודה מחמת לבוא דרכןשאין

 לאחר הסעודה בתוך ובאו וטרגום ומימני דיימא כגון יז( לשביעה]בסעודה[
 וליפתן וטפילה הפת, לפני באו ולא הואיל לפניהם מברך הפתל עלשבירך
 וברכותיהן בנהמא[, נהמא ]ראכלי טפשאי בבלאי המ יז( זירא כר'ליתנהו,
 בברכת ומיפטר נינהו מזון מין דהא לאחריהם, מברך אין אבל שוותאינן
 על בירך יח( כדתנן פוטרתן, פת המעודה קודמ באו[ ]ואם אבלהמזון.
 ]ה[מעורה לא"ר הבאים דברים המזון: ]ש[לפני הפרפרת את פטרהפת

 ולא אדם, כל אצל דעתייהו בטלה ליפתן עשאן ]ו[אפי]לו[ כ( זיינו,ילא נינהו ליפתן דלאו לפניהם יע( ולאחריהם, ]לפניהם[ ברכה טעוניןמנדים, ומיני פירות ]מיני[ כגון המזוןן ברכת לפני סעודה לקינוח לאוכלןשרגילין
 בתוך יין להם בא פוטרתן, ]פת המעורה לפני הביאם אם מיהו בפת.מישטרי
 שאין לפי *כ(, בברכות מעמא כדמפיש לעצמו. מברך אחד[ כלהמעודה
 אינו לפיכך לה. מתכוין ואינו הברכה לאהר אמן לענות פנוי הבליעהבית
 : מי' כנ( הלכה. ובן ויצא. אמן יענה נתכון ואם כ"( הבירו, בברכת.יוצא

 אחת 'פעם שומע: ודעת משמיע דעת בעינן הברכות כלכג(
 היין, בברכת נתכוונתי ולא הכנסת בית בהבדלת הבדלה ידי לצאתבאתי
 : דייך הבדלה בברכת ונתכוונת הואיל ר]בי[ ליואמר

 פעם כל על מברך פעמים מאה אפילו במעודה מים השותהכל(
 שיכול בפחות אם כי מים ששותה ]אדם[ לך שאין ופעם פעם כלעל כנמלה שהוא לפי במים, מעודתו וקובע יין לו שאין פ]י[ ע]ל[ א]ף[ופעם.

 *כו( ממנו: דעתו ולהרויח עצמולהעמיד
 כ(( היין בברכת כו( מברי לומר ם ד א י נ ב ן י ל י נ ר ה מ לכה(
 ממתינים כט( בתחילה מסובין אדם כשבני כח( לפי להמוציא. רבותייומרשות
 ושואלים ל( דברים ומדברים השולחן על שיתעכבו *כט( ]המעודה[לצורכי

 ובאו לד' מיטני לג' טרגים לשנים א' הלקא ומיפני, טרגום הלקא "כנון הפרדם ובליקומיטד(
 ףס2( מ"ב. ברכות יךן( מ"ז. ביצה ין( ~סיסני". ליתא רש"י ובסדור וכו'". הסעודהבתוך
 והא הרב אדוני "והקשה כ~ין כתוב הפרדם בליקומי כו( זו. לתיבה השמים ווארשויבדפום
 בסידור כנא( מ"ג. ברכות "כנ( זיינו. עד זיינו מן והיטמימו זיינו". מילי דכל היא טסוקההלכה
 בסדור מובא כננ( אלממה. ולא אלמעלה קאי "מר'" מילת כנ:נ( תיבות. ה' להך ליתאוש"י
 ובמה"וו וק"כ ע"ה ובסימן ק"ז פימן רש"י בסדור ועיין כנף( מ"מ. טימן ובמח"וו ק"ו סימןרש"י
 דף רע"ג מטדור נובע והיא ס"ג. בהערה הפירות ברכות הלכות לעיל העתקתי אשר נ"דטימן
 רש"י במדור *כנף( וכו'. א"ה ד"ה : מ"א ברכות תום' ועיין קע"ד סימן או"ח טור ועייןט"ו
 ובשבלי נ"ח עמוד הגאונים ובמעשה ברכות בענין הפרדם בליקוטי מובא כנףן( "מר".טיים
 ובהגהות וכו' הואיל ד"ה מ"ג. ברכות תום' ועיין עמי"ש. ותקנתי ק"מ, סימן השלםהלקט
 מ"ו ברכות וברא"ש המזון ברכת הלכות ריש בו ובכל מ' אות ברכות מהלכות פ"7מיימונית
 "סברו ובמעה"ג היין" בברכת טורי, "סברו בלק"מ כן( קע"ד. סימן או"ח ובטור ל"דסימן
 ווארשוי(. בדפום היא )וכן "שכשבני". במעה"ג כןק( "וברשות". במעה"ג כנן( המזון".לברכת
 ובשל"ה ובמעה"נ עוממתינין" בלק"פ כנם( וכו'". כשממתינין בתחלה שהמסובן "למיובשל"ה

 ואיש רעהו אל איש דברים "ומדברים במעה"ג ל( "שיתערבו". בשה"ל *כנכם("כשממתינין".
 וכו'". לכך כלום הברכה אל טבינין ואין אחיו-אל



 ז". י"--, ו: :י~"'ו"י-קפי
 /. אהד ,לכות,

 להזכירם ל"( צריך לכך המברך, אצל נני,:ן, ם ' דע. ואין *.ן-
 שעכשיו ויודעין *5כ( כששתו אבל 5כ( 71ברכה1 אל תביט *5"( להטולומר
 אצרר נכונה דעתם כולם ברכה, 5ו( ירים לנמילת שתבף נג( דמוציא"בויך

 מישותכם. אם כי תבינו כלומר מברו, להם לומר צריך אין , אליו,ושוטעין
 יאכלו שלא כולם יורעין מיר אהרונים מים ידיהן ונומלין כשאכלו כןוכמו
 ואין הברכה אל כולם ומכינים 5ט( המזון ברכת מברכין מיד אלאיותר
 ידיהם, ונוטלין כשאכלו. כן וכמו 5ו( מרשותכם, יאמר אם כי להמבירםצריר
 ביניהם 5ן( דברים לדבר רעהו אל איש יפנו מיד לב-רך וכשיתחילמים,
 מברי. המזון ברכת בכומ ]לומרן צריך לפיכך הברכה בממיים מרנישיםואינם
 למה אומר הזקן קלונימומ ר' הרב אבל 5ח(. ]הבחור[ קלונימומ ר'מפי
 )המוציא(. )ונ( שאחד ע"( לפי לכום ומברי להמוציא מרשות ע( אומרים5ל(

 שהוא מהם רשות לימול )נד( לו ויש עג( הממובין כל חובת ירימוציא
 המעודת בתור אבל ברשות, לוטר צריך הלכך ננט( חובתן, ירי להוציאורוצה
 מברך ואחד אהד שכל ")כס( אומר,אינו

 פנוי, הבליעה בית שאין לעצמו .
 מתחלת. רשות נמל שככר מברי אם כי לומר צריד אינו ברכה של בכוםונם

 חובתן ידי לכו( שיוציאם הוא ראוי ומונר הפותח ומשום בהמוציא,מעורה
 משום מברין היין על אומרים למה שמעתי ואני אחר. ולא המזוןבברכת
 לעולט קללה ]הביא[ )מביא( שהיין לפי זצ"ל יהודה בר יצהק )נן(רבינו
 אוטר כן על כנען, ]על עח( קללה ויצאה הימינו שנשתכר נח בימי'לנז(

 ןןבן* "תכינו", בפעות ווארשוי בדמומ *לא( "להטבירמ". ובמעה"ג ובשל"ה בלק"פלא(
 גורפ אלא כן ליתא במעה"ג לג( והבדלה". קידוש "כששתו בשבל"ה *לבכ( "אלא",במעה"ג
 כן וכמו יאכלו ושלא שאכלו כולמ ברשותכם אם כי תבינו ואצל"ל לשם מבינין "כולםכאן
 ידיהם" "ונומלין תיבת על מכאן ליתא בלק"מ לרן( מעות, והיא "הטוצ'א" בלק"ם לך4(וכו'".

 לברך "וכשיתחיל כתב ואחגכ "מרשותכם" תיבת עד ומבינימ( )וגרם איתא ובמעה"גובשל"ה
 המעם- עוד שנכמל מים" ידיהם ונומלין כשאכלו כן ."וכמו התיבית בפרדם למהוק וישוכו'

 במעה"ג לד( הקודמת. בהערה מ"ש עיון לן( בזה. הרגיש לא ווארשא דמום ובמרדממלעיל*
 איתא ובשל"ה ובלק"מ ומעה"ג, ושל"ה לק"ם עם"י הומפתי לה( "בינותם". ובלק"פובשל"ה
 במעות בלק"ם כה%4( רבותיי". "ברשות במעה"ג כמ( "אומר"1 ובשל"ה בלק"פ למן( "ז"ל".עוד

 טוצ,א". "שאחר וצ-ל במעה"ג. ליתא וכן נכמלת, הוא כי למהוק צריך זו תיבה כןב("שאחר".
 במעה"ג בשל"ה כמך4( וכו'". לו ויש המוציא בברכת המסובין "כל ובשל"ה במעה"גמג(

 צריך אין "ומברי מיד בשל"ה אןתא ואח"ז "ןברשותן" הוסיח ובמעה"ג בשל"ה כהךק("ליקח",
 לאכילה דעתם אלא דבר בשום ולא באכילה לא עוסקין ואינם פנוי הבליעה בית שהרילומר

 צריך הוא למיכך באכילה ועוסקין מנוי הבליעה בית אין לאכול וכשמתחילין ידיהםמישנמלו
 הרשיהר שכבר למי מהן ליקח צריך אינו ורשות חובתן ידי ויצאו אמן שיאמרולהטבירמ
 במעה"ג היא וכן אחר" ולא הוא נם י"ח שיוציאם רצונם כן וכמו המוציא בברכת י"חלהוציאמ
 בלק"פ לתקן יש כמי( "ידי'. תיבת חסר בלק"מ כמ4( מ"ב: ברכות *כמןן(בשינויים.

 ולהוסי-

 "יהודה שם לתין קמ"ג עטוד להאורה במבואו רש"ב ומעה יהודה". בר "יצחק ולכתובתיבת
 לפנינר ונשמפ ושבל"ה ומעה"ג לק"ם עם"י הוטפתי במח( נח". בימי "והזק בשבל"ה"כמי( שמי בשל"ה היא וכן יהודה". בר "יצחק איתא למנינו דבפרדם במרדמ, שהוא כמו יצחק"בר

 ,קללה". עד "קללה"מתיבת



קפן ז"ל לרש"י המרדםמפר

 ובדעתכם עט( לעולם הללה[ שהביא מדבר לשתות שדעתי תבינו כלומרמברו,
 להשיב אדם בני רגילין כז ]ו[על כלום, לי יזיק שלא ואולי לשתותן אתםגם

 היזק ' לשומ ולא שתייה[ ]אותה לך יהיה להיים כלומר כ( לחיים,אהריו
 רשות. נוטלין המוציא עלאבל

 פי]רש[ זיקא/ בהדיה דאיכא מאז ה*ומ, פגימת לעניין ה יל שאכ"(
 פנימה א"קרי מינהון שתי אי כלים, מיני פי]4ש[ גיבא, או נטלא אוחמת
 בורא לעניין לאו לא, אי עליה בריך אי משתי היר ]דכי[ 'כ"()דבא(
 רטעם דהיכא המזון וברכת והבדלה קירוש לעניין אלא איירינן הגפןפרי
 ולא כנ( מקדשינן ולא פגימא איקרי נמי חביתא מן או ולגינא כמא מןליה

 איקפד רבינא כד( דקאמר עלה, מ,מנינן ולא כג( מבדלינן ולאמברכינן
 אשי רב בר מר פגימה, אחצב]א[ קפיד אידי דרב בריה שיטת רבאכמא,
 אפילו אלא מקדשינן דלא פנימה אחמרא מבעיא ולא פגימה. אחביתאאיקפד
 ורקידושא. דברכתא כמא ביה מזגינן דלא כה( פגימהאמיא

 נטילה. לעניין"י(
 ידיו ליטול צריך ידיו/ ונוטל- הנפנה שלמה, לרבינו תלמידים ו ל אש
 יעקב .~בינו את שאלתי כך אני אף להם, אמר לאו. או לאכילה אחרתפעם
 אש. הראשונה על ולברך ]וליטול[ ולחזור ליטול צריך כ( ואמר, יקרבר,-
 אהת נטילה לי מבירא אבל ידים. נטילת על ]ה[שנייה ועל הארם אתיצר
 ג(. דרב מהא לדבי וראייה ולכאן. לכאןעולה

 כלי לו ואין במפינה שהולך מי ,צ"ל יהודה בר יצהק ר' רה הו וד(
 ה:איל .דים נטילת על טברך :אינ: ודו, בנהר ידיו שופף לאכול:רוצה

 "והלואי ובשל"ה וכו'"1 כן על כלום לי יזיק שלא אשתה, אתמ גם "ובדעתכם ג במעהנהט(
 לחיים" "כלומר תיבת השמיט ב5ק"מ נ( 5מנינו, בפרדם לתקן יש וכן וכו'" כלום לי יזיקשלא

 הגיה ווארשוי בדפום ~נא( עמי"ש, ותקנתי נ"ז עמוד הגאונים במעיטה מובא נ~י(בטעות,
 המזון. ברכת מברכינן "ולא במעה"ג נג( מכרכינן", "ולא תיבות ליתא' במעה"ג נננ("דבעי"1
 אלעיל, מכאן מברכינן" "ולא תיבות במרדם שנשמטו ואמשר הקודמת בהערה ועייןעלה"1
 המרדם. עפ"י שם לתקן ויש ולברך" דקידו,סא כםא "למימזג במעה"ג בה( ק"ו* מסחיםנד(

 בל ובש נ"ו* )עמור מ"ב מימן הגאונימ ובטעשה נטילה ענין המרדם בליקיטי מיבא א(9
 ובסדור ל"ה עמוד במח"וו בקיצור בזה ועיין עמי"ש. התיקונים ועשיתי קל"ה סימן השלמהלקט
 וכדברי וליטול לחזור צריך "דאין יקר בר יעקכ רבינו בשכס מובא שם רק ק"ב. מימןרש"י
 אם לרש"י שאלו זה את הביא קם"ה סימן או"ח הטור וגם ולכאן"1 לכאן עולה נטילה-רבי
 הקודמת. בהערה עיין בכ( עכ"ל. המרדמ בממר שכ"כ שם הכ"י וכ' פעמים ב' ליטולצריך
 : ק"ו בחולין והיא וכו'". שחרית ידיו אדם נוט5 רב ד~ימר הא עכי שמ הלקט בשבלינ(

 "מהא המרדמ מ"ש על שכ' כ"ז אות מהרש"ה ביאורי בהנהות כ"ב מימן רבתי בתניא)וראיתי
 יעיי"ש וכו' ולכאן לכאן עולה היין דברכת יקנ"ה : ק"ג פמהים רב דאמר מהא פירשורב"
 שם במעה"ג ו*( ק"ו:( בה51ין דרב אהא דקאי במירוש שכתב לקט השבלי את ראהגלא.

 ק"ו. חולון ועיין קל"ג מימובשל~ה



 ז"ל לרש"י הפרדםממרספה

 לברך שצריך חכמים תיקנו נטלה *ד( שם )ו(]ד[על הכלי, מן נוטלואינו
 פעם שכל הורה עוד ו ידימ. שטיפת על. ס( מברך אלא ידים, נטילתעל
 ידיון ]את[ נוטל לגדולים בין לקטנים בין רגליו את מלהמך שחוזריןופעם
 הכנמת לבית ללכת ידים כשנוטלין אבל האדם, את יצר אשר לברךצריך
 בנקייות תורה ללמור כרי ידיו נוטל[ ]או )נוטל( ]צרכיו[ )צריכי( עשהולא
 ןללמד לתפלה ידיו ליטול שצריך חכמים תיקנו שכך ידים, נטילת עלמברך
 תורה ללמוד ד וט שע כ ו ו( ישראל: אלהיך לקראת הכון "ס( שנאמרתורה
 קורג אלא הכנמ]ת[ בבית התורה ברכת מברך אינו ושוב התורה עלמברך
 ברכה. בלא קרבנו]ת[פרשת

 הנהר מן או הצינור שן לאכול כדי ידיו ליטול אמור וששחלתם,((-
 לברך יריו ליטול רשות שג,ין י]דים[ נט]ילת[ ע]ל[ לברך .המעיין מןאו
 או **ן( והל]א[ה, רביעית שמחזיק בכלי *ן( ידיו על מים שופך אםאלא
 שזורק מי נמי אי ידיו, על ושופך ארכובותיו בין ]הכלי[ עצמו הנוטלעושה
 ידיו, בשתי ומקבלו למעלה מים רביעית שיעור יריו בשתי או אחתבידו
 בלא רוחא אבל לברך. אמור הכי ובלאו ידים. נטילת על מברך זההרי

 *ח(, אפי]לו[ חמים ומים ח( וגו'. תשא לא משום עובר סברך ואםברכה.

 לברך. אמור ידיו על הכלי מן שופךאחר
 ]שם[ על י( בתשובותיון גאון האיי רב פירש יד~ם, לת נטיל(
 וינשאם.. וינטלמ *י( כמו רחיצתם ]ל[אחר למעלה ידיו את, להגביהשצריך
 את להגביה צריך הראשונים מים רב אמר אשי בר חייא רב י"(דאמי
 חוץ מים יצאו שמא למטה יר1ו להע~פיל צריך אחרונים מים למעלה,ידיו
 הפרק, עד בראשונ]ה[ ידים ונטילת י3( הידים. את ויטמאו ויחזרולפרק
 בלשון אומר שהוא ]ו[מה *י3( הזוהמה. עד באחרונ]ה[ ירימונטילת

 נטילה-
 הימנו שנוטל הכלי שם על הוא זה ר]בי[ אומף נשיאה, בלשון אומרואינה.
 אנפק יג( כדאמר]ינן[ ]לוג[ רביעית הפחות לכל מחזיק והוא כך.ששמו.
 נוטלין ]מרביעית[ -יד( .רבותינו ושנו תורה. של יביעית היא אנטלאנבג
 לשנים. -ואפי]לו[ לאחדלידים

 מרדכי עיין ךץ( שמ. ובהערותינו לקמן במרדמ ועיין "נמילה"1 בטעות כתב ווארשא נדמוםיף(
 במרק רשב"א ועיין הברכה. לשנות דאין בנימין ר' דעת מביא שמ ובשבל"ה דברים. אלופרק
 לביהכ"נ וכשהלך וכו' זצ"ל "שרש"י כ"ב מימן ח"א או"ו . עיין ד( י"ב, ד', עמוט ףץ( הבשר,כל
 שמחזיק "בכלי צ"ל *?( .נמילה, עניין הפרדמ בליקוטי מובא י( ונו'", בתורה ומברך הוזרוכו'

 חולין עיין וץ( מ"ה. מ"א, ידים "*ן( ק"ז, וחולין מ"א פ"א ידים משנה והיא הלוג"רביעית
 הפררמ בלקוטי הובא כמ( "אחד". שם בלק"ם *דץ( וצ"ע. וכו' האור חמי ד"ה שם ובתוס'ק"ו.
 ותקנתי מעודה. ה' ריש ובמנהינ ק"ב, מימן רש"י ובסדור כ"ב, מימן רבתי ובתניא נטילהעניין
 יהבן שהנהתי מה ולפי מירושה ידע שלא "על" תיבת מנר ווארש~ו בדפום י( שם. מיעל

 ק"ו. חולין ףןכ( וכו'. שינביה ד"ה שם רש"י ועיין : ד' מוטה י4י( ט'. מ"ג, ישעיה "ף(היטב.
 שמ. פרדס ובלקומי ק"ב. טימן רש"י ובמדור ס"ז סימן מח"וו עיין "ף12( שם. פירש"יועיין

 ק"ת הולין 9ר( שמ. ותום' הרשב"מ במי' ועיי"ש : נ"ח בתרא בבא יג( מיהמ. עלותקנתי



קפט ז"ל לרש"י המרדםסמר

 ברכות* עביין"(
 על מברך כשהיה צריכין. אנו וללמוד היא תורה הגדול רבינו ג ה נמ
 מברך היה קידוש בשבת 3(הגפן

 לאהר ואהת הקידוש על אחת ברכות, גן.
 היין על מברך לעולם המזון[ ברכת ]ולאחר המזון, לברכת ואחתהמוציא
 ועל היין על ג(, מזון( ברכת לעולם טזון ברכת )ולאחר ברכות, ג'מעין
 והנחלתה שרציתה ותורה, ברית ד( ורחבה, טובה חמדה ארץ ועל הגפןפרי

 ורהם עליה, לך ולהודות ה( מטוב)ך(]ה[ ולשבוע מפריה לאכוללאבותינו
 בימינו במהרה קדשך עיר ירושל]י[ם ובנה מקדשך ועל היכלך ועל עמךעל

 אתה ברוך ובטהרה בקדושה עליה ונבר]כ[ך מטובה ונשבע מפריהונאכל
 המחיה על בבישול, בקדירה מינין ה' ועל הגפן. פרי ועל הארץ עלה'.
 המהייה* ועל הארץ על ה' אתה ברוך וכו' חמדה ארץ ועל הכלכלהועל
 ועל העץ על ה' אתה ברוך העץ פרי ועל העץ על מיניזן ז' ועל*ה(
 העץ,פרי

 של טאכל לפניו' כשמביאין קלונימומ, ר' רב של מנהגוכך
 מברך לר'פות הורין רבנן כל מלמולץ, הקרעין ו( וור]מ[שילש ושלטרייש
 ואהר הכלכלה, ועל הטהייה על שלש מעין כך ואחר מזונות, מיניבורא
 המאכל ק( ) מביאין היו לא אם אבל המזין. וברכת המוציא ברכת מברך]כך[
 מכרך הטאכל לו טביאין היו כך ואהר ימוציא, תהילה שמברך עדהזה
 מאכל מיני כל פוטרת פת ל( דאמרינן דהאי ליה מבירא דהכי שלש,מעין אהת[ ]ברכה ]ל[אחריו מברך ואינו בתחילה מזונות מיני בורא )אהריו(מ(
 וכששווזה פוטר[, ]אינו שלפניו מברכה 'ט( אבל שלאהריו, מברכההיינו
 היה ה ש ע מ : בדברו נהיה שהכל מברך משקין שאר וכשטביאיןלאחריו, מברך אינו המעורה אברבתוך שלש, מעין לאהריו מברך כמעודה שלאהיין

 ]ד[שכר ונמצא בכומ הוא היין שמברך בזמן כסבור קידוש, אהרשבירך
 כלום, )ו(לא ראשוי וקידוש ]אהר[ קידוש לעשות והצריכוהו]הוא[

 יקדשן לא ]קודם[ ידיו נטל י( וןז גא עמרם רב אמר[]והכי
 נטיל)ה(]ת דצריך הוא ופת הרוה. מגמי זה הרי לפירות ידיו הנוטלי"( ראמריק הכמא[ בבית, נגע בשלא ידים נטיל)ה(]ת צריך אין דיין טעמא,מאי

 "בשעת נמעה"ג בנ( קפי"שי ותקנתי נ"ז עמוד ברכות עניין הגאונימ במעשה מיבאא(
 במעההג והנה לו. מובן דבלתי לאמור קטן כוכב ווארשוי בדמוס המו"ל הצי3 כאן נ(קידוש".
 המרדם. מספר נם למחקם ויש המזון" ברכת לעולם המיון ברכת "ולאחר תיבות הנךליתא
 כמו שמ לתקן ויש הדברים משוצשים במעה"ג דק( ותורה"+ "ברית תיבות במעה"נ ליתאד%(

 ךץ( טרייש"1 "המאכל במעה"ג ד( "מברך". תיכת עד מכאן ליתא במעה"ג ר( למנינו.בפרדמ
 בדמום ~כן4 : מ"א ברכות ס2( שם. במעה"נ המו"ל סגר וכן זו, תיבה סגר ווארשא בדמוסגמ

 ווארשוי דמומ רע"ג בסדור הוא י( -שלמניו". מברכה לא "אבל עצמו מדעת הניהווארשוי
 והכי יקדש, לא ידיו נטל "אבל התמ איתא יהכי י"ז. מימן ה"ב ירויטלים ובדמוס כ"ו:דף
 ק"ו: פסהימ ועיין עמי"ש. ותקנתי וכו'" -טעם מה היין על יברך לא ידיו נטל עמרם רבאמר

 מימן ליק דפום הגאונים ובתשובות וכוי נטל ד"ה שם ובתוס' וכו' נטל ד"ה שםוברשב"ם
 ק"ו. חולין י~ו( ת"צ. ט4מן ר,ט"י ובמדוףנ"ז



 ז"ל לרש"י הפודםממוקצ

 אפת. לבו[ ]ושם ריה( )ושרי היין מן דעתו עקר יריו דנטל וכיוןירים[,
 יקדש. לא נטל אם לפיכךינ(

 התלויות מצוות עשר כנגד והם תיבות, עשר לה יש חם הל ברכתיג(
 תיומה, חלה, ]ו[פאה, שכחה לקט כלאים, זריעת תחרוש, לאבתבואה,
 4יג( שבתהילים, זה שבמקרא תיבות עשר וכנגד שני. ומעשר ראשוןומעשר
 הארץ[ טן לחם להוציא האדם לעכ~דת מעשב )ו:י'( לבהטה חצירמצמיח
 אלו. עשר בנגד בעשראצכעות לבצוע _ צריךולכן

 יטמואל דרב בריה נימינם[ רב דטר מעומיה אמרן הכייך(
 טקמלה דטאכלנו אלהיע נברך לומר, למברך צריך ומזמנק  עיטרה  היהדכי
 יק( לה', יטירו יו( דכתיב טעמא, מאי לאלהינו, ]נברך[ לומי מיבעןולא
 ברכו יח( דכתיב אשבחן ברכה ]וגבי[ )וגם( בלמ"ד. לה,, זמרו י(( לה',גדלו
 הלכה. וכן בלמד. אשכחן ]לא[ ברכד כ( ה'. את דור ויברך יט( ה',את
 אחר. בעניין למימר מצי לא דהתם תיקשי לא לה', אתם ברוכים כ"( דכתיב, והא'ל(

 כנ( ורבנן. אליעזר ר' פליגי במיא, מזיג דלא א ר מ והדין.היין
 אומרים וחבמ*ם אליעזר רבי רברי מים לתוכו שיתן ער היין על מברכיזאין

 עליו מברכין אין מים לתיכו נתן שלא בזמן הוין רבנן תנו .כנ(מברכין,
 בורא עליו מברכין מים לתוכו נתן לירים. ממנו נוטלין ואיז הגפן פ=יבורא
 ממנו נוטלין אין מים בתוכו נתן שלא בזמן לידים. ממנו ונוטלים הגפןפרי
 הוא, דמ'טקה  מים  להובי  נתן  משקה. רלאו  אליעזר לר' לרה דמביראלידים
 נוטלין וא*ן הנפן פ-י בורא עליו מברכין כך ובין כך בין אומריםוהבמים
 לירים ממנו נוטלין וא*ן הוא. דמשקה הגפן פרי בורא עליו מברכיןלירים,
 בכומ  אליעזר לרי חבמים מורים חנינא ירבי יומי רבי אמר כל( הפמר.מפני
של

 ניכר טעמו אין מים לתוכו נתן דלא . רכיון המובחר, מן מצוה בעינןאושעיא רבי  אמר טעמא מאי מים לתוכו שיתן עד מברכין שאיי ברכ"
 מים לתוכו נתן שלא עד דאמרי כרבנן והילכתא "כס( הוא. ולאוכס(

 רע"ג. דברי על המחנר הוממת דהיא ונראה רש"י בסדור ואיתא .בסדרע"ג ליתא מכאןינ2(
 ! ל"ח ברכות ובתום' קמ"א מימן השלם הלקמ ובשבלי ת"כ מימן רש"י במדור מובאיג(

 או"ה במור ועיין פ"א מוף הלה מירושלמי- והיא רכ"ד מימן חלה ה' ובאו"ז וכו' והלכתהד"ה
 יך4( י"ד. ק"ד, תהלים *יג( שכ"מ, מימן והרקח הכלבו את שהביא קם"ז מימן שםובכ"י
 רב דמר "משמיה במעות )שם המרדם ובלקומי נימים"(. )"דמר צ' סימן ריט"י במדורמובא
 בלי נברך, ד"ה ע"ב מ"מ ברכות בתום' וטובא נימי",( "רב וצ"ל שמואל" ררב בריהיומי

 וכן בתום' שם שכתבו דמה ג' הערה קמם רש"י למידור בהגהותיו רש"ב )ומ"ש שמוהזכרת
 עכ"ל התומי חכמי למני כן וקיה למנינו רע"ג במדור מזה זכר אין עמרם רב בסדרממורש
 ושם אוקממורד( בעיר אשר הממרים מאוצר )מכ"י ירושלים דמוס רע"ג למדר זכינו עתההנה
 וצ"ל שטואל" ררב בריה ביבי דרב "משמיה ס"א סימן במח"וו גם והובא קמ"ב. בדף כןאיתא
 י"ב. פ', תהלים ין( ד'. ל"ד, תהלים כןן( כ"א, ט"ה שמות כןן( ניסי". "רב למנינוכמו
 מירושיהן. ידע דלא הדברים עירבב ווארשוי בדפום כנ( כ"מ. דה"א יכן( א'. קל"ד, תהליםיךן(
 ברוכ.ם כתיב הא ,ק"ל כ' שם למח"וו והממרש הנ"ל. הממרים ובכל במדרע"נ ליתא זה4כ(
 מה במילואים הפרדם ממר במוף וע.ין עכ"ל. בזה" שעמד לרש"י במרדם ומצאתי לה'אתם

 ד"ה מירש"י שם. ועיין ? נ' ברכות כ2ג( נ'. ברכות כננ2( מ"ו. קמ"ה תהלים כנא(שכתבנו.
 בה"ג  *כנה(  הוא". משקז ולאו "צ"ל כוק( שם. א'.כנך( אות שם הגר"א ובהנהות וכו'ונופלין



קצא ז"ל לרש"י המרדםממר

 גנב[ ענל[ ואנף[ לידים. מטנו נוטלין ואין הגפ, "רי בורא עליומברכין
 כר' 'בפת צורכו כל אדם עושה שמואל דאמר הא אזלא כמאן כו(ראמרינן
 אבל מאימ דלא במירי מ]ילי[ ה]ני[ כשמואל, הלכה לן וקיימאאליעזר,
 אליעזר ר' דגרסי ואית כ(( כרבנן. הלכתא אמי ורוקא לא. דממאימבמידי
 כום, מזיגת כדי יין המוציא כח( להפמד. חייש דלא לירים, ממנונוטלין
 ל( יפה, כום מאי יפה, כום[ מזיגת כדי תנא כום, מזינת כדי ]מאיכי(
 כדאמר]ינן[ לייפותו, חכמים שהצריכו המזון ברכת של כום ברכה[, של]כומ

 לג( מזוג. ל3( ]ו[מלא, הי ]ושטיפה[ הרחה עיטו" עיטור ל"(בברכות
 הוציאו אם לאפוקי החביות, מן שעה אותה שהוציאו חי יין רבאבבראשית
 כטו בלע"ז, פרש לד( חי. ואינו טעמו הופג שכבר בכלי ונשארטבערב
 של כום המן נ רב אמר לו( יצחק. שלמהבר' מומרח. שאינו הי דגלם(

 אין כלומר, הלונ. רביעית של רובע[ ]חי' יין ל(( בו, שיהא צריךברכה
 רובע ]לומר[ )למה( זו. בשמועה טועים יש לח( מזה. פחות עלמברכין
 שהיא לונ, רביעית על ויעמוד שימזגנו[ ]כדי הלונ, רוב)ה(]ע[ היינורב'עית
 הוא וטעות הקב.רביעית

 בידם,.
 לדבר יש וראייה כן. אמרו לא ורבותינו

 מומקתא, חמש הן רביעיות עשר לע( נזיר,בממכת

 כלומ-

 ובדם. ביין
 חיוויתא גכי שבת .דהוצאת להא וחשיב משקין, )ה(]ד[שאר חיורתאוחמש
 ]חשיב[ דהא נינהו, הלוג ברביעית כולהו הני כרחיך ועל משקיןדשאר
 )התורה( מן שמן של שיעור הצי דהוא לנזיר, שטן לו( רביעיתבהדייהו
 ו[ילפינן לתודה[. ]שמן )לתורה( לוג וחצי לו"( במנחות כדאמרי]נ[ן]ההודה[

 כומ יפה כום ומאי יפה כומ מזיגת כדי יין )המוציא לכג( במנחות[. ]להלוכ(
 ברכה(*של'

 יין )כו( המזון, שלפני יין לוס( ם, ת ל א ש ש ו לוד( ל. " ז ל ם ו ל ש רש
 שלפני יין אפי]לו[ אלא מיבעיא, לא לשתות וזה לשתות זה המזוןזשלאהר
 ונומלין ד"ה : נ' ברכות מירש"י עיין כנד( : נ' ברכות כנן( וכו', כמאן ר"ה נ': כרכותובתופ'
 בהערה שם )ורש"ב קכ"ז. פימן רש"י בפדור ומובא שם, בפירש"י ועיין. ע"ו: שבת כנדן(וכו',
 בטה"יו מובא וכן בפרדם(. כאן דמובא עידנא כהאי ושכה בפרדם", הובא לא "דזה כתבא'

 ומ"ש שלמנינו, הגמרא עפ"י הוסמתי ל( כמח"וו, היא וכן שם בגטרא ככט( ע"ד, ע"ג,סימן
 היא וכן עמי"ש, ותקנתי וכו', כוס ד"ה שם בנמרא רש"י לשון הוא וכו' המזון ברכת שלכוס

 ועיין שם, רש"י ובטדור כמירש"י ליתא "מזוג"; תיבת רכ( נ"א, ברכות לא( שם,במה"וו
 רש"י בסדור לא ליתא נהמן" רב "אטר עד מכאן קץג( וכו', חי ד"ה : נ"א ברכותפירש"י
 רש"' עיין לך( שם, מקומו למצוא זכיתי לא רבה בבראשית והמאמר שם. במח"ווולא

 "בשר אם כי מקומו למצוא זניתי לא זה 3ם לה( בלעז", "פרישק וכו' חי ד"ה נ"א,ברכות
 היא לן( אבוהו", בר רבה אמר נחמן רכ "אמר ושם ע"ו: שבת יץן( נ"ם. בע"ז איתאהי"
 ל"ח. נזיר לט( וכו', צריך ד"ה ותוט' שם רש"י עיין לה( וכו'.. יין ד"ה שם רש"ילשון
 צ"ל כץבב( פ"~, מ"ח, מנהות כ~א( וכמח"וו. רש"י, בסדור היא וכן לנזיר" "יין צ"למ(

 ע"י בטעות נכמל זה כמנ( פ"מ, מנחות ועיין רש"י כסדור היא וכן במנחות", לה"וילמינן
 שיביאו הראשונים בספרי מצאתי לא כהן4( למחקו, וצריך המאמר. טריש המדפימ אוהמעתיק
 וכו' ששת ורכ ך"ה שם ובתום' וע"ב ע"א מ"ב ברכות עיין כץדץ( שלמנינו, הגאוןתשובת
 צ"5 כץר( זו, תשובה ענין ותבין הנאונים. כשם מ"ו כרכות וברא"ש. קנ"ו סימן ח"אובאו"ז
 בד"וו. תיקן וכן.ויין".



 ז"ל לרש'י הפודםמפוקצב

 והביאו המזון לפני ייי לו היה לא ואפי]לו[ המזון. תיך של יין פוטרהמזון
 לשרות זה רהכא ג]ב[ ע]ל[ א]ף[ המזוןן שלאחר יין פוטר המזון בתוך ייןלו
 אלא פטר, קא אמאי לאחריו ברכה טעון דעתין מלקא אי לשתות.וזה

 דיין לח( ממתניתיז, לה וגמרינן לאחריו. ברכה טעון אי ע(( מ]ינה[שנמע[
 דזה והיכא לשתות, וזה לשתות דזה המיוןן שלאחא יין פוטר המזוןדלפני
 דלשרות, ויין דלשתות יין פוטר נמי רשרות וזהליטתות

 אין רלשתות והייי
 מהו המזון בתוך יין להם בא להו איבעיא לל( ראמר לאחריו; ברכהטעון
 בתוך יין להם בא נח"ן לרב רבא איתיביא וכו'. המזון שלאחר יץלפטור
 יין דלשרות יין פטר לא אלמא כ( לעצמו, מברך ואח* אחד כלהמזון

 אלא המזון בתוך יין להם בא לא קאמר הכי נחמןן רב ומפריק,דלשתות.
 פטו]ר[, דאמר נחמן וכרב כרבא והילכתה לכולן. מברך אחד המזוןלאחר

 כותיה. הילכתה רבא ושתיק נחמן רב ופריק נחמן לרב רבאמראותביה
 אי הכדלה של כום או קידוש של כום שנאולא

 ו
 למישתי ברעתיה איכא

 ביכה. טעון איןבתרייהו
 זצ"ל גאןן שרירא ארונינו של שאילות כתובות אשכחןכ"(
 הכ** דכלב ו"ל, אלוף ורבנן ככ( מרי לאבא שהשיבו ז"ל האיי רבוארונינו
 טעים ולא ואשתלי קדש ]בהלכות, כג( )בהלכה( דאשכחתון דכתבתוןוהאי
 הגפן פרי בורא עליה ]ו[מברך אחרינא כמא ליה דמייתו אח-ינא[ ליהושתי

 מלא טעם אם המקדש כד( מר ]דאמא קידושא, .אהדורי צריה ולא]ושתי[,
 וזימנין בהכי מגיא דזימנין לן מבירה הכי כס( יצא[* לא לאו ואם יצא9וגמיו
 )ושקלוס( קדיש מעודה במקים א* בהכי, מגי ררא נו( דמי היכי בהכי* מעלא

 מגי במקומו יושב ]הוא[ )היה( ועדיין ושתויה, ]לבמא[ אחרים]ושקליה[
 במקום שלא ]ואי ודיו, הגפן פרי בורא ]אחר[ )אחד( כומ על מברךבהכי,
 וקשיא נז( ולקדושי[. למהרר צריך דוכתא ההוא מן אוקם קריש,מעודה
 במהום כמא ההוא על וקריש הגפ?, פרי בורא מברך גברא האי מיכדילי,

 כיון. . לוגמיו, מלא שיטעום צריך והשתא קידושאן יהי ליה ונמ"קמעורה,
 הפטקה וליכא במסמו יושב .עדיין איהו ושת'ם, נח( לכטא אחרינאדשקליה

 בנמרא עיין "וכו'" תיבת כאן המר נ( : מ"ב בוכות כמט( מ"ב. ביטת כמח( "אין'* צ"למז(
 הים ' איי בהגהות שם ועיין ז"ל. לר"ה כ"א מימן ת,טובה בשערן מובאה זו תשובה נ~י(שם.

 מובא וכן ז"ל, ג~עון שרירא לרבינו מיוחס מ"ל מימן אמצע ה"ב כ"י הגאונים מתשובתשהביא
 הל' גיאות וברי"ץ קצ"א. צד העתים ובמפר שרירא, לרב נ"ה מימן ליק הגאוניםבתשובות
 הר"ש, משמ כ"א אות מע"ד דם"נ חיים האורהות כתב האלה ונדברים שרירא, לרב ג"כקידוש
 ותקנתי רע"ב מימן או"ח המור הביא" וכן מתרים. מגילת בשם כ' מי' שבת הל'ובמנהיג
 רבינו של אביו יעקב לרבינו זו תשובה שנשלהה )ונראה "ורבינו" צ"ל נכב( פיהם. עלבמנים
 מימן או"ח ובב"י קם"ו מימן ובשבל"ה שם ובמנהינ שם הים איי בהגהות עיין מק*רוואןנמים
 ק"ז. פסחים נך( זה. כל הפר בערלין ובדמום ע"ב. י"נ דף ווארשא דמום בה"נ עיין ננ(ב'(.
 ס"ד. אות קצ"א צד העתים לממר בהגהות עיין ? דידן לנידון מזה היא מעם נתינות מהוצ"ע
 וכן למהוק, יש בהכי" מני "דלא תיבות נך( ז"ל. האיי ורב שרירא רב לשון היא זהנה(
 ליתא ואילך ומכאן הנ"ל בממרים מובא כאן עד נז( לעיל* הנזכרים הגאונים בתשובותליתא
 מקולמום יצאה כאשר בשלמות היא ולפנינו הקיצור, אם כי הביאו לא שהם ונראהשם,

 "ושתיה". צ"ל נןץ( ז"ל* הגאוניםרבותינו



קצג ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 צריך טעמא מאי וריו. לונטיו מלא מיניה ליטעום אחרינא כמא ליהבי(
 ק( קושיא, רהאי ופ*רוקא הגשן. פרי בורא אהריתי זימנא ומבריךמהרר
 כיון שבירך, הזה. הכום על אלא הותה לא הזה מב-ך של רכוונתוזמשים

 אחר הגפן פיי בורא האהר הכום על לביך צריך ושתיהו אחריםשלקחוהו
 דכיצר מערבא דבני הברכות בגמרא מיפרשא מילתא והא ושותיהו.כך

 עלוהי ומברך תורממא רנמיב הן בעיה זריקא קכ( גרמינן, והכי ק"(מברבין
 .המים. אמת לבין בינו תיניינות.ימהו זמן עילוי מברכי מהו, מיניה נפלזהוא
 לשתות הרוצה כל הלא ליה, קאמר הכין פי]רש[ מתחילה, נתכוון לכךתמן
 מן שותה הוא והרי שותה, כך ואחר מברך עוברת שהיא המים אמתכל

 א]ף[ נמי הבא עברו, כנר עליהו שבירך ואותן עליהן, בירה שלאהטים
 ואינו אחרינא ליכול עילוי דבריך תורמופא ההוא מיניה .רנפיל נ]ב[ע]ל[
 נתכוון לא המים שאמת המים, לאמת רומה זה שרבר קג( לברךצריך
 בשעת והכא שתיה בשעת לידו שיבואו לאותן אלמא קך( ברכהבשעת
 א*ן חייא רבי תני מהררי קס( ושניאן לאחא ולא נתכון שבירו לזה.הברכה
 הדא אבא בר' חייא רבי אמר פורם. שהוא ביטעה אלא הפת עלמכרכין
 וצריך בידיה, אתי לא והוא קו( עילוי ומברך עינולא הנמיב )ה(]א[הןאמרה

 שם ברוך לומר צריך יורן בן תנחום ר' אמר תינייות. זמן עילוילמברכיה
 לבטלה. שמים שם לומר נהנו קן( שלא ועד, לעולם מלכותוכבור

 בלשון הבנמת בבית שקירשו אדם לענייןבני את הז ובתש4בהקח(
 ראמריני גב על ואףדזה.

 ותניא יצאו, לא יין ידי יצאו קידוש ירי קל(
 שמואל, לגבי כרב הלכה מילתא האי כי רב, בעלמא וסוגיין כ(כותיה,
 ירי ריצא להו מנייא וכולהו כוותיה, נמי ותניא תרוויהו. לגבי כרבדהלכה
 להו ןאמר ט"( ז"ל, גאון יהוראי רב למר עלה שאלוה מילתא האיקירוש.
 דהיו ורבא הונא דרב וכמעשה לחומרא. כשמואל מילתא בהאיהילכתא

 כ3( מעורה, במקום אלא קירוש אין מבר הונא רב ואף ראמרו, בתראי.להו
 בריה, ]דרבה[ ננותיה לבי ]ו[מני ליה פנו שרנא ואיתעקרא קדיש הונאדרב
 במקום אלא קירוש דאיי כך( נמי לי וקשיא כג( וכו'* מירי יטעיםוקריש

 פ.1, ברכ1ת ירושלטי ב[א( בד.11. ךו'א ונן .טש1ל". צ.ל ט( ל'ח". .ל'ת'ה צ.ל א1ל'נש(
 אינו זה "שרבר לתקן צריך :( כם בעי"* זעירא אמר זייקן "רבי ד"וו בירוקטלמי כמבן(ה"א.
 בד"וו. תיקן וכן וכו'* נתכווין לכך תמן בירושלמי למ"ש מיריט והיא וכו"1 המים לאמתדומה
 "אלמא'1 ת'כת את מחק לא אבל כן הגיח ווארשא ובדמום וכו'". לאותן "אלא צ"לכמדש(
 "והוא". וצ"ל טעות והיא "והכא" ד"וו בירושלמי כטן( בד"וו. היא וכן "מהדדי"* צ"לכפדש4
 מ"ג, סימן שבת הל' מנהיג עיין כטרן( לבטלה"* שמים שם להזכיר "שלא ד"וו, בירושלמיומז(
 ליק הגאונים תשובות ,3א( : ק"א ממחים ע3( ק"א* מסחים כטמו( ז'. מימן מוכה והלכותמ"ר,
 חיש ואו"ז והבדלה. קידויט הלכות בה"ג ועיין 5* צד ח'ב ראשונים של ובתורתן מ"ה*מימן
 ע3בכ( שמ. ומרדכי ורא"ש ורי"ף קידוש ידי ד"ה : ק' ממחים ובתום' כ"נ, מימן ע"שהלכות
 במאמר כ"ג מימן ע"ש הלכות ח"ש ובאו"ז ק"ה מימן ליק נאונים שו"ת עיין ענ( קעא*ממחים
 ובקרבן נ' מימן ע"ם וברא"ש קידוש ידי ד"ה : ק' ממחים ובתוס' ז"ל נאט נמים רבוהקשה
 היומ קידוש הלכות שבת הלכות חיים ובארחות ע' מימן השלם הלקט ושבלי שמ.נתנאל
 וטור קם"ח מי' ברכות ראבידה קצ"נ, צד העתים מפר קי"ד* מי' תשובה ושערי יי. ט' חיאות
 וכוי". קיווש דאין "מיכדי צ"5 :נן*( שם, ובב"י רע"נ מימןאו"ח



 ז"ל לרש*י הפרדםמפרקצד

 הדר ביתא בהד לפינה וטפינה לבית מבית ,דאפילו שמואל וקמברמעודה
 הוה מגיאין נין ו*כ תחליפא בר ענן[ ]רב )דבעינן( טס( להו כהאמרומקרש
 שמואל ואטר לאיגרא, מארעא אפילו עובדא והוה שמואל רמר קמיהקאימנא

 כנישתא, בבי ראכלי אורהין לאפוק* כנישתא בבי לקרושי ליה למהכו(
 בהן אוכלין ואין ראש קלות בהן נוהנין אין כנמיות בתי טן( דתניאלמיכלזל רשותא לן לית והתם דכניש]ת[א. בגוואי דציבורא שלוחץ דקרישבקורושא
 הדר טט( לפינה ראיכא או תפילה במקום טח( וראי אלא להו איפשרולית

 ומקדש, הדר לפינה ומפינה לבית טבית שמואל מצריה רכי ופירוקא,ומקרשי.
 הבית באותו אוכל שיהא מנת על ביתא, אהאי פ( רקדיש היכא מיליהני

 לאכ]ו[ל ונמלך שרגא ואיתעקרא ]מעודתו[ )בעודתו( שם לקבועוברעתו
 לאותו חוץ לאכל ובדעת כנישתא בבי נוואי קירושי אי פ"( אחר,בבית
 חובתיה ידי ליה נפק אלא ולקדש לחזור צריך אינו קביעותו במקוםמקום

 דעתו היה אכילתו מקום ועל מעיקרא איכוין להכין דהכא רהתםבקירושא
 דכיצר בנמ]רא[ נמי מיפרשא מילתא והא א-יל. קא והתם קירושבשעת
 נמר כיצדז שבעה מוכה תנינאז תמן גרמינן והכי פ3( מערבא רבנימברכין
 המנחה מן הכלים את הוא מוריד אבל מוכתו[ את יתיר ]לא )וגו'(מלאכול
 כהנא בר אבא ור' אשי בר חייא רי האחרון, פוב יום כבוד בשבילולמעלה
 אמר לוי בן יהושעה ר' יומז מבעוד מוכתו את לפמול אדם וצריך רבבשם
 קירש אם אטר שמיאל בשם אחא בר יעקב ]ר' ביתו בתוה לקרשצריך
 בשם חנינא ור' אחא ר' לקדש[ צריך אחר . בבית לאכול ונמלך זהבבית
 האחרון טוב יום בליל מקרש זה הרי עליו עריבה שמוכתו מי הושעיאר'

 ]מה[ )מא( פליגי ילא אבין רבי אמר מוכתו, לתוך וא'כל ועולה ביתובתוך
 רמר ]ומה אחר בבית לאכ]ו[ל בדעתו היה. ]כ[שלא פד( יב פג(ראמר
 דשמואר אתייא מנא ר' ואמר אחר[. בבית לאכול בדעתו כשהיהשמואל

 בתוך שמקדש טנינה[ ו]שמע[ לוי. בן יהושע כרבי הושעיא ודרז חייאכר'
 עריבה מוכתו רהא רמיא, אחת וכדוכתא מוכתוז בתוך ואוכל ועולהביתו
 ואיתטר לקדש. צריך דנמלך היכא אבל מעיקרא, קביעותיה ודתםעליו,
 פו(* ברוכתא כתב פס( מוכה בממכתנמי

 לא. אי כיכרות שתי על לבצוע צריך טוב ביומ מן ת וששאלפן(
 כררך פוב[ ]ביום כיכרות שתי על לבצוע אנו שצריכין י]ו[רעין הוו]והשיב[
 מגייה ען( שם. - ממהים ,ני( בד"וו. תיקן וכן שם. גמרא עפ"י ותקנתי ק"א. פמהים~צדק(
 בטקום שלא "דאכלי דצ"ל נראה ולי תפלה". במקום "לא הניה ווארשא בדפום עח(כ"ח.

 ווארשוי בדפום פ4א( ביתא". "בהאי צ"ל פ8( ומקדשי". הדר "ולובעי צ"ל עפש(תפלה".
 עפי"ש.. ותקנתי ה"ז. פ"ו, ברכות ירושלמי כ8פכ( וכו'". כנישתא בבי ט4אי קדושי אי "אבלהגיה
 היא וכן היה" "כשלא ולקמן דעתו". "כשהיה צ"ל פ4ך( הושעיא". רב דאמר "מה צ"לפ4ג(

 כ4דא, והבן* וכו' בביתו ד"ה : ק' פמהים בתום' ועיין שם. ליק הנאונים ובתשובות שם.ברא"ש
 במקומר גם ברכות במסכת מלבד כתוב זה דירושלמי כוונתו 43ן( ה"ה. מ"ד, מוכהירושלמ(
 רע"ג,דפום ובםדור גאון, נטרונאי לרב מיוחם תצ"ב מימן רש"י בםדור מובא מ4ן( םוכה.במםי

 והתיקונים נ"ו. םימן ננוזה וחמדה רכ"ב -ומימן קם"ו םימן תשובה ובשערי כ"ו: דףווארשא
 ובארהות- .ע"ד דמ"ז רקח ובפפר שם. ה"ה ומ"ש ה"ט פיל שבת הלכות רמב"ם וע"ן פיהם.עע
 פ"ה. דףחיים



קצה ז"ל לרש"י הפרדםממר

 לא עצמה שבשבת מפני טעם מה בשבת. ]עליהם[ לבציע צריכיןשאנו
 ירד שלא שכיון מן, מיטום אלא ככרות שתי על לבצוע ישראל)נתהייבו

 הייב פח( אדא רב ואמר משנה. להם ללקוט ישראל הוזהרו בשבתמן
 ירד שלא כיון נמי טובים ובימים ]כשבת[, ככרות שתי על לבצועאדם
 מן ירד שלא ומניין כשבת, ]ככרות[ שתי על לבצוע ]אנו[ הייבין מן,]בו[
 אומר יהושע רבי תלקטוהו, ימים ששת סט( ה?מים שנו שבך טובים,בימים
 לא )ב(שבת לומי תלמור מניין טוב ביום בשבת, יורד מן היה שלאלמדנו
 בשבת, מן יורד היה שלא למדנו אומר המורעי אלעזר י' בו. ]יהיה[)היה(
 ת]למוד[ מניין, הכיפורים ביומ בו. יהיה לא לומר תלמוד מניין, טובביום

 בו. יהיה לא שבת'ל~ומר[
 בשהרית ואהת ב"ש 5"( אהת הס: אילו בשבת סעודות לש ש5(
 עת ביום עיתות להכי להו השיב אהריתי ובדוכתא בצהרים. ואהתביום

 שהרית, בהן[ ]לאכול ידיהן עיבית בהן שאכל קערות 5נ( כראמרסעודה
 זמן וצה*ים ושה-רת דעיבית נמצא בצה*י]ם[, בהן[ ]לא?ול יריהןשהרית
 וצבשילין שני ביז המזון ביכת ומברכין שולהנם על והמפמיקין הן,סעודה
 יצא. לא סעודות ושלש הואנשעות

.י  זצ"ל* פלט בן יוטף לרבינו ברכות פימק*"( 

 בטבע ה4טבעו לא מדוע ביכות של מטבע על שמתמיהין תי שמענ(
 להתעטף ד( _במוכה, לישב נ( כגין, לעשות. ישטביעה ברבה שישאהד.
 בשלה, מרשת מכילתא כפט( "רבא". רש"י ובסדור אבא". "ר' הגי' ושם : קי"ז שבתפדץ(
 ביו"מ בשבת, יורד שאין למדנו א:מר יהושע "ר' תרכ"ה( )וויען במכילתא וז"ל כ"ו. ט"ז, שמותוהקרא
 ת"ל מניין ביו"מ בשבת, יורף שאינו למדנו אומר המודעי אלעזר ר( בו, יהיה לא ת"למנין,
 הגי' תרם"ה( )ממדא"מ ררשב"י ובמכילתא בו". יהי' לא ת"ל מניין שבתון שהוא ביוה"כשבת,
 ביוה"כ בשבת, יוריד המן היה שלא למדנו תלקמוהו .מים שיטת אומר המודעי אלעזריר'
 ביצה תום' ועיין ביו"מ יורד היה המן המודעי רר"א זו ני' ולפי' בו". יהי' לא שבת ת"למנין
 וכו' במנהה ד"ה תום' קי"ה. שברן עיין נן( קט"ז. וממהים : ל"ה עירובין וכו'. והיה ד"ה :ב'

 קמ"ה מימן תשובה ובשע"ת ד'. כ"ב, כלל הרא"ש ובשי"ת צ"ג. פימן השלם הלקמובשבלי
 עבבכ( בר"וו. תיקן וכן השמשות. בין "בה"ש" צ"ל שבא( רצ"א. מימן או"ה ברכה שייריועיין
 עמי"ש. ותקנתי קי"ה.שבת

 עינו והמעה זצ"ל" מלט בן יומף לרבינו וברכות תפילין "פימקא ווארשא בדמום א(.
 תפילין. ברכת בעניין להכיא זו בתשובה שהרבה שראה אהרי "תמילין" תיבת להומיףהמו"ל
 ,זרוע באור זה בעניין שהאריכו מה עיין ננ( זצ"ל: מלמ בן יומף רבינו אודות במבהאועיין
 ל"דה מימן ובראב"ן קמ"א סימן לר"ת ההשר ובם' צ"ה, מימן בו כל ובם' קל"ט מימןח"א

 הלכות וברמב"ם מ"א מימן המכריע ובם' ציצית הלכות העיטור ובם' ק*ט מימן דעיםובתמיבם
 והנה השלישי, בשער אבודרהם בממר אהיון ואהרון. ממהים. ר"מ י"ן וברא"ש מי"אברכות
 יעיין האלו הדברים במרוטרמ לעמוד והרוצה המרדם, לם' שנוגע מה .רק להעיר באתי לאפה

 מ"ב. מנהות מ"ו. מוכה פ"ו. ברכות תוממתא נ( שם. ובהערותינו השלם אבודרהםבממר
 .ובבבלי שם. ברטת וירושלמי תומפתא ן4( ה"א. מ"א ומוכה ה"ג. מ"מ, ברכותובירושלמי



 ז"ל לרשא המרדםממר'טהן

 ההללי את לקרוא ז( שופרן בקול לשמוע ו( תפילין, להניח ס(בציצית,
 ומהן מ(* פמחים ממכת במוף מפורש הזבחן אה לאכול הפמ]ח[, אתלאכול
 ינ( השחיטהן על י"( הטבילה, על י( דמילה, על י( כגון, המעשה,על
 מצות על יד( מגילה, מקר)ה(]א[ על יג( ירים, נטילתעל

 על טו( תפילין, .
 למה הבן. פדןון על ימ( הדם, .כימוי על ין( התרומה, על ט(( חמץ,ביעור
 כל בידך, כללא האי נקוט יט( טעמא. אפרש אמרתי כן על טיבען.שונה
 ' שליח ידי על מחהבתו לפטור לו אפשי ואי לאדם, לו שמוטלת 'מצוה

 זולתי
 לעשות. , אלא הטעשה על עליה מברכין שא*ן המצוה היא עצמו, ידיעל
 שאם ואפי]לו[ להניה. עליה מברך תפילין וכן עיטוף מצות וכן אחר:ישיבת ידי על חובתו ידי בה יוצא שאין מפני לישב, שטיבעה מוכה מצותכגון

 אבל מ"ב, ל"ו, ומנהות : ס"א ברכות ובבבלי שם, ברכות תוממתא דץ( מ"ג. מנחות מ':נרכות
 מ"ב, ברכות ובירושלמי תמילין" מצות על אומר לובש "כשהוא הגי' שם ברכותבירושלמי

 ד( תמילין". הנהת מצות על הראש ועל תמילין מצות על אומר מהו היד "על איתאה"ג,
 ועיין בתלמודנה מבוארת אינה הברכה נומח אך השומר. על דמברכין ממורש ז':בממהים
 גיאות רי"ץ בהל' כן ומובא שומי" קול לשמוע "ומברך ז"ל האיי לרבינו ע"מ מימן תשובהשערי
 הכלבו ממר ובטוף קי"א מימן ירושלים( )דפומ ובמדרע"ג קמ"ו מימן דעימ ובתמים ר"ההל'
 ובשבלי ל"ח מימן ובראב"ן רע"א מימן ח"ב ובאו"ז קע"א מימן ובשאלתות רם"ג נומה היאוכן

 ובהערותינו לר"ה דהתמלה ובמדר השלישי בשער באבודרהם ועיין רם"מ מימן השלםהלקמ
 שופר תקועת על לברך שיש ר"ת בשם כתב דר"ה בתרא במרק הרא"ש והנה שהארכנו,שם
 ר"ת דברי על דממחים מ"ק בריש במ"ש עצמו את מותר דהרא"ש צ"ע והיא יעיי"שוכו'

 במוכה איתא ההלל קריאת. על לברך דצריך הא ז( יעיי"ש, שופר קול לשמוע לברךשצהיך
 .מגילה ה' רמב"ם ועוין בתלמודנו נזכרה לא הברנה נומח אך מ"כ, מומרים ובמם' ל"ם.ל"ה,
 רא"ש ועיין ההלל", את "לקרוא דממחים פ"ק וברא"ש ההלל" את "לגמור ה"ה פ"גוחנוכה
 וכו'. כאן ד"ה : מ"ד ובסוכה וכו' יחיד ד"ה י"ד* ברכוה תום' דברי והם קורא( היה מרקברכות
 לאכול הממח את "לאכול הברלית על כוונתו ממהים מפכת במוף דממורש דקאמר האךץ(
 על לברך שצריך רק אירוא קי"ד. בממחים והנה ע~מ, נזכרו לא ברכות דשאר הזבה",את

 ועלהממח
. 

 דמסהים. ממ"י .בתוממתא ומוזכרים שכם, נזכרה לא ברלתם נומה אבל הזבה,
 מ"ה הרמב"ם )והנה דפמחים, מ"ק ובר"ן, שם, להרמב"ם המשניות ובמי' ברשב"םומובאה
 וכמו"ש התוממתא נגד והיא הממח," אכילת על הזבח, אכילת "על כ' ה"ז ומצה המץמהלכות
 ועיין וצ"ע, דברכות במי"א בעצמו הוא שנתן כללו ננר היא וגם שם, המשניות במי' ז"להוא

 ובירושלמי : קל"ז שבת מ"ו ברכות תוממתא כן( שם(, ובהערותינו השלישי שערבאבודרהם
 הא יא( הרואה. פרק ברכות וירושלמי ז': ממהים נ"א. ברכות י( ז': ממהים מ"פ,ברכות
 מקומות: בכמה בש"ם מבואר שהיפה מצות על לברךדצריך

 ונומח,
 בפפהים איתא. .הברכה

 הקורצ ר"ם במגילה יב( : מ' ברכות יבנ( פ"פ. ברכורן ובירושלמי מ"ו ברכות - ובתוממתא :ז'
 מנ"ח". וברך אעוי דרב לקמיה אקלע מקפרזי ר"ש מברך מאי לברך, דצריך מבוארע~מד
 למניה דמברכין מגילה בהלכות פ"א ובהיבורו שם המשניות במי' ור~ב"ם ורא"ש ברי"ףועיין
 מי"ד. מומרים במם' איתא וכן מנילה. מקרא.על

- 

 : ז' ממהים כטן( ה'. בהערה מ"ש עיין יוש(
 ברכווב בירושלמי היא וכן ומעשר" תרומה "להמרי~ש פ"נ. תרומות מ"4, ברכות תוממתאבטז(
 ממחים ברא"ש היא וכן תרומה" הפרשת שעל הברכה טמח דהי' משמע ומכאן הרואה.פרק
 מרק כרכות ובירוע~למי מ"ו חולין פעו ברטת תוממתא ין( דממחים. רמ"ק ר"ן ועייןרמ"ק,
 רבמבוא. ב' הערה עיין ריב"א, שיטת היא יט( ממהים. .ממכת מוף יוץ(הרואה,



 קצז. ז"ל לרש"י המרדםסמר

 טכל תשילין, מצןת על אחרונה, הנהה וה,א ראש, של על ומברך מו,רשח
 אהת. מברך מה לא כ( מר דאמר אחת. בברכה לתרוייהו להו מגיאמקום
 בהנהה שתים מברך שה מפורש כ"( גדולות שבהלכות פי ע]ל[וא]ף[

 בהלכות טעותא חזינן כתב, נ3( פאמי יצהק רבינו גם לי, נראה ואלנואהרונה.
 דלא כדכתבינן, והילכתא אהרונה, בהנחה שתים 'מברך שח דאמרגדולות
 הנחה על תפילין מצות על מברך רמח היכא אלא שתים,מברך

 של,
 ראש,

 למוח לאדם לו ואמור בשיח]ה[1 שפמק לפי שמברך שנייה ברכהוהיינו
 בידו היא עבירה לתפילה תפ?לה בין מח כג( מר דאמר להנהה. הנההבין

 הט]א[ מפני הירא, האיש מי כד( פירש, שהרי המלחמה. מע]ו[רכי עליהוהוזרין
 הנחות, שתי כל _על אחת לברך לו שהיה ולפי לביתו, וישוב ילךשבירו,
 אחרת, ברכה לברך וגרם שנייה, הנחה מברכת חובתו ירי יצא מח לאאילו
 המברך כל כו( לקיש ריש ראטר תשא, לא על ועובר חוטא הוא לכךכה(
 תיבת משטשת לשונות שכמה תשא, לא על עובר צריכה שאינהברכה
 נטילה, שיאה יש ידיו. את אהרן וישא כן( כגון הגבהה, שיאה יששיאה.
 עון. נושא כל( מליחה, שיאה יש קודש. ידיכם שאו כח(. רהיצה,רהיינו
 טעינה, שיאה יש ראש. את נשא ל"( ראש, את שא ל( מיניין, שיאהיש
 את פרעה ישא לג( המרה. שיאה ויש היונק. את האומן ישא כאשרל3(

 ריש דרש לכן קים. המע שר ראש את וישא לד( זכירה שיאה ישראשך.
 ותרגומא לשוא. אלהיך ה' שם תזכיר אל היינו תשא לא על עוברלקיש
 היא, צריכה שאינה ברכה ובירךן הזר אם הובתו, ידי שיצא כיון להנם.לה(

 בשתי . איפשר ואי לו( בהנם. היינו לצורך, -ו~לא הבהרא שמ אתומזכיר
 להניח ראש בשל ואףילא הפילין. מצות על אלא לז( להניה, לברךהנחות
 תפילין, מצות לברך רשא* אינו יד בשך תפילין, מצות)ן( על יד בשלולא
 אפשר שאי מצוה שכל פ*רשתי וכבר של]ו[הו, יר על בה נפיק לארהא
 האחרון על לח( לעשות, אלא טבעה אין שליה ידי על בה לצאת לאדםלו
 לאדם לו אפשר שאי פ]י[ ע]ל[ א]ף[ יהניח, ]לברך[ )לדרך( אפשראי

 ששתיהן אחת בברכה ושתיהו זרוע, בהנחהשל לע( שליח ירי על בהלצאת
 תמילין. היבות רי"ף מכנכ( רכ"ט. עמוד בעייין 'דמוס גדויות ,לכות עיין. כנא( ל"ו, מנהותכ(
 הייא יומי י' דישת מ"ד. סומה וע"ן ה'. כ', דברים כף( מ"ד: פימה ? ל"1 מנהיתככג(
 מכן( וכו', היא עבירדה ד"ה ל"ו. מנחות ותופ' רש"ך עיין כוץ( שבידו. מעבירה הלבבורך

 במדבר  81, זע ל"ד, שמות ענכן( ב'. קל"ד, תהלים כלק( כ"ב. ט', ויקרא כן( ל"ג.ברכות
 בראשית ךך4( י"נ. מ', בראשית לנ( י"ב. י"א, במדבר לנכ( ד'. ד', במדבר לא( כ"ו.ל"א,
 דממהים ברפ"ק הרא"ש למ"ש הגאון כוונת לן( "למגנא"* שלמנינו בתרגום יידץ( כ'.מ',
 ובשל להניח יד של בתמילין שתקנו דמה ר"תבשם

 ראש.
 שת5 לתקן רצו דלא משום על

אפשר. דא* וז"ש יעיי"ש. המצוה גמר שהוא על ראש בשל ותקנו אהת במצוה זו אהר זוברכות
 ברכתן1 להמוך אמשר, אי זאת ואף תמילין, מצות על או להניח לברך הנחות בשתי

 אפשר אי יד של דעל ליה, הטעם אמר וע"ז מצות, על יד ובשר להניח ראש בשלולברך
 דיהיה להניח לברך אפשר אי ראש -של ועל שליח, ע"י יוצא אינו דהא מצות עללברך
 דצ"ל נראה לן( יד. של תמילין בהנחת התהיל כבר והוא בהנחה, התחיל לא שעדייןנראה
 על וכוונתו וכו'" האחרון "ועל דצ"ל נראה לדן( ל"ו. הערה ועיין תפילין" מצות על"ולא
 אפשר אי זרוע של בהנחת דכמו וכוונתו, זרוע". של "כהנחה דצ"ל נראה למן( ראש.של



 ז"5 5רש"י הפרדםפפוקצח

 משמע להניח ראש של והיא באח*ונה יברך ואם )ו( חשיבז, אחתכהנחה
 לומר נפשך ואם זרוע, בשל התחיל כבר והוא בהנחה התחיל לא.שעדיין
 עד וק"דש התח"ל שבבר ולאחר )ז"( לישב, מיבעה תיקנו מוכה נביהיי
 הילכתא דפמיקא זמן, ולבטוף במוכה לישב תחילה מברך המזון ברכתיברך
 בהנחה התחיל שכבר פ]י[ ע]ל[ א]ף[ נמי, ראש של הנחה גבי לו3(,סו:ה
 בכך, תיקשי לא ביד, הנהה שבירך כררך ראש, על להניח יברך זרוע,של-
 במטה דירה אלא ערא* ישיבת בסו:ה לישב בברכה הטכיעה לשוןשאין

 בדירת ושב קכע מרירת צא )נג( ל]בר:ה[ ז]:רונם[ רבותינו ו:מצותושלהן,
 ומחרוה, שבו )נה( אומי, הוא וכן תרורו, א~א ת'טבו א*ן עך( ירושלמיעיא*.
 בטבע תיקנו חביב המק*א שהלש-ן לפי בה, וישבתם אותה וירשתםהו(

 ש;~שין מעיפוף שנא מא* לומר נפשה ואם לישב, המק-א לשוןה*רכה
 )וה( כימוי לשון בבר:ה מבעו ולא בה, ת:מה א1טר )בק( כימוי,המקרא
 נדה( )במט:' כאבל ראש עט'פ]ת[ :( ה*אש, כיסוי בלא )ני( עיפוה,אלא

 על יברך 5א ראש ב'טל גם א"כ ,טליה, ע"י אמיטר 'טאי משום תפילין מצות על5ברך
 כוונתו וכו' אהת בברבה "ושתיהן אה"י ומ"ש שליה, ע"י אמשר שאי מ,טום תפיליןמצות
 "דאם דצ"ל נראה כה( ה'טיבן. אהת כהנהה 21תיהן שהרי בשתיהן, יהא להניח שברכתנימא
 לא 'טעדיין שטיטמע מ,טים רא,ט, 'טל על להניח דיברך לומר א"א ד7ה וכוונתו וכו'"יברך
 תפילין מצות על ראש של על מברך וע"כ 7רוע, ב,טל התהיל .כבר והוא בהנהההתהיל

 לישב מברך המזון ברכת עד 'טקידש מיטעה ישיבתי זמן דכל כוונתו כמא( המצוה.שהיא-גמר
 יברך הזריע בהנהת יטהתהיל .י אעפ נמי הרא'ט בהנהז גם א"כ התחיל, ,2כבר אעם"יבסוכה,
 למטבעת י'ט שייכות דמה דבריי, הכנתי לא זמן", "ולבס*ף דמברך יטכתב מה אךלהניה1
 סוכה "הלכתא וצ"ל כאן "פר כמ::( ? בתהלה או לבסוף אומר זמן אי בסוכה לייטבהברכה
 ראייה 1טמביא במה נוונתו וצ"ב ב', פוכה כמ:( נ"ו, טוכה בממית והיא זמן", כךוא,ר
 סוכה ירושלמי מז*( "1טכ"1 בלשון הכז"ל 'טאמרו במה יטכוונתו נאמר לא אם 17,מ:מרא
 לא לפנינו והירושלמי י'. ~ל"ד בראשית כץוץ( מקומות, בכמה בבבלי גם וטובא ה"י,פ"ב
 מיר זימא דפום לירושלמי אור )ובתורה ל"א, י"א, דברים כץן( שני, קרא אם כי זה, קראהביא
 כאן הציג ווארשא בדפום המו"ל כמדץ( י"ב, כ"ב, דברים כמן( י"ז"(, "דברים במעותכתיב
 הכרכה מבעו לא מ"מ דהקשה כוונתו משומ נראה ולי לו, מובן דבלתי לאמור קטןכוכב
 כהט( . למעלה, נטיט:ת עימוף" "אלא ותיבות עיטוף, בלשון מכעו אלא כיסוי בלשוןלציצית
 מירשו דהנאונים ה' מי' או"ה הפור דכ' אהא דכוונתו ונראה מובנים, ונלתי בהמר נלקו הגאוןדברי
 וכ' .וכו' בעי דלא כ' העטור ובעל גמורה עמימה שהיא הישמעאלים כעמימת העפימהטדר
 אמר אב5 נכי כ*ד דף מגלהין ובאלו וכו' בציצית להתעמף מדמגרכי' הגאונים דמעםהב"י

 אטרה שהתורה ציצית גבי אנל וכו' כרב פסק ,העפור בעל אבל וכו' עמיפה כלשמואל
 ועיין יעיי"ש הוא כימוי 5שון להתעטץ דלשון נאמר 5התעמף דמברכי' אעם"י בה תכטהאשר
 שאין שאמרו הראשונים מן דיש ציצית בהלכות בנמ"י וכ' ע"ב, 5"נ דף ה"ב העפורבע5
 אשר כדכתיב רובו או וגומו ראשו בו לכטות הרא'ט געפימת אלא מתקיימת מליתמצות
 ת משור אבל וכו' המובהר מן 5מצוה זהו 5התעמף מברכין שהי' ומה כן נראה ואינו וכו'תכמה
 דרהטנא עיפוף ו5א כיטוי לא בו שאין אעפ"י וכו' בציצית הייבת כנמות ד' ש5 כטות כ5הדין

 ההוא בה תכטה אשר משים ואי וכו' במשמע וכטות מלבוש וכל קאמר וכטותכםבגדיכם
 שלא וכו' ה' בעלת או טומא כטות לרבות אלא אתא הראש עפיפת אנ הגוף לכימוילא

 וכו' המקפרון שטתהת כטות ולא מומא כטות או .לילה כטות אלא אותו וראיתם מןמיעפו



:צט ז"ל לרש"י הפרדםספר

 זו. כפרה ומש]ת[נת ויושבת כלילי]ת[ שיע]ר[ מגדל]ת[ אדם[ מכל]ומנודה
 כדרך צר מכל ולא .מלמעלה זולתי מתכמה אינו במטה אדם שלוכימוי

 ולא הגדילים כימוי לשון הוציאו לכן ראשו מכמה לא ואם כ"(העיטוף,
 מזהיר היה עיטוף ברשון שהוציך לילה כמות מעט שאילמלא עיטוק,לשון
 תשבו %כ"( ז"ל רבנ, דפרישו דמוכה לישנא מהא למילף איכא גדילים.מצות
 כ3( ומיטתו ששולחנו במוכה זולתי לדור רשאי ארם שאין תדורוכעין

 בין עצמה בפני יד של הוקבע אילו אומר1 אני ועדיין כג( שם.מוייהין
 הנהףה מצות בזרוע, שהניה פ]י[ ע]ל[ א]ף[ אומר הייתי מח, לא ביןמה
 מגיא אחת רברכ)ת(]ה[ השתא להניה. בזו גכם ונברך עצמו, בפני ראששל
 מצות על מברך אבם הילכך *לג( השיבן, אהרו )ב(]כ[הנהה ותרוויהולהו,

 על ראש של על טח ואם להניח. דמברך ער יצא, לא להניה ולאתפילין
 לו אפשר שאי מי ע]ל[ א]ף[ כד( ידים ונטילת לולב הנטילת תפילין.מצות
 דאמר ליטול, עליהן לברך אפשר אי שליח, ידי על הובתו ידי בהןלצאת
 בהולכה ביה עמק לא[ ]אי )אילא( כה( ביה, נפק דאגבהה כיון לולב *כד(מר

 דאתהיל כיון לולב, נטילת על)י( אלא ליטול עליה לברוכי מצי לאוהבאר:,
 בנטילה, התהיל לא אכתי דמשמע ליטול, עליה ליברוך היכילטלטוליה,

 שלים הוה ארוכה, כנטילה דחשיב בנענוע ביה רעמיק לא ואי התחיל.והוא
 ע]ל[ א]ף[ הילכך לכם, ולקהתם כו( כדכתב, בהנבהד,, שמצוה נטילה,מצות

 הגוף כיפוי הוי דכיסוי : קאמר והכי בהסר* דבריו דנלקו אלא הגאון כוונת גם היא וזהיעיי"ש
 בל,טון ולא כימוי בלשון דהוציאו ולכן כאבל, ראש כעמיפת הוי ועמיפה הראש, כיסויבלא
 כסות ולא לילה כפות אלא אותו מוראיהם מיעמו שלא אבל, כעמימת צרה דלאעימוף,
 ווארשא בדפום הטו"ל נ( והבן* ראש בעמיפת להתעמף דצריך משמע דהוה המקמרון*שמתהת
 הוא כי הרגיש ולא "בעת". תיבת ההת'ו והציג בטמגרת "במסכת" תיבת שסגר במה לתקןאמר
 במתניהא וכו' אדם מכל ומנודה כאבל עפומה אמר דימא רב אתי "כי : ק' בעירוביןמאמר
 "טנודה" תיבת תחת וכתב הפומר ומעה כבהטה"* מים וטשתנת ;י;11ביז כל.(יונ טער מגדלת.תנא
 הנ"ל. הגמרא עם"י במנימ ותקנתי נדה"* "בטפכת מזה ועיטה המדפים ב?! ואה"ז "נדה"*היבת
 תדורו כעין "תשבו : כ"ח סוכה *נא( במסגרת* "ואם" תיבת סגר ווארשא בדמום המי"לנא(
 ומשנן ומפייל ושותה אוכל למוכה מעלן נאות מצעות לסוכה מעלן נאים כלים לו היהוכו'

 שהצינ ומה ווארשוי. בדמום המו"ל במנים תיקן כן והנה שם"1 "מונהין צ"ל ננכ(בסוכה".
 להביא "ראשוגים דרך דכן ופשומ לכאה זה דין שייכות טה להקשות כוונתו .קטן, כוכבאח"ז
 למעלה, שכתוב לדיבור שוב נטשך זה ננ( הרבה* יברים אגבדרך

 דאם לומר ובוונתי
 של על אף מברכין היינו ,אז עצמה, במני מצוה ראש ושל עצטה בפני מצוה הוה ידשל
 ולא. להניח, יד -של על מברכין ע"כ השיבן אהת כהנחה ששתיהן אחרי אבל להניח,ראש
 של על מברך אם הלכך כךונתו, *ננ( תפיליה מצות על ראש של ועל תמילין, מצותעל
 דמברךל עד יצא ולא המצוה, גמר על מורה דעל יצא, לא להניח ולא תמילין מצות עליד

 ומברך אהת, כהנהה שתיהן דהוי משום תמילין מצות על ראש של על מברך מח ואמ,להניח,
 בדפום המו"ל נןק( מ"ב. סוכה %נן4( "אעפ"י". תיבת המר בד"וו נך( המצוה* גמר דהויבעל

 הבאון. דכוונת לומר, נראה ולי במסגרת. והבאה" בהולכה ביה עמק "אילא תיבות מגרווארשוי

 עאף". ת"בת והמר ובהובאה". בהולכה ביה עמק לא אי אף ביה נפק דאבבהיה כיון"דלולב
 ~הד. כל ביד לקיחה שתהא ולקחתם מ"אי במוכה דדרשינן להא. וכוונתו מ'י כ"גו ויקראנר(

 ביה. נפיק דבהבבהה דמיטמעואחד*



 ז"ל לרש"י הפרדםמשרר

 יברך אלא ליטול, עליה לברוכי מצי לא שליח ירי על ביה נפיק רלאג]ב[
 כאביי לן ק'ימא רהא תיקשי, תפילין ברכ)ה(]ת[ אכתי אמרת ואי נטילת.על
 כבר והרי בהו, מברכינן לקשירדה הנחה בין נץ( תרווייהו, דאמר]ו[ורבא

 עיקר שדץקשירה התם, שאני להניח. בהו מברך דהכי ואפי]לו[התחיל,
 דלימטי ומיקמי כלל. בהנחה אתחיל רלא כמאן וקשרתם, *כז(כרכתי]ב[
 נמצא עביר, ולא מיתנימ , ייע[מא דחיישינן עלידה, לברוכי מצי לאהושענא
 בברכ)ה(]ת[ הילכתנא[ רפרקינ נח( והיינו לבטלה* שמימ שם עליה מברךדקא
 ]וקורא[, )ורואה( ]ו[מברך ורואה פותח כי( ראמר יהודה כר' ת]ורה[מ]פר[
 למראייה שיגיע ער אחיוה משעת ולא פתיהה משעת לא לברך רשאיואינו

 שממנה ק( הברכות, לכל הוא אב דהתורה ברכת "כי( לקריאה.הממוכה
 ער ד:מעשה על מברכין שאין למדנו מכאן "ק( המצות. לכל ברכהלמדנו
 מר' למר רבא חייה ר' ק"( ואף למעשה. שממיך והוא עושהו, לידישיבא
 כמברך רשאן אין ראלמא וקורא, מברך ורואה פותח כוותיה דפמקינןיהודה
 לקריאנה[ אחיוה בין הפמק ויש הואיל לידיה, ראתאי גב על ואף הכי.מיקמי

 הואיל אחי,ה, משעת ולא פתיחה משעת לא יברך ולא וראייה,פתיח]ה[
 הפת על מברכין אין קכ( חייה ר' תני וכן לקריאה. ביניהם ראייהומפסקה
 לאכילה אחדןה בין פומקת ופרימ)א(]ה[ רהואיל פורמ. שדהוא בשעהאלא
 הדא קג( ירושלמי לאכילה. הממוכה בפרימה אלא אחי,ה משעת יברךלא

 לידיה, אתא לא והוא קה( עלוהי, ומברך פולגא קד( דנמיל דהדיןאמרה
 וצריך חנילאי בר' קו( תנחום ר' אמר תיניינית. ,ימנא עלוהי ומבריךדהדר
 לבטלה. שמים שם יוציא שלא וער, לעולם מלכותו כבור שכם ברוךלומר
 "קץ( הוא מקונח וכמבור צנון שנמל זה אומרת, ואת פירושא, והכין .סז(

 אימתי למ]י[תנא, ליה מדדהודה שנייה. עליה ומברך חוןר לאכילה,ובמוכן
 בשעה אלא הפת על מברכין אין ותנן פורם, שדהוא בשעה הפת עלמברך
 אמר כן על ברכה. ברכתו אין פרימה קודמ בירך אפילו משמע פורם,שהוא
הדא

 אמרה.,
 לידיה, אתי דלא ער המצות על לברוכי אפשר רלא ומשום

 כשהשיב קח( פמחים, בתחיל)ה(]רז[ פפ לרב פפא רב אקשי לא הכימשוכם
 בו .לצאת נטלו מיתיבי משמע, לשעבר חמץ ביעור על שאמר מה עללו

 השיב ולא ביה. נפיק דאגבהיה רמכיוון התם, שאני לולב, נטילת עלאומר
 דפש~טא משום ליריה. מטי רלא עד ליטול, עילויה וליברוך קמידה לינחיהלו,
 לידיה. מטי ד~א ער דהמצות על לברוכי אינוש מצי דלא לתלמוראליה

 עילויה, מברכי ולאלתר ליד מטלטלי והדר אשרשיפא ליה רמנחוואיכ)דה(]א[
 עליהן מברך כולן המצות כום קל( שמואום ראמר הא להו דקשיאמשום
 הטבילה מן חוץ טעמא מאי ביה, נפק ראגבהיה כ( מר ואמר לעשייתן,עובר

 עפ"י ותקנתי ל"ב* ממלה נט( "דממקינן". בד"וו. נןץ( ח'. ו', דברים *נן( ל ל"ה מנהיתני(
 עומכאן". בד"וו *כם( ה"א. פ"ו, ברכות ירושלמי 3ע( עיברכת". בד"וו "נפן( שלפנינו.הנמרא
 רב אמר זירא ר' איתא שם ובמנילה זה. בעניין רבא חיי' ר' את למצוא זכיתי לא5שא(
 הלכתה ד"ה שם ובתום' לגמ: ברכות בנלי ועיין העא. מ"ו ברכות ירושלמי שבן(מתנא.
 .כםדץ( להם. ככר אעינולא", ד"וו וב*רושלמי "פוגלאו צ"ל כשדם( ה"א. פ"ו, ברכות כשכ(וכוע

 על אש עמורי בסמר ע'ין כמז( יורן"* "בר ד"וו בירושלמי סמר( עוהכא". בפעות ד"וובירויטלמי
 שם. זנ( שם. כשמן( : ז' פמחים זםדץ( עומוכף. צ"ל *5מל( שם.דהירושלמי



רא ז"ל לרש"י הפרדםממר

 הברכה ותוך ע,לויה ,טברכי ליה מנחי הילכך ע"( ליה, מיבעי ל,לבונטילת
 למדנו התורה מברכת שהרי למעשה וממוך לידו הגיע שכ[א עד המצותעל לברך לאדם לו אמור פרישנא דהא הכי, למעבד צריכי ולא ליה,מטלטלי

 אחיזה בין הפמק ייש ברכה שצריך מעשה שכל ומקומה, למצות ברכהגוף
 היע[כך למעשה, שיגיע עד לברך רשאי אינו לידו המעשה שבא פיעל אף לטבילה, כ3( אחיזה בין מפסקת שהפריסהה הפת ברכת כגוןלמעשה
 בו יצאו שלא כדי גדילתו, כררך שלא אותו כג( דהנוטלים וכן הכם,טועיכם
 המנהג את לשבש כמבור התחתונה, על ידו המשנה וכל הברכה,קודם
 עולם מימות דהגולה חכמי שכל משובש, הוא ונמצא ראשוניכמ גבלואשר
 אין כן פי על ואף גדילתו, ררך נטילה בשעת בו ומברכין אותונוטלים
 שכשאמרו כיצד, המצות, כל כדרך מוקדמת אלא למעשה מאוחרתברכתו
 ברשות שהוציאו מפני פטור התנא שנא היאך כמ( עליה ואקשושפטור, דקתני הרבים לרשות המוציאו כד( אלא אטרו לא ביה, נפק דאגבהידהכיוון
 מפיק, קא ברשות שלא מפיק וכי מצוותיה, איתעביד דאגבהיה כיווןהא

 בזמן אלא בי", נפק דאגבהיה כיון אמרו לא מ]ינה[ ש]מע[ פטור.ואמאי
 והמברה מצוה. נגמרה לא ואכתי בניענוע או ובהבאה בהולכה ביה עמיקרלא
 כו( במנחות לן דאיבעיא לן, רנפקא למעשה, עובר כמברך מעשהתוך
 ע]ל[ וא]ף[ הנחתן, לאחר ועד הנחתן משעת עליהן מברך' מאימתי .תפילין
 כל שמואל אמר והא איני כן( עלה, רמקשו והיינו הנחה, עענגמרהפ]י[

 תרווייהו דאמרי ורבא אביי ופרקינן, לעשייתן* עובר על[יהן מברך כולןהמצות
 כמברך . המעשה תוך שהמברך למדנו מיכאן קשירה. שעת עד הנחהמשעת
 כדרכו. הלועןב את נושלין הילכך רמי. למעשהעובר

 תוך עליו ומברך
 כי( אחרת: בהלכה לקמן מפרש וטעמא כמ( טבילות, חייבי שכלהטבילהה זולר,י למעשה, מאוחרת ברכה ואין למעשה, עובר ~ברך ונמצאהנטילה

 לותיר ארץ בכל מ( אבינו, אברהם של בבריתו להכנימו ילה, מ כת רב
 שמעתי ברומי לי וכמרומה נהירא, ולא ופריעה מילה לאחר אותהמברכין
 דמי. למעש]ה[ כעובר המעשה רתוך לפריעה, מילה נין אורעהשמברכין

 היתה הנאון של שקושייתו לי ברור והנה קמן, כוכב כאן הצינ ווארשוי דסים המו"לעא(
 למימר הו"ל וא"כ ביה נמיק מדאנבהיה ולולב לעשייתן,. עובר לברך דצריך שמואלדמדאמר

 הטבילה טן דחוץ בממחים שםרב
 ולו~

 אשרשימא ליה מנחי והלכך עשייתן, אחר מברכין
 בד"וו הטו"ל ענ( "לאכילה". בד"וו ע18( ודו"ק* ליה מטלטלי הברכה ותוך עילויומברכי
 על קאי אותו תיבת הא להגיה למ"ל יודע אני ואין "האתרונ". תיבת "אותו" תיבת תחתהניה
 ממחים תום/ עיין לעשייתן. עובר דלהוי גדילתן, כדרך שלא ליה נטלו דהוי אינשי שהי'הלולב
 המו"ל עק( שם. ען( : ל"ה מנהות ען( מ"ב: םוכה עון( : מ"א םוכה עך( שם.וםוכה
 מילה" "ברכת תיבות נדסםו קושטא בדמום עפן( "וכו'". תיבות כאן הוםיף ווארשויבדסום
 וכתב אהר םימן מכאן לעשות ווארשא בדסום המו"5 נם וטעה מאמר. לראש נדויותבאותיות

 תומ' עיין פא( לו. הקודם מהמאמי ההמיטך אם כי אהר מאמר זה אין ובאמת"ולהכנימו".
 ופםהים שבת ובר"ן וברא"ש וברי"ף וכו' בלבער ד"ה ז'. סםחים וכו' אבי ד"ה : קל"זשבת
 ח"ב העטור ובבעל שס"ב םימן הרשב"א ובתשו' שם. והריטב"א הרשב"א ובהידושישם.
 ובטור ה"א. מ"ג, מילה הל' וברמב"ם שם. שבת. הנבור*ם ובשלטי :(. כ"ב )דף מילה.הלכות
 לאבודרהם בהערותינו הזה הענין בביאור בעזהשי"ת והארכתי רם"ה, מימן יו"ד ושו"עוב"י



 ז"ל לרש"י המרדםסמררכ

 לא כאלו פרע וכ[א מל *מ( מר ראמר היא, כלום ולא %ריעה בכ[אומילה
 ואחרונה הואיל ראש של ר,%ילין ברכת שהרי קשה, מקצתו וה ומנהגמל.
 תפילין, מצות על אלא ורוע, של הניח וכבר הואיל להניח, טיבעה איןהיא
 אפשר שאי שמצוה פי על אף לולב, ונטיכ[ת ידים רנטילת טעמאוהיינו
 לפי לולב, נטילת על אלא ליטול, עליהן מברך אינו שליח, ירי עללצאת
 מברכין אין לולב נטילת בהן, יתהיל שלא ער עליהן בנך מ"( אפשרשאי
 מכ( מברכין אין ירימ נטי"ת וכן כדפרשינן, הנטיל)ת(]דה[, תוך אלאאותה
 אב שהיא בתורה מברכין ראין כיון טעמא, והיינו הפת. לקנוח נטילהביהה

 אותה מברכין אין נמי ירים נטילת לקריאה, הממוכה בראייה אלאהברכות
 לאחף אבל יטול. ולא יאנם שמא ידיו, על ההמים נבואו שלא עדקורם,
 מברך אינו לכך הנטילה, תוך ידים נטילת על מברך ליריו המיםשקיבל
 שהתחיל. בברית להכנימו, שמברכין המנהג לכל קשה אמרתי ולכךליטול.
 במופה המצוה שעיקר מצוה שכל רומי ובני לרבותינו להו מבירא רילמאאו
 הנחת וכגון מל, לא כאילו פרע ולא דמל מייה, עיקר שהפריעה מילהכגון

 מברך בהם, שהתחיל אפילו וקשרתם מג( דכתיב עיקר, שהקעעירהתפילין
 לולב, ונטילת יריכם נטילת לאפוקי להכנימו, ובמילה להניח, בתפיליןלעשות,
 תחילת והיא ההנבהה וולתי עיקר. הנטילה מוף שהיא והבאה הולכהשאין

 מברכין אין לכך וגו'. לכם לקחתכם מד( שנאמר התורה, מן שהיאהנטילה
 שלא פי על אף ביה, נפק ראגבהיה וכיון התהיל, שלא דמשמע ליטול,בה

 הולכה מינה שמע נפק, בעלמא בהגבהה 'פל( מדאמר, הביא, ולאהוליך
 דהרחיצה עיקר הקינוח אין יריים, נטילת וכן מיעכבא. ולא מררבנןוהבאד
 מה( שנאמר רחיצה היא וו ונטילה מים, בלא רחיצה ע~אין דהמיכם,זולתי-
 שכתבתי כמו הרבה לשונות משמשת שאו שלשון ולפי קורש. יריכםשאו

 יריכם ורחצו מו( נטילה. תרגום לשון ההברכה הטבע קבעוה לכךלמעלה,
 אלא רחיצה לשון - ואין בכהנים, ורגליבם ידים קירוש יריכון, ויקרשויתרגום
 כפי, בנקיון ארחץ 4מן( ו"ל רבותינו שררשו מן( פי על יהאף קירוש,לשון
 המקרא ב:פשט אבי שכר, וקבל ררוש ועפר, צרורורע אפילו דמינקי מיריבכל
 ליטול, נברך היאך הנטילה עיקר והמים הואיל הילכך מיבם. בלא רחיצהאין

 )דארמו( ררבנן ירים רקינוח עיקר נטילה ונעשת בנטילדה והתחילהואיל
 מן אבל מדבריהם, טמא לחם כאוכל נגובות בירים האוכל מח(]ראמרו[
 ראיתי בצרפת אבל ליטול. עליה לברך אפשר אי לכן ירים. רחיצתהתורה
 אי תחלה האב הוצרך מי מל( בברית, להכנימו קורם האב ברכתמברכין
 באיבריו רמו נבלע שלא ארוכם התינוק שמא לאו או הוא מילה קבולרבר
ע.

 צ"ל כ4~כ( עלברך". בד"וו פ4א( קל"ז: שבת *פן( שם. מילה ובהלכות השלישי בשעיהשלם
 מ"ב. מוכה "מ4ךש( מ'. כ"ג, ויקרא כ4ךש( ח'. ו', דברים פ4נ( המפה". לקנוח נמילה"בין

 ט"ו. ברכות נ4ן( "'דיהם". וצ"ל כ"א. ל'; שמות מ4ן( ב'1 קל"ד, תהל'ם כ4ה( : ז'ממחים
 בברית תיבת אהר הציג ווארשא בדמומ המו"ל נ4סן( !. ד' מוטה פ4ח( ו'. כ"ו, תהל'ם4פז(
 שמו" "על תיבת עד הוצרך" "מי דמתיבות נראה ולי הבנה, משולל באטת והיא קמן,כיכב
 והכנימו האב ברכת דמברכי' שכתבו צרמת בעלי שימת על קושיו והיא הנליון, על כתובהיה
 האב הוצרך מי תמה וע"ז המוהל, ביד להכנימו האב על מומלת שהמצוה למי המל,קודם
 שהמוהל בשעה אמשר והלא לא, או הזה, התינוק היא, מילה קבולי בר אי תחלהלידע



ךג ז"ל לרש"י המרדםממר

 אחת באשה מעשה 5( דאמר הבבלי נתן כר' מילה גבי וממוכן חלושוהוא
 אדום שהוא ראיתיו לפני הביאתו שלישי ומת שני ומת ראשון בנהשמלה
 והיו וחיה אותו ומלה לו והמתינה דמו שיבלע עד לו דהמתוני לדהאמרתי
 למולו. האב על מוטלת שהמצוה ולפי שמו. על הבבלי נתן אותוקורין

ופיר"
 המילה על אומר המל 5"( בתומפתא וכדתניא המוהל. 'ביד להכנימו

 היכא מעכבתו, זכריו מילת 35( ביבמות וגרמינן להכנימו. אומר הבןאבי
 ויצאו הפמח, שחיט)ה(]ת[ בשעת חבושין ואמו אביו שהיו כגון להמשכחת

 לבן 5ד( בבריתו להכנימו מוטל האב על אלמא אכיל']ה[. מעכב']ת[5ג(
 מכנימין לאב ליתיה דכי 5מ( דאמר, גב על ואת שחיפה. בשעת נמהלכ[א
 טיבעה תיקנו לפיכך איהו. עביר דלא מגי לא איתיה רכי כיון אחרים,אותו

 5ו( לחובה הארם על שמוטלת מצוה שכל שפירשתי ומה להכנים.לעשות
 יהוד)אי(]ה[ רב דאמר מיהא 5ז( מברך שליח ירי על להיעשות איפשרהאי
 פפא רב מברך, מאי לברך, צריך הבודק 5ח( יהודה רב דאמר לה.דיקינן
 חט~ו ביעור על אמר דרב *5ח(משמיה

 מיתיבי לבער. אמר '*5ח( פפי ורב
 המילה, על וצונו במצותיו מדשנו אשר העולכמ מלך אלהינו ה' אתהברוך
 הוא לעשייתה עובר הברכות שכל משמע, נמי להבא הביעור עלאכ[מא
 כלומר, 5ל( מהיל. איהו דלאו מגי לא למול, נימא היכי התם ומשיב,מברךנ
 המופלת במצוה אלא קאמינא לא משמע, מעיקרא הביעור על אנא . קאמינאכי
 ביעור, על לברך ק( אי לביעור י"ד ליל ומדרבנן תשביתו, *5ט( שנאמר_עליו
 אבל למעשה. ברכה להקדים וצריך כבר, שעשה הביעור על שמברךאמינא
 משמע. להבא נמי המילה על אהרים ידי על לעשות אפשר שאי ק"(מילה
 נמי הכי ליה, מפרשי עלמא ק3( וכו'1 נמי הכי למימר, איכא מאי הבןאבי
 -על נמי הכי הבן אבי ברומי, יהודה בר' מנחמ מרבינו שמעתי ואנילמול.

 וימור הואיל ור[מתקו, הדבר ליפות הזקקתי כ[כן מא]ו[ד, לי והונעםהמיר[ה.
 דקתני האב זולתי מוהר[ קג( על למימר, איכא מאי הבן אבי הוא.הכמיכמ
 על מברך והוא למולו, חייב "קד( דתניא קד( מהיל, איהו דלאו דמגימשום
 לבפלה, האנ בוכת ,יה" 'ט-ל, ילא ט,לה ננ. ,מנ,כן ,הל,ש אד,פ שהת'נ-ק 'ואה לט,לירצה
 לברך הבן לאבי דאין גאון שלום שר רב ב1טם דכ' : כ"ב דף מילה הלכות העמור בנעלועיין
 ממוכן ~היות התינוק ימצא לשמא ניחוש אם שכן ומכל וכו' יתקלקל שמא משום מילהקודם
 2בנ( : ע' יבמות 2ב~כ( מ"ו, ברכות תוסמתא [בא( קל"ד. שבת 2ב( והבן. להמהל.וחלו1ט
 ווארשא בדפום שנן4( אכילתם. מעכבות מלו לא ובניהכם לח(רות ססח בערב דיצאוכוונתו,
 תיבת כאן הוסיף ווארשא בדפום 2בן( "שאי"1 בד"וו 2בי( כ"מ. קידושין 2בךן( "לכן"1במעות
 יטילוח ע"י שא"א דבמצוה דאמר . דהא וכוונתו, "נ[עשות"1 תיבת כאן דחסר נראה ולי"וכו'"
 *"2בןק( "רבא"1 גגמרא *2בח( ז'1 מסחים 2בך[( לה. דייקינן יהודה דר' מהא לעשותמברך
 קצת היא וזה ריב"א בשם מ"ש פסהים רימ"ק רא"ש עיין 2בט( דרב". משמיה "אמרבגמרא
 "ינרך". צ"ל ק( ב'1 מסחים ועיין מ"ו. י"ב, שמות *2בכש( שם. בר"ן וכן וכו' הש"םסברת
 דאבי היא דהקושי' ממרש "דהעולם כוונתו קנכ( "שאי"1 כתב ובד"וו "שאימשר". צ"לקא(
 ד"ה שם ממחים מירש"י ועיין וכו'1 ה"נ ומתרץ הטוהל. בעצמו דהוא כיון למול, נימאה~ן

 כוכב "מהיל" תיבת אהר הצינ ווארשוי בדפום המו"ל קד4( "המוהל"1 בד"וו מב( וכו'1ומרכינן
 הגמרא קושי' לפרש היא, . הגאון דכוונת נראה ולי הם. הבנה משוללים הדברים כיקמן.

 דמברך שמיר אמרת האב זולתי המוהל דבשלמא למימר, איכא מאי הבן אבי הכי,ותירוצה



 .ל"ל לרש"י .הפרדם מפר. .רך

 קתני דלא -האב עצמו אפילו המילה על אומה המל ן*קד(הפילו..דתניא
 האב, " -אבל באהר : .אמורים[ רברים ']במה.,)בל"א(:

 לא הכא. ו"א למולי-. מב,ך .
 המילו, % -טבדך -הכי למול,.ואפילו לבהך ואיפשר- מהיכ[, ארהו. רלאמגיא
 הכא אמרת מצדת למימר,.:מי. איכיא, מאה .להב4נ יולתי מעיקיא .משמעולא
 במזרי[ _דאמד היכי כי בתמיה,- מהיל;- איהנ' דלאו טגי' י[א נימא בודיכי

 ארהו רלאו רטגי. למול; ך לברוכי -מצי. לאל גופיה ראנ נמי, הכי קמ,בעי[מאן
 קאמף,-להכנךם ב"ריו לפור[ו1 . חייב האב "קו( רתניא הא רממברת קו(.מהיל.
 קן(: מהיל אידע דלאו. רמגן הילכך הוא,בכרית

 עביר,-
 המילה על מברך כי.

 אומר המל קח( ד'תניא והיינו למול* לברוכי צרוכי. .ולא הואיר[. משמע,להבא
 לא ראי - אחרים: מכ[ין האב. במקומ ראפילו להכנימו, .אבי..הבן המילהעל
 וצריך למול קט( איהו .רלאומגי

 נ[ברוכל-
 הבן אבי. למיתנא- הוה הכי למדלן

 -ימברה רלא י.,וכיון מהיל. איהו דלאו דהשתא ולדהכנימו, : למול שתיםמברך
 משמ)א(]ע[ להבא המילד' על מברך כי מהיל- -איהו רלאו ומגיא. הואיל..למו4
 קי"( משמע. 7"עועבר לבער מברך כי קי( לברה. לא דאיפשה הבודקאבלן
 שחיט אוהו .רלאו ומני והואיל רכו' לשחוטי. .לימא ותם השחיטדה,' על..מיתיבי
 על .-משמע לשעבר אנא. כי,יקאמינא-' משמע.: לדהבא דוטחרטה, על מברךכי

 פמה לעךעבה.משמע. ביעור על. -מנרר וכי לבער, לברוכי רמצי משוםביעור
 בעלים .בל4ב' מגיא רל14,וקרשיכמ

- 
 .אותו ושחטו: קינ(: ' פמח. נבי- רכת]יב[ - -עבררן

 וממך 'קיג( 'פתב 7 קדשים ' :.:.וגבי פמהו. את ישחטו 'הער]הן כל רמימעוגו'
 רתניא השחיטדץ. לשחופ'ומבררעל - .לברוכי דאיפשר .הכא- ,והא למימר,איכא. מאי ' שחט ; גופייהו בעל.ים אפילו . רמשמע ושחטו,י קרבנו' ראש' על ירואת

 :קרשרכט גבי שנא; חולין'ולא .נבי שנא 'לא הויחיטה, על מברה השוחט'קיד(.

 אחרים. בן למול מחייב ש"וא.איט מהיל, איהו דלאו מגיא דלא מישום למולל ולא המילה,,ל
 דתניא, המילהן על מברך הוא ועכ"7 בנוי את למולו שהייב כ"ט.' בקידושין דתניא האב.אבל
 המילה, .על מברך הטל .עצמר: אם-האב דאפילו ומשמע .המילה, על אומף הטל קל"ז:ביצבת
 קתני- דלאמשום

 איש אם דוקא היינו המ,לה, על אומר שהמל אטורים דברים במה התם
 למימר, ליכא האכ גבי דהא - קשה וא"כ למול. .מברך מל האב אם אבל הבירו בן מלאחר
 ולא המילה. על מב*ך הוא הכי ואמילו למול. לברך ואיפשר מהיל איהו דלאו מנידלא
 סגי דלא אב גבי אמרת מצית מי למימר, איבא מאי וק~שה להבא, אם כי מעיקראמשמע
 קל"ז: שבת 1*קד4( כ"ט. קידושין %כתן4( בעלמא. המוהל גבי דאמרת כסו מהיל איהוללאו
 מברך לא גומי' דאב נמי הכי דאין מפרש, והכי נמי". הכי "אין הגמרא, של תירוצי היא'כהה(
 למולו, האב דהייב דתנ4א דהא סברת דמי מהיל. איהו דלאו דסגי המילה,. על אבם כילמול
 והיינו משמע ל"בא המילה על מברך כי מהיל איהו דמגי'..דלאו הלכך קאמר, בידיםהיינו
 אמרת ואי וכו' אחרים טלין האב במקום אפילו דמשמע וכו' המילה על מברך דהמלדתנן
 ולהכנימו למול שתים מברך הבן. - אבי הול"ל למול לברך וצריך מהיל, איהו דלאו מגידלא
 "עביד" תיבת מגר ווארשוי בדפום קן( כ"ם. קידושין. 1קן( מברת". "דמי בד"וו 3קן( והבן.וכו',

 כוכב כאן הציג ווארשוי בדפום המו"ל ' קף( "מהול".- צ"ל המן( קל"ז: שבת קדן(במסגרת.
 כי לבער ' לברך לו דאפשר הבודק "אבל דצ"ל ונראה האלו. הדברים מובנים שבלתיקטז
 מיא( "לא". תחת' "לו" תיבת שכ' במקצתו תיקן ובד"וו משמע". לשעבר ביעור עלמברך
 3מיך( בע מ, ו'קרא 3הינ( ו'. י"ב, שמות מיבכ( שם. המוגי' כל מפרש והשתא ז',:פמחים
 : ז'פמהים



רד: ז"ל לרש"י הפרדםכמר

 מברך וקדשים ממח אבל בשלין אטורים[ דבריכו ]במה )בד'א( קתנידלא
 הכא מצית מי משמע, להבא השהיטה על מברך כי הכי ואפילולשחוט,
 לא ודאי שחיט, איהו דלאו סני לא לשחיט נימא בו היכי הכא'ל"תמוהי

 השחי~ה על מברר לשהוט לברוכי דמצי .גב על ואף שחיט. א"הו דלאוסגי
 שחיט דלא הוא דמגיא הולין לגבי היכי כי נמי הכא לשעבר משמעולא
 כי הילכך שחטי', בעלים דלאו סגי וקדשים פסח. גבי לך אמינא נמיהכא
 פסח גבי שנאמר ושחטו האי סברת נמי משמע להבא השחיטה עלמברכי
 הקהל כל וכי קהל, כל אותו ושהטו קלו( במכילתא דתנינן היו,לבעלים

 לשחיטת סגי אכ[מא- כמותו; ארם. של שלוהו לעשות אלא אותו, שוחטיןהיו
 שחט כי לשחוט, לברוכי איפשר דלא שליח ירי על וקדשימקסח;
 על היל]כתא[ *קיו( ופמקינן משמע. לשעבר ביעור על מב-ך כילבער, לברוכי דאיפשר ביעור גבי אבל להבא. ומשמע השחיטה על מברכיבעליכמ
 הא. המירא, ומבעורי איניש דמיחייב גב על דאף חמ",ביעור

 על ליה מגי
 _בפ]רק[ ר]בנן[ ות]נו[ לבטלה. שמים שם ומוציא לבעי ומברך וחוירהובתו ידי יצא לא יכמבור ביעור על ומברך איניש מישתלי חמץ לבערבתחילה לברוכי אתי אי ותו עביד, א"הו דלאו מגי דהא הד~ב לא. ולבער ביעור,עכ[ לפמוק רבותינו המכימו שליה ידי על ביעור למצות ליה ומגי והואילוכו; ובדקי אגרא רייהבי באתרא מיבעייא לא קלן( בפמחים, כראמר]ינן[ שליח.4,י
 הארץ מן לחם המיציא אומר לבצוע, הכא יקין( אומר מהו קין( מברכיןכיצד
 מפי ונירקה והואיל משמע. נמי ראפיק מברי ייבנן קיל( משמעדג~יק פליגי לא עלמא כול']ה[ במוציא רבה קיח( אמר מוציא. אמר נחמיהור'

 דתני)ה(]א[ יצא לא לכתחילה להם מוציא יברך אם לחמ, המוציאחבורה
 הכי אפילו משמע, דלהבא פליני לא עלמא כולי דבלבער פי על אףבייקה- לברכת הדין והוא יצא, לא בברכות חכמים שטבעו מממבע המשנה כלקכ(
 נדחה המחלוקת מתוה הלכה .רבותינו שפוסקין שכל לשנות, רשאיאין

 שכבר הלחם על לברך וצריך להבא משמע שהמוציא מפני ועורשכנגרו.
 מוציא, ויברך יחיור לא המוציא, תיקנו הכי משוכמ קכ"( ;עידך, ומונח.הוציא
 להוציא שעתיד דמפיק . אלא משמע דאפיק לאו המוציא מובר שהיהמפני

 וכן דאפיק. נמי דמשמע המוציא בלשון טיבעה תיקנו לכך יצא, לאוכסברו
 קככ כ.ה ו נ ח ר נ ת כ ר ב ו : יה עד מושך ביה שמושך הטעםבביעור
 מפני להרליק, הוא דווקא אי ועוד שליח, ידי על ליה דמגי חדא,יהדליק. בהן כתוב המפרים שכל פי על ואף ,הוא. מופר טעות להרליק,.שטיבעה
 "רבא". שלמנינו בגמרא מיוץ( "וובא". בד"וו *מין( ל"ח. ברכות 3דיז( ד': מסחיםקמיז( ז': מסחים *3הכ2ן( מ"א(: קידושין- )ועיין ה'. מרשה דממהא מסכת בא מכייתא;קטי(
 בדמום קככא( : מי ברכות מכנ( וכוי. מברי רבנן בהמוציא מליגי "כי וצ"ל כאן חמרהיט(
 תיבת אחר המו"ל והצינ וכו'" ממני המוציא ויברך יחוור מוציא תיקנו הכי "משום 1ווארשוי
 הכי לפנינו במרדם דאיתא מה לפי אבל האלו. הדברים לו מובן שבלתי קמן, כוכנ"ויברך"
 לא המוציא ויברך מישתלי . אם למען מוציא, ולא המוציא, תיקנו הכי דמשום ?נוונתו
 גבי לעיל שכתב וכמו בהמוציא ברכת, חובת ידי יצא שלא שימבור ממני מוציא ויברך'חזור
 נר להדליק אקב"ו מברך מברך, "מאי כ"ג. ' שנת עיין מכננכ( חמץ. ביעור על דתיקנוהא
 ב"מ מ' והרא"ש הרי"ף וכ"ם מ"ב, סומרים יבמם' מ"ו. מוכה בגמרא היא וכן הנוכה".יטל



 ז"ל לרש"י הפרדםספררן

 למולי נימא בו היכי, קכג, התם לו כשאמר פפא לרב פפי רב השיב לאמה
 רהא לר4.וליק, למול לשחוט ימימ)ה(]א[ מהול, איהי רלאו מגי לאו'ולשחוט

 מופר טעות אלא להרליק. ליה ומברכי שליח ירי על ליה מגי חנוכהנר
 ק]רשנו[ א]שר[ ה]עולם[ מ]לך[ אנלהינו[ י"י א]תה[ ב]רוך[ חנוכה נרעל מברכי כיצר ירושלמי, הגזול בלולב קכד( ומפורש .בטפריכמ. הטביעההוא

 מחלוקת יש שופר, קול מיעת וש 2 חנוכה נר הדלקת על ו]צונו[ב]מצותיו[
 העיקר. והיא לשמוע, מברכין ויש לתקוע, אותה מברכין יש קכמ(בקהילות.

 שמע שופר קול אם הרוד *קכו( לתוך או הבור לתוך התוקע קכו(דתנן
 שופר בתוך שופר .נתן קכן( ותניא יצא. לא שמע הברה קול ואםיצא.

 ותקע-
 תקיעדה, ואם יצא. לא שמע החיצון קול אם יצא שמע פנימי קו5 אכמבו

 לי' ומה _פנימי לי ומה תקע, קא הא בכך, מה הברה קול שמע אםעיקר
 שהתקיעה; תקיעה, ולא שופר מצות עיקר דשמיעה מינה שמע לאו אלאחיצון,.

 ראשו. שהכנים תרנגול קכל( בשופר. ושלא קכח( בשופר הוא :עלמאקול

 הואל השופר קול שמיעת הילכך כול'. ושיברו בו ותקע וכוכית כליבתוך
 הכיפורים ביוכם וכתיב במחנה קול ויעבירו קל( בשבת גרמינן המצוה, -עיקר
 אמור. ביומ כאן אף אמור ביום דהתם מה ארצכמ, בכל שופר תעבירוקל"(
 בויעבה4ו כאן אף למחצה, .שוה נזירדה שאין בשופר, .התכם מה אומר ואניקל3(
 ואין 'קל3( עיקר. התקיעה שאין במחנה ויתקעו כתוב ואינו בשופר.קול

 שליח, ידי על בה להיפטר בו אפשר שאי לפי שופר, קול שמיעת עלמברכין
  השמיעה ורהו שמע, דלא מישראל אחר לכל מניא רלא חרא, לשמוע.אלא
 תקע: דלא מני יהא יצא, לא לתקוע)ה( קלג( והמברך התקיעה. ולא.עיקר
 רמי; דלא משומ מגילדה, מקרא עכם אלא לקרות מברכין שאין ממגייהשנא. מאי אמרת ואי יצא. לא בברכות חכמים שטבעו ממטבע והמשנהאיהו.
 לברד בשמיעה אלא תלוייה אינה שופר שמצורן שופר למצות מגילהמצות

 ברא"ש. ועיין שתי' ומה הנוכה מנר שהקשה מה בראב"ד ועיין וחנוכה מגילה הל'וברמב"ם

 שם.- בר"ן וכן ריב"א. למי' ובץ ר"ת לפי' בין להדליק ברכת לטביעת טעם דנותן דממחיםמ"ק
 וצ"ל' ט'ם הוא דלהדליק יוסף רבינו שם על איי תניא דבם' שכ' שם אנשי ,בחי'ועיין
 תרע"ר' סימן או"ח טור ועיין כירושלמי. ופםק דידן תלמודא דשביק וצ"ע וכו' הדלקת טצותעל

 ברכת. מצאתי יומף הר"ר שטנע ברכות כמטבע לקמ שבולי בשם הב"י וכ' לדהדליקהנוסה
 למול"' נימא ,היכא. ווארשוי בדמוט : ז' ~סחים כהכננ( למנינו. שכ' מה כל והביא וכו'חנוכה
 ר"ת' הל' ניאות וברי"ץ ע"ט סימן תשובה ,צערי עיין מכנןק( ג'1 מרק מיכה יי"שלמיקכר(
 ר"ה, ה' בו ובכל היים ובארחות יראים, ובם' קי"א םימן ובםדרע"ג קמ"ו םימן דעימובתמים

 רע"א סימן ח"ב ובאו"ז קע"א םימן ובשאלתות רם"ג ונוסח הברטת בנוםח בו הכל םמרובסוף
 רפ"פן סימן ובשל"ה תי"ט סימן ההדש וביראים צ"ב סימן וסמ"ק ובסמ"נ ל"ה סימןובראב"ן
 סימד או"ת ובטור דר"ה בתרא פ' וברא"ש רנ"ט, סימן לר'ת הישר ובם' תתקי"ט םימןובאגור
 כץגנןק(. כ"ז. ר"ה 3הטנן( "הדות". שלמנינו בגמרא *סכנך( כ"ז, ר"ה כהכנן( שם. וב"יתקמ"ה.
 הדבר. מקור למצוא זכיתי )ולא וכו'" תרנגול "כמו בד"וו כ2ככש( בשופר". "ולא בטעותבד"וו

 שלפנינו )ובגמרא ט'י כ"ה' ויקרא 3הלא( ו'. ל"ו, שמות והקרא צ"ו: שבת קל(הזה(1
 נ"נ *כלבנ( כן. שידרוש מי מצאתי לא 3הקץנן( וכו'"( להלן מה תרועה שופר"והעברת
 אלתקוע". צ"4 קלג( מ"ש, דר"ה בתר~ע בפרק רא"ש ועיין דמםחים רמ"ק ורא"שבר"ן



רץ ז"ל לרש"י המרדםספר

 מברך הילכך יעא. תקע ,לא שטע ואם 'צא, קלי( שמע ולא תקעשאמ
 לשמוע ומברך שליח, ירי על ליהעשות אפשר שאי המצוה, עיקר .עללשמוע

 קרא ולא -שמע .שאכם כן אינו מגילה מקרא אבל השמיעה* המצוה עיקר,על
 ולא שמע את; הקורא קלס( ראמר למאן ראפילו יצא. - שמע ולא קראאז

 קריאת מ]ילי[ . ה]ני[ יצא, לא לאזנודשמיע
 ישראל ושמע המכת קלמ( והכת]י[ב קלן( .יצא. הכל דברי מצות . בשאראבל. שמענ . קלו( רכתב רוקא. שמע.

 המגילה את לקדות ,כשרין הכל קלל( )רתנץ והא בת]י[ב. תורה ברבריההוא
 בשוטה דהא מיפמיל החרש שמע רלא משום לא וקטן, שוטה מחרש .חדץ
 וקטן דשוטה משום מאי1 וטעמא פמילי. הכי ואפילו רשמעו חביריווקטז
 בן אלעזר ררבי..- אלובא להשמיע צריך חרש *קלט( נינהו,. ריעףה בנילאו
 מצוה אין רמשמע לקרוא ולא . לשמוע מברכין אין שמיעה בלאובקריאדה- קריאה בלא בשמיעה בעלמא איניש ונפק ) ודהואיל יצא, השמיעה אם ..עזררה
 ק%( : מברכין אין הילכך לברה, בשמיעה או יבדה בקרי]אדה[ יאלאתלוייה
 ולשמוע חבירו. בשמיעת שיוצא דמשמע מברבינן לא מגילה ת שמאעעקם
 אלא חוברעו ידי יוצא שאינו שמע רלא טגי לא רמשמע -מברכינן לגנמי

 אפשר אי ולקרוא השמיעה, על ולא דהקריאה על מברך דהילכךבשמיענדה[,
 מברכינן הירנכך ףהקריאה, זונמתי המגילה חובת אין דמשמע לקרואלברך

 רלא הואיל .*ק%( שמיע]דה[1 ירי על חבירו בקריאת בה ריוצאנקריאדה
 ל. דה-ל ת וברכ מנ"לה: מצות תלייא רבקריאה משמע לא לקרואמברכינן

 האירנא מיהא שההברכותטבועות. במקום קלנ"( בתומפתא ימוד לדה מצינולא;
 .. משוכם לקרוא לברוכינהוג;

 רבא ראמר נפשיה, באנפי קרי והר חר רכרם
 רהילילא, למישמע.ממנהגא איכא גיברתא)תא( הילכ']תא[ קננכ( הגזול.בלולב
 בראשי לענות שמצוה. מיכן לדה'/ הורר אומרים והן לה' הודה. אומרדוא

 וכו' שירה לומר בקשו הים מן ישראל כשעלו קננג( במהטה ותניאמרקים..
 וכיץ *ק%ס אחריו. . עונין והז הך"לל את . שמקרא כגדול שירה אמרו'כיצר
 המקרא אחרי עונין התנא וכרברי פרקיכם ראשי לענות שרםא אפשרשאי
 ועור לקרוא. ר(ברך שלא אפשר אי כן אם המנהג, כפי אומר, - שהואמה
 ימים אילו ופירשי הףהרנל. את יחיר גומר. הימים אילו קננד( דתניאמיהא
 בציבור רקאי . יחיר בין ההלנם . את בהן גומר מישראכ[ ואחד -אהרשכל

 ההלל ארה בדהן גומר יחיר שאין בימים וכן בעלמא, דקאי יהידאפי]ר[ו[
 צריכין וכולן לקרוא/ ומברכינן *קננד( טובים ימים ושאר הודשים ראשיבגון
 יוכיח. ברכה של והמטבע לקרוא, וחייבין הואיל ור(אחריה, לפניףהלברך

 "והא בד"וו יהלז( ו',,ד'* יבר-ם קלי( מ"ו* ברכות קלה( יצא". "לא צ"ל אולימלד(
 אלו דברים "כהלט( י"מ: מגילה ק"פש( מ'. כ"ז, דברים ר4ל"( מ"ו: ברכות ועייןדכתיב"..

 מגילה ועיין מוציא, בדיעבד עזריה בן לר"א באמת דחרש הגאון כוונת ואולי ביאור,.צריכים
 ומםלת עומד. הקוהא ר"פ מגילה עיין מכמ( שם. ובב"י תרפ"מ ס4מן או"ח מור ועיין,כ'.

 מ"ו. ברנות תוספתא מכ~א( "והואיל". בד"ון *כהנה( דפפהים. רפ"ק וברא"ש מי"דסופרים.
 דפמחים פ"ק ברא"ש כ"כ "טכמנ( : ל' סומה פהכהג( ל"ח. מוכה טכהנכ( ז'1 הערה לעילזעיין

 י"ד. ביכות תום' עיין *"כמז4( י'* ערכין פ"מ סוכה תוספתא "כ~ן4( עיי"ש. ריב"אלמירוש
 וב"י ובמור קורא. היה פ' ברכות ובתר"י וברא"ש וכו' כאן ד"ה ע"ב מ"ד סוכה וכו' יחידד"ה
 תכ"ב. סימןאו"ח



 ז"ל לרש"י הפרדםמפררח

 דכל מני לא הילכך קר"לנפשיה, ואחד קמה( דכל' טנ'4) לא האלקרוא,
 ' נוהג מנהג: וכן צבור. שלךח עם לפניה קננה מברךהציבור

 וברומך באשכני
 נראמה: ואיני שותקין. וכולן השילח . שמ-ברך -יון רבארץ- ] לבר גליותובהרבה

 הקוריג תמוש. בל משום מישראל -. אחו כל ל על קריאתו שמצות רכיוןלי
 שנו שדהרי שירה במ"וכמ "ר,לל ועור לו4 מברכין ואחרינם קוראואינו. קריאשה על מברך ובמגילה בתורה הקורא שכל קריאתו, על לב:רך חייבבפיו

 הל'ל עצמו והוא יה. ענו ישראל וכל קננמ( משה והשירה- . אחריו, עוניןודהן'. ההלל את ע~קורא כגרול היכמ על שירה ישראל אמרו כיצר קעת(רבותינו
 יהללוך ה' יראי נא יאמרו אדה-ן, בית נא יאמרו ישהאל, נא יאמריוכיח,
 קננל( יוהיטאר. פרקיכמ ראשי לעניין כראמר]ינן[ שליח, ירי על ליה מגןלא בשיי לקרוא חייב _מישראל אחר שכל וכיון וגו', מעשיך בכל אלדהינוה'

 כעונה לשומע מיכן דה' בשכמ אומרים והן הבא ברוך אומר דהוא,- רבאראמר
 רהוא ההלל בכל ולא רארתמר והשאר רחתמר -היכא בלבר שעה קנ(באותה
 'נקנ"( הללויה. לענות מצות פרק4ם, ראשי לענות מצוה. מינה קנ"(אומר
 כולם נהגו וכבר אומר* שדהלא מה כל אחריו: עונין אותן קורא קטן היהואם
 כל רלא מוכחת. עצמה . והיא לקרוא, הברכה ומבע אותן מקרא קמןכאלו
 בתומפתנא[ קנג( פירשוה לא ברכה של מיבעה ר מ ו ע -ה ת ר י פ 'מ : קכנ( קריחר
 למפור, %א העוטי. מפירת על' שנהגו ממנהג מיהו הברכות, שאר כלעם

 קורא ין-חר שכל ולאו מג4א- ול[א לעצמו מופר אחר_ יכל הואיל הואתימא
 לכם ומפרתם קנד( בערכין רבנן רתנו משוכמ למימר ואיכא לטפור. מיבעהויהיה
 .לך תמפור 'קנד( אומר בתירה ב)י(ן יהורה ר' ער כול[' חר כלמפירה
 העכ2 נהגו הילכך שניהם. מירל, יוצא שמים וירא רין,. בבית תלויידהטפירה
 העומר מפירת על ומברך רהואיל רין לבית מפירה האומר רברי לקייםלמפור
 הא תאמר ושמא קכמ( מגי. ר4ן. בירת רבמפירת. .מני, איך;ו דלאו מגימשמע
 -רקת4 . 4הורה ר' דיז ל[בית ומפיר']ה[ ' וחר חר לכל מפירה רקתנימתכמ
 היכא . כגם מתמתין מתםלה

 .רר-

 ועור חייא. לר' מתמא. -*קכמ( מתכמ . לא
 יברי ואיל[ו ראילו בתרוייהו,. למיעבר נוהגין: הילכך ררשי. קארערוויהו
 בתומפתא. קנו(. הוזכרה לא האלה כת וצנד חיים: נאלהט[)אליהם(
 וצונו במצותיו קדשנו אשר זה, בטבע זצ"ל[ האיי רבינו קנז( ברבריוראיתי

 שליח! -העם- לפני .מברך הצבור. "דכל משו-בש. היא בי"וו מכמר( ואחד". "אחד צןלממה4
 :ישרא4" . יכל -אמיא משה "והשירה תיקן 'ווארשוי -בדפום כהכמון( ש' ל' מוטה להכ~ן(צבור'*
 בדפום כהנ( ל"ח: מוכה והיא וכו'" רבא דאמר "והא תיקן ווארשוי בדפום .קכממש( לה".ענו

 ' בכל ולא אתמר והיכא- דאתמר הוא בלכד שיטה "באותה תיקןווארשוי

 תיבת כה43ל( ההלל"*
 ווארשוי בדמום המו"ל קנב(. ל"ח. מוכה *קנא( בממגרת. ווארשוי בדמום המו"ל מגר"מינה"
 "מנחות והנה פ"ו. ברכות תוממתא מנג( מובנים. בלתי האלו שהדברים קטן. כוכב כאןהציג
 4ברא"ש ונר"ן וכר ד"ה תום' שם עיין דאורייתא בוה"ו מצוה./ואי העומר דמפירת משמע :מ"ה
 אם כי בערכין ליתא מנך( תפ"ם. מימן או"ח וטור פ"ח תמידין הל' וברמב"ם פמחיםמוף

 ט'. ט"ז, דברים *מנך( ט"ו. כ"מ ויקרא והקרא : מ"הבמנחות
 מצוק(-

 דמטחים פ"ק ר"ן עיין
 מוציא-את,מי שש"צ ופי'. תי' שם והרא"ש וכו' ממנו מונין והן העומר קרב שכבר כיוןשתי'
 קמ"א. חולין ועיין חייא". -מתמא'דר' "היאל וורשוי נדפום -*קנה( יעיי"ש. לברך יודעשאינו

 מצאתי לא מנן( לברך. דצריך מוכח .מ"ג פ"ב חלה ומממכת פ"ו. ברכותמנך,יבתומפתא



ר% ז"ל לרש"י המרדםמפר

 באכלככם והיה קכה( ר!ורה שאמרהה מפני לי ונראדה התרומדה. על*קנז(
 ערימותככמ ]ראשית[ )רשיאת( קכל( וכר!יב.. תרומה, תרימו הארץ-מלחם
 מן גם אלא בו~בר העימה מן נפרשרן הלה ואין הואיל ונו', תרימוחלה
 ובתומפתא שליח. ירי על לה ואיפשר הואיל התרומה, על בה מברכיןהלחם
 אלהינו י"י אתה ברוך אומר ומעשרות תרומות להפריש הנכנמ קק(תניא
 ושמא ומעשרות, . תרומות להפריש וצונו במצותיו קדשנו אשר העולםמלך
 רכיון קק"( מירי. ולא קשיא לא עיקר. לומר תימצי ואם  הוא. מופרפעות
 חמשה קקנ( רתני)ה(]א[ כלום, עשה לא בעלים מדעה שלא הפריששאם
 והתורם וקטן שוטה חרש הן, תרומה,ואילו תרומתז אין תרטו ואם יתרומולא
 התורם אמרו כיצר קקג( אחריתן רתניא הא תאמר ואם שלו. שאינואת
 דאי ותימברה קקד( מציאות באילו עלה מקשי תרומה, תרומתו מרעתשלא
 רחמנ)ה(]א[נ אמר אתם גם אתם תרומה, תרומתו הוי מי ]שליח[ שוויהלא
 בעלים דעת בלא מניא דלא וכיון לרעתכם. שלוהכם אף לרעתכם אתממה

 שהיטה אבל להפריש. מברך הילכך דמיז עבדי בעלים בלא מגיא ברלאקקס(
 מגי לעשות ולא המעשה על בהו רמברך וביעורומילה

 רלאו,
 ולאו איהו '

 ישראל עדת קהל כל אותו ושחטו *קקמ( דגמר פמח ואפילו עבדי,בעלים
 אפי]לו[ לכן בעלים. רעת צריך אין עשייתו ואפי]לו[ כמותו, אדם שלששלוהו
 דעת וצריכי. דהואיל תרומה לאפוקי השחיטה, על עליהן מברך וקרשיםפמח
 רמצוה נב על אף ם ד ה י םו כי ת כ ר ב קקו( להפריש. .עלה מבהכיןבעלים
 הכי אפילו יכסה, השוחט וכסה ושחט *קקו( דכתב רשוהט עילויררמיא
 במה וכמה ושחט קקק( אחריתי רתניא כימוי. על אלא לכמות מברכינןלא

 למעוטי לאו וכמה ושחט. תנא ליה ימבירא ברגל, יכפנו שלא יכמהששחט
 רגל למעוטי קרא אתא כי אלא קרא, אתא מלכמות איהו שחט דלאאיניש
 הולין בממכת תנא ובהריא ביה* לכמויה דרא מצוה ביה דמיגניא מידיוכל

 שחט לא בעי אי ועור לכמותו. הייב אחר וראהו כמה ולא שחטקקח(
 לכמית מברך אינו לכן מצות. בשאר כן שאין מה כימי, ממצות נפשיהופטר
 מזוזה לקבוע הבא אומר קקט( גרולות בהלכות כימף, עלאלא
 ירהטלמי ברכות . בממת מפרעי בהדיא רהא לי נהירא. ולא לקבוע.מברך
 טבע אץ קכ"ז הבן ופריון מהזה: מצות על מברך קובעה כטהואקפ(

 מ"" במדבר 3הנפפ( "מ. מ"ה במדבר 3הנדץ( מץ. הערה לעיל ע"ן י3הנז( הגאומם.נתעחבות
 הר"ן כ"כ 3קפמ*ל( הרואה. מרק ברכות בירויטלמי הייא וכן ה"ק מ"ו ברכות תופפזא )הנם(כע

 מציעין בבא כהמן*( מ"א. תרומות תוממתא ןקכםב( מ"א. פ"א, תרומות כהנצנ:( דממהיכם.רפ"ק
 הי*ן וכן "כדלא". צ"ל 3קנמדץ( עמי"2. ותקנחי וכר(, גרסיק הכי ד"ה בתומ' יטם )וע'ץכ"ב.

 שהכמן(' י"ז. הערה לעיל עיין מעמן( ו'. י"ב, שמות ,יהקרא מ"א: קידישיןבד"וו.-%מכמה(
 צ"ל' כאן וכן פ"ז. הולין מכמז( י"ג, י"י, ויקרא והקרא מ"ז. הולין עיין וכמה" "ושמךצ"ל

 קמ"ה טימן ובשאילתות מזוזה. הלכות בה"ג עיין מכמכפ( מ"י. הולין רכמדץ( לקמן. וכן"ושפך"

 הרמב"מ: וכ"כ מזוזה בהלכות הרי"ף וכ"כ וכו". העושה ד"ה ותום' מ"ו טוכה רש"י מי')ועיין

 מזוזה בקובע מיירי דהירושלמי לתרץ מצי הרמב"מ והנה לקמן, מהירושלמי )וצ"ע ""י, מזויה מהל'מ"ה
 ה"ג. מ"מ, ברכות ושלמי יו קע( ע"ה. עמוד ח"ב אשכול ועיין בעל(, מברך וע"כ אמימא וקאילאחרימ
 צ"ע: א( 3קע שם(1 בשו"ע ממק וכן וצ"ע. והרמב"מ והרי"ף כבה"ג והיא מזוזה" "לקבוע רפ"מ פי' יו"ד מור)דעי'



 ז"ל לרש"י הפרדםסמררי

 דתני)ה(]א[ גב על אף עביד. האב דראו רמגי משום ק32( לפדית,ולא הבן פדיון על לברנ שנהגו -וזה בירושלמי* ולא בתומפתא 1קכ"(ברכתו
 עביר האב ילאו *קטג( כיצר 'האעצמו, את פורה .הוא פהאו. לא אפ .ךתניצ, קכג( הא לפדותו, חייב האב%ק2נ(

 היאיל-
 לא לעמים, וצלקו וכלה חתן להכנסת: המת והלווית י הולים וביקורשבוים .פדיון מצות כגון. מברכינן-עלייהו דלא טובא מצות דאיכא .גב על ואףקלו( בנו* ירי' על בה ומיפנ*

 התורה ברכת מן 'אלא המצות ברכת למדנו לא שהרי מידי, ולאקשיא
 האדם על מוטלת שאינה תורה מה אומר ואני כן. מצות שאר א"עליה .מברכין תורה מה וז"מצוה, והתורה. .הארץ לוחות את לך קח קכס(כרפרשינן
 שינון .פצית לקרום אהרים על תלוייה שאינה %קכס( אחרים, עבורשיעשה
 לקיימן אפשי שאג אחרים על תלוייה. שאינה מצוות כל אף עצמוןוולתי
 בבנו תלוייה מצוה הבז פדיון הלא תאמר ואםעליהן. מברכין שאין וחברריו שבו?ם פריון' מצות יצח עמו, שני בלא בה המחוייבכל

- 

 דהואיל הבן שאני הבן, פריון על עליה ומברך עמו ' שיני בלאיטיימה לאב אפשר ואי היא
 באחר תלוי הבן : פדיון אין אמה.הוא, ירך ועובר .דמי כגופיה נפיקומגופיה
 שבויים פדיון למעוטי ]ברכה[. )ברבך( טעון הילכך מא*בריו. אחדשהבז
 הברכות: כ,ל כלל לה הרי ברכה: טעו~ן ואין באחר שתלויינוחביריו
 בעלים דעת ובלא שליח יךי על להיעשות אפשר שאי 1קכס( המצוה .כל

 אלא שליח. ידי על להיעשות אפשר שאי מצוה וכל המעשה עלטיבעה
 תפילין והנחת לולב ונטילת. ידימ מנטיל, חוץ לעשות, טיבעה עצמו יד4על
 התחלתן לאחר אלא בהתחלתן בנמיהלות לביך אפשר ואי הואיל ראששל
 על המעשה, על מברך עביר מהיל -קכו( איהו דלאו מגי דלאו גב .עלאף

 כבר והתחיל הואיל ראש. של. ונפילין ולעני4ן ידים. נטילת על לורבנטילת
 דהא טבילה, מיקמי לבדוכי מצי דלא כיון טביל, איהו דלא מגי דלא גבעל ואף לטבילה, הדין וההא להתחיל. התחיל לא - דמשמע להניהן לברךאפשר אי מח אם לפיכף ברכה; לעניין -היא אחת ההנחה דכולה יד שלבהנהה
 הואיל לטבול, לבר~כי מצי לא *קכ(( מברך בע"ייתו ועלה טבל קכן(תניא
 בתהילה העבדים את המל קכמ( תניא הא תאמר ואם וגו', התחיעםוכבר
 המילה, עלאומר

 מצוה דאיתעבידא הכא והא העבדים. את למול ולבמו"

 הבן"* מדיון על אקב"ו הבן מדיון על "מ'טימא וכו' שמלאי רבי ממהימ מם. במוף איתאהא
 הי' וכן יותר. ולא מביך" הבן אבי "משיטא הגמרא גי' היתה שמ הר"ן למני באמתאבל
 בתוסמתא 3%יעא( שם, ד"ם ועיין כן מינכען בכ"י ראיתי ואח"ז פלאט. בן ר"י למני גםבוודאי
 כ"ט. קידושין 3%הע:נ( דממחים. ר"מ הר"ן כ"כ כהע:כ( מ"ט, ברכות ירושלמי מ"וברכות
 מ"ש קל"א. סימן ריב"ש שו"ת עיין *קענ( שם. קידושין והיא תניא". עהא בד"ווכענ(
 מלאט אבן ר"י תשובת אבודרהמ ע"ן קעד( בכורים. מהלכות פי"א הרמב"ם שימתאודות

 לך "ואתנה וצ"ל ה"א, מ"ו ברכות למי ירוע עיין כהעה( שהארכנו. שם ובהערותינולהראב"ד.
 מעונה מצוה אף ברכה, מעונה תורה מה למצוה, תורה הק"ש והמצוה התורה האגן לוהותאת

 תלמידיך אלו ולבניך דרשו ואתחנן בספרי הא צ"ע %קעדה( י"ב. כ"ד, שמות והקראברכה",
 ווארשני בדמום מען( "שאימשר". צ"ל *קעה( פ"א. ת"ת בהלכות הרמב"ם פסק וכןוכו'
 הרא"ש כ"כ %כהעי( י'. בהערה ועיין נ"א. ברכות ז': ממחים כהעי( במטגרת. "מהיל" תיבתכגר
 שם. ר"ן ועיי דמילה, ר"א מרק שבת מ"ו, ברכות תוסמתא קעדה( דפסחים,פ"ק



ריא ז"ל לרש"י המרדםממר

 מימתברא הכי מברך, עובדא דבתר כיון התם קשיא, לא הא למול.ומברך
 תימא לא דאי עשיתי. שכבר זו מצוה לעשות וצונו במצותיו קדשנו.אשר
 דהכי מהיל, איהו דלאו מגי דמשמע המילה על מעיקרא מברך אמאידכי
 מגי לא לימול נימא וכו' הכי התם פפי לרב פפא רב ליה אותיבקכט(
 על מברך דבתחילה כיון עבדים מילת נבי נמי הכא מהיל, איהידלאו
 שמע אלא למול, במוף מברך פעמא ומאי מהיל איהו דלאו מגיאהמילה
 קפ( ר, ו ר מ ו ה צ מ ת ל י כ א ו עשיתי. שכבר זו מצוה לקיים כדפרשינןמינה
 להו מגי דלא חדא, פעות, לי ונראה מרור. אכילת על בהן מברכיןראיתי
 דתניא הא ועוד מישראל. וחד חד כל לחודיה איהו אכיל אלא שליח ידיעל

 קדשנו אשר הפמח הזבח על מברכין כיצד קמ"( פמחים תומפתנא[בשסהי
 תוב לתנא איצפריך ולא הפמח, את לאכל הזבח את לאכל וצונובמצותיו
 ליחשוב רוכלא כי תנא אטו בהן, מברכין כיצד ,המרור על המצה עלאמיממ
 ידי על להו מגי לא דהא ומרור למצה הדין והוא פמח ר~נא אלאוליזיל.
 אכילת על מברך בהם, שכתב למדו הפמח הגרת ממדר לי וכמדומהשליח.
 הכי. ולא על דעל ושבשתא פיבעה, שכך וכמבורין מרור, אכילת ועלמצה
 ואכיל. מרור של אכילתו ועל מצה של אכילתה על המברך קאמרינןרהכי
 ליעביר היכי ירקי שאר לו אין 'קמ"( מפורש הוא מוגהים במפריםונם

 לאננו[ל מברך והדר אכיל ולא האדמה פרי בורא אמ*ור מברךברישא
 לותיר בארץ אותה מברכין שמעתי ה ר ו ת ה ת כ ר ב ו : ואוכל המרוף%ת
 גדולות ובהלכות קמג( תורה. בדברי לעמוק קמכ( וצונו במצותיו קדשנואשר
 ארץ ובכל ברומי פיבעה וכן תורה. דברי על וצונו במצותיו קדשנואשר
 וללמד ללמור אלא בלבד בה לעמוק קמד( לנגוברדיאה בארץ נממפרד
 דברי על טברכין הילכר קפה( מוטה, בממכת כדמפרש ולעשות,לשמור
 ובם*ף וסעשות ישמור וללמר ללמוד הוא ידוע רבר בהם שציונו ומהתורה,
 התורה את לקבל שזכה בשעה רבינו משה רורש קפו( רבה הדבריםאלה

 משה - שביכך ברכה היא איזו אלעזר רבי אמר קרא, כך ואחר בירךתחילה
 ולא בעמליה ולא בעושיה ורצה וקידשה לאת בתורה בהר אשרבתורה,
 המדרש לא קפ(( ותנן התורה. את שעושין באילו בעושיהן אלאבהוגיה
 וגון. מפיך הזה התורה טפר ימוש לא קכח( וכתיב הטעשה, אלא העיקרהוא

 זצ"ל. פלט בן יומף רבינו של ברכות הלכות פסקינשלמו
 ומרור מצה אכילת על לברך דצריך מבוא-" קמ"ו, י קי"ד במסחים פ,פ( : י' מטחיםמעט(
 ממחים תוממתא מפא( מהו"מ. פ"ח וברמב"ם ובמדרע"ג שם. והר"ן דממחים. רמ"ק רא"שיעיין
 מהל' מ"ז וברמב"ם הרי"ף יכ"כ קפג( י"א. ברכות סכ8בן( קמ"ו: ממהים *ספ8א(מ"י.

 אות שמ ובהערה 21 עמוו בערלין בה"ג )עיין תורה"1 'דברי "על איתא שלנו ובבה"גתפלה.
 ועיין וכויל ללמוד אלא בלבד בה לעמוק לא עכי הגיה ווארשוי בדפום ס83וש( שטעה(.מ"ז

 ""כן מ"ד. בםומה למ"ש כוון ס83דץ( מ"ז, סימן או"ה וב"י ובמור שם. ובהערותינואבוררהם
 ביתך ובנית אחר טובים מעשימ אלו לך בשדה ועתדה ותלמוד ומ21נה מקרא זו מלאכתךבחוץ
 ת"ר ל"ז. דמוטה להא הגאון שכוון העירנו נ"י האלמערט אלעזר ר' וידידי שכר"* וקבלדרוש.
 י"א מרשה רבה דברים 3הכנן( יעיי"ש. וכו ולעשות לשמור וללמד ללטוד וכו' בכללברוך
 קכשה( י"ז. משנה א' מרק אבות מכ8ן( ל"ד, כ"מ, בראשית עה"ת ברש"י גם והובא ו'אות

 ה'. א',.יהושע



 ז"י ירש"י המרדםטפרריב
 כאחרנ לאכ]חל יטבאו יטממ זצ"ל. גאון האיי רב פירקט כה"(
 ]ברשוח[ או רבי ברע~רנ ואומר כבוד דרך רו מחב ריטחז נמשלהמברך
 או מורן ברשות אומר המברך מן הוץ יותר או שנים הם ]ואםמ]ו[רי.
 3( לבברכות שנינו ]שכך[ )ה(שמים. )מ(]ב[רשות עונין והן רבותיי.]ברשות[

 משה למשהג ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[ לו אמר בצלאל, בשם ה' קראראה
 לפניך אם משה לו אמר הגון* לפני בצלאל הגון ישראל כל ולפני לפניךאם
 ב]רוך[ ה]קדוש[ לפני אם השיבו וישראל הגוה לפני ישראל כל ולפניהגון
 כי הגון לפניכם שיהא ובלבד כלומר, הגון. לפנינו הגון ולפניך הנווה]וא[
 ובלבד כלומר, ישראל. השיבו זו וכדעת משה השיב וכדעתיה הגון.לפנינו
 הוא ונאה שהגון ממכיטים אנחנו כי ואתה, ה]וא[ ב]רוך[ ' הק]דוש[שימכים
 על לגדלו המכימו שכולם לפי המשכן עבודת על נתמנה ]ו[מידלפנינו,
 לרי להן חשוב או כהן להן. בוחרין חבורה בני כל במעודה וכן ]כך[.)כן(
 לפני ונאה הגון אתה היי כלומר, בריך[. ]ליה )ליבריך( ואומר~מ[לבצוע

 זה יבותיי ברשות אומר, והוא לנו. ש]כן[ כ]ל[ ה]וא[, ב]רוך[הק]דוש[
 והי אתם. תממיפי אם ממכים ה]וא[ ב]רוך[ שהק]דוש[ יודע ]אני[)איני(.

 .כי השטים, מן עליך שימכימו לבד כלומר השמים, )מ(]ב[רשותאומר]ים[
 ן י י מ ה ל א ב : ובוצע ומברד לפנינו. אתה ונאה והנון ממכימים,אנחנו
 שהרף רבותיי, )מ(]ב[רשות ולימר רשות ליטול צריך אין ון ז מ ה ר תוב

 מרנן[ ]או מוריי סבר)ו(]י[ לומר צריף אבר שבירך* .משעה להמ וממונההגון
 ואחד אהד כל המזון כתוד יינ להמ בא ג( התמ כדאמרינן היין עלומברך
 ואינו באכילתו פרוד אחד וכל פנוי הבליעה בית שאין לפי לעצמוטברר
 יוצאין, מהן ]אחד[ )אחת( בברכת אין ולפיכך הברכה לשמוע דעת]ו[.נותן
 ה]ב[ליעה בית שיהא כדי מברר שזה בשעה אכילתן הניחו ]כן[ אםאלא
 בתחלה אומר ]הוא[ 'ג(ולפיכך אמן. ויענו הכרכה לשמוע דעת]ם[ ויתנופנוי

 יש ואט הבליעה. בית לפנות ממכימימ אתם כלום כלומר מרנן.מבר)ו(]י[
 כי אמנם ד( לחףים אומר]ים[ והן הברכה, אל לשמוע ומברתכמנפשכמ
 ך כ ו אמן. ולענות הברכה אל. לשמוע ומברתינו ודעתינו אנחנוטמכימים

 וברכת והבדלה קירוש והרי תאמ* ואמ 1ד( הגדול. יומף ר' בהשף
 אלא ס( פנוי, הבליעה בית והרף מרנן, מברי אומר~ם[ אנו למההמיון
 בברכת אם כי מתחילה הדבי ניתקן לא כי הייןן בברכת כבודלחלוק

 רש"י ובסדור ברכות עניץ המרדס ובליקומי ק"מ סימן השלכם לקמ בשבלי מובאא(
 על מרנמ מעמידימ אין יצהק "א"ר נ"ה. ברכות בכ( מיהם. על והתיקונימ בקיצור. תכ"אכימן
 משה למשה, הקב"ה לו אמר בצלאל, בשמ ה' קרא ראו ל"ה( )שמות שנאמר וכו'הצבור
 להמ4 ואמור לך אעשי"כ א"ל כ"ש. . לא למני הנון למניד אמ רבש"ע א"ל בצלאל עליךהגון

 הגון הוא ולפניד הקב"ה למני אמ לו אמרו .בצלאל, עליכמ הגון לישראל להם. ואמרהלך
 יש וגם לפנינה הגמרא מני' אהר נוסח שבל"ה ועיין כאן. לתקן יש ולפי"ז כ"ש." לאלמנינו
 מ'יב: ברכות נ( מלפנינו, משונה מעמ הגי' הפרדם ובליקומי כ"ן. שכ' מה עמ"י שמלתקן

 כאן. הטר הפרדם ובליקומי "אמן". בד"וו ף4( שם, בשבל"ה ליתא השיב" "וכך עד מכאן*נ(
 שמ המרדמ ובליקומי רש"י ובמדור בשל"ה ומובא במבוא* עיין עלמ. מוב יומף רל הוא5%ש(

 הנוסת ובסד"ר וכו'". הכלל זה היין בברכת להלוק "שלא בשל"ה וץ( פיהם, עלוהתיקונימ

 מתוקןיבלתי
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 היין, ברכת בכל לאומרו נהגו כך ואהר כדאמר]ינן[. המעודה שבתודהיין
 הפת, על ממבירין ואין היין על מרשין אין ו( הכלל זה לחלוק. שלג]כרי[
 בידו הרשות ק( לחמ לאכול שלא ירצה שאמ רשות, שהוא לחם טעםמה
 וברכת והבדלה. - קידוש אבל כולז.; שימכימו כדי רשות על ממביריןואין
 אומף אלא ח( רשות, ליטול צריך ואינו הוא, מצוה כומ, טעונה שהיאהמזון

 והן חובה, ידי בה לצאת הברכה על דעתכם תנו כלומר מרנן,מבר)ו(]י[
 שהרי רשות ליטול צריך אינו כן כמו המעודה שבתור יין וכן לחיים.עונין
 יש לפיכך י( שתייה, בלא אפשר אי ודאי ל)מ(אכ]ו[ל שישבו ע(מכיון
 תיבה. זו שאין מרניי, מברו יאמר ואל מוריין מברו או מרנן מבר)ו(]י[לומר
 שכרות לידי האדמ את ומביא חרפה עושה שהיין לפי אחר[ ]דבר)ד"א(
 כתיב[ ]ישמה בת( )ישמה אנוש[ ]לבמ ישמח ויין 4י( כת]י[ב וקראועוממון
 אומר הוא כן על -משממו זכה לא משמחו זכה י"( ואמרינן שממהלשון
 הפחד ומפני יין, לשתות דעתכם[ ]תגו )הדעתכם( כלומף . ינ( ..רבותיי,מברו
 רצונינו כלומר לחיים, שמשיבים וזהו קלקול[1 לירי יבואו ]שלא כן אומרהוא

 המקדימ לזה קלקול-, )לידי( יג( יבוא שלא וכדי לחיים. יין לשתותומברתינו
 שרצון שמאהר לכך מזמנם ]הוא[ )כולם( ]ו[לפ'כף כולמ[, ]לפנילשתות
 שזכות מהם, לאחד יבוא הילקול לא ודאי המעודה בתוך לשתותכולם
 שמעתי כן ולחיים. לשמהה ]ישתו[ )עונים( וכולם הוא, וגדול רבדרבים
 הטעם.וכן

 ברכות. ענייני כלנשלמו

 9?ייייף4 לו~ייי9?4ליה

 להיות שהל השנה -אש של טוב יומ כ( מנחם, אני אלתי יט"(
 ימימ בשאף שמתפללין כשם ותודיענו אומר אם שבת במוצאי בשבתג(

 דגבי היכי כי מונה, הוא טיבים ימימ רמרר משומ שבת, שבמוצא]י[טובים
 השנה ראש יומ , נבי נמי ]הכי ס( מונה.- היא הבדלות מדר ד(הבדלה

 הזאת ה השאיל מעין ו ו( מונה[: הוא טובים ימים מדרבותודיענו
 ]באהבה אלהינו ה' לנו ותתן השנה, בראש אומר אמ ון גא לפנישאלו

ו(

 ה"נ-

 נושל למ,כך ב'ד,, הושות נשבת .אף שמ ,בשל.ה רש"י בסד-ר ן( גוש-ת. ל-מר
 הבחור קלונימום רביגו בשמ לעיל בפרדם ועיין ףק( וכו'". קידוש אבל כולמ שימכימו כדירשות
 י( כולם". בין "שיש להם" "שיש בטעות הגי' ובסד"ר בשבל"ה כן( שמ. ובהערותינווהזקן.
 הגונימ שאינמ הרבה דברימ גורמ שהיין סברי צ"ל "למיכך הגי' בשבל"ה אבל בסד"ר, יהיאכן

 לתקן יש וכן וכו'" ישמה-כתיב אנוש לבב ישמח יין' דכתיב ושממון שכרות שטות לידישטב'א
 יבי( שמ. עמ"י ותקנתי ע'. סנהדרין י4ט( ט"ו. ק"ד, תהלימ 4ף( זה. כל חסר ובטד"רבמרדם,
 הפרדס ובליקוטי שם. שבל"ה פי על תקגתי ואילך מכאן ינ( "ומפני". תיבת עד בשל"הליתא
 בהסר.נלקה

 הפרדם המו"ל בנ( ,טם. פי על התיקונימ ועשיתי ל"ו. עמוד הנאונימ כמעשה מובאא(
 בממקי ועיין אבי"ה, הנוטאל שם והנה תקצ"ט", מי' ר"ה בהלכות ע"ח זו שאלף "עייןכתב,

 הוסמתי וץ( : כ"ו הולין ד( שם. במעה"נ ליתא "בשבת" תיבת נ( דר"ה. בתרא בפרקהרא"יט
 הלקט שבלי ועיין עפי"ש, ותקנתי לעז. .עמוד במעה"ג ר( להשאלה* התשובה והיא שם,ממעה"ג
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 לנו ותתן -לומר, צריך והשיב, הזי.כרון. יום את וכוו חגים לשמההמועדים
 הזיכרון: יום את ק( לששון[ וזמנים הגים לשמחה ]מועדים באהבה אלהינוה'
 שני לליל)י(- שיני בקידוש זמן אומר]ים[ ]אין[ ן א כ ו ן א כ ו נ י ת ו ב רמ(
 ]רומיים[ )רומנים( . בארץ אבל היא. אחת שקרושה לפי השנה ראששל

 שבת בערב מלכינו אבינו אומר]ים[ אין אן כ ו אן כ ט( יה: עלחולקימ
 עבור נבונינו שאלתם אשר ו י( בשבת: שכן וכל  השבה ראש שלדמנחה
 ]מקומכם[* )מקומהימ( חכמי בין שיש הח]ולוק -ועבור והשיאנו, לומרמהו
 י"(  מתיבתא, בתרי נוהגין אנו שכן י חילוק, זה בדבר שיהא ושלוםחם

 ו~ום השנה בראש והשיאנן  ש%ומרוימן  ונהררעא  ישראל  בארץמתיבתא
 צריך אומר ששמואל בהרואה[ ]בירושלמי ינ( )בהוראה( שהיכההציפורים.

 לאותות והיו יד( דאמר יג( הושעיא ר' של חיזוק ]ו[גם והשיאנו.לומר
 בתחנונים נופלים ]מנהג[ א צ י נ ג מ ב טו( : לשנות ואין הילכתא, וכןולמוערימ.
 א צ נ ג מ ב : קדושה מדר לפני לא  אבל ]במליחות לז( השבה  ראשבערב
 מצאתי וכן השנה. ראש של שיני טוב ביום ובשופר בכומ זמן אמרולא

 י(( וגו': אלהינו ה' והשיאנו השנה[ בראש לומר שצריך גדולותבהלכות
 ושופרות זכרונות במלכיות ]שהן[ )שאין( כתובים של פמוקין ר' על ף א-מ ש כו

 בשל מטיים והלא עשרה ימ( עשרה שיהו בשביל אם טיבן[. ]מה)מהיכן(
 מכתובים וג' מנביאים ג' מתורה ג' להו והוו יע( עשירי, פ)ו(מ]ו[ק והואתורה

 של  פסיק  מאותו  לבר  עשרה כ(  שיהו  צריה  ואם  מסיים.  מתורהוהעשירי
  מנביאים ארבעה או מתורה פטוקים ד' ולימרו וחותמ,  הוא  שממיים כ"(הורה

 הרג~ים בכלל אינו שהרי וכו' אימרים שאין כתנ זצ"ל גאון האי דרבינו רמ"ו מימןהשלכם
 גאון שלומ שר רב. בשמ כן כתוב ר"ה מם' טוף באשר"י ועיין לאומרו. כ' במדרע"ג אבלוכו'
ז"ל

 כ' וכן וכו' נאון' מלטוי ר' ובשם חמני ב"ר שמואל ר' בשם ישיבות ב' מנהג' הביא וכן.
 וכן הזכרון". "ויום במעה"ג ז( שם. ובהערותינו אבוררהם ועיין יעיי"ש. תקם"ה מי' או"חבטור
 רש"י ומירור ש"כ טימן -מח"וו ועיין עמי"ש. והתיקומם שם. במעה"נ דן( שם. בשבל"ההיא
 פ"ד ר"ה ורא"ש י' מימן פ"ג עירובין וברא"ש רם"ה מימן השלם לקמ ובשבלי קע"א,מימן
 עמי"ש. והתיקונים שם. מעה"ג י( שמ. -מעה"ג כי( שם. ובב"י ת"ר סימן או"ה ובמור י"דמ"מן
 י%4( בהערותינו.  שם  ועיין  לקמה  הלוכרת משה נר' משולמ לר' ירושלימ הכמי תשובתוהיא
 ר' והביא שם. ירושלמי עיין ינ( ה"ג. מ"ט, ברכות יבן( במעה"ג. "מתיבתא" תיבתליתא

 ממועדים נרע ללא משום וזמן  והשיאבו  בר"ה  לומר  שצריך שם  ושמואל  לרב  ראייההושעיה
 טי' פ"ו בב"ר ומבואר ושנים. לימים ולמועדימ לאותות והיו הכתוכ השוון שהרי אחריםורגלימ
 דנשממ ונראה שמ, מעה"נ עמ"י הוטמתי סןי( שמ. במעה"ג פפן( י"ד. א', בראשית יוא(ב'.

 יואומר" תיבות והוסיף המו"ל תיקן ווארשא כדמום והנה השנה. ראש לתיבת השנה ראשמתיבת
 וכן תיבות .קודם להוסיף וצריד שם. המעה"ג דברי את גם לתקן צריך ובאמת וכו'.והשיאנו
  מצאתי וכן לאומרו נוהגין במגנצא השנה בראש "והשיאנו כן. וכו' גדולות בהלכותמצאתי
 ומה מגנצא. מנהגות בשם רפ"ו. סימן דהשלם הלקמ בשבלי כתב וכן וכו'". נדולותבהלכות
 בטעה"נ ין( י"ח. צד ראו ובהלכות מ"ה דף רע"ג בטדר מובא גדולות הלכות בעל בשםשהביא
  אלו ,שאילות ר4צ פימן השלם הלקמ ובשבלי וכו'". מסוקים ארבעה על "וששאלתםשם.
 במעה"נ* "עשרה" תיבת ליתא יןק( מיהמ. על ותקנתי וכו'". אחיו נתן לו' מנחמ ר'שאל
 בשבל*ה כ4י( עשרה". "עשרה במעה"ג כנ( במעה"נ. ליתא "מטיים" עד אוהוו" מתיבתינצ(

 לימרו". כן אם בו, וחותם"שממיימ
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 מד' שאמרת מה כאן, פד( והשיב עשרה. ]ליה[ דהוו כג( מכתובים וג'כ3(
 ראשיכם שערים שאו כי דע ושופרות, וןיכרךנות במלכייות כתובים .שלפמוקים
 דכתובים פטוקי )של( ג'[ להו ]והוי )והמלכו'( דמי פסוק כחף שעריםושאו

 זכר כת]ו[ב במחזורים שתמצא פ]י[ ע]ל[ א]ף[ בזכרןנות. וכןבמלכייות
 שלא רביעי והוא יותר שהוא אותו[ אומר]ים ]אין[ הדייקנים בריתו,לעורם
 פמוק שאותו לפי כתובים של כה( פמוקים ד' )ו(אומר בשופרות וכןלצורך,
 ע]ל[ וא]ה[ שופרות. עשר]ה[ למניין נחשב לא ובמועריכם שמחתכםוביום
 בו כת]וב[ שאין[ ]מפני *כס( מה, מפני במייום אותה שאומר כף[פ]י[
 מסיים כו( דגרמינן גב[ על ~אף )ואע"כ( חצוצרות. אלא בפירוששופר

 תוה'( )שהוא ]אחד[ ]ב[פמוק בתורה קדמונים מצאו ולא הואילבתורה,
 אינו והוא במייום, ושמוהו בכלל יה את כללו כן(1 ו[מלכות שופר]שבו

 ושאו שאו שאומרין אילו לדעת ובין עשרה, הכי כי( ]יהוויין כמ(מחשבון.
 ובין בריתו לעולם זכר בהן שכתוב מפרים אלו לדעת ובין דמי פמוקכהד
 בחצוצרות ותקעתם ופמוק הן שופרות ד, בבתובין שאומרין אילולדעת
 וכאן יאן מקום מכל הוא בתורה שממיים משום אלא הוא, יתרפמוק

 ית-
 אבל מהן פותהין אין ל( ממך משום איתומפו טעמא ומאי הוי, עשרהעל

 את ומודיעך משיבך אהיך ואני רבותינו. ל"( השיבוך כך עליהם,טומיפין
 ארבעה ארבעה והא דמי היכי נינהו, תלתא תלתא קרא: כולהו וראידעתי,
 חשךב ותרי תרי כל אהדדי דממיכו דכתובין קראי הני אלא בדכתובים,הוי
 דפמיכי הואיל לחד חשיבי לראי תרווייהו ושאו שאו במלכיות כגוןכהד
 לנפלאותיו עשה זכר נמי והכי ומל~אה הארץ לי"י לדור במימור לכ(אהדדי
 ממיכי קראי תרי והני בריתו, לעולם יזכור ליראיו נתן טרף י"י ורחוםחנון
 השיב ועדה1 ישרימ במוד לבב בכל י"י אודה הללויה במזמור לג( לדיןהון
 תרי הני קיימא לאמף הגיתית על למנצה דבמזמור לד( היכי כי לחדלהו
 להו וקרינן הוא. לישראל חוק כי שופר, בהדש תקעו כחדא, ממיכיקראי
 דגבי תרי לעיל דאמרן קראי הני נמי הכי לס( לחד דמבירא משוםכהדא
 נצי נמי וכן להד, מתהשבי לחד דמבירי הואיל זכרונות דגבי ותרימלכיות
 משוס שופר, וקול בהצוצרות בתרועה, אלהים עלה בדכתובים, קרינןשופרות
 דין דרחיקין גב על ואף לחד, להו השיב חדא למלתא תרווייהודממתברי

 מזמורז .קרח לבני למנצח במזמור לו( הוי בתרועה אלהים עלה דהאמרין,
 דהואיל עשה, נפלאות כי חדש שיר לה' שירו במ,מור לז( קאיובחצוצרות

 .כן'. במעח.נ כ:ך'( עשרה.. .להשל,י בשבל.ה כנ( מנה,נינ.. .,ך בשבל.ח ל,תאכב(
 הציב בד"וו המו"4 *ככך;( כתובימ". של שופרות ארבעה "של במעה"ג כנדק( ליתא.ובשבל"ה

 היא וכן בתורה". "ומשלים ובשל"ה ל"ב: ר"ה כן( א"ש. שתקנתי מה ולמי קמן, כוכבכאן
 ותקנתי לו, מובן שבלתי קטן כוכב המו"ל כאן הצינ ווארשוי בדמום כנך( שלמנינו.בבמרא
 עפ"י הוממתי כנךק( מבומגכם. ג"כ הלשון ובמעה"ג שם. השלפ לקט בשבולי שכתבעפ"י

 י'י הערה ק"ם צד לט"ג ריוט"צ לעיני כ"י במרדס והיה שם. ומעה"ג השלם לקטהשבלי
 במעה"ג לא( שמ. וב"י תקצ"א או"ח טור ועיין כ"א. מגילה ל( במעדה"ג. היא כןכנכש(

 תהלימ לג( ומלואה". הארין לי"י מזמור לדוד "בטזמור וצ"ל כ"י' תהלים לבנ(אאבותיך".
 מלעתו, היקן ורש"ב "מתחשבי". תיבת עד מכאן הטר בשבל"ה לךן( מ"א. תהלים לף(קי"א.

 ו'1 צ"ח, תהלים לד( י', מ"ז, תהלימ לן( א"יט. המעה"גועמ"י
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 עלה אלא אהרדי, אירמי והיכי כהדא. ומחשבי כהרא מתקרי להוריואירמי
 שלו. למזמור ששי בחצוצרות וכן שלו למזמור ששי פמוק בתרועהאלחים
 ומזמור פמוקים, ט' מזמורי חשבון וזה פמומין עשרה מזמורי חשבוןוזה

 פמוקין י' הרי אחר, פמוק תחשוב למ( שימה באמצע לבדו נכתבשהוא
 ומזמור ע"ה תיבותיו לה' שירו ומזמור שופרות. ין זכיונות 'י' מלכיות י'בנגר

 לאלהים זמרו תחשוב בו יתירות יטהן תיבות ובן לט( ע"ה, תיבןתיולמנצח
 שניהם לך ויעלו תיבות שתי חשוב זמרו למלכנו זמרו- ו2ן תיבות שתיזמרו
 חוק כי חגנו .ליום בכמא שופר בחודש תקעו גבי שאמרת וכשם בשוה.שוה

 כולל שופר בתקע הללוהו אף אחר, לפמוק נעשים ששניהם הואלישראל
 השבינן טעמא מאי ותו אחד. לפסוק ונעשים הילולימ יי ביהר שלו ט(_סמוכין
 מלכיות דבעינן משום קרא לחר שופר וקול ובחצוצרות בתרועה אלהיםעלה

 ט"( ולעתיר - להבא דמשתעי קראי הני ודנביא* רכתובן ושופרותזכרונות
 בתרועה אלהים עלה נמי ואדכין שופר בחורש תקעו אדכרן וכןוהואיל
 לשעבר משתעי, דהוא גב על אף לימרנהו דלא מגיא ולא מעליא קראידהוא
 אלהים עלה קראי אהני שופר בתקע הללוהו לאומופי בעינן הכיואגב

 להבא משתעי דקא ד2תיבי קראי תלתא מיהת דריהוין היכי כיובהצוצרות
 שופר בתקע הללוהו רבו משום אמר משולם ורבינו שופררת. גביולעתיד
 אלא הלולים עשרה הללוהו אימרין "ט"( שאין שופיות י' בחשבון השיבלא
 שופרות עשרה ןכרונות עוטרה מלכיות. עשרה חכמים קבעו שכנגדןלפי

 ו ל א ו ו אל )וג( עשרה[. ממנין הוויין ולא טנ( השנה ראש בממ?תכדאיתא
 אץ ]שמורים[ )שימריף ]ובוירמייעוא[ )ובברממיטא(במגניצא

 ו2ניץ נמגטום ]לכדכוז[ ה2יפירים יום[ ]יטבין )ליום( ימים !2ר' י2רמחנוניםנופלים
 דג ]ו[אמרו טובים ימ*ם לאחל אבל הזמן באותו עחחקטלימוהו זיטקדיטי2לז

 אש ר ב )נס( באישפירא: י ת אי ר לנך( הח]ו[דש: כל בתחנוניםנופלים
 יצחק ורבינו והשיאנו. אומר]ים[ רובם בלותיר ים ר הכיפו ויום שנהה

 ור' במגנצא. נוהנין וכי ימיו. כל אמ*ו. אליעזר ר' רבו ~שם יהורהברי
 והשיבו הקודש, ע*ר ירושלים יושבי אריית פי את שאל משה בר'משורם
 בפרק דברכות[ מירושלמי לדבריהם ראיה ומביאין והשיאנו. שאומר]ין)וו(

 מהני וחד חד כל והוי עשרה ד' הרי ממוק השוב בראשיתו מ שימה "באמצע במעה"גלח(
 הוא קרה "והיתר במעה"ג הץמ2( וכו'". מלכיות י' כנגד מסוקים עשרה כיטומור

 מן הוציאוהי
 גבי נמי ולעתיד "להבא נמעה"ג כהא( "עמו". במעה"ג כה( וכו'". שניהם לך ויעלוהכלל,
 עשרה חללו "שאין במעה"ג *3יא( יעיי"ש. וכו'" משולם ר' ורבינו ממרומ. רוח יערהשומרות
 .מימן השלם הלקמ ובשבלי ל"ה. צד במעה"ג כמנ( ל"ב. ר"ה כטנ2( וכו'". כנגדן אלאהילולין
 בדבור באישמרא" "ראיתי כתבו ווארשוי קושמנדינה במרדם הנה כמוש( עפי"ש. והתיקוניםשכ"ג.
 קאי והיא כן אינו ובאמת אחריו. שכתב מה על שקאי נראה והי' גדולות, באותיותהמתחיל
 באישפרא" "ראיתי יטכן אמר וע"ז לסוכות יוה"כ בין תהנונים אומרים דאין שכ'אדלמעלה
 שמחה רבינו בשם מצאתי "וכן שכ' שכ"ג סימן השלם הלקמ בשבלי מבואר זה ודבר כן.לנהוג

 יעיי"ש. וכו' המוכות" לה3 יוה"כ שבין ימים בארבעה מניהמ על נופלין שאין ז"למאישמר~ש
 ובשבלי שכ"א מימן במה"וו והובא מלכנו". אבינו אומרים "ואין עד במעה"3 מכאן ליתאכמה(
 ומרדכי ורא"ש ב' סי' ר"ה ה' במנהיג ועיין קע"ז סימן רש"י וסדור רפ"ו מימן השלםהלקמ
 הנ"ל* מפרים עם"י תקנתי כנר( באריכות. שמ בהערותינו ועיין ר"ה מדר ובאבודרהם ר"ה,מוף
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 לומר. יכוכם שאינו מפני בוורמשא. ביטלו ]ה[לוי יצחק ר' והגאוןהרואה.
 בלבד רגלים אשלש אלא כת]י[ב לא מועדיך דברכת מועדיך, ברכתאת

 נתן אשר אלהיך הן כברכת )נת(]כדכתיב[
, 

 הזמנים מן לא השנה וראש לך,
 יצחק ר' ה ר ו ה ם ג ו עמ( : והזמנים ישראל מקדש התים לא דהא]הוא[,
 כדרך השנה בראש חדשיכם ובראשי לומר )ול( ז"להלוי

 שעושיי
 בשבת.

 בשבת מלכנו אבינו אומר]ים[ ואין כ( רבי: דעת וכן חודש,וראש
 מלכנו1* אבינו 'אומרים ]אין שבת בערב ולא הכפורים ליום ה]שנה[ ר]אש[שבין
 הכיפורימ ]ויום1 )ליוה( השנה בראש אלא בקדושה אדירנו אדיר אומר]ים[ואין
 באילו אלא לאומרה התירו ולא מלאכים של שיר שהוא לפי יותר.ע[לא
 השנה כל של שבתות ובכל טובים ימים בשאר אבל הדיןן ימי שהןהימים
 אחת פעם לאומרו צבור לשלוח גיר אליקים רבי]נו[ אבל אומר]ים[.אין

 מלאכים אמלוהו לא ]ה1שיד אותו הלא דאמר פעמא, האי משומבעצית
 הק]דוש[ שנתן בשעה נ"( שבת בממכ]ת[ כדגרמינן תורה מתן בשעתאלא

 אדיר מה אדוננו ה' נכ( השרת מלאכי אמרו לישראל תורה ה]וא[ב]*וך1
 משום בעצרת לאומרו בדין לכך השמים על הודך תנה הארץ בכלשמך
 ואמר קדמונים, נהגו שלא מנהג שנהג ברבר ]והרגישו ביום. צו תורהמתן
 שבאישפירא רבותינו נוהגין ואין נג( אמך1: זקנה כי תבוזאל

 מליחות. להתפלל בבוקר לעמור ולא ה]שנה1 ר]אש1 של ימים בשנילהתענות
 בר]אש[ להתענות שאמור גאון יהודאי רב של בתשובות 'כג( מצאתילכן

 שופר בחודש תקעו נד( שנאטר טובים ימים כשאר חג שקרוי משוםה]שנה[
 ]אסור כך להתענות אסור טובים ימים שבשאר וכשם הגינו, ליוםבכסה

 להתפלל ]לעמוד1 ג*ן ה נו ו כט( טוב: יום עונג משום השנה בראשלהתענות[
 ]אמ1 ובין הבאה בשבת ה]שנה[ ר]אש[ חל בין לעולם ראשון ביום3ם"יחות[

 שבת. באמצעחל
 משום אומר יהודה רי תניא כו( ה. נ ש ה ש א ר ל ש ת ו ע י ק ת ר דמ

 דשנה בראש לפני אמרו לישראל, ה]וא[ ב]רוך1 הק]דוש[ אמר עקיבא,ד'
 שיעלה כרי זכרונות אמרו עליכם. שתמליכוני כרי מלכיות שלמקראות
 אמר, אלא אמר. לא למה פירש. לא ושופרות כז( לטיבה. לפני,כ-וניכם
 מלכיות ושמועו, חמשים. והן נמ( הוא. שופרות פי]רש1 ומשמע בשופר.ובמה

 . דבריממז(
 רש"י טדור שכ"א, מימן מ""וי עיין מט( לודה. הוממה נמצא במח"וו כמדה( מ"ז*

 מ"3 סימן לר"ת דהישר ובם' ר"ד מימן רוקה ק"מ, מימן ח"ב .או"ז ר"צ, מימן שהל"קקע"ד,
 זכרון ד"ה מ'. ועירובין וכו' אילימא ד"ה ל"ה. ודף וכו' שההדר ד"ה : ה' ר"ה ובתום' מ"וממד,
 תקצ"א. סימן ובב"י אונח ובמור ד', אות השבת כל תפלות מ' והגמיי' ר"ה טוף ורא"שובר"ן
 אלהינו ה' אדירנו "אדיר במעה"ג ננכ( מ"ט, שבת נא( עפי"ש. ותקנתי ל"ח. צד במעה"גנ(
 בתהלים האחרון ססוק כ"א. אדירנו אדיר המלאבים שאמרו בנמרא שבם וליתא וכו'". אדירמה

 מןמן השלם הלקט ובשבלי ל"ט. עמוד במעדה"ג ננ( למנינו. בפרדם שכ' כמו ח'שבמזמור
 ועיין רנ"ז. מימן ח"ב באו"ז מובא "נג( עמי"ש. והתיקונים אישפירא. בני מנהגות בשמרפ"ד

 מם' מוף וברא"ש אמור. מרשת טוב ובלקח לרה"ג, מ"ד מימן תשובה שערי הגאונימתשובות
 נךש( שם. )ובהערותינו ובאבודרהכם רפ"ד מימן ובשל"ה א' אות פ"א שומר הל' ובהג"מר"ה.
 ממורעומ האלו דברים 3ן( ט"ו. ר"ה, נן( עמי'ש. והתיקונים שמ. במעה"ג נוץ( ד'. פ"א,תהלים
 הגאון. כוון "חמשים" לאיזה צ"ב 3וץ( שמ. ר"ה .ברהטב"א
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 בשופרות. זכרונות מלכיות אמרו משטע והכי בהם. תוקעין שיהוזכרונות
 זכרונינו שיעלה עלינו, המלך להמליךבהן אלא שופרות הזכירו שלא הןואם

 דהא . אמרינה שופרות של מקראות בשלמא בשופרות. תוקעין לכןלפניו,
 למלכיות כמו בהם תוקעין אנו למה תקיעה אלא שופרות, לפני אמרודתניא,

 כדי מלכיות והולך, ומפרש ושופרות, זכרונות מלכיות דברים ג' לפניאמרו. קאמר* הכי הוזכרות, 1כח( וזכרונות מלכיות תקיעות ומפרש הואילרלזיכרונות
 משמע דהכי בשופר, הללו במקרשת בהן ותקעו כלוטר עליכם,שתמליכ.ני

 ני( תנן, דהכי שופר* בתקיעת הללו ממראות תאמרו ובמה בשופרןובמה
 שיעלה זכרונות עד וכו'. ותוקע שומרות ותוקע זכרונות ותוקע מלכיותאומר

 פז או למה, לפרש הוצרר לא ושופר בשופר. ובמה לפניי, לטובהיכרוניכם
 1ק( עצמו, בפני רבר בשופר. ובמה לכם. יהיה תרועה זכרון הואכדרב

 אמרו אבל בהן. ותקעו כלומר ושופרות, זכרונות מלכיות תקיעותחמשים
 שנינו, לכך עצמו. להובת אלא הוא מלכיות ופי' לשמושן לאו שופרותלפני
 תוקעין מה מפני ק ח צ י י ב ר ר מ א ו ק"( : ושופרות זכרונות מלכיותאומר
 יצחק. ור' השטן. לערבב כרי עומדין כשהן ומריעין ותוקעין יושביןכשהן
 מתורת. לי נראה ועומדין, יושבין כשהן הציבור שתוקעין ליה מנאגופיה
 כדמשמע 'ק3( בירושלמי קנ( וגרמינן היה. ישראל ומארץ ישראל, שבארץציון
 אמר ליה וכדתניא קג( בהיל ולא בהיל זיטנא חדא שופרא קל שטנאקל
 דמיתצלע זימנא ומטא הוא. הגדול שופר דתקע קד( שופרא ההואודאי

 בתלמוד דגרסינן והיינו קטיגוריא. למיעבד פנ:2י ליה אית ולאומתערבב,
 לחובת תוקעין ככר והלא בעמידה, אק תוקעין מה טפני קם( יצחק- רןאמר
 עמדנן שלא עד למומה, שחרית בין תרועות ושלש תקיעות שלשהיום

 שמצותה לתרועה מצינו לא קו( עדיין. יושבין כשהציבור מומף,בתפלת
 תרועה יומ קח( בה שכתוב פני[ עני[ אנף[ קז( בעמידה. או בישיבהאו

 * כ"ט בר"ה לוי רבי לדרשת כוונתו כמ( ל"ב. ר"ה בט( "המכרות". יוארשוי שימים1נח(

 כדעת שלא וזה בו, תוקעין שאין ביוס רק שומרות לומר וא"צ מיירו בשבת רק תרועה!דזכרון
 הערה לעיל עיין 1כש( רב. מקוס למצוא צרע אמנם שומרות. אומרים ב'טבת בין בהול דביןר"ע
 ערב ערך בערוך והיא. וכו' לערבב כרי ד"ה : ט"ז ר"ה תוט' עיין כמנכ( ט"ז. ר"ה כטא(נ"ה.
 ובאו"ד ברקח וכן אהר בסגנון הביא-הירושלמי אבודרהם גם תקמ"ה סימן או"ח בטור ומובאא'
 ר"ע מימן ר"הה'

 ובמרדכי.
 והארכנר למנינו. נמצא לא הזה והירושלמי תש"ך, סימן ר"ה ה'

 םגר וכן למהוק. יש "קל". יתיבת שמע" "כד צ"ל 'כמבב( יעיי"ש. לאבודרהם בהערותינובזה
 שהוא נראה כמןק( בשופר". "דיתקע ע"ל כפךי( תניין". "וכד צ"ל כמכ( ווארשוי. בדמוםהמו"ל
 דר'ממרש

 יצחק.
 הטור אבל דמיושב. בתקיעות יצא כבר הא למ"ל, מריך דמעומד אתקיעות

 על: לתקיע שסומן כיון צריכות הן למה מתמה, קא דמיושב דאתקיעות כ' תקמ"ה סימןוב"י

 למימר דליכא כוונתו, כמף( ש?ב. ש"א, סימן השלם הלקט שבלי ועיין יעיי"שי הברכ~תמדר
 הוע דבעמידה דמעומד, בתקיעות אלא יצא לא הא למ"ל דמיושב אתקיעית מריך יצחקדר'
 בעמידה, או .בישיבה או מצותה שיהי' לתרועה מצינו דלא ליתא. דזה אמר וע"ז המצוה,עיקר
 מדילפינן בעמידה רק. היא המצוה דעכ"ה אמרת ואי כוונתו, כמד( יעשה. שרוצה כמואלא
 וברא"עו כ"ב מימן ובכלבו י"ז בראשית טוב בלקה למ"ש וכוון מעומר, בעמידה לכם לכםבגז"ש
 ה4 מימן וב"י או"ח טור ועיין .בקומה" אלא בקמה א"ת לסמור תחל בקמה "דת"ר מ"ימסחים

 שי תמלות ובמדר שם בהערותינו ועיין הול תמלות טדר באבודרהם ומובא קמ"ה סימןוטמ"ק



ריט ז"ל לרש"י הפרדםסמר
 כל וכן מעומד. ק5( שוד מחירה לכם_ לכם וגמרי איניש ואיכא לכם,יהיה
 המברך כל כ( מר דאמר וליתא, בעמידה, מצותה לכם בה שכתנוב[מצוה
 וטעמא בעמידה. אביי ואמר שכינה פני קיבל כאילו בחידושה הלבנהעל
 לא. שוה דגזירה לכם לכם משום הא רמברכינן, הוא הקמה משוםכ"(
 כ3( מנינה[ שנמע[ אלא מברכינן. נמי בעמידה קבלה בלא שוה גזירהדאי
 ומפרתם כג( כדתניא נדרש, הוא לגופ'ה לכם ומפרתם ותו הוא. מילתאלאו
 יהיה תרועה יום בה שכתב תרועה הילכך ואהד. אהד לכל מפירה שתהאלכמ
 יצחק ר' פיניש[ לפיכך עושה. בישיבה רוצה עושה בעמידה מצוה כד(לכם
 יצאנו* עליה שבירכנו שמיושב מתקיעה *כד( הלא פעמים, ב' תוקעיןלמה
 שהקנרוש[ בכדי, הציביר את להטריח הלא כס( התרועה, עוי שונין אנוולמה
 'כו( בפמיקתא כו( כדאמרו בכרי, הציבור את מטריח אינו הנוא[בנרוך[
 שמע קרית של פישת בי, ענה בי ענה הלא*תיך, ומה לך עשיתי מהעמי
 ובשכבה בררך ובלכתך בביתך בשבתך בם ןרברת ואמרתי, לכםנתתי

 על יומיף שאם ועוד כן( בכדי* הצבור את להטריח שאמור מיכאןובקומךן
 תוקעין למה הדבי. על תומף לא 'כן( עובר בתורה המפורשות תרועותג'

 השטן, את לערבב אלא נצרכה לא שנייה יצחק ר' ופיניש[ שנייה.פעמ
 בך הן יגער כט( שננאמר[ בשנייה. אלא אהת פעם מתערבב אלאכמ(
 עליה. מברבין רפיכך היום, חובת שהראשונה ולפי וגו'. בך ה' ויגערהשטן

 ושופ?ות. זכרונות מלכיות של המדר זולתי כלל, תקיעה הוצרכה לאובחפילה
 דרבא. גןירה משום ט( בשבת, להיות שחל השנה בראש עושין שאנוכדרה
 הדין. ביום ימטיז שלא השטן את לערבב אלא נצרכה לא שנייהולעולם
 בעמידה תוקעין כנגדז אבוהו ר' מתקנת שהן ישיבה של תקיעות וכנגדפ"(
 דתרוויהו מכלל ותוקעין, וחוזרין ומריעיי תומעין למה יצהק ר' ראמרל'.
 ועבדין דמחמירין הלין פג( בירושלמי גרמינן בהדיא ותו נינהו. בהדדימנ(
 דמימרא. אימיא שפעתא פעיות ק' כנגד בלחש, ול' המדר על ול' יתבין כדלן
 יבבות מכום מיניה נגמר מפרש דאויייתא פעיות ג' מכדי אמרי דמימרמד(

 מ"ב. מנהייין גנ( "מעימי"' צ"ל כממ( א', כ"ט, במיבי כמדה( ,טהארכנו, שם ובהערותינור"ה
 מרשת תמימה תורה עיין עבן( בעמידה", דמברכינן הוא קברה משום "ומעמא צ"ל אוליעא(
 והקרא ס"ה: מנחות ו3ג( המרדס, בעל קדמו שכבר ידע ולא עצמו מדעת כן '2כתבבא,
 "בתקיעה". צ"ל 'ען4( תיקן, וימה בעמידה", "רוצה ווארשוי בדמום ו3ן4( ט"ו, כ"ג,ויקרא
 כשב או שור פיסקא תרכ"ה( ליק רש"ב )הוצאת דר"כ לממיקתא רמז ען( "ולא", צ"י,3וץ(
 אותה קורין שתהיו לכם אמרתי ולא עליכם, הטרהתי לא הוא, ,טלי מרוזדיגמא ק"ש"הדא
 ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך ב'2בתך אלא ראשיכם, את מורעין ולא רגליכם על עומדיןלא

 מיכה 1ען( שם. ובהערורעינו חול של שהרית סדר אבודרהמ ועיין ז',(" ז', )דבריםובקומך
 וכו' ותוקעים ד"ה : מ"ז ר"ה תום' עיין ען( למהוק, ייט שני פעם בי" "ענה ותיבות ד',ו'

 השמן לערבב דעושה כיון ותיר'ן יצחק, ר' שאלת באמת היתה התוס' קושי' הזה פירשולפי'
 ווארשוי בדמום עוץ( תוסיף". לא "על בד"וו 1עי( שם. ר"ה בריטב"א ועיין תוסיף, בלליכא
 למדין אנו "ומכאן ערב ערך ערוך עיין פ48ן( : כ"מ ר"ה כן( ב'. ג', זכריה עט( "ולא".תיקן
 כ8ג( "כהדדי". בד"וו נ4בנ( ל"ד(. ר"ה )ועיין בישיבה". שלשים כמו בעמידה שלשיםדבעינן
 מזה. ידע לא ~האורה במבואו ורש"ב שם. ערב ערך בערוך ומובא למנינו בירושלמי~יתא
 "ואילוה תיבת עד מכאן בערוך ליתאסשז4(



 ז"ל לרש"י המודםממורכ

 קל התפילה כל שגומרין פה( אינון עשרה ואילו ול', ול' ל' הייןכטה
 בני ודקאמרו קן. כולם והן פו( עשרה למהוי מתבעי דיחידאהתקועייא
 דאתקין מ(( תקנתא להו אית מ]ינהנ ש]מע[ בעמידה ול' בישיבה ל'מערבא
 מדר פח( כדתנן תרועות, ג' זולתי השנה בראש מצינו לא דמכדיבקימרי.
 התורה ומן השנה. בראש הן תרועות ג' .שלש, שלש של שלשתקיעות
 תרועהן שופר והעברת 5( ת]למור[.ל]ומר[ שלש, שלש של ומניין טט(טניין.
 שופר קול העברה לשון יי אחת, זו הרי והעברת בתקיעות. ג' שהיאאחת/,
 והעברת)ה( לו הממוך ושופר 5כ( -ארצכם, בכל שופר תעבירו דכתב 5"(הוא,
 תקיעות. בב' תרועה הרי עמהן, הכתב ותרועה תקיעות והן קולות, ב'הרי
 שלי'שית תרועה. זכרון 5ג( שכתוב בתקיעותיה, היא שגם שנייה תרועהועוד
 בתומפתא כדתניא תקיעות. ושש תרועות נ, הרי לכם4 יהיה תרועה 5ד(נמי,
 ט'. בכולן והן תקיעות. שש 15( שלש,. שלש של שלש תקיעות מדר5ה(
 יצא. במירוגין ואפי]לו[ כולו היום כל אפי]לו[ תרועות ומ תקיערת שששמע
 תרועהן שופר בתורה, המפו-ש תרועות בג' אלא היומ חובת איןאלמא
 השנה בראש תרועות ג' למרנו 5(( דתניא והיינו תרועה. ויום תרועה,זכיון
 ומ' היום לחובת קולות ט' מצינו מופרים. מרברי ואחד תורה מדברי5ח(

 בראש תוקעין היינו לא בתרועה נמתפקנו 5ע( לא ואילו השטן.לערבב
 ג'. שהן ק( השטן, לערבב וטן היומ לחובת ט' קולות, י"ח זולתיהשנה

 ק"( רתניא משומ בתקיעותי]ה[. ובולן בעמידה ואחד ה-מ לחובתתקיעות
 ר' אמר קכ( איל. של בשומר זכרונות ' מלכיות השנה בראש לפני.אמרו
 כשהוא קג( כדתניא ותקיעותיה. אחת תרועה כולם 'קכ( ותוקעמלכיות
 וזכרונות מלכיות. שלאיאמר ושופרות זכרונות מלכיות מדר- על שומעןשומען
 יצאו. לא קרי)ע(]א[תן חובת יצא שאפי]לו[ ותוקע ושופרות זכרונות אוותוקע
 לא אמר ואם שופרות עם וזכרונות זכרונות עם מלכיות . אומר קד(דתניא
 לשומען צריך הפדר . על וכשומען קה( שנייה. לאומרן וצריך כלום,אמף
 ונבורו]ת! אבדת אומר ברכות מדר קו( כדתנן תפילה. דהיינו ברכות טדרעל

 לקדושת תקיעות ה' קז( מדר יקדים שלא כי~ד, ברכות מדר ועלוכול/.

 תר"ת תש"ת תשר"ת עשרה "למהוי בערוף פפן( ,טם, בערוך היא וכן. "כשגומרין" צ"לפדן(
 קטן ) כוכב המו"ל כאן הציג ווארשוי בדפומ פןמ( ל"א: ר"ה פפדק( ל"ד. ר"ה פפד( ק'"*והן

 ומניין וכו' שבשומר "מנין 2 ל"ג בר"ה הברייתא כאן דהמי ונראה לו. מובןשבלתי
 מ אלא דווקא לאו תרועות ג' המחבר דאמר והא וכו'" לאהריה, ופ'טוטה לפניהשמוצוטה
 וכו' שלש שלש של מניין אמר ואח"ז לאהריה, ומשוטה למניה ומשוטה תרועה שהןתרועות
 וכוונתו "וכתיב"+ צ"ל 2בא( ט'. כ"הן ויקרא (%( והבן. אה"ז שם. בברייתא ג"כ היאאשר
- ט'. כ"ה, ויקרא שם =-- יהדמקרא  חדא תימא. דלא ר"ל 2בבן( לאהריהי לתקועה למדין 
 כ"מ, במדבר %2ףש( כ"ד. כ"ב, ויקרא 2בנ( וכו'. תרועה ותקעתמ בברייתא ל"ד. ר"ה עייןהוא.
 עד "שש" מת4בת שלמנינו. בתוטמתא ליתא זה 2בר( י"ב, מימן מ"ב ר"ה -תוספתא 2בףשףא'.
 מ( "נסתמקו". במעות בד"וו 4בט( תורה". מדברי "שתים צ"ל %4דן( ל"ד. ר"ה 2בן("ט".
 קא( בתקיעותיה". וכולן לעמידה תרועות וג' היומ לחובת תרועות ג' "שהן צ"ל יאוליצ"בע
 ל.ד: ר"ה להנ( ,.כוי.. בד.ת ימב:( ל.ב. ר"ה עיין ר"ע" .אטר צ"ל אול' קבנ( ט"ו.ו"ה
 וכו'"4 אומיימ "אין וצ"ל כאן וחטר ה"י, מ"ג ר"ה תוממתא כןר( שמ. ור"ן רא"שעיין
 "מדר צ"ל ואולן תקיעות", *ה' שאמר מה צ"ב מי( ל"ב. ר"ה מר( "וכששומען"1 בד"ווכהדק(



רכא ז"ל לרש"י הפרדםממר

 ותוקע זכרונו]ת[ אומר קח( במשנה כרמפרש השמ קדושת לאחר אלאהשם
 כל תרועות נ' ותוקע, שופרונת[ עוד ואומר תקיעותיה, בשתי א'תרועה
 כמדרן דהיינו תקיעו]ת[ מרר על לשומען אחר[ ]רבר )ר"א( בתקיעותיה.אחד
 שתמליכהו קודמין מלכיו]ת[ יהיו לעולם אלא למלכיו]ת[, זכרונות יקדיםשלא

 היא 4קט( כיצד ראורייתא בתרועה שנמתפקנו ולפי לטובה. לפניוזכרונך
 מימרא, אם ותייבב קי( כדכתיב דמימרא, מאימיה תרועה לשון ושמענונעשת
 תרועה ומריע מיילל, כך ואחף גונח מיתו על המתאבל שכל הוא ידועודבר
 אבוהו רן אתקין קיה( נמי. רצופה ותרועד שברים לשלשה ושבורהרצופה
 שכן ושלימה, שבורה תרועה, היא ושי-ן רי"ש קינ( שמא קשר"ק,בקמרי
 התרוע]ה[ שאם קשר"ק, אחרי קר"ק קש"ק ותיקן ומיילל, גונח אבל שלדרכן
 שבורה תרועה דהיינו קשר"ק של השי"ז יפסיק שלא שלימה, תרועהדהיינו
 שמא וחש קר"ק. עוד התקין לכך ראשונה, לרץקיעה תרועה בין שברימלנ'
 בץ קשר"ק של' רי"ש יפמיק שלא קש'ה והתקין הרערועה היא שבריםג'
 .שמא קולות. בשלשה ממתפקרע תרועה ונמצא אחרונה. לרהקיעה שבריםג'

 תרועה שמא קש"ק. והתקין שברימ ג' שמא קשר"ק. והתקין הוא ורי"ששי"ן
 חובת של תקיעות ט' נעשו הנה הפסק ירי ועל קר"ק. והתקין היאשלימה
 קש"ק קשר"ק ל' קיג( כולן ונעשו תקיעות, ושש תרועות מהן שג'היום,
 ששים. כולם מכום לעמידהז ל' ולשופרות לזכרונות וכן קיד( למלכיותקר"ק

 תרועות ג' כנגד מקראות ג' שהן כהנים בברכת קעו( רבינו משהוהרמי,מ
 שלמה ובא משלש, שנעשו תקיעות ס' קען( שבהן אותיות ומ' יום,של
 הנהן נאמר ולמה שלמה. של מיטתו הנה קי(( במקרא, ופירש ישראלמלך

 בירושלים דהיינו בו דרים היו שיש-אל במקום שכינה היתהשבתחיל]ה[
 בכל השכינה  העמים בין ישראל שגלו ועתה תדרשו, לשכנו קיח(שנאמר
 מיטתו הנה- דכתב והנה טומאתם. בתוך אחמ השוכן שנאמר קיט(מקומ.
 ושכנתי קכ( דכתב. מקום של מנוהתו ומשכן מטתו ישראל שלמה,של

 אותייות ששים כנן[ פני[ ע]ל[ אנף[ מקום בכל עתה היא הנה כיבתוכם.
 שלום שים בברכת יום בכל להןכיר שמצוה מיכאן מביב. כהנים.שברכת
 גיב]ו[רים: הכתוב קראן מה ומפני בבוכ". ברכינו אבותינו ואלהיאלהינו
 מפיהם, אותם כשמוציאין הכהנים עם מם2ימ ה]ואן ב]רוך[ שהק]דוש[לפף

 גיבורים ופירושו ישראלן מגבורי אברכם. ואני שמי את ושמו קכ"(כדכתיב
 הרע יצר שהוא אותו, ונוצחין השטן את ודוממין ישראל גיבורי מפישיוצאימ
 יורד המות מלאך - הוא הרע יצר הוא שטן הוא קככ( התניא שטן,והוא
 ודוחין מעשיו מ2לים הללו וגיבורים וממית, ויורד ומקטרג עולהוממית

 שו~מיס מי( נעשה". "היה בד"וו "כט( ו'. צ"ח, תהלים הכ2( ל"ב, ר"ה הח(התקיעות",
 מיףש( '"גי": במעות בד"וו ק"נ( עברים. שי"ן תיועה רי"ש ר"ל 3היכמ( ל"ד. ,"ה 3מף%4(ה'.
 לעמידה". ל/ ושומרות וזכרונות למלכיות וכן ו'טומרות, וזכרונות "למלכיוא צ"ל הלוליצ"ב,
מכטו(

 .במדבי
 מ"ר ועיין ז'. ג' שה"ש קין( וכו'". פ' "כנגד צ"ל קמ2ן( כ"ו. כ"ה, כ"ד, י',

 ויקרא כ:ימן( ה', י"ב: דב~ימ קידץ( שם. מי על בנוי' זו הדרשה שכל ותראה זהלממוק
 מ"ז. ב"ב קכב(. כ"ז. ו', במדבר הכא( ח': כ"ה, שמות קכנ( מ"ז,מ"י,



 ז"ל לרש"י המרדםמפררכב

 מישראל אחד שאין לפי -ישראל, גיבורי נקראו כהנים ולמה רשראל. מעל,אורוו-
 .מלד דוד אפילו 4קכג( יומת, הקרב ווזר קכג( כדכתיב קרבן להקרוכיכול

 ואות אות כל חרב אחוזי כולם שהם האותיות כל . חרב, אהוז. כולםישראל.
 והתקיעה אותיות מ' כנגד ' תקיעות . מ' הם שהרי תקיעה בקול הואאחת
 הללו האותיות הן מלחמה,מלומדי מלומדי החרב. מן יורער השטן אתדוחה

 איש ושנה. שנה כל השטן עם מלהמה לעשות 3תקיעה גיבוריםשנקראו
 חרב לו שיש כאיש ודומה השטן את .רוחה האותיות - כל יריכו עלחרבו
 אלא בלילות תיקרי אל בלילות, - מפחד השטן ומתערב ונדחה יריכו,על

 הא ילינל' ילולי אי קכד( יללה; התקיעה את קורין רבותינו וכןבילילות.
 וכן פעמים ג' קשר"ק קשר"ק קשף"ק שתוקעין והללו 4קכד( קר"ק.,עביד
 וכן . רזכרונות /וכן למלכיות ל' כולן קר"ק פעטים ג' וכן קש"ק פעמיםג'

 תוכק בל . על שעוברין .לפי כן לעשות אמור צ'1 להו רהוויק.לשופרות
 רב אמר קכו( יצא, מצה ואכל נכפה דשמואל לאבוה ליה דשלחו)קכמ(
 ישיר התוקע אומררן. זאת רבא אמר פרמיים. שכפאוהו צריכי לאאשי
 אמר תומק. בל על שעובר מפני אחית פעם ולתקוע לחזור צריך ואינויצא
 רחמנא אמר ימים שבעת ילקה, בשמיני במוכה הישן מעתה טלא אבייליה
 אומר שאני ליה אמר הדבר. ערם תומק לא אמרה והתורה שמנה.ולא

 אביי בר שימי רב מותיב . בזמנן. אלא תומף בל על עליה עובר אינומצוות
 על עולה שהוא לכהי מניין והתניא תומף בל על עובר אינו בזמנןשלא
 ברכה אומיף ישראל את לברך רשות לי וניתנה היאיל *אמר שלאהדוכן
 רחמנא אמר ברכות ג' שהרי הדבר, על תומף לא לומר תלמוד משלי,אחת
 תרועה זכרון תרועה, שופר רחמנא אמר ג' תקיעות גבי נמי הכא ד'.ולא
 עם כולן שיהו שש, רבותינו עשאום השטן עירבוב ומשום .תרועה,ויום

 אמור *קכו( בתקיעותיה מ' נעשו תרועה מפק ומפני עשר. שמנהתקיעותיה
 נתכוון התרועות על להומיף לא תשר"ת שתיקן אבוהו ורבי עליהן.להוסיף
 רי"ש או שי"ן או בהן שנמתפק שבתורה תרועות ט על לעמוד כנגדאלא
 הרמוזים ששים על נתכוון לכר'הוא הצבור. על כמוממ נראה ,אינו הילכךהוא.

 תאמר ואם כבר. שביארנו הביאור כפי וגו', לה מביב גיבורים ששיםבתורה
 דציבורא שליחא ממיים הוה כי אמר יומף בר' יצחק ר' אתא כי קכ((הא

 דיחידאי, תקיעתה מקל קכמ(אוניה קל איניש שמע הוה לא ביבנהתקיעתא
 לתשלומ היו לצורך הם גמ הכא עובר, ואינו מומיק להומיף הבא כלדמשמע
 לךון מיבעי קכי( בירושלמי כדאמר קיצבה להם יש הכי ואפינלו[מאה

 צ' והן הסדר על ול' בלחש ול' לן, תוקעין היו שבישיבה עשרהלמתהוי
 לדו דאית משום וטעמא רמחמיייןן נמי הכי דיחידאי, לתקיעתאועשרה
 ושמא להומיף. יבולין היו לא הכי לאו הא פעיות, ק' כנגד קולות ק'ימוד
 סדר קל( מדתנן הימוד מן רן שגם לומר מבורין קולות צ' שתיקנוהלרו

 פעמים ג' בתקיעותיה למלכיות תרועות שלש לדן ומשמע שלש שיתקיעות
 ר"ה תום' עיין 4מכד( ל"ד, י"ה קכר( ל"א. שבת *מכנ( כ"א, א', במדביקכג(
 שם. בגמרא עיין "וכו'", תיבת הסר כאן כהםכר( כ"ט, ר"ה כקכנוץ( וכו'. שיעור ד"הל"ג:

 עיין כהכמש( שם. נגמרא כדאיתא "איני" צ"ל מכה( ל" י"ה מכז( "יאטיי"' צ"ל'טכו(,
 ל"ג: 'ו"ה קל( מ"ג, הערה עילל



רכג ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 וכן לשופרות וכן לזכרונות וכן קר"ק פעמים וג' קש.ק פעמים וג'קשר"ק
 תרועות ג' זולתי מצינו לא וממתניתין התורה שמן וליתה ומדי. מדרלכל

 באותן כיוצא עוד נעשו השטן ערבוב' ' ומשומ היום לחוברה והןבתקיעותיה,
 על הן כיצר תקיעות מדר ביארנו וכבר ששים. כולם והן היום חובתשל
 הרת היום השנה בראש אומרים אנו למה קל"( הימב. באר שלששלש
 פירש העולם. נברא באלול בכ"ח קלכ( והלא נברא השנה בראש וכיעולמן
 שכתב 'מקום בכל במשלי כי משלי. מן ראייה וטצינו דין, לשון הרתרבינו
 בראש אומרים אנו לכך הרת. המתרנום קלנ( מפרש טצה או מדון אוריב

 בשלש זוכרינו אומרנימ[ שאנו על ר' השיב הלוי שובת ות קלד(- .דין. היום אומרים אנו ולכך רין* אלא הרת ואין הרת. היוםהשנה
 צרכיו אדם ישאל לעולם אומר אליעזר ר' תניא קלס( קריבות, ונםראשונות
 ה' ולפני יעמוף כי לעני ]תפלך[ קלו( )תלפה( יטנאמר. יתפלל כךואחר

 קל(( שנאמר צרכיו ישאל כ]ך[ ואנחרן יתפלל אומר יהו?ע ר' שיחו*ישפוך
 אמר אבא בר חייא ר' דאמר קלח( ננבן ע]ל[ א]ףן ונו'. שיחי לפניואשפוך

 קדושות ותפילות ברכות לישראל להם תיקנו הנדולה כנמת אנשי יוחנןר'
 תפילה ת~קנו נביאים כמה ומהם זקנום ק"כ ירמיה רבי אמר קלע(והברלות.

 קמ( מדרה ולא ביבנה נמליאל רבן בא שלא עד הכי אפינלו[ המדר. עלזו
 המדר על ברכות י"ח המדיר הפקולי . שמעון יקמ( דתניא המדר, עלאלא
 ~יקטי יהושע ור, אליעזר רבי מיפליני ודקא כולי'1 ביבנה נמליאל רבןלפני

 ארם שיבוא זמן שכל אמר לוי בן יהושע ר' משום קמ"( פלינא,רמידרא
 בא משה, ויצעק קמנ( במיפרי דתני מקום. של שבחו יקדימ רחמיםלבקש
 ואמר בקש. קמג( שאילח!ך לבקש שתבא זמן שכל ארץ דרך ללמדךהכתוב
 ושלשה שנים לומר צריך קתס( קודם, צרכיו[ נארם ישאל יכול קפל(מר
 קמו( נשנאמר[ שלמה ידי על ומפורש יתפלל, כך ואחר תחנונים,דכרי
 ימדר לעולם שמלאי רבי דרש וכך *קמו( התחינה. ואל הרינה אללשמוע

 ימדור של"ה מימן ומה"וו ע"ה, מימן רבתי ותניא ר"צ מימן השלם לקמ שבלי עייןקלא(
 וכן "בכ"ה" צ"ל מלבנ( שם. ובהערותינו לר"ה תמלות סדר אבודרהם ועיין תקפ"א.רש"י
 שיתרנם ליתא בתרנום למנינו פללג( מכ"פ. ובוי"ר השניעי, בהדש ממיקתא ועיין בד"וו,תיקן
 בעניין קלד4( הראשונים. לפני הי' אחר תרנום ובודאי הרת. בלשון מצה או מדון אוריב
 והלכתא, ד"ה י"ב: ברכות בתום' מובא ה', מרק מוף בה"ג שכ"ו. שכ"ה, מימן במח"וו עייןזה

 פ"ה ובהג"מ רפ"ו, טימן הלקפ ובשבלי קנ"א מימן תשובה ובשערי תקמ"ב. טימן או"חובמור
 וע"ז ישאל. אל ד"ה תום' ל"ד. וברכות ה"ח מי"פ מופרים מט' ועיין ה', אות תפלהמהל'
 ועיין כ' דף ומנהיג צ"פ. דף היים ובארחות שמ. לברכות הרשב"א ובחי' וכו' אמ ד"התומי
 שהארכנו. ר"ה של לתמלות שם ובהערותינו ואבודרהם כ"ה מימן ושבל"ה ק"ד תמילה ה'או"ז

 קלכש( ל"ב. בוכות קלה( נ'. קמ"ב, תהלים קלז( א'. ק"ב, תהלים קלו( : זי ע"זמלה(
 אמר"1 יהושע "ור' צ"ל אולי קכמא( : כ"ח ברנות *מכמ( "אלו". צ"ל קכה( : י"זמגילה
 וצ"ל לממה ונשממו התיבות פה נשתרבבו קכמג( י"ג.( י"ב, )דברים בהעלתך. סמרימכמב(
 שם. במפרי היא וכן שאלותיו". יבקש ואחר תחנונימ דברי ושלשה שנימ שיאמר "צריךכאן

 תחנונים" דברי ושלשה שנים לומר "צריך התיבות מכמה( עפי"ש. ותקנחץ ל"א. ברכותמכהד4(
 מלכים קכמר( בזה. הרניש לא ווארשוי בדפום והמו"ל במקומן. שלא ונדפסו מדלעילנשטטו

 ז': ע"ז ל"ב. ברכות *קכהן( התמילה". "ואל וצ"ל כ"ה. ח',א'י



 ז*ל לרש"י הפרדםמפררכד

 אומרים וחכמים קעז( ממשה* ומנלן יתפלל. כך . ואחר מקום של שבחואדם
 מידרו שכבר יהושע, רבי כדברן אלא קמהן זה, כדברי ולא זה כדברילא
 תפלה בשןמע וכשמגיע ואחרונות אטצעיות ראשונות לוטר ויש התפילה,את

 הוא, קטע( בר לבד כמו לעצמו קובע יחיד שאין לפי צרמיו, יחיד)שואל
 שתים אהר שלישית ככה קבעו הציבור וכן תפלה. בשומע אומיואיחיד
 ואחר עמיק, ביחיד לאחריה, שתדם קנ( ששנינו פי על אף שמע, קריתשל
 אדם שואל דאמר אליעזר 'כרבי הלכה שאין שכן וכל אחרונות. שלשהכך

 כחכמים, הלכה שטואל אמר יהורה רב ואמר קכמ( יתפלל. כך 'ואחרצרכיו
 ארם שואל חכמים באמר קנג( המדי כנחום עבדינן קכנ( אביי ראמרוהיינו
 א]ק1 דרב משמיה ;אשי רב בר חייא ר' אמר קכד( תפלה. בשומעצרכיו
 בתוך חולה לו יש אם תפלה, בשוטע צרכיו ארם שואל שאומר פ]י[1]ל[
 ברכה כל במוף דאי ברכ]ה[* באמצע אפילו החולים בברכת שואל_ביתו
 דרב משמיה שילת ;בר שמואל , דרב בריה יהודה רב קנט( האמרוברכה
 מעין לומר בא אם תפילה בשומע צרכיו אדם שואל -שאמר פ]י[ ע]ל[א]ת[
 אהא מאי ררב משמיה אשי רב בר חייא ור, אומר. וברמה ברכהכל

 בברכת אומר דאמר - אשי רב בר חייא ר' ט]ינה[ ש]מע[ אלאלאשמעונין,
 ואמר יחדר. בצורך יחיד אפי]לו[ קאמר ברכה באמצ)א(]ע[ אפי[לו[ההולים

 תפילה בשומע צרכ*ו . אדם שואל שאמר]ו[ פ]י[ ע]ל[ א]ף[ קנו( יהושער'.
 אומר. הכיפורים יום של וידוי כמדר אפי]לח תפילתו אחר. לוטר באאם

 האמצעייורע מן הברכה באמצע אפילו צרכיו שיההדי2ואל למדנו שלשתןמדברי
 רב אמר יהודה רב ואמר קנ(( תפילה. במוף וכן וברכה ברכה כלובמוף
 באמצעיות אלא אחרונות בגי ולא ראשרנות בג' לא צרכיו אדם ישאללא.
 ש]כ17 וכ]לן שואל, צבור בצרכי יחיר אבל בצרכיו, יחיר מילי והניקכח(
 .צבור

 :. באהרונות בין בראשונות בין מקום בכל צרכיה]ן[ שואלין צבור בצרכי
 קקנ( צבור ששליח כל קק"( אבא רבי קק( בשם אהא ר' ירושלמיקכט(
 ליה מדהוה לפניך. ישראל קקג( עמך צורכי ותובע הר,יבה לפניעומד
 התיבהנ לפני עומד צבור ששליח כל ואמר וכו' צבור ששליח זמן כל-למימר
 בראשונות בין כולה התפילה בכל צקבור צרכי צבורתובע שליח מ]ינה[ש]מע[
 קקה( מנחם רי בשם יוחנן ורבי לוי ורבי פנחמ ר' קקד( באחרונות.בין

 שמ]ען קקו( והתפלל. בוא לו אומר אין התיבה לפני עובר שהוא זהדגילייא
 דלשוד היא. צורכלהן תביעת תפילה שכל שבח, מידור צריך ציבור איןט]ינה[
 דכוונתו. .וי"ל חכמים אמרו זה כדברי כדבריזהולא .הא.לא טינתו, צ"ב ממח( הי. ע"זקמד(

דנהא
 מוד"

 בשומע. צרכ"ו דשואל מליג בהא רק צרכיו, ישאל ואח"כ שיתפלל יהושע .לר'
 ברכות עיין קנ( לו. מונן שבלתי קמן כוכב כאן הציב ווארשוי בדמום המו"ל מכמט(תפלה.
 קנב( ויקהל. מרשת שאלתות עיין ח: .ע"ז מנא( לכאן. וצרף ר"ח הערה לקמן ועייןיגא.
 יהושע "ר' חי. ע"ז מנן( שם. כהנדק( ח'. ע"ז ק:ד4( כחכמימ". "שאומר צ"ל 3הנב( : ז,ע"ז
 ירושלמי מכסן( לכאן. וצרף קל"ד בהערה שציינתי מה עיין מנדק( ל"ר. ברכות ~נן( לוי".בן

 ששליה מה "כל ד"וו בירושלמי ככם4ל( אסא". "ר' ד"וו בירושלמי 3הכם( ד'. הלכה מ"ד'ברכות
 "ישראלן'ל תיבת ליתא ד"וו בירושלמי כהכם:( "עובר". ד"וו בייושלמי קמב( וכו'"1צבור

 הול של שהרית באבודרהם ועיין "דבלייא". ד"וו בירושלמי קמה( שמ. יייש~מיקטר(
 שמ. ירויטלמי ועיין "וכו'". תיבת הסר כהכמר( שהארכנו. שםובהערותינו



רכוץ ז"ל לרש"י הפרדםפפר

 צרכיו. תובע כך אדמואחר טתפלל מרקש( דאטר שכה. סידרו הואתפילה
 שבח* מדור יתפילה לשון אלמא תובע, כך ואחר אדם טתפללומראמר
 שבח, צריך ציבור אין' מ]ינה[ ש]מע[ והתפלל בוא לו אומר איןומדאמר
 אל הן קקח( רכתב משום מאי, ופעמא צורכיהן. תביעת התפילה כלאלא
 ראשונות, בגי ערכיו אדם ישאל לא קקי( יהודה רב ודאמר ימאם. ולאכביר
 שממדר לעבד דומות ראשונות קכ( למילתיה, קמפריש ועור הם. יחידבצרכי
 וכי הוה, יחיר ומשה ממשה אלא למדנו לא שבח ומידור לרבו.שבחו
 הוה יהיד צרכי התם דמי, וברבים זכותיה דאלים משה שני 'קכ(תימא,
 מידור אפי]לו[ רבים צרכי אבל ואראה. נא ]אעברה[ )אעברנה( קכ"(שנאטר
 להו דאמר הוא תפ*לה ממטבע ישנו שלח משום 'קכ"( בעי, לאשבח

 טרי בעין בנינוה קכג( למי ירו?2 קככ( אחרונות: ראשונותושלשהלשלשה
 מטבעה תשנו שלא ובלבד עשו להו אמר קכד(. פימהא בתר לענוע'מהו
 לא תפילה של מטבע שינוי משום לאו אי צבור גבי נמי. הכא תפילה.של
 ומאריך אמרינן תפילה של דטבעה דהשתא ואחיונות* ראשונות צריכיהואי
 ין אומו הפתים בתחיית כמוך וטי לחיים, זוכרינו כנון רבים צרכי כלבה
 שהרי הם. רבים וצרכי הואיל אומרן יחיד ואפי]לון וחותם. לחתימהממוך
 באמצע ואפילו הברכה מעין וברכה ברכה כל במוק שואל בצורכויחיר

 שצרני שיכון קכר( למעלה. ההוזכר קכה(ן אשי רב בר חייא כדרביהברכה
 הואז שגן תדע ובאחרונות. בראשונות אפילו שואל התפ*לה שבכלהרבים

 המאור)ה(]ע[ ובכלל בעבודה המאורע מעין חודש בראש מזכיריןשהרי
 .בחנוכה הנימים על ובהוראה לטובה. בו אלהינו ה' זוכרינו ושואליןמזכירין

 עשה כן ונימ*ם פלא נם עמהם שעש*ת כשם צורכיהן, בהן ושואליי רים,ד1,
 בהודאה. ואומר מזר, גדולה בקשה לך ואיז והו'2יענו. וגבורות נימיםעמנו

 אמר יחיד בצרכי יהודה דרב שמעינן נמי ומהכא בקיצה. אחרונותושל,טתן
 בג' השנה בראש נמי הכא ציבור. בצרכי אמר ולא צרכיו, אדם ישאללא

 בשלשה אומר השנה כל של קרובות וגם כמוך ומי זוכרינו אומרי4:שונות

 איץ נשמעת אדם של תמלתי "איז ח': ברכית יעייז הע ל"" איגב ממה( : ז' ע"זקסז(
 כ"ה. נ', דברים מעא( "שאני". צ"ל *קע( שכם, קע( ל"ד: ברכות כהססם( הצבור".עם

 מ"א תענית ה"ב, פ"ה ברכות ייישלמי קעבכ( וכו". ישנו שלא "ומשום צ"ל אולי*קעא(
 נשרפה נינוה דהעיר כי מוכחת, יותר והיא "בני-נוה". בכי"מ סעג( : י"ד תענית בבלי ועייןה"א.
 לרבי* שיילין "אתון הלשון כי זאת ועוד רבי, של זמנו קודם שנים מאות הרבה בה היטודעד

 טבריא או ציפורי מעיר הרבה רחוקה היתה לא הזאת עשהעיר מוכיח בד"וו( הירושלמי)לשון
 המסדר שבשגגת ברור ולכן אשור. 4אר'ן היתה ' נינוה כן שאין מה הקדוש. רבינומושב
 על הכמים איזה ונזכרו ציון(. פרשה מ"פ פ"א איכה )ועיין מפורסמים וחכמים יהודיםשל גדוי ישוב כה והי' הבשן בארץ היררן בעבר היתה נוה והעיר "בני-נוהת. וצ"ל הרחוקיםנתקרבו
 יען וע"כ פ"א( )קה"ר דנוה מלמיא ר' פ"ד( רבדה רות פי"ב, )קה"ר דנוה שאול ר'שמה,
 על ז"ל ראמ"ל )מהנהות "בני-נוה". צגי ננוה" "בני הגירסא תחת : י"ד תעגית בבבלי גםלתקן

 אח"ן המו"ל והצינ פיסחא" בתר לענוע "מהו יוארשוי בדפום ס:עי8( ירושלים(.הירושלמי
 וצ"ל כראוי שלא שהעתיק לעצמו עות והוא לו. מובנים בלתי שהדברים לאמור קמןכוכב

 לגזור. מהו שאלו נוה בני שיושבי הירושלמי וכוונת קונשמאנדינה. במרדם היא וכן"לענוע",

 צ"י ואולי ווארשוי"שנכון". בדפום מען( ח', ע"ז כהעןק( הנשמים, זמן עבר שכבר הפסח אחרתענית



 ז"ל לרש"י הפרדםמפררכו

 בתלמיד טעשה קען( דתניא בתפילתן. להאר'ך רשאין שהציכורראשונות,
 מדאי, יותר ברחמ~ם מאריך והיה אליעזר ר' לפני קטמ( התיבה , לפנישירד
 ממשה יותר והאריך כלום קטט( .זה, הוא ארכן כמה תלמידיו לואמר]ו[
 בין תענית תפילת וקבעו קפ"( .שש עוד עליהן שהומיפו ציבור תעניתשל' אחרונים ימים בשבעת מצינו וכן וגו'* הן לפני ואתנפל קס( דכתב .רבינו
 המינ*ן. ברכת קפנ( וכן עצמה. בפני ברכה צרה בעת העונה לרופא,גואל
 שמע קרית של בברכות בין עשר שמנה בתפלת בין הציבור רשאיןאלמא
 שרשאין וכיון שלישית. הום*פו והציבור לאחריה שתים קסג( שונהשהוא
 ביוצרות להאריך שרשאין לומר צורך אין להומיף ברכות של מנייןעל

 קפס( דתניא בתפלה. לקצר רשאין ובן וזולתות. ]ואופנים[ קסך()ואונפים(
 מקצר והיה אליעזר רבי לפני קסו( התיבה לפני שירד א]הד[ בתלמידמעשה

 קיצר כלום להם אמר זה. הוא קצרן כמה ר' תלמידיו לו אמר]ו[בתפילה,
 ראיה שמביאין ויש לה. נא רפא נא אל קפ(( שנאטר רבינו ממשהיותר

 הגיבור הגדול האל ואמר חנינא דר' קטיה דנחית קפ4( מההואבטעות
 קסט( החזק והאמיץ האדירוהנורא

 ובאמי"
 שבהיה מיימתצ ליה אמר והעיזוז.

 'קסי( הציבור אין אלמא לדבריהם וטעם ראיה מביאץ ומרהא וכו',דמרך
 טעמא, כדמפרש להומיה אמור ודאי התם סובין* ליה. וטחני חיוורתאליה למ"טחן דאנימין קמהייהו להפמיד הששו ולא התפלה. על רשאיןלהומיף.

 וכשמקלם'ן זהב דינרי אלפים אלף לו שהי' לאדם דומה הדבר רמה משלק5(
 רשאי אדם אין הילכך לו, הוא גנאי לא כסת בדינרי .איתו מקלמיןאותו

 אנשי כתיקון *ק5( הגיבור, . הגדול האכ[ אלא הישנה עטרת עללהומיף
 קצבה אין הלא ה', גבורותיך ימלל מי ק5"( ודיו.. הגדולה ]כנמת[)'כנעגת(
 בהן מוסיפין בשאר אבל ]תהלהן. )תהילה( דומיה לך דאמר והיינולשבחו.
 עשר שמנה .בשבת להתפלל הוא כדין ק5כ( אמר דהא ומקצרין..הציבור
 להאריך רשאין וכן שבע. על והעמירום ציבור טורח מפני ק5ג(.וקצרים
 אמרינן ועוד .למעלה. שביאינו כמו ומצרן שהאריכו תלמידים כאותןןורקצר
 וברכה ברכה כל מעין לומר רצה אם לצרכו יחיד אפילו דרב. משמיהק5ך(
 האומר ברברי משניחע אין מינה ושמע בידו. -הרשות וברכה ברכה כלבמוף

 ככ[ום להם "אטר וצ"ל כאן חטר קעסן( "במני"1 בגמרא מערץ( ל"ד. נרכות קען("ונכון".
 ברכות כץפ4כ( : י"ג תענית כץם4א( י"ח, ט', דברים מכ4( בד"וו, תיקן וכן וכו'", יו,רמאריך
 גם היא דמוכח תקון כץפ4ף( לכאן, וצרף ר"ה הערה . לקמן ועיין י"א' ברכות קפ4:(-כ"ה:
 ברכות כהפ4ןץ( י"נ, י"ב, במדבר מם4י( "במני", בגמרא קם4ן( ל"ד, ברכות רם4וץ(בד"וו.
 *קב4מ2( בממנרת, "ובאמיץ" תיבת המו"ל מנר ווארשוי נדפום מפ4מן( משונת. הנ" ושכםל"נ:
 בהמר, הנאון דברי נלקו מצא( : ס"ט יומא *מ4ב( : ל"נ ברכות כמפב( להומיף". "רשאיןבד"וו
 אלעזר דא"ר הקב"ה, של בשבחו למפר אמור ואילד "מכאן י"ח. במנילה דאיתא למה בזהוכוון
- ק"ו תהלים - דכתיבמאי  נבורות למלל נאה. למי תהלתו, כל ישטיע ה' נבורות ימלל מי 
 איש לה .ואמרי נבוריא כמר איש יהודה ר' דרש וכו', תהלתו, כל להשמיע שיכול למיה'
- ס"ה תדהלים - דכתיב מאי חיל נבורכפר  משתוקא', דכולה סמא תהלה, דומיה לד 
 דאמור מתרץ זה ועל י"ח, תפלת על להומיף. .דאמור דמשמע מהא להקשות .הנאוןוכוונת
 מעב:( "בדע". בדעוו ק(בבנ( ולקצר. להאריך מותר שמדרו באלו אבל חדשות, ברכותלהימיף
 חע ע"ז כץ4בך( כ"א.ברכות



רכן ז"ל לרש"י המרדםמפר

 רן אמר ק5ס( וכן הפרומים. ימוד לדחות קודש, על חול דברי מערביןאין

 ואם חולים, בברבת אומרו הולה לו הש אם דרב משמיה אשי רב ברחייא
 לפ-נ~"צריך

 ק5ו( מי ךאמר .לצורכו. יחיד ואפילו השנימן בכרבת אומר
 להרש יכול אם מתפללין צבור ומצא הכנמת לבית ונכנם שהתפלליחיד
 יהיר אפילו ומקצר מאריך יהיד בתפלת הנה וכו'. יתפלל בתפילתודבר
 צרכיו. רמבקש ומקצר מאייך והצבור האמצעית, ברכות בכל בצורתוק5((
 חודש בראש שואל צבור בצורכי יחיד ואפילו באחרונות. בין בראשונותבין

 שלא לדאריך ק5ט( משום י"ה בתפיל]תן ואין ק5ח( כבר. פירשתיכאשף
 ובתומפתא ר"( בירושלמי ר( מפורש שהדין להא*יךן שלא לקצר אולקצר
 אלו רנ( להאריך, רשאי אינו לקצר לקצר רשאי אינו להאריך שאמרוטקומ
 וברכוה הביפורים יום ושל השנה ראש של ברכות בהן שמאריכיןברכות
 בתקיעות רד( בהן מאריכין השנה ראש של ובראש .לג( ציבור. תעניתשל
 ושושיי]ת[, זכרונו]ת[ דמלכיו]ת[ פמוקי בגוה דנפישי לשבח עלינו דהיינו רב,דבי

 ובכל ובתחנונים בחרתנו ובאתה בוירוי הכיפורים דיום בברכותומאריכין
 רס(, יומא .בשילהו האמורים .אחרים דביים ובשאר דרהחנוניםמילי

 בסליחות י"ה על שהיסיפי בשש בהם מאריכין צבור תענית של רו(וברכות
 וברכות לקצר. רשאי אינו להאריך שאמרו מקום ר(( אילו עלותחנונים,
 אחרונה וברכה הזימון וברכת הפירות ועל המצות על המברך בהן,שמקצרין

 האי תימא ולא לקצר. שאמר]ו[ מקום אמר]ון אילו על המזון ברכתשל
 כגון בהן מאריכין שאין ברכות וטאר למעוטי בהזי שמאריכין ברכות אילורקתני
 מקצרין, שאין ברכות שאר למעוטי שמקצריז אילו וכן שמע, קרית שלברכות
 ואי מיו. אריכות לך ואין שלישית הומיפו רח( שטע קרית של ברכותדהא
 במערבא דאמרי שמע[; ]תא )ת"ש( הוא, בתראי כמנהנ אירייא לאואמ-ת
 וראה צא נוטה "איך יודע אתה ואין בתלמוד רופפת . שהיא הלכה כללל(
 ולא שתים, מברך בערב רי( דתני)ה(]א[ הא כנון ונהנ. נהגו הצבורבמה
 . שיעור להם שיש דוקא, לאו אי .דוקא שתים איידעינן

 להם ואין למטה

שיעו-

 להם שאין שתים, על להימיף נוהנ*ן שהציבור אנו רוא*ן למעלה,
 הוראה, זו הוראת כי רבותינו, במצות רופפת בהלכה נוהגים אנו וכןשיעו-.
 תורת תיטוש אל "לי( נאמר זה על היא, תורה אהרונים שמנהגלמדנו
 הלכה במקום דאפילו קרא, צריך לא אי קרא -בנן, רנהיגי במנהגאמך,
 למעשה. נזקקין ומעשה הלכה רימ( דתניא רב, דמעשה .עיקר דהוו ניהו,הוא

 במה"וו בזה ע4ין ק(בהן( ,בצורכו". ווארשוי בדפום קצז( כ"א. ברכות מצו( שם*מצה(
 ותו6' רש"י פלונתת ועיין '_ י"א. ברכות 3ץצ%5( כ"ח. מימן השלם הלקמ ובשבלי שכ"הסימן
 בדפום המו"ל רבן( א'. פרק ברכות תוממתא ך**י( ה"ח, פ"א, ברכות ירושלמי ר(שם.

 בעצמו למימן מכאן עשהווארשוי
 ום4רוד.

 מזה דברתי וכבר הדביקים. בין
. 

 בארכות. במבוא
 מ"ז: יומא ך*ףן( ה"ב. פ"א, ע"ז ירושלמי ך*ו*( וברכות". בד"וןו*נ(
 מברך ד"ה ב'. ברכות תו6' רףן( לקמן. כמו אמרו' אילו "על צ~ל רן( כ"ט. ברכותרך(
 .ירושלמי ך*פן( רל"ו. מימן וב"י ובמור שם. ר"י ותלמודי בראש ועיין וכו. אמר ד"ה : ד'וכו'
 א', משלי *ריי( י"א. ברטת רי( : מ"ו( ממחים מ"ה. ברכות בבבלי זה )וכעין ה"ה .ם"זפאה
 בשיש דתימר הדא אטרין דקיטרין ,רבנן מ4ד ממהים בירושלמי דאיתא להא כוונתן ף*יא(ק,
 ש'עשה טי שם אין גם אבל תורה(. בתלמוה וחייב מהמעשה דמפור )הוא שיעשה מדיאם



 ז"ל לרש"י המרדםמפררכח

 מקצרין ובשבת בהן מאריכין בחוך ומקציין, מאריכין תפילה שלוגנרכות
 *רינ( לפירושי ומקצרין, מאריכין אלו בעניין ליכ( רקתני הא אלאבהז.

 להאריך שחמרו מקום בתומפתא1 דתניא הא ריג( אלו. דקתנו הואטתנינתן[
 ולא שמקצרין ואלו טקצרין ולא שמאריכין ברכות אלא ליד( כולה%ריג(

 וכו' בהן שמקצרין ברכות ארלו רטו( בירושלמי מפרש נמי והכימאריכין.
 זה הרי והמקצר מנונה .זה הרי דמאריך מדתניא מאריכין. ברכות שארהא

 ברכות אילו תני אמאי פיר]ושא[ן והכין בכלל. זה אין אמרה הראמשובח,
 רין( דתניא, הוא. מיעוטא יען( התנא ששונה מקום דכל בהן1שמקצרין

 טעאא מאי ריח( ואטר כול'.~ הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדם רבריםאילו
 בהו דכ"]יב[: משום-אילימא

 הטב"
 ופריק ציפור, קז ליתני- ימים ואריכות.

 אלא ריט( מקשי - קא הכי משום למעוטי. אילו תניא ואקשינן ושייר.תנא
 דמשמע אילו, תני ואמאי מקצרין, ברכרת רשאר מכלל בהן,] שמאריכיןברכות
 מנונה, תה הרי המאריך שמקצרין ברכות באילו גהדתני ופריק לא. ותוא:לו
 אינו ומקצרין מאריכין גבי דקתני אילו כלומר וכו' הוא לקצר שאמיומקום
 לדו. דהני דוא מתנינתין[ לפרושי אם כי למעט שבאין אלא יכ(בכלל
 לקצר, רשאי אינו להאריך שאמרנו[ מקום בהם ששנינן המקומות אלוכלומר
 אינו להאריך שאמרנון .מקום התנא שנא ולא להאריך. רשאי אינולקצר
 תפ~ל;ה* של ובברכות שמע קרית של בברכות ללצררשאי

 רגילין הילפד'
 ואופן היופי בתוך יוצר למייט שמע ק-ית של בבהכות להאריך. הנולהכל

 בקרובות יתפילת רכ"( להאריך רשאיז וכן )זולתי, %רכ( וכן האופןבתוך
 התפילה שכל מירושלמי, דטעמ ביארנו כאשר ראשונות בשלשהאפילו
 כדמפרש ובצרכיו ביחיד אלא לרבו, שבח שמסדר לעבד דומךן והןשבח, מידוי מפני ישאל שלא ידודה רב אמר שלא ישראל, של צורכיהןטביעת
 בצרכו, שבח מ:דור גמך דמטשה בקשתו קודם שבח צריך איהו ואינהולעיל.
 %'יכ"( .טדכתב מידורשבח צריכין אין ציבור אבל אעברה.נאואראה,'לכ"(
 לשבת י"ח קיציו ציבור טורח- משום הלא אמרת ואי יטאם. לא כביף אלהן

 *%%רכ"( 17הרי אותן אומר הבי אפינלו[ וביוצרותן בקרובות בהם נאריךוהאיך
 ולפי רכנ( יום. ע:ל בעניינו ודורשין- שואלין שההו לישראל להם תיקימשה
 ר' רכג( כגון עליון קד.שי מררש, מק-ם ביל לדרוש הגולה רגילקשאין
 מקרית קליר בר'אלעזר

 ספ-
 במפרר אשר ונלות.ירושלים הבבלי שלמה ור'

 אזהרות יכד( טובים ימים מעינייני יסדו רומי בארץ נם צרפת עד כנעניוגלות
 הרב זקינינו וקדיש עיר חורה. מתן מעינייני ויוצרות וקרובות שבועותדהנ

 ף4י~ב( רמ"ו. מימן יו"ד ובמושו"ע שם ובכ"מ ה"ד מת"ת מוג ברמב"ם עיע קודם"המעשה
 שצ"ל ואפשר להבין, קשים הנאון דברי ריג( 4"א. ברכות ( *ריבכ שם. וירושלמי.בתומפתא

 ואלר בתוספתא דתניא דהא ואומר, הקודמימ לבריו את. לפרש שכוונתה במתניתן", דתניא"הא
 (וכה". בד"וו %רינ( והבן. קאי ו:ו' להאריך שאמרו : דמקום אמתניתין וכוי שמאריכיןברכות
 התנא ששנף מקום "דכל- צ"ל רכטן( .ה"ח. פ"א, ברכות ירושלמי, ר4כפך( ,אלו". בד"ווריך4(
 בד"וו. ויככ( "אלו". בד"רו ריפן( קידועמן6', רירץ(. מ"א. פ"א, פאה רין( ההא". מיעומאאלו

 אענ :י*רכוי( כ"ה. ג', דברים *ך4סנא( "בתמלה". נדיו רכנא( "ז~לת". בד"וו *רכ("אלו".
 רננג1 שם. .יעקב ובהק תכ"מ מימן או"ח ב"ח עיין רכןכן ל"ב. מגילה %4%רכנא( דה'.ל"ו1.
 זה. בענין במבוא עיין רכנך( עליון. קדושי אלו בתולדות 6"ש במבואעיין



יכט ז"ל. לרש"י הפרדםסמר

 חכמק -היתה לשבע י"ח כשקצרו אמר זק"ל מקומטני שמואל בר' בנימיןר'
 דל שכבר ולפי לפייט. ולא לררוש ~לא הוצרכו ולא בישר]אל[מרובה
 על אק העניין, יכו( ופ*וט רכס( מדרש במקום עמרו ונתמעטהדחכמה

 שרבותינו פ]י[ ע]ל[ א]ף[ בשבת. בין טוב ביום בין להן הוצרכו לא כיפי
 %רכו( משום חצוה לרבר צבור טורח משום לחוש לנו אין לשבע י"חקצרו
 מעייני הוו לקיש וריש יוחנן 'רבי רכק( דהא תורתך, הפרו להן לעשותעת

 לעשות עת אלא להיכתב ניתנה לא . והא . ואמרי, בשבתא, דאגדתא.במפוא
 מצוי שכחה של ששר לפרש בפה אפשר ואי ,לעולם, ילהורות לדרושלה.)

  נמףן  הכי התורה.  פי]רש.  להיכתב ניתן שלא פ]י[ ע]ל[ א]ף[ בכתב,זדירשין
 צבור, מורח משום בשבת בפייוט מלהאריך הששו ולא לה, לעשותעת

 צרפת ער כנען - ונלות במפר]ד[ אשר גלות הפיוטים בימוד ומחזיקיולכח(
 בתורה בוראינו מוד מצות להכין המעמיקין אלמניאה ארץ וכל רומי ארץומל
 שבת לוטרבכל ן גי נוה לכי( מרב: אבותובקבלה כמנהג אב, ביתל להשיש
 אנשי כי זומתו, רל( אור יוצר לפניו שאמרי פ]י[ ע]ל[ אל[ יודוךהכל
 בכל רל"( ' רעה גרור ברוה אל  תיקנו  אשר במקום תיקנו הגדולהכנמת
 בפני ימים לשאר בית אלף המעשימן 'כל על ארון  אל כנגדו בשבתתיקנו
 המעשים כל על  ארון -אל איפכא לומר תימצא ואם לשבת. בית ואלקעצמן
 ברא בששה שהרי אמרת, מצית לא הא בשבת/ ברוך יאל ימיםבשאר
 המעשים. כל על אדון היות ילכ( כבורו' כמא על וישב נתעלה ובשביעיעולמו
 רלג( בשבת. מלכות של בית  ואלה ימים בשאר מעשה של ' בית .אלף

 היאך תמיה 'ואם המרבבה. על בכבור ונהדר הקודש חיות עלדמתגאה
 ממה וראה גוא שבתה, טמכון ולבנה ממקומה חמה ומוציא לומר,תיקנו
 עשויין לערפל . ענן בין נתונה הלבנה מדור ללד( בפירקין אליעזר ר'ששנה
 כרטפרש שניהם. בין יוצא[ ]והוא זו גבי על יו כפויות קערות שניכמי
 התחיל הזקן הלל את בתירה בני בשמנו ילו( י מ רושל י ללס(ההם:
 כבר לו אמר]ס שוה. ומגזירה וחומר יומקל ]מהיקש[ )מהקשה( להןדורש
 וקל תעיבה, לו יש שאמר ]היקש[ )הזה( הבבלי. מן תוחלת יש אםאמרנו
 יומי ר' מעצמו. שוה גי*רה דן אדם אין שוה גזירה תשובה, לו ישוחומר
 גזירה ליון ארם ]בא[ )הרא( אם ממל ברי אבא רן בשם אבין  רלז(בר'
 מטמא כשרץ המת ואת כטת השרץ את הוא עושה ללח( טעצמושוה

 לא" אעם"כ "העניין תיבות במסנרת מגר ווארשוי בדמוס המו"ל רכן( "ם'וט", בי"יירכהי
 להם היי אשר העניין שמייטו ר"ל העניין" "מיוט תקנו המדרש שתהת כוונתו, דהכי נהאה%י

 הררשה שפיימו מפני כלומר מוב" ביום בין בשבת בין להן הוצרכו לא "וע"כ צ"ל ואה"זלדרוש.
 יאד: המורה ן4כן( קכ"ו. קי"מ, תהלים %רכנן( במיהא. יצאו כי. להדרשה, הוצרכו לאע"כ

 ף4ל( שם. ובהערותינו ושבת החול בתמלות אבודרהם עיין רכנמן( "ומחייקיכם". צ"לרכנדץ(

בד"וו-
 שם. התפילה מנוטח היא ף54נ( "היותו". בי"יו רלבכ( "בחול"* נד"וו ר4לא( "זולת".:

 ותקצת, שביעי. .מרק אליעזר רבי מרקי רלן4( בה. לפרש רצה שהי' מה כאן שחטריואמשר
 דבריו סוף משום כאן. ומובא עמי"ש, ותקנתי ה"א. פ"ו, פפחיכם ירושלמי ף4)ץןץ%עמי"ש..
 עשה לא וע"כ העניין, הרגיש לא ווארשוי בדמום והמו"ל המיוטין* לאמירת דעתר מיניה.שנילף
 לפנינו בירושלמי רלדץ( "בון", למנינו בירושלמי ר4לן( "נשמנו". בי'וו ר54ץה צה.הפסק
 לנז"ש, עור בגד עור בגד דרש דו בכעדשה. מטמא המת ואת באהל מטמא  השרץ  עתועשה



 ז"ל לרש"י הםרדםממררל

 בשם אבן רלט( בר' יומה ר' שוה. לגיירה ועוד בגד בגד דדורשבכעדשה
 שוה גזירה דן אדם ואין מעצמו וחומר קל דן אדם ממל ברן אבא ר)נ(ר'

 פי על אף שוה. מגזירה משיבין ואין וחומר מקל משיבין לפיבךמעצמו,
 להם שאמר עד המינו קבלו לא כולו היום כל ו[דורש ]יושב שהיה)שהיא(
 יע"( אבהו ר' בשם זעירא ר' ואבמליון. שמעיה מפי שמעתי כך עלייבא
 תורה כל ופירש, תורה. אינה אב בית לה שאין תורה כל אלעזר רביאמר
 וגורעיז המומיפין על לתמוה אין הילכך תורה. אינה מרב קבלהשאינה
 שהיא יודוך והכל מילה, שר היין ברכת להעביר רענ( התורהבימודות
 תשובה יטי עשית שבתפילה זוכרינו נטי וכן הגדולה. כנמת אנשיתקנת
 ופורים חנוכה של ונמים, פלא אלהינו ה' עמנו עשה וכן, הכ]יפורים[, י]ום[ושל

 ולא מרב קיבלו שלא מה השנה כל של וקרובות וזולתות ואופניםויוצרות
  להתגרר  יטג(  אלא ואינו בו*  להתגרר  מקום  שקבו  הן  כסבורין  מאב,נהגו
 המחלוקת מפני לשנות חששו ולא עצמן בפני מנהג ומחדשין הוא"לבו

 : יושר בדרכיללכת
 ומנחה ושחרית ערבית הוא. כך ראש.השנה של תפלותמדר
 ואומר באסצעי היום קדושת ואומר אחרונות וגן ראשונות ג' שבעמתפלל
 וכותבינו הודאה ובמוף הרחמים אב כמוך מי מחיה ובמוף זוכרינון מנןבמוה
 כהן ורב ר)נה( עמרם רב רמד( אמר וכן חיים. ובמפר שלום ובשיםלחיים
  צרכיו  אדם ישאל אל רלוו( פליג ולא לאומרו, ובישיבה רגהלין -אנו כךצדק
 אבל ישאל, אל יחיר  צרבי  רהתם  רלנ(( אחרונות בג' ולא ראשונות ~ג'לא
 מדברי רעע( דלא מרבנן אמר גאון פלפוי ורב למח( ישאל, צבורצרכי
 ישאל. אל יחיד צרכי ישאל רבים צרכי ואמרי דמדברי ואיכא זוכרינואפילו

 בג' ולא הראשונות בג' לא  צרכיו  ישאל  אל לעולם רנ( גדולות,ובהלכות
 רהמיך ויכור זוכרינו ואפילו למימר רבנן שבקין לא ומהכא וכי'אחרונות
 שלום בשים אומר חיים ובספר אבל רנ"( אמריןן לא במודים כעמךוכבוש
 מצינוי לא זק"ל גאון האיי רב רננ(  ואמר כתחנונ~ם. .להו והוו י"ח להורמליק
 חיים, ובמפר לחיים וכותבינו כמוך ומי להיים לזכרינו ובתלמוד במשנהזיכר
  לשאול פקומו]ת[ הללו ברכות דאין משום לאומרו שנמנעין ויש הואומנהג
 בנ' ולא ראשונות בג' לא אדם ישאל אל ת, ר ח א ה ב ו ש ת ב וצרכים.
 צ-כי אבל יחיד צרכי מילי  רהני  אומר,  באמצעייות  אלאאחרונות

 צבור,
 .לא,

 בטקדש ואפילי כול', ובתפילה בעמך רצה היא צבור צרכי כולה עבודהרהא
 )מיאו( רכל( אלא הוא. צורך עבודתינו לפניך תירצה ר:ג( אומנרים[שהיו

 רבי "אמר ליתא למנינו בירושלמי רכה"ש( "בא". שם רכה( "בון". לפנינו בירושלמירלפ(
 האלג הדברים וצ"ב "להתננדר". בד"ץ יווינ( רם"ה* סימז יו"י וב"י מור עיין רנ~בנ(אלעזר".
 ריכ~ך( מצאתי. לא הגאונים בתקובות רנמןץ( השנה. ראש סדר נאון עמיכם יב סיירכץד(
 לא ף4כ~ךק(- : . ; הערה לעיל עיין ך8כמן( ל"ד. ברכות ועיין אל". "על צ"ל או שאאל"בד"וו
 ועיע דברכות פ"ד בה"נ עיין רנ( לקמן. וכן שמדכרי". בד"וו רכ~פן( הנאונים. בתשובתמצאתי
 ~נמצא וכו' מקום בשום ראיתי שלא מ"ש תקפ"ז סימן או"ה ב"י עחן ךנא( י :  הערהלעיל
 לםף נרכי ועיע עיי"ש סופרים. למם' בפי' חיד"א העיר וכבר כאן, ובפרדם שם בבה"נכן
 רנן4( שם. וברש"י : ס"ח יוטא ך4ננ( הגאונים. בתשובות מצאתי לא. רנננ( תקם"ב.מיטן
 האלו. דברים להבין עיון וצריך בד-ה נם תיקןכן



רלא ז"ל לרש"י הפרדםספר

 שאילת מקום בהן ~אין הן שבח ראשונות דהני פנל עני[ אנה[]טיהא[
 רחמיך וזבור באבות זוברינו דאמר למאן אפילן' לצבור ולא ליהיד לאצורך

 הני לראשונים שעשית כשם ובפורים בחנוכה דאמר למאן ואפילובהודאה,
 דמרכרו* כרבנן לומר ראשונים ונהגו במתיבתא למימרינה רגילי לאמילי
 להיים, זוכרינו במגן אומר יש אמר זק"ל גאק מעדיה רבינו רנס(ומשום
 ויש רכו( אחרונותי וג' ראשונ"ת ג' בשאר להן וכדומה זכרונות מעיןואומר
 במקוס ואומר וכו' ובששון בשמחה והנחילינו השנה בראש אומרשאין

 על מלוך תפילותיו בכל יחיד לומר צריך גאון יהודאי רב רנק( ואמראיתו. מחזירין אין שאומר ומי חכמים. שטבעו מטבע ואינו צדקיך, משפטיוהנחילינו
 יעלה ולעניין נמי. פלטוי ורב גאון כהן רב לנמ( אמר וכן כולו, העולםכל

 אין לאומרו רצו לא ואם לאומרו הוא מנהג פלטוי רב אמר ינע(ויבוא
 ו4ש אותו שמזכירין במקומינו ויש בזכרונות. מזכיר ציבור שליח שהריאומר
 לשמהה מועדים באהבה אלהינז ה' לנו ותתן לומר וצריך אותו. מזכיריןשאין
 מועדים באהבה לנו ותתן לומר מנהגינו אין אמר גאון האיי ורב לק(כול'

 ]היה[, )הוה( הזיכיון יום את באהבה אלהינו ה' לנו ותתן אלאלשמחה,
 השנה ראש של כך ואחר תחלה שבת של מזכיר בשבת להיות חלרק"(
 הזיכרון. ויום השבת מקדש הארץ כל על מלךוהותם

 השנה. ראש ענייןנשלם

 הכיפורים. יוםעניין
 יוס כשחל במגנ)י(צא כ( נועם ויהי אומרים אין שבת וצאי במ"(
 אבל שאומ]ר[. כתוב מצאתי ישיבות ראשי בתשובות אבל בחול.הכיפורים
 ס שול מ ינו רב דרש ג( אומ]ר[: אין בחול טוב יום כשחל שבתבמוצאי
 כנגד ' יום בכל פעמים ג' ווידוי אומ]ר[ המיפורים ליום ה]שנה[ ר]אש[בין
 פעם בשחרית הכיפורי]ם[ יום .]ובערב[ )ובעד( יום. שבכל תפילות ]גן[)ב'(
 במערב: וישלשו במנחה ישנו שעדיין לפיאחת

 "וא אמתנ]י[ם ]אם[ הכיפורים ביום במים לקנח ש ק ב מ ש י מ וד(
 שמקנח עד כולה השנה בכל ]עליו[ מיושבת דעתו ]ו[איןס(

 וכ]ל[ במים.

 שמ. ובהערותינו ר"ה מדר אבודרהמ עיין ר4נך( הגאונים. בתשובת. מצאתי לא זה גםרנה(
 ר4נףן( שם. ובהערותינו אבודרהם ועיין ר"דה הלכות היים ובארהות לר"ה במדרע"נ מיבאר4נז(
 לר"ה רע"ג ומלר צ"ד סימן . גנוזה חמדה עיין רנסן( גאונים. של בסמרן בשמם מצאתילא

 .ם"ר רא"ש עיין ר4כם( שם. ובהערותינו אבודרהם ועיין תקצ"ב או"ה וטור דר"ה פ"דורא"ש
 שם. ובהערותינו לר"ה אבודרהם עיין ו4כש4ן(דר"ה.

 סדר ועיין ל"ט. עמוד הגאונים ובמעשי הכימורים. יום בעניין מרדם בליקוטי מובא4ל(
 יבוורמיישא". במעהיג צב( רצ"ה. סימן או"ח ובטור שלום. שר רב בשם שבת מוצאי מדררע"ג
 סימן תשובה, בשערי ומובא שס. ובל"ם במעה"נ ן4( עמי"ש. ותקנתי שם: ובל"ם במעה"גנ(
 וכו'". דעתו שאין "או במעה"ג וק( רצ"ה, וסימןס"ח



 הל לרערי הפווםםפוילנ:

 לל אבל יקנת, ביותר עצמו ולטהר לקנח ו( שצריך הכיפורים ביוםשנכן[
 אצבעו שיושיט לאדם . אמור ק( חכמים אמרו שכך לא, חושש שאינוארם
 ושוב הכ~פורים[. בי]ום[ .להושיט שאמור כדרך ב]אב[ בפ' במרם קטגהח(

 אמי ור' אמי דיבף אושפיזכנא )אמ'( י( המא ברבי זעירא ט( חכמים.אמרו
 דר' ברין יומף לר' ליה אמר]ו[ דקימרי רבנן וכולוו לוי בן יהושערר'

 אבוך עביד דהוה מעלייתא מףלתא לך א*טא תא _אריא בר לוי בן.יהושע
 מקנח למחר .במים אותה - ושורה מטפחת לו מביאין הכיפורים יוםבערב
 היה הכלל זה י"( במשנתינו שנינו שכך בידו, אדתן ולשפשף לרהוץ"ייב רנליו על ניתוזות רגרים מימי של ניציצות היו אם ורגליו. ידיו פניובה

 ]ידים[ חידוש  טע-ן  מים  הטטיל וכל פבילה טעון רגלרו המסיך כלבמקדש
 למה, ירים אלא ניצוצות משום רגלים בשל]מא[ ינ( אותה ומפישינןורגלים.
 הכיפור]ים ביום קרי והרואה יג( לשפשף: מצוה אומרת אשיזאת רבאטר
 הכיטרים[ ביום קרי הרואה רבנן תנו 'ינ( חכמים שנו שכך לפבולהייב
 ממצת לרחוץ אמיר. ר' אמר ושוב טו( ישפשף, ומבערב 'ד( ופובליורד
 חושש, ואינו כדרכו רוחץ ובצואה בטיט מלוכלך , אם אכל גופו ככלגופו
 זרע . שכבת כדרכו, רוחץ מיאום אלא שאינה וצואה טיט ומה וחוטרקל

 לפבול. שח"יב שכן כל לא זרע שכבת ממנו תצא אשר ואיש ט(( בוש'2תוב
 : גוים בפני השם קידוש ומשום נקייות משום פובל השנה ימות שארוכן
 דהיה מידי ידיו, יפול צרכיו שעשה אהר הכיפור]ים[ 'ביום ר' לן ה ואמי((
 עביד ואי מזה. גדול טינוף לך שאיז ובצואה, בטיט מפונפותיריו

 אתי ]דלא עביר( )דילמא הדחה כדי ביה דליתינזז במוד-
 ]יעבד[, מחיפה לירי[ .

 אתי דלא ]הנגובה[ )הננובות( בטטפחת ידיר יקנח צרכיו עביד לא איאבל
ןלירי  : מים .בלא אפי]לו[ כפי בנקיון א-חץ ]שנאמר[ 5ט( משום מחיטה 

 .כ"( )במליחות( נופלין אין ]במליחות[ ם י ר ו פ י כ ה ם ן י ב ף ע ב וכ(
 כנ( וממי. מחי . אומי ואין ומשלימיי. מקדישין אם כי בתחנון[ ' פניהם]על
 ומתוודין וממי מחי ואומי נופלין )בערב( השנה )ב(ראש . ]בערב[ כג(אבל
 והכא כד( אחתל פעם אלא מתוודין אין הכיפורים יום בערב אבל פעמים.ג'
 שחרית. בתפילת בתחנונים נופליןאין

 אלעזי ,א"ר )ובמעה"ג נ"ד: ממהים ן( "לקנה". תיבת לירעא נמעה"גו(
 ןץ( וכו'"(. אםור, .

 עשה וכן שם, ל"פ עפ"י במםגרת פגרתי י(- ע"ה. יומא מ2( ל'. תענית חננאל רבינו פירשעיין
 עם"י ותקנתי שם. ובל"פ במעה"ג ףגן : כ"ם שם לבנ( כ"ה. יומא י*י( מעה"ג. ממרהמו"ל
 אמרו "ושוב במעה"ג םןן( וישמשף". "מבערב שם. בל"ם יוש( מ"ה. יומא *יג( שם.ל"מ

 בשבלי גם ומובא שם. ובל"ם במעה"ג ין( דע כ"ב, ויקרא 2%ן( : ע"ז יומא ועיין וכו'".אמוי
 על ותקנתי שם ול"מ במעה"ג היא כן יךן( הגאונים. תשובות בשם שי"ם מימן השלםלקפ
 םחיטה לידי אתי דלמא אםור הדחה כדי ביה דאית בםודר עביד "ואי : הג" ובשבל"אמיהם.
 ו. כ"ו תלים היא והקרא "דכתיב". יבבשל"ה מעה"ג, עמ"י תקנתי יפן( וכו'4. צרכיו עביד לא איאבל
 כנבכ( עיי"ש. ול"ם מעה"ג עם" תקנתי כנא( מיהם. על. ותקנתי שכם. ול"ם במעה"גכנ(

 ווארשוי. דפום בפרדם גם תיקן כן ככג( ג"'למנ.נו. עמ"י ל~עקן ליעש בחםר ..3לקהבלקופי..הפרדם
 נמי". "וקכי בל"ם כר(.
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 ]וברחיצה[ כץ( ובשתייה באכילה כ.( אמור מ י ר ו פ י כ ה מ ו י ב וכס(
 כל( ברגלו כאב לו שיש מי כמ( המטה. ובתשמיש הסנרל ובנעילתבם*כה
 ואמ אמור. ל(- ומנדל מנעל .כל אבל חושש. ואינו צמר או בגד עליובורך
 )ו(מאכילין הוא חולה אדם ואם כררכו. רוהץ ל3( מלוכל?ות ל"( יריו 'היו
 שום מריחה או נפשה תתאווה אם מעוברת אשה וכן ימה-ן. שלאאותו
 מע]בודה[ חוץ נפש פיהוח בפני שעומד רבר לך שא4ן ]אותה[ מאכיליןריה
 : אותם יעשה ואל ש*מות 'לג( ד]מים[ וש]פיכות[ ע]ריות[ וג]יליי[ז]רה[
 באור אלא האש מאורי בורא ה?יפויים )ב(יום ]במוצאי[ יל להבדאמור
 : מותר]ת[ שנייה אמור ראשונה הדלקה שבת שלא אור הביא ואם. לד(שיטבת.
 לקדש, צריך ואהן מבערב מפמיק בשבת ש]י[בא ים ר הכיפו ם יו וילד(
 למ( ומשתייה. מאכילה יום מבעוד לפסוק וצריך עדיין, היום קדש שלאלפ4

 הכ]יפורים[ . ב]יום[ ]כשהתפלל[ )כשנהפרל( מ ו ל י ל א ו נ י ב ר ולו(
 בשים כהנים ברכת התפלל לא מנחה ובתפלת ונעילה מנהה וערממומן
 לק( תעניות בממכת מצינו שכן כיון[ ]עשה ויפה רב, שלום אם ביש~ום
 ]דהלכתה[ )דמילתא( וממקנא וגו'. כפיהם ]את[ נושאים כהנים פרקיםבג'
 שברות. דשכיחא משום מנחה בתפלת )כהנים( ידיהם ]כהנים[ פרשידלא
 מנחה בתפילת תענייות בשאר מתפללין מה מפני לומר אדם נפשואם

 מתפללין אין תעניות שבשאר לפי יל(( לזה, זה דומה אינו כהנים.ברבת
 מנחה, בתפלת אומר נעילה לומרבתפילת לנו יטהיה ובמקום נעילה,תפלת,
 נעילה. בתפילת אומ]ר[ נעיל]ה[ תפילת שמתפללין הכיפורים ביום אבללח(
 במנחה: ולא נעילה בתפילת כפיהם ]כהנים[ שפורשין ]עלמא[ נהגווכן
 שחל הכיפורים נדרים..ויום כל לאהר הכיפור]ים[ ביום )נ( מן ז ר מ ו אלט(

 גאון. יהודאי לר' קצובות מהלכות ונובע יטם. המרדם בלקומי ומובא במעה"ג, ליתאכה(
 : ע"ג( יומא )ועיין בהוממות. הכיפורים יום בהלכות כ"ג עמוד ח"א ראשינים יטל בתורתןמובא
 . כן( יטמ. ול"מ ראשונים יטל בתורתן ובשתיה" "נאכילה תיבות ליתאכנו(

 מ"ש עפ"י תקנתי
 חושש ואינו כררכו ימוך מאיבריו אהד אמילו הולה "ואם : 'טם בתורש"ר כנלק( 'טם.בהור,ט"ר

 צמר בגד התיכת רגלו על "יכרוך בתורש"ר ככן( : ע"ז( יומא )ועיין וכו'". לו יטיש מיוכן
 --אמזד', .עץ של - ומין . עור מין . וכל ופנרל מנעול "כל בתורש"ר לץ( ומותר"1 פשתן . בגדאך

 בתורש"ר לא( תרי"ד(1 או"ה ובמור הברכה וזאת מרשה ובשאלתות ע"ד, ל', דף בה"ג)עיין
 ידלו להוש'מ אסור ורגליו ידיו מניו אבל כדרכו, לרהו'ן "מותר בתורש"ר לנב("ממונמות".

 מעבירה ולמהר ומניחה וסוחמה במים היום מערב מממהת שורה אלא קמנה אצבע אפילובמימ
 על -דיו ויעביר גומו כל במים ולמבול לירד מותר בלילה יקרה ואם בלבד. וידיו עיניו גביעל
 ל'(. דף ובבה"ג מ"ח. ע"ח. : ע"ז יומא )ועיין וכו'"1 חולה אדם ואם בידיו וישפשף גיפוכל
 יומא וברא"ש ל"א. דץ ובה"ג מ"ב. יומא )ועיין אותם"1 יעשה ואל ימות "קודם בתויש"ילג(
 ממחים )עיין וכו'". אור והביא ששבת אור נמצא לא יואם בתורש"ר לך( י"ג(1 אותפ"ה
 כאן עד לה( זצ"ל. שלמה רבינו בוטם שי"א סימן השלם הלקמ 'טבלי עיין "לן8(נ"ד(,
 והתיקונים שם. מרדם וליקומי במעה"ג מובא לי( ז"ל. גאון יהודאי דר' קצובות מהלכותנובע
 ומנהיג ושנ"ה ק"ל מימן ובמח"וו : י"א דף מדרע*3 עיין 'לן( : נ"א תענית לן( פיהם.על
 תיבת מן לרץ( מ'1 מימן ובא"ח קל"ד מימן ובתשב"ץ ש"כ סימן ושבל'ה מ"ז מימן : מ"אדף

 שם. ובל"פ מ"א עמוד במעה"נ לפש( שם. מרדם ביקומי ליתא "נעילה" תיבת עד"אבל"
 הכימורים. יום "בליל במעה"גכמ(



 ז"ל לרש"י המררםממררלר

 מקדש ער אבות ומגן השטים ויכלו הכיפורים יום ביילי אומרי בשבתרהיות
 הכיפורים, ויום וישרגיהשבת

 ומתהיי
 )1"( ומליחות: תחנוני]ם[ להתפלל

 לא בכנימתו 4הורה ברבי יצחק רבי הגדול רבינו הכיפורים יום בלילו
 מתעטף ]ה"ה[ השחר בעמוד בשהרית אבל במל]י[ת, הלילה כל מתעטההיה
 הכ]נמת[* מב]ית[ צאהו ער הכיפורים יום למוצאי ובמעריב כולו היוםכל
 פ]י[ ע]ל[ א]ף[ ביומן באב בט' בציצ'ת מתעטף היה נ"ע רבינו וגםענ(

 כהן שמואל ורי עג( אבילות. משום מתעטפין היו לאשאחרים

 ור-

 עד( לוי
 ב]אב[: בט' שמתעטפין באישפירא ראיתי וכן כן. כמו מתעטפין ]היו[ הןאף
 טליתו מפשיט כשהיה רבו מנהג שהיה הזקן מורינו אמר וכך)וס(
 בעיני נראה ולא חקיו. לשמור ו]צונו[ ב]מצותיו[ ק]רשנו[ א]שי[ מברך,היה

 )וי( ]רכתיב[ בתפילין כרכתיב בציצית כתיבא לא רחוק)א(]ה[ משוםמורינו
 ואני חוקיו. לשמור לברך חייב תמילין ובחליצת הזאת. החוקה אתה12מרת
 כבית הלכה עז( ]ובמרין[ )שמדין( הואיל לברך שחייב רואה הצעירנתן
 כ"( ועוד כ(. תשמורו. חקותי את על( ]הכתיב[ )דכתב( לנח( דמחייביןהלל
 מצוה של טל]י[ת אבל רשות, בגד עליך, יעלה לא שעטנז כלאיםובנר
 : כבתפילין ]נמי[ בציצית כהיבא חקה אלמא תעשה לא ]את[ ]ו[דחי עשהאתי
 ידיר לקנח כג( הכיפורים ביום או בשבת בשלנ לרחוץ. מותר ואםנכ(
 הברד, את ולא השלג את לא מיסיקין אין נד( שבת בממכת עיין אמורואם

 )ברבי(. יצחק ור' ברוך בר' יהורה ר' נים .הגאו על תי[ מע ]12כס(

 עויין נוהגין ותו[מיריהם ובניהם הכיפורים, יום מטחרת מתענין ]שה*ו[לוי
 ואישתכה רתעניתא יומי תרי יתיב הוה דרבא מההיא נו( וראייות]י[הםכן.

כיתיה.
 ער הכיפורים ביום כן( אכיל לא דרבא אמרי]ם[ מיתענין ושאיני

 השלמ לקט בשבלי טובא .כה~כ( מיהם. על והתיקונים שם. ובל"ם מ' עמוד במעה"נמא(
 רבינו" מצאתי זצ"ל הנאונים ובדברי וכו' ציצית בהלכות זצ"ל שלמה רבינו "כתב ר"עמימן
 ובמרדם קצ"א. דף ציצית הלכות סוף ,שמ מובא וכןוכו'".

 הלכו"
 מזה ליתא ציצית

 כלום..

 )בליקוטי. כמזץ( לף". דוד איר, צ"ל אולי כןך4( כן". .כמו תיבות עד מכאן ליהא במעה"גנהג(
 בל"פ וליתא ציצית". ענין במוף למעלה כתב הוא הלא וכו' הזקן מורינו אמר .וכךהמרדם
 1"ן- הזה הדבר ובעיקר שם. במעה"ג ומובא זה. מכל ליתא למנינו בפרדם וכן ציצית,הלכות

 ופרף.; בפרטות בעזהשי"ת שהארכנו שלנו ובהערות השלישי בשער השלםבאבנדרהם
 ויקרא, כממן( שם. במעה"נ עפימ"ש תקנתי כמדץ( : כ"ח שבת כמז( י'. י"נ, שמות כמך(לכאן.
 במעה"נ. נבב( י"ט. י"ט, ויקרא נ,י( "וגו'". אם כי "ועוד" .תיבת .ליתא במעה"ג נ( י"ט..י"ט,
 ותקנתי. ר"ה מימן רש"י במדור הובא נךץ( : נ"א שבת נך4( "לנקות". בל"מ נג( שם.ובל"ם

 שם )ויש..לתקן שפ"א צד ובמח"וו שכ"נ מימן ובשבל"ה יוה"כ. ענין בל"ם ומובא ם. ע מיעל
 כ"א.. ר"ה נן( פירושו. ידע רלא עעל". תיבת סגר ובד"וו יהודה".( ב"ר יצחק "ור' במקום הלוי" יצחק עור'תחת
 עדמוצאייום "מערביוה"כ ובמח"וו לילהויום". מוצאייוה"כשיני יוא"כעד מערב "אלא רש"י במדורנז(
 צ"ל. אולי תיקן שם בהערותיו ורש"ב למנינו. כמו היא ובשבל"ה ובל"ם ימים". ושני לילות שנישני

 והיינו. מתענין יו'כ ממחרת ואח"כ יו"כ במוצאי ואוכלים יו"כ מוצאי עד מעי"כ אכיל הוה"לא
 "ואם אה"ז כתב והאיך יו"כ, במוצאי אכל רבא א"כ דבריו הבנתי ולא ימים". וב' אחתלילה
 אכל; לא ררבא למנינו שבפרדם הנ" נכונה יותר כן ועל וכו'". לעשות ימה כן לע~שותאיפשר

 שאוכ4 מי אב4 עושה. יפה כן לעשות שבידו דמי . אא"ז כתב- ושפיר לילות, ומ ימים בב'כלל
 והבן. ביוה"כ דברו למי אוכל יו"כבמוצאי
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 המתענין אבל לעשותו* יפה כן לעיטות )ו(איפשר ]ואם[ ברילה. שני יוםמוצאי
 הכיפורים יום לדבריהם הלא ה2]יפורים[, י]ום[ ]מוצאי[ )ערב( אוכלין הם[]אם

 כרת* כהן שיש מלאכות מכל עצמן שומרין שני[ ]יום והמתענין בכרת.ואכילתו
 ישראל בארץ שתוקעין שמעתי כח( הכיפורים. יום ל ששופר
 הכנמת, מבית כשיוצאין התפילה כל לאחר קשר"ק הכיפורים יום]ב[מוצאי

 כט( אחת, תקיעה אלא נהגו לא שלנו ובגולה ]בתפלה[. הבדילו שכברלפי
 קיטר"ק. גם נהנו שבקולונייאהלבר

 שביום מה. מפני הכיפורים ביום בעריות במנהה שקורין זהק(
 נ]ב[ ע]ל[ וא]ף[ בתשובה, שיהזוי]ו[ עד עוונו]ת[ בו מתכפיין איןהכיפוריג
 תשובה עשה לא בין תשובה עשה בין שבתורה עבירות כל ק"(דאמיינן

 קנ( ]דתניא[ ברייתא האי כי אלא כרן, הילכתה לית מכפר, הביפוריםיום
 שמעת ברומי יוחי בן שמעון רבי את חרש בן ]מתיא[ )מתיה( ]ר'[שאל

 בתיטובה אלא הכיפויים יום מיכפר דלא וכיון וכו' כפרה חלוקיארבעה
 שפר*ן ישראל בן ]יש[ ושלום חם דאם בעריות, קרינן ]לפיכך[ 4רווקא(עמו

 בתשובה והוזר לירו שבאת עבירה זוכר לפניו שקורין כיון- בנידה, אובעריות
 ההוא[. ]עון לו שיתכפרכדי

 הכיפורים. יום ענייןנשלם
ן

 מוכה*עביין
 על בירכו לא בורמשא המוכות, בהנ רבותינו של מנהג נו יע ד הו"(
 שלהם ומעם בייכו. שני בליל שבקידוש פ]י[ ע]ל[ א]ה[ שני ביום נ(לולב
 למוכה לא צריך אין ושוב מיד, שהחיינו מברך ולולב מוכה העושה ג(מן
 וביום ללולב, שני טוב ביום שהחיינו שמברכין מה אבל ד( ללולב.ולא

 בשם 'טכ"ב סימן הלקמ ובשבלי שמ"א עמוד ובמה"וו ר"ה מימן ריט"י במדור מובאנח(
 וכן האי רב'נו ביטם מ"ם אות יוה"כ ה' המלהיג בספר גם והוא ז"ל גאין האי רבתיטובת
 מ"מ: דף רע"נ ובסדר רמ"א סימן ה"יט ובאו"ז ס"ז. מימן ת'טובה 'טערי הגאוניםבת'טובת
 וכו'. ואמאי ד"ה : קי"ד יטבת יוה"כ-ותום' ה' פוף גיאות וברי"*ן נעילה. הלכות בו בכלמובא
 יוה"כ מרק מוף מרדכי ועיין וכו' ויעבירנה ד"ה ד': מגילה ותום' וכו' אבל ד"ה קי"ן:ובתום'
 ליובל". זכר בעלמא, "לזכר ריט"י במדור נמן( רכ"א. פימן ובסמ"ק מ"מ מימן לאוויןובממ"ג
 הלכות גיאות וברי"4ן ז"ל, הגאונים תשובות ב21ם ש"כ פימן השלם הלקמ בשבלי מרבאכם(
 פ"ו. יומא פמכ( : פ"ה יומא כ2א( אדרים. מעמים במנהה ד"ה ל"א. מגילה ובתוס'יוה"כ.

 וצ"ל המעתיק מעות והוא יצהק". בר ")טלמה חתם ובמומו 'טע"ד פימן מה"וו עייןא(
 ובשבלי שמ"ז סימן ולולב מוכה ה' ובאו"ז ש"ב, פימן רש"י בפדור היא וכן יטמ'טון"1 בר,שלמה
 או"ח וב"י ובמור מוכה, הל' ובאבודרהם ב', מי' מ"ד פוכה וברא"ש שם"ו מי' השלםלקמ

 ובמרדכי ע"ד מימן ח"ש : ובתשב"'ן . רש:י. בשם שהביא אמרכל מהלכות ליקומים ועייןתרם"ב,
 מוכה ג( שהחיינו"1 לולב על בירכו "לא שצ"ל ימה תיקן ווארשוי בדמום בב( מ"ד.סוכה
 שני ביו"מ זמן המברכים לסתור שם, הרא"ש במ"ש מבוארים האלו הדברים כוונת ן4(מ"ו.
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 אלא ללולב נטל לא הרי ללולב, מברכין לא הבל לדברי שביעי מפקשמ~ני
 טוב ביום מברכינן לא ולהכי ללולב, חשבינן מראשון ודאי אלא ימים.ששה
 .שכל - נ"ע שמשון בר שלמה מ( מרבינו שמעתי וכן ללולב. שההיינושני

 ראשון אם. כי לברך -שלא זה לרבר המכימ לוי יצחק ר' ואפי]לו[רבותינו
 היינו לילות. בב' שהחיינו מברכין שאנו מה כן אם תימה לי ויש ו(בלבד.
 איפשר לולב בשביל בשלמא . כן אם מוכה. נשביל ולא היום זמןבשביל
לתקן

 ,שמברכיי
 מי מברך אימתי המוכה על אלא שההיינו, ראשון ביום

 ושהחיינו, במוכה לישב הכום על מהשכולל כי שהחיינו. בעצמו עושהשאינו
 עולה ק( למימר,* איכא אלא .טובים. ימים ככשאר היום, זמן משוםהיינו
 ולכאן.ל:אן

 יוצא אדם שאין נוטה דעתי כך בהן. חובתו ידי אדם שיצא מהו אמות,י' גבוה שהית]ה[ וערבה אמות ג' גכוה שהיה לולב ם ת וששאלח(
 )כ(]ב[ש(עור אלא ההרמ על ]דערבה[ להנדיל שאין ]אנורה[, באותה היבתוירי

 ולולב שלשה וערבה הדם שיעור שמואל אמר יהודה רב ט( ]ד[אמרשווה,
 הדם, שיעור הכי נמי תניא י"( טפח. )מן( ההדמ מן הלולב שיצא י( כריר'

 ושיעור האגורה. את פומל מראי יותר ההדם על וגרולה הואיל זוועיבה
 ר' עבות הרמ אדמ שמוציא פעמים אבל מ,טלשה, לפחות איז וערבההרמ

 ושדרו שוה. שיעורו כן כמרתן ינ( נעשית והערבה טפהים ה' אוטפחים
 שאמר]ו[, מעליו.וזה]ו[ ]לבר[ טפח)לבד( שניהם מן יג(.שיצא צריך לולבשל
 לציצית. הדין והוא למטה שיעור לו יש אבל למעלה שיעור לו איןלולב

 וכבר משהו. אלא ציצית ]ו[אין תצא אלא ציצית אין ציציה, יד(כדתניא
 ציצית ואמרו בתירה בן יוחנן לעליית הלל בית וזקני שמ]א[י בית זקניעלו
 אין שיעור, לו אין ומאי שיעור. לו אין לולב בו כיוצא לו( -שיעור להאין
 שנתנו )זה( כשיעור ]זה[ מלמטה. שיעור לו יש אבל מלמעלה שיעורלו
 . חכמיםלו

 )מציצית( ואמר דמקשי איכא ואי חכמים. לו ]שנתנו[ כשיעור וזה
 )ד(אמר טק( והא משל)י(ש, _טפי משתכח עבות )ד(התם אמרת מצית[]מי
 כול' משכחינן לא ג' עבות ,השתא טרפון לר מריה ליה שרא הונא.רב

 תיקשי לא הא משתכח. מי ]פשכי[ )פושני( וה' ד' משתכה י(( ]לא[אלמא
 שביעי וביום שני ביו"ט מממק זמן נברך ואם ימים ז' לולב נטילת דבעי משום "ועוד :נזה"ל
 שציינתי מה עיין דץ( עכ"ל. ימים" ו' אלא ניפל לולב שאין נמצא מברכין לא שמיניממק

 זה כל עיין ן( יקר"* בר יעקב ר' הזקן ממורי מקובלני "שכך זה מובא ובכולם א'.בהערה
 בשבלי מובא ןץ( מ': עירובין עיין .ן( יצהק"1 בר יהודה "רבי יבשם שט"ז סימן ה"בב*וו"ז
 שם. פי על בפנים התיקונים ועשיתי ז"ל"* הנאונים עתשובות בשמ שנ"ח סימן השלםהלקפ
 בשבל"ה היא וכן פפח". ההדם מן יוצא לולב קציהא עכדי : שלמנינו בגמרא י( : ל"ב םוכה%(
 התם איתא והכי הדם"י שיעור הכי נמי "תניא תיבות ל'תא שם הלקט בשבלי יא(שם.

 אחר והציג המו"ל שכל ווארשיי בדשם והנה וכו'". ההדם על וגדולה הואיל ערבה"ושיעור
 שיעור "ת"ש : ל"ב במוכה שם המובא ברייתא להך וכוונתו "וכו'". תיבת הדם". "שיעורתיבות
 בשבל"ה יבכ( שם( הלקמ בשבלג שכתב כמו במנים ולתקן. לגרום דיש נראה ולי וכו'".הדם
 שם נע~בל"ה יג( שוה". שיעורו שכי צ"ל ואולי וכו'". לולב של ושדרו כמדתו* . "נעשיתשם

 תיבת עד מכאן בשכל"ה ליתא מ2ן( -מ"א. מנהות יד*( וכו'. טמח" משניהם מוצאעשיהא
 מה ולפי ."משתכח", תיבת בממגרת המו"ר מנר ווארשוי -.בדפום ין( : ל"ב מוכה פןן(*ומאי"
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 דבכל הונ)ה(]א[, רב דקאמר משכחינן לא ומאי משר,כח. ]ד[לעולםלך
 אפילו משכח אבתריה מהדר אי אבל ת, תק דבי דאיכא משכחינן לאאתר
 מקרוב חדשים אבל כהלכה נהגו והראשונימ כדאמרינן. וחמש ארבעיח(
 את להעדיף יט( שאין ללמוד לנו יש ועוד השורה. וקילקלו הומיפובאו

 עץ פרי כ( לברכה[ ]זכרונם רבותינו שפירשו מה ]לפי[ ההדם: עלהערבה
 יו~לאל כך ]טעם[ )אוכל( בו ויש ריח בו יש אתרוג מה ישיאל אלוהדר
 תמרים כפות מובימו )ו(מעשים ]ובעלי[ תורה בעלי שהן אדם בני בהןיש
 ישראל כך ריה, בו ואין ]טעם[ )אוכל( בה יש- זה תמר מה ישראלאלו
 דענף טובים, מעשים ]בהם[ )להם( ואין תורה בעלי שהן אדם בני בהןיש
 כה ]מעם[, )אוכל( בו ואין ריח בו יש הדם מה , ישרא/ אלו ]עבות[עץ

 נחל וערבי תורה. בהם ואין מובים מעשים בעלי אדם בני בהן ישישראל
 ישראל כך טעם, ולא ריח לא ]בה[ )לה( אע הזאת הערבה מה ישראל,אלו
 ה]קדוש[ אמר טובים מעשים ולא תורה לא בהם שאין אדם בני בהןיש

 )ומכפרים( אחת אנודה כולם יהו אלא אפשר, אי לאבדם ו]וא[ב]רוך[
 ולקחתם להם ואומר ישראל את מזהיר משה לפ*כך אילו. על אילו]ויכפרו[
 לזכות שרצה ד]וא[ ב]רוה ה,]קדוש[ של. שמו יתברך הראשון[, ]ביוםלכם
 אבל בהן, שיש באותן שאינם את נפשות כ"( בהן ועתעמק ישראלאת

 תעשה ולא הלילה ]בהן[ )להן( שיש על בהם שאין את ולעשותלהגדיל
 -כ3( כדאמרינן לזה, זה והשוו ]ה[רבר בירור על רבותינו עמדו ולכךכזאת.
 בו להפותו, ולא ההדם על ערבה להגביה וארן נ'1 וערבה הדמ לולביטיעור

 כג( דתנרא בעצמו, ומסתכן חכמים דברי על עובר בה והמחפיהווהמנביהו
 על לעבור .]כדי[ תפילין אין האומר תורה, מדברר מופרים בדבריחומר
 דייה הילכך חייב. מופרים דברי על להוסיף טוטפות המש פטור, תורהדברי
 ה מ ל ש חכמים. שאמרו מה אלא לנו שאין לא. ותו להדם שתשוהלערבה

 ןי ו יט מ יט רב
 ]דרבי[ כס( )דרבו( הוא, כשר אהד אנד אלא נאגד שלא ב ל ו לכד(

 ובהד אגודין, מניין שם מצינו ולא יליףן אזוב מאנודת קיחה קיחהיהודה
 שלא )אפי'( -למטה לרבנ,.למעלה ]א[פי]לו[ לא-גד-. מצ-ה ]לנוי[ אמלסג'א.
 כ((* ואנוהו אלי זה כו( שנאמך ולכאן לכאן הערבה ענפייתפזרו

 יום עד מהן נהניז ולא שבמגנצא רבותינו מניחין ה כ ו מ וי נכח(
 נוהג. היה נ"ע רבינו וכן מועד של כהולו תשיעי יוםמוצאי

 וכו'"* והמש אמות "ארבע בשבל"ה יוץ( היטב. הדברים יובנו הלקפ בשבלי עמימ"שיטתקנתי
 ליק רש"ב )הוצאת כ"ח. ממקא לכם. ולקהתם בפסיקתא היא כנ( "להגדיל". בשבל"הימט(

 הניה ווארשוי בדמום המו"ל כנא( כ"ז. מנהות ובבבלי תרנ"א, רמז אמור ילקוט ועיין1868.(
 "לעשו""(, )צ"ל עשות בהן "ונתעסק הלקמ ובשבלי וכוי". שאינמ את לעשות בהן"ונתעמק

 כמו"ש וצ"ל : ל"ב מוכה כנבנ( וכו'". בהן שאין ~ית "להגדיל",( )צ"ל הגדיל אבל שאינןמה
 מובא כנך( עמי"ש. ותקנתי מ"ח: סנהדרין סנג( וכו'", שלשה וערבה הדם "שיעורביטל"ה
 רש"י )ובמדור ב', מ"ו, שמות כנן( ל"ג. מוכה כנןק( עמי"ש. ותקנתי ש"נ מימן רש"יבמדור
 עיינ כנףץ( יצחק". בר "שלמה ממיים רש"י במדור כן( "ואנוהו"(. עד "שנאמר" מןליתא
 וכו'. הכל ד"ה ל': ביצה ורש"י מ"ה, שבת כ"ב. שבת י'.סוכה



 ז"ל לרש"י הפרדםממורלח

 כשי. ברמ"ם הגוי מן לקהו ואם פמול והיבש הנזול ל( ב ל ו לככר(
 שבלולב. ' מינין ר' וכן לכ( כש-* יבש ולא לה לא ]כמוש[ הוא ואםל"(
 ההדם מן שיצא ]כרי[ טפחים ]ד'[ לד( )ג'( ארכו להיות צריך ולולבלג4
 לו( פמול: טפחים מג' פחות ההדמ. בתוך טפחים ]וג'[ לס( )וב'(טפח*

 אחת המר אפי]לו[ חיבתו ירי יצא ולא זה את זה מעכבין מינין]וארבעת[
 ערבךז בן לח( פמול. מיכאן פחות בינוני, כאגוז ער -שיעורו והאתרוג לק(מהן.
 'לח( אמורין. מיכאן פחות חובתו, ידי בהי ויוצא מותריזן, בלולב הדמיםוב'

 כשר, )וצייך( שוטה וא]חד[ עבות א]הד[ ב',וההדמים
 מחמתה מרובה צילתה שרההא ]למוככה[ לי( )למוכה( ך י ר צ ו'*למ(

 למעלה גבוהה ושתהא ענ( פתה, צורת לק ויעשה ע"( מרובעת, ושתהאלב(
 יכסה אבל ופשתים, צמר .מיני בכל ולא בלוהות ולא במהצלת לא3וד( דמומ" יכמה ולא עג( פמולה. מיכי פהות כשירה. ,היא טפחים,מעשרה
 מותרין.-לכמות' והכל עשבים. מיני ו]ב[?ל ו]ב[ערבה ו]ב[נפנים אילנותבכל
 כמו חשובה ]המוכה[ עושה ואם )נו( אמוי. רע שריחו עץ כל אבל)וס(
 אם המוכה על שנתן הלוה ננן( פסולה. מתוכה נראין חמה כוכבי ואיןבית
 מוכה היא ואם על( כשירה* מיכאן פחות פסולה, טפחיים )בח( רהבה]היא[
 פמול", ]בה[ חירש לא ואם רבר, כלום בה לחדש צרהךישינה

 ]ביום .בפרשת .שני טוב ביום מפטור[ ]בתורה א בוורמ.ש קראו ונ(

הראשוי
 ביום .ולוי השני ביום כהן קרא )ה(]ב[מועד היינו ובנ' השני. ו[ביום

 לפה יומ. . של בעיניינו אחר ישראל ועור דרביעי, ביום וישראלהשלישי

 24(. עמוד א' חלק ראשונים של )תורתן גאון לר"י קצובות בהלכות היא הזה המאמי.כט(
 עמי"ש,והתיקונים

 )תוצאת לולב הלכות בהאורה ועיין ל"א, מוכה לא( ל'* : כ"מ מוכה ל( .
 לך( ל"ב? מוכה לג( שמ"ט. . מימן השלם הלקמ ,טבלי ועיין לבכ( קם"ו(, עמודרש"ב;
 ל": "על הגליון. על שנם קצובות בהלכות הןה( ד'", "על הגליון על שם קצובותבהלכות
 יומף ברכי ועיין צ"ח בהאירה-מימן איתא וכן שם. ל"ד:-וכר"מ פוכה לן( ל"ד: סוכהלך(
 מוכה *לןץ( וצ"ע. ל"ד: סוכה לדק( יעיי"ש. כר"י הלכה ור"י ר"מ הא שהקשה תרנ"ואו"ח
 מוכה( הלכות 24 עמוד ראשונים של )תורתן גאון דר"י קצובות מהלכות זה גם **לדה( :ל"ב
 מעודה בכל בה וכשנכנם שהחיינו, לברך צריך לעשות כשיתחיל מוכה "העושה מתחילושם

 ועריך במוכה. לישב וצוונו במצוותיו קדשנו אשר בערב, ובין ביום בין לברך . צריךומעודה
 וברש"י ז'. מוכה כחא(. : י"ט סוכה כה( ב'. סוכה לכן( מ"ו(, סוכה )ועיין וכו'".למוככה
 מפה~ם עשרה עד. עוגבוהה בתוש"ר כ~בב( ל"א. מימן מ"ק זברא"ש וכו' וצריכה ד"השם

 עד וגבודה- פמולה, אמה מכ' "ויותר אה"ז: כתב בתורש"ר כחג(. ב'(. )מוכה וכו'"כשירה
 מהיקת שתהא עד קמנה אותה יעשה גדולה לעשות יכול. אינו ואם כשירה. אמהע,טרים
 ואמור שולחנו. על ומדליק נר בה ומדליק פמולה* מיכן מחות כשירה. ושולהנו ורובוראשו
 ששותין כלים כל אבל מאכל . שום באן שמבשלין תשמיש כלי מכל הטוכה לתוךלהכנים
 וכו'". יכמה ואל מותרין אילו כל צלוהיות גביעים וקיתוניות וכוטות קנקנים כגון מותרין,בהן

 שם ותום' רש"י ועיין י"ב. מוכה כמףש( וכו'(. מנא ד"ה שם ובתום' כ"מ, : כ"ח י': ב'.)מוכה
 י"נ(. מוכת )עיין אמור". רע שריחו עץ מן "בלבד בתורש"ר כהןץ( שי"ז. סימן ש"ת.ושו"ת
 כמבפ( טפחום". "ארבעה לתורש"ר כחןץ( שם. כ~ן( דכשר. משמע ושם .כ"ב: מוכהמך(י
 שם ותום' _מ',סוכה'

 ד"ה-
 במעשה מובא נ( וממרשים. ה"ב פ"א פוכה בירושלמי ועיין וכו' מוכה

 שם. מי על והתיקונים מ"א(. )עמוד נ"ב מימןים



רלט ז"ל לרש"י הפרדםפסר

 השני ביום בפרשת קורא ולכך מועד. כבוד משום שניתומף .עיקרי2אחרון
 ביום ולוי השלישי ביום בפרשת קורא כהן דן ביום וכן השלישי.וביום
 השלישי ביום יום, של בעיניינו אהר וישראל ההמישי. ב*ום וישראלה-ביעי
 ]וביום רבא. הושענא יום עד הימים כל וכן פרשיות. ב' הרביעיוביום

 הששי. ביום ראל וי" השביעי ביום לוי הששי ביום קורא כהן רבא[הויטענא
 עבדינן אפ'2ר דלא היכא- כ"( מזה שלהם וטעם השביעי. 'ביום אהרוי,2ראל
 נהג שכן אביו ]מפי[ נ"ע הלוי יצהק רבינו בן. שמואל רבינו הע*ד וכןהכי.
 זצ"ל. גרשום-בינו

 שניהם. והביא שהיליה לאחר ]ללולב[ ה מ ל ש רבינו ענה וניככ(
 נענוע. היינו )ב(]כ[אלים, רקדו יטמהת משום ומעמו ]והוריד[ )והורית(והעלה
 ניענה מרדכ* רבינו ציבור שליה אבל נ"ע. שלמה רבינו הורה וכןולל. שבמו" זה ומוף ישראל נא יאמר של הודו זה תהלה אבל 'כ3( היא.ולא.

 )הלכך( וכן ]בהסדו[. פמק כג( בוחסדן, ולבסוף ]בהורו[ )בוחמדו(בתחלה
 נאן ובהצליהה נא[ ]בהושיעה נא בהושיע]ה[ פעמים דן אנא אנא]בתהלה[
 - . נא[.]ובהצליחה

' 
 וביום אלי, אומר אתה ראה קראו, מועד של בחולו ובשבתכד(
 שמיני, ביים ברכו וצדקה כמפתה לך אשר אחות כה( התפללו, תורהשמחת
 ייראו ולא טעמא. מאי צדקה. מברכין הבכור כל שקורין זמן רכלטשום
 תעשר, עשר מן וקורא החזן התהיל שביעי מפק שמיני יום ובאותו ריקם.פני
 החכמים. כל ]כיצון[ ושלא שלמה רבינו כרצון ועשה שבת, .]יום[ היהולא
 אהרון ביום כו( מגילה בממכת ]כ[דגרסינן "נה( שלמה רבינו של טעמווזהו
 תעשר עשר היינו ליה. משמע והכי ובכור. וחוקים ]ב[מצות קורין חג.יטל

 הלוים רבותינו עליו והחולקים הבכור. וכל מצות הרבה בה שכתובופרש]ה[
 נ"ע הלוי יצחק רבינו אביהם בפני ]כן[ )וגם( נהגו לא שמעולםאומרים
 שבעה משום בשבת להיות. שהל שביעי במפק קורין היו תעשר עשראלא
 ומשפטים וחוקים מצות קורא חג של האחרון ביום כן( גרסי]נן[ ווכיגברי
 היום[ ]פרשת היינו ובכור הוקים בפרשת כלומר להו משמע והכיובכו-.

 בכור ופרשת האלה החוקים את הפרש]ה[ במוף דכתיב נקט]ו[למפרע
 ובבור וחוקים מצות כאן כתוב שהיה ישן במפר ומצאתי קאי. מיניה)לעיל

 במקומו ומונה בכור, של וחוקים מצות מחדש ומחק שלמה רבינווכדגרם
 הבכור. כלקורא

 הלקט בשבלי והובא שם. במעה"ג נבנ( וכו'". והיכא מב' מזה יטלהם "יטעם במעה"גנא(
 ד"ה בתום' : ל"ז מוכה ועיין עפי"ש. ותקנתי הגאונים. במנהגות כן שמצא 'טסץ סימןהשר[ם
 *נבנ( תרנ"א. סימן או"ח ובמור י'. הערה שם המו"ל והערות רכ"ד עמוד ובמה"וו וכו'כדי
 בהודו בין ראשון בהודו "בין' סיים שם בשה"ל נג( וכו'. הודו ד"ה שם ובתום' : ל"ז סוכה'עיין

 בחם14", "מסק הגאונים במעשה שכתב מי על יטתקנתי מה למי הפרדם כוונת וזהאהרון".
 צ"ג בהערה כתב קכ"מ עמוד להאורה במבואו )ורש"ב האחרון. בחפדו לנענע שפסקכלומר
 נך4( כאן(. נמצא זה כל כי ושכח שם, הלקט שבלי בעל יטהביא מה בפ-דמ מצאדלא
 ועיין שע"ב. מימן השלם הלקט שבלי *נןץ( כ"ט. עמוד לט"ג עיין 3רן( שם. במעה"גמובא
 "והכי הלקט וב~עבלי ופם. מנילה ני( שכם. רש"י ועיין ל"א. נן( ובהערותינו, בליקוטים'לעיל
 ולמפרע הבכור שבכל חוקים במרשת כלומר לתכ משמע והכי בכור של וחוקים במצותג-מינ?



 ז"ל לרש"י המרדםממררמ

 בה וישב במוכה קידש שביעי מפק שמיני בליל שלמה רבינונח(
 עדן נוחו הלוי יצחק רבינו בן יעקב רבינו עשה וכן כן* עשה למחרוגם

 הוץ )ט(]ו[אכלו בביה קדשו הלוי שמואל ורבינו אליעזר רבינו אחיו]שכל[
 ממפר' כע( ילושלמי מתלמוד שלהם וטעם בסוכה אכלו ביום ולמחרלסוכה

 ושאלתי' משמע. פמיקתא 4ק( וכן ק( ט'. יום דהיינו האחרון יוםמליל]י[
 לקףשן שמיני בליל. במפק נוהג אבי היה מתהילה ואמר)ת( לוי יעקב ר'את
 פעמימן בזקנותו אבל אחיי שעושין כדרד במוכה ולמחר שם ואכלבבית
 ביריה.. ורפייא ולאו והין במוכה, ופעמים בבית שביעי מפק בליל יושבהיה
 שביעי. מפק בליל בב*ת לישב נוהג היה שבתחילה עליו העיד אלכמנדריורז

 בו.. והזר לו אמרו רבותי]נו[ ושאר שרמה ר' חבירו אבל במוכהולמחר
 שאין על וחולק שביעי מפק בליל בסוכה ישב הלור שניאור ]רבינו[וכן

 ק"(1 מפמיקתא ראייה ומביאיושבין*
 בלולב שיהו דצריך קלונימום ר' המור."ה ב הר." ואמרק3(
 שהלולב לפי אותיות. ם' בה שיש  כהנים ברכת כנגד פהות ולא עליםששים
 הטיט. על מרצים אלו מינין ד' קג( כדאמרינן בא. הוא ברכה עמק עלנמי

 הוץ ערבות שתי נוטל ר ו ב צ ח י ל ש ו קך( : ישראל של כהניםכברכת
 יכנם אם הורה ועור קס( והדם: הלולב עם אגודה שהיא ערבהטאותה
 ומנלן במוכה. לישב ופעם פעם בכל לברך צריך בסוכה פעמים מאהאדם

 נועצין המוכה ן י וש ע ש כ ו קץ( : קו( מוכה בממכת מר . כדאמר]כתפילין[
 עצי משכן לנבי איייינין דהכי קח( למעלה, הענפים גרילה]ן[, דרךהקנים
 רהדם וערבה מלולב גמרינן ועוד עומדין. גדילהן ]כ[דרך עומדיםשטים
 למהר ונם בסוכה יושבין ז' יל ל ק ובמפ קט( טגביהן: גדילתן.דכררך
 יתבינן: מיתב שביעי מפכ שמיני כ( כדאמר]ינן[ מברכין. לא אבל בה,אוכלין
 מבית. כשיוצאין הושענא ביום אלא במוכה מברכין ואין מברכינן. לאברוכי
 כלי. של נר ה ר ו ה ד ו ע ו כ"( : יותר ולא מעודה בשעת בשחריתהכנמת
 אמותי מז' כנ( יותר גדולה במוכה אלא במוכה. אותו מכנימין איןחרם
ל אחריםאבל  

 מזן הפחותה שלנו כג( אפי]לו[ להכנים דמותר ומורין הולק.ן
 מד נוטלין ואין כך( ושולחנו. ורובו מראשו יותר גדולה והיא הואילאמות,
 ליהנות דאמור אדם, בני שאר שנוהגין כמו קנה ולא הפתח צורת לאהמוכה
 רברים בה מכנימים לערב שביעי מפק שמיני בלילי אבל ז'. כל מוכהמעצי
 רפהרצ ומאני ברזל של שפודים כגוי מקודם בה להכנים ראויים היושלא
 נימא להת*ר שבאישפירא רבותינו ונוהגין כח( ]ד[מיכלא:ומאני

 והתיקונים מ"ב(. )עמוד שם במעה"נ מובא. נףץ( כן. ובמעה"נ במרדם לתקן. ויש ונו"נקמ
 מעשה המו"ל כפ( ה"ה. פ"ד מיכה ירושלמי נפן(עמי"ש.

 הנאוני"
 השאלה. מימן כאן הצינ

 רמא"ע4 הוצאת רבתי ובממיקתא ע"ב, קצ"ב דף דר"כ פמיקתא *כם( לו. מובנים שבלתילהורות
 השלם: הלקפ ובשבלי שם במעה"נ מובא טטבנ( לכאן. וצרף מ' הערה עיין כם4י( כ"ב.דף
 : מ"ה סוכה כמך( שם. נמעה"ג כמח( שם. במעה"ג סן4( : ב' תענית כמג( שנ"ח.מימן
 כצפן(. שם. בסוכה והיא וכו'". משכן לנבי אמרי' "דהרי במעה"ג כמןץ( שם. במעה"נטז(

 במעה"ג ענ( אמות". מד' "יוהר במעה"נ עבנ( שם. במעה"נ זנא( מ"ז. מוכה ענ( .טם.במעה"נ
 שם. במעה"נ זנוץ( דב'צה. מ"נ תוממתא עך( אמות". מד' הפחותה במוכה"אפילו
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 מנהג ו כ(( יהורה: וכר' יהושוע כר' כו( בהושענא, ז' כל בהשנאגד
 ]כשיורד[ )ביורד( הריח משיב לקהל צבור שליח שמזכיר א ר פי באישש

 שעושין כמו התיבה לפני]ה[אחרון
 חודש ראש כשנכנם חרשים לראשי.

 לקהל. צבור שליחמזביר

 עצרת* ש13יני13בהג
 וקראו תורות ב' אלא בכנמה היה שלא תורה בשמחת י ית א ר"(
 בה שקראו הראשונה ולקחו וחזרו בראעוית ובשנייה הביכה וזאתבראשונה

 כ( רבותינו: נוהגין וכן ר-,טמיני. ביום מפטיר בה וקרא]ו[ הברכהוזאת
 כגון תורות ג' בו להוציא שצריך ביום בו מיקלע ראי ]והיכא[ הכא()

 ג( ארר, חודש ראש וכן וחנוכה בשבת להיות שחל טבת ח]ודש[ר]אש[
 אם הפרשיעת, בזמן בשבת ]להיות[ שחל ניסן ח]ודש[ ור]אש[ לנימן,הממוך
 וגוללין המדר[ן ]על ~ום של עיניינו בראש~נה קורין רןויות ב' אלא להםאין

 היכא אבל למפטיר. הראשון ונוטליו וחוזרין להשלים, לשביעי השנייהונוטלין
 ולמעבד תורות ב' לאפקא מצ. ולא תורות ג' מפקינן תורות, ג']דאיכא[

 תוררת ג' מפקינן הילכך הדהק, בשערן אלא התירו דלא גוונא, האיכי
 לאהר אם כי קריש אומר ואין ]2דיניה[. )בדיניה( והד הר לכל]וקרינו[
 מפטיר. שיעמוד קולם תורות בנ'שקראו

 ששאלת מנחם. לר' יהודה בר' יצחק רבי]נו[ שהשיב ה תשוב ז.ו ול(
 לשיעורךן. דבריהם חכמים. נתנו כן אם לתקופה יום וטשים עד ובגולהיו(

 דמשכה )רמשכא( ויימנין בתשרי מא]חד[ דהיא תשרי תקופת דקדמהדזמנין
 דארץ משום לך תיקשי לא הא כמליו. שילה]ון עד וששים תשיי, מוףער

 לפיכך תדיר, לגשמים צריכה והיתה האיצות, מכל גבוה שהיתהישראל
 לפני חביב והיה השנים, בברכת שא*לה הגשמים על לשאול מקדימיןהיו

 ושיערו ישראל, מארץ נמוכות והן העמים, לארצות בעוונינו שגלינו.ועכשיו. צדיקים של ל[פילתן ה]וא ב]*וך[ הק]יוש[ שמתאוה לפי ה]וא[ ב]רוך[הק]דוש[
 לעולם- התבואה וימו ה( לתקופה. ששים ער לגשמים הצריכות שאיןחכמימ
 לעד. ירבה ושלומו לתקופה. בששים קבעוה רפיכך התקופה, זטן אחרהולך

 עצרת. שמיני ]עניין[נשלם

 יהודה" כר' בהושענא אנד ובלא כרבנן ששה כל באיגודו שניהם דברי לקיים "כדי במעה"געו(
 עפי"ש. ותקנתי שם. במעהןנ ען( ול"ג. ; י"א מוכהועיין

 עמי"ש. ותקנתי שם, במעה"ג :2( מ"ג(. )עמוד נ"ג מימן הגאוניכם נמעשה מובא4ל(
 דפום הפרדמ ובליקוטי שם הגאונים במעשה ד( לניסן". "הסמוך תיבות ליתא במעה"גג(

 יל תענית 4ד( שם, ובהערותינו בליקומים לעיל ועיין סימןכ"א, הלקט ובשבלי מ"ו. דףמונקאמש
 16 "לפינך", עד מכאן ליתא הפרדם בליקומיוץ(



 ז"ל לרש"י הפרדםממררמב

 חנוכה*מדר
 יחיד בשנה יום י"ח יהוצדק בן שמעון ר' משום יוחנן ר' אמר"(
 וירם 3( חנוכה, ימי ושמונת החג ימי שמונת הן, אלו ההלל. את בהןגומר

 ]יומ[ן ואחד עשרים ובגולה עצרת. של ראשון[ ט]וב וי]ום[ פמה שלהראשגן
 פמחן של ]ראשונים[ מובים ימים וב' חנוכה ימי ]וח'ן )וט'( ההגן ימי-ט'
 זקנימי מימור אותו נומרין חנוכה ימי שמינה כל עצרת. של מובים ימים_ושני

 והולכין שמומיפין בנירותיו הלוק שחנוכה מתוך אני 'ואמר נימא..לפימומי
 אין ק-בנותיה שהשוו בפמח אבל שמנה. כל אותו נומרין לפיכך יוםבלל
 רב אמר והכי ג( הראשונים. טובים ימים בשני גאילה, בעיקר אלאנומר
 את בהן גומר שהיחיד יום כ"א באלו ביחיד המרןפלל גאון, שלום]שר[
 ולחתום כולן את בהן ולקרוא ההלל, את בהן ולגמור לברך חייבההלל
 בנשיאים וקורין תורה מפר ין א וצי מ ו י( ישיבות: בשתי מנהג וכןאחריו..

 ביום ויהי קורא כהן חנוכה של הראשון ביום קריאתם. מדר לך וזהג'.
 משליטו' וישיאל נחשון ]פרשת[ חצי לוי החינוה, ]ב[תהילת משהכלת
 ס( רובן, בו יקראו ראשון נשיא והוא חנוכה של ראשון הוא שהיוםמתוך

 ]יוסן שהיום מתוך משלימו, ולוי נתנאל, הצי קורא כהן ב' ביום)בשינוי(
 אליאב קורא אחריו הבא וישראל ולוי, כהן בו יקראו ב' ]נש"א[ והואב'.

 אליאב הצי קורא כהן ביטלישי בתורה, קורא שהוא :אדם הפסיד ןו[לאכולו,
 כקורא ו( כולו, אליצור וישראל יום, של עיקרו שהוא לפי ]משלימו['ולוי

 נשיא רביעי . שהוא לפי בו, רובם ק( ]ב[אליצור, ולוי כהן ד' ביוםבתורה.
 נשיא* קרבן הצי מניחין דאין ח( כולו* שלומיאל וישראל לימימ,ורביעי
 ולוי כהן ששי ביום שלם. אלימף וישראל בשלומיאל, ולוי כהן ה' -ביום

 בגמליאל. וישראל באלישמע, ולוי כהן י' ביום באלישמע. וישראל שלמ,באלימף
 והולך וקורא גרעוני, בן באבידן ]עומד[ וישראל בגמליאל ולוי כהןבח'

 ע( מידרא ]מוף[ ער הה]י[נוך ממפר כולל ועדיין אהירע, פנע-אלןאהיעזף,
 למלאות עד החינוך אודות ומשלים פרשתא, שילה. עד בהעלחך]ומומיף
 ה מ ו י( : חנוכה[ בשילהי הנרותבעמק

- 
 חנוכת חנוכה בימי ת ו ר ק ל ו א

 מ' י3( שלישי פעם ימים, ק"ך אותן בהר משה שעשה לפי י"(המזבה,

 ר?ט"י בסדור הזה המאמר ימיבא ה"מ* פ"כ סומיים מם' ועייז : כ"ה תענית יי* ערכיןא,4
 ל"ו, דף רע"נ בפדר והובא העמרמי מיפד ר"ב עמוד במח"וו וכן מהומך, בסדר 'טי"אסימן

 יטם תענית בתוס' עיין :ב( עמי"ש, והקנתי 'טם, הרי"ב ובהבהת וי'טלה פ' ב'טאילתותועיין
 ר"ב עמוד ובמה"וו ,טי"מ פימן רש"י בפדור מובא ו4( שם, בסדרע"ג כ"ה ג( מוב, ויוםד"ה

 ומגרתי ראשון". יומ בו "יקראו ובמה"וו "ניטינוי", תיבת ליהא ריצ"י בסדור ןץ( עפי"'ט.והקנתי
 אה"ו בפרדם כתב שכבר ואהר ריט"י, בסדור 'טכהב כמו כהן" "בשני כתב היה כי זו,תיבה
 ואין ב,טינוי". "רובן וכתכ בזה הרני,ט לא וואר'טוי בדמום והמו"ל היא. מיותרת תיבה ב'""ביום
 'טמ ובמח"וו ריט"י בכדור ן( בתורה", "כקורא תיבות ליתא רש"י במדור ר( הבנה, 'טופלו

 עד מכאן ליתא ובמה"וו רש"י בסדור ןק( וכו'", וייטראל רביעי, שהוא "באליצור אמ כיליהא
 מובא י( למניגו, מפרדס דנהמר ונראה שמ, רש"י ובמדור ממה"וו הוספתי סן( "טטיא"1תיבת
 אות תרומה פרשת תנהומא עיין י4י( עמי"'ט, והתיקונימ שם, ובמה"וו 'ט"כ סימן רש"יבסדור

 ק"ך הרי מ' עיטה ועוד מ' עשה ועוד לילה ומ' יום מ' ועשה בסיון ביט'טה משה "עלהה'



רמג ז"ל לרש"י המרדםספר

 נאמר ביום ובו הכיפורים, ביום מלחתי ונתבשר בתשרי, בעשהה וירדיום
 ועשו במלאכה ה?ל שמחו להם, שנתרצה הכל וידעו מקדש. לי ועשילו

 תשרי עשאוה, חודשים לנ' נחטני בר' שמואל ר' אמר יג( בזריזות.אותה
 ותשלם ובפמיקתא טו( בתנחומא. יד( המשכזו, ]מלאכת נגמרה ובכמר[יומרהשון

 חנינא ר' אמר עלינו. יק( מחשבותיך עמקו מאור לק( אמרינן המלאכהבל
 שהקימו בנימן אחד ער מקופל נעשה המשכן מלאכת נגמרה בכמליובכיה
 ]מלמלמין )מלמדים( ימ( ישראל היו ]מקופל[ שהי" זמן וכלמשה.
 והק]דושן לו. אירע דופי שמא או מיד, הוקם לא מה[ ]על לומר משה[,על

 יצחק. .שנולד בחודש יל( ]ה[משכן שמחת לערב ח]ו[שב רה]וא[ב]רוך[
 הפמיר ומעתה משה. אחר אדם עוד ר[ימלם כ( ולא והוקכמ. בנימן,בא'
 הוא[ ברוך הקרוש ]אמר ותשלם, כה( כתב אלא מלאכה: בו שנגמרהכמליו
 בידינו הוא ומימן חשמונאי. בית חנוכת לו שילם ומה ]לו[. )לך( לשלםעלי

 הנוכת שיר מזמור ובמדרש כג( חנינה. מצאו כ3( בכ"ה!בכמכןיו, חנוחנוכה,
 כמ( ]דכתיב, עולם של ברייתו חנוכת ]הן[, הנוכות שבעה כד( לדוד,הבית
 חנוכת משה. כלות ביום ויהי כ(( ]דכתיב[ חנוכת..משה המשכן. עבודתכנרם ותכל כו( כדאמר חנוכה אלא לדוד( הבית )חנוכת ויכילו[ אין השמימ.ויכילו
 חנוכת שיר. מזמור כל( א', בית חנוכת המזבח[. חנוכת זארע כמ( ]מזבח,)זו(

 חשמונ]א[ים. בית שר[ וזו ירושלים חומת ]בית[ וחנוכר, שני בית הנוכתהבית.

 מ"ו. רבה עולם ובסדר י"א אות מקודי ובמרשת ל"א אות תשא במרשת שם ועיין וכו'יום
 שעשדה "למי במה"וו כמי כאן לתקן וצריד יוכם". "מ' תיבות ליתא ובמה"וו יש"י במדוייבכ(
 וכו'." בתשרי בעשרה ירד עשליעשית ובמעכם ארבעים, מעמים שלשה תעניות, ק"ך אותם.משה
 הציון כטן( רשב"ן, דברי אל למעלה מומב תנחומא הציון יך4( י"א. אות מקודי תלחומאיג(

 רבתי בממיקתא והיא וכו'" במדרש תא "ובממיק רש"י ובמדור ובמה"וו למטה, מוםבטמיקתא
 הוא מקודי מ' ובתנחומא קם"ו. רמז מלכים בילקוט והוא רמלאכה. כל ותשלם פסקאמ"ו

 -ובמד"ר ממ"ו ובמדר"א ו' מרק עולם מדר ועיין רבתי, הממיקתא כלשון הובא ומה אהר.בסגנון
 ובהערותינו הנוכה לסדר אבודרהם ועיין נ"ט אות מ"ת קריאת הלכות' חיים בארהות ומובאמי"ג,
 כ~ן( וכו', כדי ד"ה מ"ב, וב"ק לבמוף ד"ה מ"ט. שבת ותום' ר"ה, מם' מוף רא"ש ועייןשמ,
 "מלמלאין" רבתי במסיקתא יך(( שם, ובמד"ר במה"וו ליתא "עלינו" תיבת ין( ז'. צ"ב,תהליס
 מלמל. ובערך למלם ערך השלם ערוך ועיין ומד"ר מח"וו עם"י ותקנתי שם, אפרים זרעועיין
 בהערותיו רש"ב אמר וימה בו. בט"ו נימן בהדש נולד שיצהק ט' מימן בא תנהומא עייןיט(
 בניסן "נאהד . וצ"ל יצהק, שנולד יום על מומב אינו בנימן" "באהד שתיגות ו' אותלפד"ר
 המו"ל ) כ?( התיבות. ונתחלפו בנימן" באחד "והוקם שם המח"וו כבירמת י"ל או וכו'.הוקם"
 לעיל ועיין "לימלם" תיבות ביאור ידע של4 ממני ליגלג", "ולא וכתב מה תקן ווארשויבדמום
 הוא "ומימן שם במח"וו כב?( הוא. לישנא ואשגירת ,טלמה גבי להלן כן שדרשו לפילישנא בהאי הכא לה נקימ מועכן מלאכת נבי ותשלם כתב דלא אעם"י כנא( י"ח, בהערהמ"ש
 ולא הנינה", מצאו. חניכד, מצאו בכסליו בכ"ה- הן חנוכה ד"א בכסליו, כ"ה חנו חנוכהבידינו
 רבתי לפסיקתא וכוון וכו'" במדרש "ולמעלה שם ובמד"ר במה"וו כג( שם. בפסיקתאהיבא
 והציג למנינו. מאוד נלקה הזה אמר המ כ?ך*( לדוד* הבית חנוכת שיר מזמור מסקא. סוףפ"ב

 המח"וו עם"י ותקנתי לו, מובן בלת~ כי להורות קטן כוכב חנוכה" "אלא תיבות ביןהמו"ל
 כנה( א'. 7', במדבר כנן( ל"ב,. ל"ט, שמות כנן( א'. ב', בראשית כוק( .שם. רש"יזמדור
 . . א'. ל', תהלים כסן( מ"ד. ז',בטדבר



 ז"ל לרש"י הפרדםםמררמד

 והיה ס אמל דארץ ]כמא[ )בטוה( ]נרות[ בה יש היא שאף העולםוהנוכת
 יזו, זו ההנוכות כל השוו אומר אתה נמצאת, החמה. כאור הלבנהאור

 הפרשה )ב(]נ[אותה לכך ]המ[דבר ]ל[של ל"( ורושם רמז שלנווהנוכה
 בשבת 'בין במומפין, חנוכה בשל ין זכיר ומ לכ( בתוכה: קורין להיורעשלה
 ת ב ש ב לד( לג(: תפלות בד' שנתחייב הוא יום טעמא, מאי ח]ודש[, בר]אש[בין

 וטורה כבור מפני בצהכור, תורה מפר גולי[ין שאין לפי תורות, שתימוציאין
 אותו לס( הנשיאים, מן א' קורא ומפטיר היום. בפרשת שבעה וקורין.ציבור.
 יקרא הוא שני ]יום[ אם בנחשון, יקרא דהוא ראשון ]יום[ אם ו~יום.שמכוז

 ושמחי. ברני ומפטיר כולם. וכן באליאבן יקרא הוא שלישי ]יומ[ אמבנרענאל,
 לו( שנייה בזכריה, בנרות מפטירין ]ראשונה[ )רשאנה( שבתות, שתיבאו.

 שני .מוציאין בהול להיות טבת הרש ראש הל ]ואמ לז( שרמה:בנרות
 ח]דש[ ר]אעה חנוכה[. בשל ואחד חדש ראש בשל שלשה וקוריןתורות
 ששה וקורין רהורות, ג' מוציאין קורם. התדיר בשבת, להיות שחלטבת

 חנוכה בשל קורא ומפטיר ה]דש[, ר]אש[ .בשל והשביעי יוכמ. שלבעיניינו
 והיה דכתב ]כמאי ו[השמים ושמהי ]רני זכריה ובנבואת יומ, של בעניינו,

 וקורין תורות שני מוציאין בחול להיות טבת ר"ח הל )וחם בחדשו[ חורשמדי
 רנימא ח]דש[ ר]אש[ בשל מפטיר קרי לא דהא ]בטלה[ חנוכה( בשלאחד

 וצממכת בחדשו(. הורש מדי ורהיה דכתב .כמאי )השמימ דידיה.הפטרה
 נהגו לא אבל ח]דש[, ר]אש[ בשל שמפטירין גרמינן ]מופרים[ לח()מנהררין(
 בר'-יהודה יצהק ר' הרור גדולי שני במגנצא שנחלקו ושמעתי לט( כן[.]העמ
 ושמחי. ברוני ]להפטיר[ )להפקיד( צוה יצחק ר' הרמוי. דוד בר שמואלור'
 וקיימו ה]דש[ ר]אש[ בשל שמפמירין לו שא)ו(מר אביו מפי העיד שמואלור'
 שהל ]אדר[ הודש בראש ]כן[ שהולקין לי וכמדומה ]עדותו[. )עירותן( -את

 לו(, ביהוידע להפמיר נוהגין ואנו בשבת.להיות
- בדברי עינינו ויאיר רבי]נו[ יורוני הצהק, מרבי]נו[ זו ה ל י א ש)נ"(

 מיבן ביתי כי להורות קטן כוכב כאן הציג ווארשוי בדפום הטו"ל לא( כ"ו. ל" ישעיה-ל(
 שם בהערותיו רש"ב שתיקן ומה ?טמ, ובמה"וו רש"י בסדור שהיא כמו במנימ לתקן וישלו,

 ומה"וו רש"י בסדור ומובא ל"ו. בטדורו רע"ג לשון הוא לבכ( מהו. יודע, אינו דבר","לשם
 לרדש( שם. פירש"י ועיין כ"ד. שבת והיא מדליקין" בבטדי אטיק "הכי סיימ במה"וו ל3(יטם,
 במה"וו ליתא לדץ( מיהמ. על והתיקונימ ר"נ עמוד ובמה"וו שכ"א סימן רש"י בסדורטובא
 ונו' ויעש ע"ש שלמה בנרות "שנייה במה"וו לה כ[יום", שמכווין "אותו תיבות שמובסד"ר
 ווארשוי בדמוט והמו"ל מאוד, נלקה הזה המאטר לד( ומ"ם(. מ"ה ז', )מ"א, המש. המנורותאת

 הפגיר בחול, פבת ר"ה הל ואמ על שייך לא וכו' מפטיר" קרי לא "דהא הסיומ כיבראותו
 כי "השמיס" תיבת שמ המו"ל סגר, זכריה, ובנבואת אחר, בם הוא. מיותר כאלו הטאמרכל
 שבל" ועיין הכל. יובן שם ריש"י וסדור מה"וו פי על לתקן ה' שעורני ואהרי לו. מובןבלתי
 הוא לףץ( דבריו. שכפל במרדס לקמן ועיין ז"ל, שלמה רבינו בשמ ק"ן מימן השלמהלקמ
 והשב , "במ"ם" המער~יק או המרדם המדמים לפני כתוב שהי' סמק ואין מ"כ. טופרימבמסכת
 שמ. רש"י ובסדור במח"וו לט( מומרימ". "במסכת היא ובאמת סנהדרין", "במסכת ר"תשהוא
 אה, נמצא שמ במה"וו כן( יעיי"ש: וכי' הבאונימ מעשה בשם ק"צ טימן הלקט בשבליוכן

 נ"ה מימן ה3אונימ בטעשה מוב" כ~א( יעיי"ש. וכו'" גאון יהודאי רב מקמי "שאילוהיספה
 מיהם. על והתיקונימ קפ"ו. סימן השלמ חלקמיבשבלי



ייכמןץ ז"ל לרש"י הפרדמממר

 לו ונזכר מדהלילות, באחד חנוכה שכם נרות הדליק ולא ששכח מייטאילתה
 עם ]וידליקם[ )טדליקם, יערב עד יטתין או כשנוכר מיד שידליק מהולטחר
 חנוכה בנר ת ל א ש ש ו מ3( ונדהה, כלל להדליק צריך אינו או שירליק,אילו
 אינו שוב בלילה, הדליקדה שלא כיון נוטה, דעתי כך בלילה, דהדליקשלא
 ועד החמה משתשק)ה(]ע[ מצותה מג( כרתנן, ]הוא[, ודחוי להדליקצריך

 מרליק, אדליק לא דאי מד( ]ואמרינן[ )דאמרו( השוקי מן ' רגל רובשתי4ה
 בלילדה כך ובין כך בין המובחר, מן מצוה עשה לא ואילה מיכאןדמשטע
 )דאי לה( ובלילה. דוא. נימא .פרמומי משום ביום, למחר ולא להדליקצריך

לא(-
 נהורא רא"לא ביום אבל נימא, פרמומ' הנר אור הוה נישפא ]ראיכא[

 מדליק רלא לילרת בשאר שכן וכל נימא, פרמומי הנף .אור דהוי לאדיממא
 עביד . הוה ואי הלל, כבית )ח( הילכתא ועוד עו( דהוא. ודחוי -יומודעבר
 חכמים[ רברי על עובר אמרי אינשי ליה. חוי וקא מובא לילותא]בשאר
 חנוכה ימי באמצע )ב(]ל[ביתו וכשהזר להדליק מה ]נר[ לו היה ולאבמפינה. מהלף או בררך שהיה מי שמעת וממילא דחוי. ודהוי[ הואיל ]הלכךדוא,
 ]בביתמ[ ,אדם , בני ]שאר[ לכל( שמדליקין מה אכמ[ ]כי )נמ( להדליק לושאין
 יש שאלה זו אעיקר . נ( אבל הוא, דחוי שעבר ומה יותר ולא הלילהבאותו
 כיון אמרינן[ ]מי )מדאמרינן( לאו, או שהחיינו לברך חייב אמ לשאוללי
 כ"ן מוב יומ גבי כראמררינן[ לברוכי בעי הרר קמייתא. בלילייא בריךדלא
 המברך כ3( הכמים, דאמרי משומ כלי כ~יברוה לא בזמנו קמייתאבל]י[ליא בריר - רלא כיון דילמא או שבעה כל ואפי]לו[ בשוק אפי]לו[ אומרוזמן

 ואילך מיכאן )נ"ר( שרעימ מברך ורואה )ת"ש( כג( ג' מברך הראשוןבלילה
 שלא אותו ואפי]לו[ נו( נמימ. אחת מברך והרואה שתימ מברךהמדליק
 בבירע היו בתים בעלי שני כט( הדרך: מן שבא או הראשון לייהבירך
 וזה זה בפתח זה גרות[ ]שתי להדליק נ"ע הלוי דוד רבי]נו[ והצריכןאחד
 אחת בפתח אלא נו( צריכין אין אומר]ים[ רבותינו ]שאר[ אבל אחר.בפתח

 ב"ב ומהר"מ שמ"י. סימן רש"י ובסדור רל"ז, מימן ר"א עמוד במה"וו נמ מיבא מכאןמככ(
 מדליקץ. במה מרק ובמרדכי תרע"ב מימן או"ה טור ועיין "מרדס". במוף ומיים תרל"ד. ט,מ.ד"פ
 נשמא" לא "דאי המלות את טנר וואר'טוי בדמום המו"ל כ~דץ( שמ. כמר( כ"א! שפתמב(
 ובסדוד במח"וו ליתא ואילך מכאן כהד( י~ם. ומעה"ג ושבל"ה רש"י טדור המח"וו ימי עלתקנתי
 הלקפ בשבלי עמימ"ש לתקן וייט המאמר נשתבש שמ במעה"ג והנה שמ. ב"ב ובטהר"מו,ם'י
 ישבה כמך( הרגיש. ולא הלי לא והמו"ל "לילות"1 תיבות עד "לילות" מתיכות דנשממשמ.
 "אלא הלקם ובשברי שמדליקין"1 מה "אלא תיקן ווארשוי בדמום כמךץ( והולך", "מומיף :ב"א
 במעה"נ נ( שמ. השבל"ה עפ"י תקנתי כ~מם( שם. מעה"נ עמ"י במנימ תקנתי ואניכמו"1
 יקר אני הנאונימ בתשובות מצאתי "ועוד שם ובשה"ל. וכו'" לשאול לי יש זו יקר אני"אבל
 מברר אם הראשון כלילה הדליק ולא בספינה או כדרך שבא טי זו שאילה לשאול. לי"ט
 תיבת ליתא בשבל"ה נב( כ"ג. שבת נכ( : מ' עיריב.ן נא( וכו'* לאו" אם שההיינו כןאחר
 תיבת לקמן וכן"ת,ש"

. 

 והרואה נון ז' מברך וכו' נ"ש ק~תימ וכו' זנ"~ש "מברך ובמעה"ג "נר"*
 נדץ4 דבריו", כאן עעד בתב בשבל"ה נן4( נ"ש". ,שתימ תיקן ווארשוי כדמוט והמו"לג'".

 וצ"ל, שלמה רבינו בשמ קם"ה טימן השלם הלקם ובשבלי מ"4 עמוד הנאונים במעשהכעבא-

 בשבל"ה בר( עפי"ש.'הקנתי
. 

 9חד". להשתתף אלא אחד עבבית



 ז"ל ררש"י הפרדםממררמי

 שכנר יאטרנח בחנוכה הספידו ,לא הצדיקו לא נ(( ביחד:להשתתף
 חכם. על המפיד נ"ע הכהן ליאונטי]ן[רבינו

 דמדרבנן. כיון המזון, בברכת חנוכה של לףהזכיר מהו ו ה ל א י ע ב י אכח(
 )מברכינןן' ]נימא[ פרמומי משום דילמא או ]מדכרינן[ )מברכינן( לא]הוא[

 בא ואם .מזכיר, אינו הונא רב אמר מחורא רב אמר רבא אמר~יכרינז[*
 לא הנסיכמ על אידכר ולא דאישתלי הלכמ כט( בהודאה. מזכירלהזכיר
 בבונה לאדכורי מבר ללותא ריש ק"( לבי איקלע ק( הונא רב ליה.איכפת
 המזון ברכת אף בהודאה תפלה מה כתפלה, ששת רב ליה אמשרירושלים,
 מבהוץ, יתו ב פתח על להניחה מצוה חנוכה נר נן[ ]ב ר ת]נו[ ק3(בהודאה:

 המכנה. ובשעת הרבים לרשות הממוך בחלון מניחה בעלייה הר קג(ואם
 להשתמש אחרת נר וצריך אחא קד( רב אמר ודיו. שולחנו עלמניחה
 ג]ב[ ע]ל[ א]ף[ הוא השוב אדם ואי צריך/ לא מרורה איכא ואילאורה,
 מצוה. חנוכה נר רב ר מ א קה( להשתמש: אחרת נר צריך מרורהדאיכא
 אחא רב ל]י[ה, מנח ]ו[היכא הרבים. לרשות קו( הסמוך בטפחלהניחה
 והבית ובענ[ קח( משמאל, אמר ירמיה ורב קק( מימין אמר דרב]א[בריה
 אמור. ב ר ר מ א ה ה.ו,ד י ב ר ר מ א קל( : ביניהן מצוייצת בטל]י[תנכנמ

 מיחייב. חנוכה נר ק י ל ר מ ד ן א מ ו כ( : חנוכה נר כנגף מעותלדהרצות
 וומ יהודה רב אמר מברך* מאי כ"( לברוכי. מחייב דחזי ומאןלברוכ4
 המדליק ואילן מיכאן שתים, מברך והרואה שלשה מברך המדלרקראשון
 ושעשה חנוכה של נר להדליק מברך, מאי אהת. מברך והרואה שתיממברך
 שהחיונו[) וברוך נמים שעשה ברוך שתים מברך ]והיואה ושהחיינו.נמים
 כלום. ולא עשה לא וקטן שוטה חרש הדליקה כ3( ראשון: יומ מינמיוהני

 שם' כתב ואח"ז זצ"ל הגאונים מעשה בשם קצ"ב מימן הלקט ובשבלי שם במעה"ג מובא3ז(

 לאומרו מותר אם הדין צדוק ענין על אלי שכתבת מה בת,טובותיו כתב ז"ל ישעיה"ורבינו
 עשה רבי כי במרדם כתב זצ"ל- שלמה שרבינו אע"פ בעיני נראה כך לאו אם חנוכחבימי
 מיטולם, רבינו השיב וכך וכו' לאומרו נכון אינו וכו' מועד של בחולו הדין צדיק ואמרמעשה
 גמ דבריהם ונראין וכו' בתשובותיו. זצ"ל גאון נמרונאי רב גכם השיב וכן וכו' בתשובותיוזצ"ל
 היא ,תורה מאבותיהם שרמדו ומנהגם דבריו בסוף אמר רבו בשמ שהתיר זצ"ל שלמהרבינו
 העולם בגל עונהגו מנהג ולעקר הזה בדבר למקפק א*ן הלכך לגרוע ואין עליו להומיףשאין
 ועיין. כאן. ' ליתא זצ"ל שלמה רבינו בשם דבריו במוף מ"ש והנה יעיי"ש וכו'" לאמרו.שלא

 ותקנתי כ"ל. שבת נוץ( י"ג, מימן שמהות הלכות הלקמ ובשבלי אבלים. הלכות פרדםלקמן
 יהודה" 'בר הונא "רב שלמנינו בגמרא עם( הונא". "ר' עד שמ בגמרא ליתא זה נפן(עפי"ש.
 הלכורנ בבה"ג היא הסרדם וכגי' רבא" "לבי שלפנינו בגמרא כמא( מ'* אות שם דק"םועיין

 בנמרא כמך8( דר", "היה שלפנינו ובנמרא מינכען בכ"י היא כן כמג( : כ"א שבת כם:ן(חנוכה,
 ונולד פתרונו, ידע. לא והמדמים "רבא" מתיבת א' אות שנתרחקה ואפשר "רבא".שלפנינו
 "הממוכה. שלפנינו בנמרא כמך( "רבה". שלמנינו ובגמרא כ"ב, שבת כמוק( אחא". ירבמטנו

 מדפתי"1 שמואל "ר' שלפנינו ובגמרא מדמ,י" ירמיה "רב מינכען בכ"י היא כן כטן(לפתח".
 חנוכה נר .שתהא כד4 משמאל "והלכתה וצ"ל כאן דחסר נראה כמףן( ש'. אות שם דק"סועיין

 וישלה. משאילהא,שרשת ונובע ביניהן". מצוייצת במלית נכנם הבית ובעל טיטין וקזתהמשמאל
 שבן ענבנ(. כ"נ,- שבת ~נא( עפי"ש. ותקנתי חנוכה. הלבות בה"ג לשון ענ( כ"ב. שבתמט(
כ"נ.



רמז ז"ל לרש"י המרדםסמר

 חנוכה בנר חירבות נשים כ[וי בן יהושע ר' דאמר מדל]י[קה, רדאי אשהכג(
 חנוכה בנר חייב אכמנאי ששת רב אמר כד( הנמ. באותו היו הןשאף
 בתר אושפיזא[ בהדי בפריפי משתתפנא רב בי הוינא לי *מריש זירא]א"רן
 בגו עיי דמדליק4 משום צריכנא לא השתא ]אמינא[ )אמרינף דנמיביכס(

 ארם. בני לשני עולה פיות שני לה שיש נר נא הו רב אמר כו(ביתא:
 לכמה ועולה כלי עליה כופה פתילות והקיפה שמן קערה מילא רבאאמר
 לארם ואפי]לו[ .כמדורה, נעשית כלי עליה כפה לא פתילות, למנין אדם,בני
 בעי דקא כא י ה ו כל( : לא א]חד[ מרוח אבל כח( נרות, שתי צריכהרוחות, משתי שני.פהחים, לה שיש חצר הונא רב אטר כת( עולה: אינואחר

 רשבתא. מדליק והדר רחנוכה מדליק ברישא דשבתא, ונר הנוכה נראהלוקי
 עילויה. לשבתא קיבלה רהא דחנוכה, לאדלוקי ליה איתמר דשבתא מדליקדאי

 פררים*עביין
 הנטים על -מזכיר ובהוראה שמנהלעשרה, ]אדם[ מרעפלל רים בפו"(
 כתפלה, ששה רב כראמר 3( בהוראה[. הנמים על מזכיר המזון]ובברכת

 לקרות אדמ ב י י ה ו 'נ( בהודאה[. המזון ברכת ]אף )וכו'( בהודאה תפלהמה
 לוי .בן יהושע ר' ד( ד*אמר ובלילה, ביום עשר ]בארבעה ג( המג]י[להאת
 .אלהי ה( שגאמר ביום. ולשנותה בע[ילה המגילה[ .את לקרות אדםחייב
 לקרוא הבאימ אותן וכל ו( לי* דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומםאקרא
 במקרא הייבות נשים לוי בן יהושע ר' ר מ א ו (( ובפ"ו: בי"ג בי"בבי"א

 ולאהר י( שהחיינו. ה', : נמים נ', : מג]י[לה מקרא מ', ףוא. דרבנן מימןי( מנ"ח. מברך הטג]י[לה את ורא הק ו ח( הנם: באותו היו הן שאףמג]י[לה
 ר ח א 'י3( : וגו' דינינו את והדן י3( ריבינו, את הרב י"( מברך.קריאתו

 ובכ"י איתתא". "דנסיבי יטלמנינו בגמרא עצדק( שם. גמרא עם"י ותקנתי שם. עד( שם.ענ(
 אמרן לא רבא "אמר שלפנינו בגמרא גנדה( כ"ג. שבת עד( כ"ג! שבת ען( ליתא.מינכען
 פור ועיין חנוכה הלכות בה"ג לשון הוא עטם( צריך. לא אהת מרוה אבל רוהות משתיאלא
 ועיק לכאן. וכוון זצ"ל. שלמה רבימ בשם קם"ה וסימן נ"מ סימן ובשבל"ה רם"ג. סימןאו"ה

 רנ"ו. וסימן י"א טימן ח"ב ואו"ז שי"ד. מימן רש"י ובמדור ל"ו צדסדרע"ג

 והוא שינויים באיזה ר"ז צד ובמה"וו שכ"ה סימן רש"י בסדור נמצא הטאמי ילא(
 'טטנה מתמלל ומנחה שהרית "בפורים ובמח"וו מיהם. על ותקנתי : ל"ו דף רע"ג סדורלשון
 פ"כ סופרים מט' ועיין שם. רע"ג בסדור הובא וכן הנסים על של נוסה שם ומביא כו'עשרה
 הלכות בבה"ג מובא הזה בסדר- ולהלן מכאן *בכ( 3"ד. שבת :נ( וישלה. מ' ובשאלתותה"ח

 תהלימ לק( ד'. מגילה ן8( הנ"ל. הטפרים עפ"י ותקנתי למגילה. ממגילה נשממ נ(מגילה.
 בלילה לקרותה הייב האלו בימים ראף וכוונתו הנ"ל. במפרים אלו לדברים ליתא ן( ג'.כ"ב,
 הוא". "דרבנן המלות הסניר ווארשוי בדפום המו"ל כפ1 כ"א: מגילה ןה( ד'. מג41ה ן(ובעם.
 רי"ב(* )עמוד רמ"ז טימן מח"וו ועיין רבנן". של "סימן היא, הכוונה ובאמת כוונתם. ידעדלא
 הכי ישיבה ראש נתן רבינו אמר "והכי ע"ב מוף ל"ה דף סדרע"נ עיין י%4( : כ"א מנילהי(

 עיטור ועיין ריבנו". את הרב האל אמרינן ולא וכו'. ריבנו. את הרב ברכת לימר במתיבתאנהנינו
 ובהערותינו פורים למדר השלם ובאבודרהמ תרצ"ב סי' או"ח ובטור : מ"ו דף הדברותעשרת



 ז לרש"י הפודםמפורמח

 ומדר קרוש ואתה ואומר החזן עומר יג( הברכה ואחר המג]י[להקריאת
 ואינו קרושה, מרר וכל קרוש ואתה נועם ויהי ואומר החזן עומר,כהילכתו הכל השליכט 2 המג]י[רה את וקורא שלם קריש אומר לחשתפלה(]ת[ מייום לאחר הוא, שבת מוצאי ואכט יו( כולו. קריש' יד( כולה,קרושה
 בלירמה גאולה שאין ביילה לציון ובאאומר

 :ו
 שמנה מתפלל . ת י ר ח ש מן(

 קריש. אומר[ תפלתו מיום ]לאחר בהוראה: הנימים ועכם ]ומזכיר[עשרה
 כ"( ורוממו[. ]בגרלו ורוממות( )בגרולה כ( תורה מפר א י צ ו מ ו יי(לארץ: בחוצה ]הלל[ אומר ן'[ ]ואי ן( י א )ש יח( ]בעלמא[: )עולה( יז( ראמירןעד

 ]עשרה בפרשה שאין פ]י[ ע]ל[ וא]ף[ עמלק. ויבא בפרשת וג' נווקורין
 מקרא מיר ]ואחריה[ ראמיר ער קריש יותר, ולא פמוקים ט' אלאפטוקים[
 כהילכרהד.מגילה

 ויש ובהוראה[. ]בהלל לתיכתו, ת]ורה[ מ]פר[ ומחזיי
 לציון, ובא קדושה, ומדר בתהילה פותח המג]י[לה את קרא דהוא."ירך ורשות כג( המג]י[לה, את וקורא חוזר ושוב תחלה, ככ( אותושמחזירין
 יענך כמ( ביה רכתיב משום למנצח אומרים ]אין ם בפולי כד( שלם:קריש
 ושמחה. משתה *מי כו( שנאמר לפי מרכרינן לא בפורים וצרה צרה, ביוםה'
 האלה. הימים שני את עושים ]להיות כח( ושמחה( משתה ימי )בהורכת]י[ב בשניהם[ ]בתחנונים פניהם על נופלין ו[אין כ((. לטנצח אומרים אין כ[מהרוכן

 זה )ברעענית( ל( קאמורין כל( מר ואטי בי"ר[ וכפרים בט"ו המוקפיםעריכט
 ומזמרין ומשמהין ושורזין ן י ל כ ו א ל"( לאמף:[ מזמור שיר אומי ]ואינובזה,
 וכו'". ועומד וכו', הניא אשר ואומר המושיע הא% "עד : 'טם רש"י בסדור י:כ( באריכות.שם
 ספן( וקדיש". הקטורת מימום תתקב%, "יתנד%, רש"י ובטדור במה"וו ין*( רי"ה. צדובמח", שם רש"י מדור עיין ינ( שם. .בבה"נ %יתא %רישא ממימא ייה דקרי היכא עי מכאן*יבכ(
 ווארשוי בדמום המו"% ין( עמי"ש. והתיקונים שם. ובמח"וו ש"%. מימן רש"י בפדור מיבאכמז( וכו'* הורה ז"% .ש%מה ורבינו הביא קצ"ם מימן ה%קט ובשב%י שם. רש"י ובמדור במה"וומובא
 שתקנתי מה ו%פי מובן, %הם שאין %פי %ארין". בחוץ אומר שאין "עו%ה המלות אתהמניר
 ה%% אומרים אין "ו%מיכך כך, הביא שם במח"וו ידק( יפה. עו%ה הנ"%, הממרים עם"יבפנימ
 רבא כדאמר %ה%% %ו עו%ה המגי%ה שקייאת %מיבמורים

 מ""
 ה%ו%יא היא זו קרייתה דמני%ה

 ועיין הומסה. עוד שם ונטצא -לאדון". ועבהוצה נם ע% ה%ל אומריט שאין לפי אומריםוי'2
 במח"וו היא כן כנ( מיהם. על ותקנתי[ שכם. ובמה"וו רש"י בסדור מובא יפן( י"ד.מני%ה
 הוצאת בשעת לקרות שנהנו הממוקים על וכוונתו שם. רש"י -הסדור עמ"י תקנתי אבלשם.
 כבר נזכן גדלו .ואמירת וכו', רוממו וכו' אלוינו ה' רוממו וכן אתי, לה' נדלו . היינו תורהכמר

 מרשת דשאני וכו' מיהתין אין ד"ה ובתום' כ"א: מגילה כנא( הי"א. מי"ד, מומריםבממכת
 "למקומו במה"וו ככנ( ד,"ב. פ"ד, מג(5ה בירושלמי היא וכן וכו' הוא. דיומא דמידראעמלק
 "ורשות אלו מלות ג' ליתא שם ובמד"ר במח"וו כנג( קודם". לכבודו "למקוטו ובסד"רלכבדן"
 מיהמ. על והתיקונים רי"ט. צד ובמח"וו של"א מימן רש"י בסדור מובא ככד( הוא".בידך
 וכו' שאסורים ד"ה : ה' טגילה תום' עיין כנן( כ"ב. ט', אסתר כנו( ב'. כ'י תהליםכנדה(
 י"ח: תענית כנסי( כ"ז. טי, אסתר כבוק( ר~. מימן כשבל"ה ועיין וכו. רש"י השיבשהביאו
 יזה איתא קונשטדינה בדמום כי ראה ולא וזה" "זה כתב ווארשוי בדמום והנה ! ה'וטנילה
 לציין לעיל לומף בתענית הטלה אולי ל( שם. רש"י לסדור בהערותיו רש"ב. מ"ש ועייןבוה".
 במדור ליתא ל*י( מקומו. להוץ ממקומו .ונשמט שם, תענית בממכת שהיא המאטר.מקום
 וכו'. המבקש עד שמ ומח"ווריט"י



רמט ז"ל לרש"י המרדםממר

 :' לאביונים ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח חביריהם ובבית שולחנםעל

 נון בן יהושע מימות חומה מוקפת עירם אי מפק להם שיש במקוםלכ(
 ושמחים ברכה בלא אותה קורין ובט"ו כהילכתה, בי"ד אותה קורין לאואי
 בזה.זה

 )בי"ג( בי"א ה"ג]י[ננה את לקרוא ומבקש בררך לצאת ש ק מב הלג(
 לעשות שיכולם תקנה כל יעשה המג]י[לה עמו ליקה יכול אם בי"ג,בי"ב

 או]תה[ יקרא ]לקרות[, יכול 'אינו ואם בזטנה. שיקראנה כדי עמוויקהנה
 אמר לס( תניא דאמרינן, בכפרים. שמצינו כמו לד( בי~ג[, ]או בי': אובי"א

 שזמ'' פ]י[ ע]לן ]ש[א]ף[ למדין אנו ו]מ[כאן שבכרכים. לאחיהם ומזוןמים
 לו( ומזו7, מים משום להקדים הכמים לדהם תיקנו ובט"ו בי"רמג]י[לדה

 ו]חומר[ ומקנל[ הוא. רחיק שהרי זמנה עד להמתין יכול שאין הכאש]כן[ וכ]ל~
 דאמר בעשרה. אלא יקראנה אל ו ל(( זמנה: קורם לקרותה רבעי דינויהא
 אמי רב בעשרה. בזמנה שלא ביהיד, אותה קורין בימנה מג]י[לה לח(ר]ב[
 רב לה והש עובדא הוה לל( ]בעשרה[. בזמנה שלא בין בזמנה ביןאמר
 פליגי לא ~אן וער אמי. כרב והלכתא ,מצוה. הדור ומשום אסי, ררבלהא
 בעשרה. אלא ]אותה[ קורין שאין מורים שניהם בזמנה שלא אבל בזמנהאלא

 ואם . )ולפניה(. ו[ל*אהריה ]לפניה מברך בעשרה[ אותדה קורין אם]ודהלכך
 מן ש)י(בא- מי וכן )נ( לאחריה. ולא לפניה לא יברך לא מעשרה פחותהיו

 לקרותד: מבקש ואם יקראנה. אל בצבור בין ביהיד בין זמנה לאהרהדרך
 לא יברך ]ו[לא ]ובכתובים[1 ובנביאים בתורה שקורא )ב(]ב[אדםיקר~נה
 : )נכ.( יותר ולא פהות לא לנ"( הכמים; אמרו שכך לאהייה. ולאלפניה

 תורהן כמפר אותה וקורא כורך ]בציבור[ המג]י[לה את א ר ו ק ה ול:ג(

 של' היןלב(

 הל-

 ט,בא לג( לוה. 1נ11ן 1.ל יטלטה רב'נו בשכם קצ.ה פ'טן ה'טלפ
 מ"ז. עמוד הגאונים ובמעשה של"ב מימן רש"י ובמדוד לרע"ג(, שהיא )ונראה ר"ז עמודבמה"וו
 בבה"ג ועיין פיהבם על והתיקונים ז"ל 'טלמה רבינו בשם קצ"ה מימן ה,טלם הלקמובשבלי
 שמצינו כמו יברך "ולא מיים במח"וו לך( שם, ובב"י תרמ"ח פימן או"ה ובמור מגילה,הל'

 רש"י ובסדור במה"וו לן( : ד' מגילה לדץ( וכו'", הנניה דתניא הכמים 'טאמרו כמובכפרים
 והומר"1 מקל כמרים כבני אותו יטמשימין לו אמיטר ואי יכול, בשאינו "וכ"ש 'טם:לבמעה"ג
 לאלו ;,ואם : התם איתא והכי וכו'" למדין אנו "ומכאן מלות מן ליתא ,2ם הלקמובשבלי
 לן( וכו'", יקראנה ואל הכמרים, כבני דינו יהיה דהוק שהוא כ"ש ומזון מים משוםהקילו
 אל מיהו זרעו. לכל עד בימי, ויהי מן "מקרא לזה: קודם איתא יטמ רי2"י ובכדורבמח"וו
 ושלא ביחיד, אמילו אותה קורין בזמנה המגילה את "והקורא : כך איתא רע"ג ובטדור וכו'"יקרא
 להא לה והש ענבדא הוה ,בעשרה, ::מנה שלא בין בזמנה בין אמר אמי רב בעשרה,בימנה
 מ"א מגילה ברא"ש והובא אטי" כרב הלכה אמי דרב להא הייש קא דרב וכיון אמי,דרב
 ה'. מגילה לןץ( ש"ל, סימן לר"ת הישר בפמר ועיין תד")ן, סימן או"ה מור ובב"י רע"גב'טם
 ובמדור בטה"וו כמ( מליגי", לא כאן "ועד עד מכאן חסר במה"וו לכי( מגל. ערך ערוךועיין
 ועיין זצ"ל שלמה רבינו בשם קצ"ה סימן הלקפ בשבלי מובא וכן שם הגאונים ובמעשהריט"י
 "אבל : מיים הגאונים במעשה ניבכ( ב', מג:לה כמ~ש( עם'"ש, והתיקונים בזה. שכתב מהיטם

 צד ובטח"וו של"ג טימן ריט"י בטדור טובא כ~ג( ולאחריה", לפניה מברך ביהיד אפילובזמנה
 ל"ו, דף רע"ג טסדור ונובערי"ג
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 ובבל שבבבכ[ רבי]נו[ ובנב[ית ]י[שיבות שבשתי. כאיגרת, פושפה ואינולנד(
 לו ג]י[ ומ מ,( מנהג: וכן תורה, כמפר אותה קורין ישראל ארץ שלמקומו]ת[
 מירוגין ]קרא. ננו( חובתו: ידי בה יוצא ]ארמ[ אין משורטטתשאינה

 יהורה, רב משום אומר מונא ר' ננמ( יצא. ו[א מייומין ננז( יצא,ומתנמנם
 אמר והכי .ננל( לראש. חוזר כולה את לגמור כדי שהה אם במירוגיןאף
 לגמור כרי פמק אמ שמע ובקריאת ובמגילה בהלל מתיבתא ריש נטרונאירב
 שעות. בתשע תקיעות תשע שמע נ( יוחנן רב דאמר חוזר. אינו כולהאת
 אם יהודה ר' משום שאמר מונא כר' הלכה שמואל שאמר ,אע"פ יצא.ביום
 יוחנן ור' שמואל נ"( קייל"ן מיהו לראש, חוזד כולה את לגמור כדישהה
 את לגמור כדי ששהא אע"פ ובק"ש ובמגילה בהלל הילכך יוחנן, כר'הלכה
 נ3( : יוחנן כר' דהלכתא משום שפמק למקום אלא לראש, חוזר אינוכולה
 את. הקורא נג( דתנן חובתו. ידי לאנפיק לרישא, ממיפא ליד דקרי היכאו

 הלבו ר' נד( דאמר כולה. למקרייה ליה ומתבעי יצא. לא למפרעהמגילה
 כא י וה נמ( : כולה[ האומר כרברי הלכה רב אמר גוריא בר חמא רבאמר
 מילי והני בה. למיקרי ליה מיבעי לא הכתובים בין כתובה מגילהראילא
 דרג בריה אבא ר' נ(( דאמר . נו( הובתו. ידי בה נפיק ביחיד אבלבציבורא

 לא הכתובים בין הכתובה במגיל]ה[ הקורא ]יוחנן[ ר' אמר אבא ברהייא
 כח( : חובה ירי בה נפיק ביחיד אבל בציבור מילי והני חובתו. ידייצא
 נפיק, לא וקטן שוטה מחרש ליה ע רשמ ]והיכא המגילה( קריאתו

 יהורה ור' וקטן שופה מחרש חוץ המגילה את לקריה כשרין הכל .כל(רתני
 מפקו לא נינהו היובא בני דלאו כיון כוווהיה, הלכתא ולית בקטן,מכשיר
 ותרי( ליה קרי שנא ולא ]גברא[ חד ליה קרי שנא ו[לא הובתן. ידיאהריכט

 באמצע בין מטוק בםוף בין שירצהל מקום בכל לממוק הוא "ורשאי כאן כתנ במח"ץמד(
 יהודאי רב כתב וכן מתיבתא רייט גאון עמרם רב אטר נמי והכי ישיבות בשתי מנהג וכןפמוק
 שם ונמצא וכו'" מושטה ואינה תורה כממר בה וקורא כורך בצבור המגילה את הקוראגאון
 וכורך הקורא אבל כאיגרת, ומושטה קורא לן דהזי מנהנא אמר גאון האי נורב הוממותעוד
 מיטן או"ח ובטור ז' טימן דמגילה מ"ק רא"ש מ"א מגילה רי"ף ועיין לן". חזא לא תורהכםפר
 מיימוני ובהגהות ש"ע סימן מגילה ה' ובאו"ז מגל. ערך וערוך קצ"ח םימן הלקם ובשבליתר"צ
 ובמה"וו של"ד. רש"י במדור ומובא : ל"ו דף בםדורו רע"ב לשין כהןץ( צ'. אות מ"במגילה
 והובא זה חמר בפרדם כ~ן( וכו'. הא ד"ה תומ' ל"ב: מנחות מ"ז: מגילה ועיין ר"ח.צד

 שנשמט ונראה ר"ח. צד וטמה"וו של"ה של"ד סימן רש"י מסדור והומפתי ל"ו. דףבסדרע"ג
 3מןץ( שם, ועמירש"י : י"ה מגילה כמ"( שם(. פירש"י .ועיין י"ז. מגילה )ועיין בזדון. אובמעות
 ועיין שמ, רע"ג לשון כןמי( ובעהע"ט. הרי"ף דעת היא וכן וכו' נקוט ד"ה שם ובתומישם.
 קכ"ה סימן וביראים רמ"ד סימן הרשב"א ושו"ת מ"ב. מגילה הל' ובהנ"מ מגילה הל'מנהיג

 כרב דפפק ה"א. מ"ב, ברכות ה"ב. מ"ב, מגילה הירושלמי עם"י והוא ויקהל. פ'ושאילתות
 ד"ה קט"ה. שבת ותום' : מ"ז עירובין נןפ( : ל"ד ר"ה נ( קצ"ח. מומן שבל"ה ועיין וכו'מונה
 לשין נףץ( י"ט. מגילה נד( י"ז. מגילה נג( מגילה. ה' ריש בה"ג לשון הוא כנכ( וכו'.יר"י
 שם. פירש"י ועיין י"ם. מגילה נר( ר"ח. צד ובמח"וו של"ו מימן רש"י במדור ומובא שמ.בה"נ
 נדץ( שם. דק"ס ועיין ריו"ח". אטר אבא בר .ר"ח "אמך שלפנינר בגמרא ני( עפי"ש.ותקנתי
 בשגגה או בזדון שנשמט ונראה שסי ומה"וו של"ז רש"י סדור נה-ג עפ"י . והוטפתיתקנתי
 : י"ט מגילהנפ(



רנא ז"ל לרשיי המדדםממר

 את דהקורא ק"( דתנן דמי. שפיר פרשתא כמו ק( הדרי בהדי גברי[]כמדה
 ק3( : יצאו אחר( )קראה שנים קראוה אחדן ]קראה יושב, או עומדהמגילה

 .לא לא ואי דעתיה, לכוני ליה מיבעי לה[ דשמע ומאן ]להן דקרו ן א מו
 נימא לא לה דקרו ציבורא ואשכח כנישתא לבי ל י י ע ר ן א מ ו ] קג( :נפיק

 כולה מתהיל אלא קד( הכא, עד לרישא אהדר והרר למיפא מרישאאשמעה
 ול,קיעת ה'לל ולקריית מגילדה לקריאת כשר מ ו י ה ל כ קט( : למיפאמרישא
 ביומ שמצותו דבר כל הכלל זה המומפיז* ולתפילת לולב ולנטילתשופר
 קרי רלא כא והי קו( הלילה: כל כשר בלילה ושמצותו היום,. כלכשר
 השחר. עמוד עלה דלא והוא ליליא. בכולה לה קרי פורייא דמעלי מפנייאלה

 קז( דמי: ושפיר יומא כולי לה קרי מצפרא קריא דלא היכא נמי .וביממא
 וממרגלא, כהילכתא דכתיבא- במגילה למקרייה ליה מיבעי ליה י ר ק ד כו

 במימקא דכתיבא או מחקא על או בריפתיא כתיבא ודל4ש בדיוטא,ודכתיבא
 קח(: ובריו המפר על אשורית כתובה שתהא ער בדהבא, או ביורקאאו
 תרגומא רכתיבא או יצא, לא בתרגומא וקרי קרא דכתיבא י מ נ כא י ה וקי(
 לא פה על , - קראה כ( דמגיר[ה[ ב' פרק כדתנן נפיק* לא בקרא ליהוקרי',
 התרגום על במקר]א[ לה קרי הוא ואיזה בתרגומא רכת]ב[ היכא )ואפילויצא.
 דאמרינן- יצא. לא תרגום לה קרא וקא תרגום כתיבא נמי ]ואי יצא(.לא
 קרי וקא. קרא דכתיבא איכ[ימא דמי. היכא תרגום קראה בגמרא, כ"(התם
 וקא. הרגומ דכתיבא צריכא ]לא פד. על דהיינו תרגוכמ[לה

 :) תרגו'מ[ לה קרי
 )האא( ר' אמר חלבו ר' כג( ראמר פמול]ה[* בכיתנא דהייטא א כ י ה וכ3(

 ]נקראת איגרת, ונקר)י(]את[ . מפר נקראת מג]י[לה רב אמר גוריא בר]הונא[
 ג' בה הטיל שאמ א"גרת[ ונקראת פמולה, פשתן בהוטי תפרה שאםמפר
 כד( משולשין: שהיו ובלבר יצחק בר נחמן רב אמר כשיר]ה[. גידימהוטי
 מגיכ[ה מקרא משמע ]ועדיף כה( ממיני. כ[מש]ה[ דהלכה התפר ייורש

 בעבורתן כהנים שמואל אמר יהורה רב טו( דאמר באורייתא. ממיגרמבזמנה
 ומובא הבה"נ לשון סבכ( כ"א, מנירה מא( דמי". שפיר בפרשתא דעבדין "כמאן בנה"בכט(

 לסד"ר- בהערותיו רש"ב )ומ"ש עפי"ש. והתיקונים קצ"ה. סימן ובשל"ה שם4 ובסד"רבמה"וו

 בבה"ב כתב כן כי שכח בבה"ג, ליתא דעתיה", לכווניה צריך ליה ד"צמע "ומאן דהמלותשם

 הומפתי כמב( תקם"מ. ומימן תר"ין סימן וב"י או"ח ובמור כ"מ. ר"ה ועיין קצ"ה(, צדבערלין
 בזדט. . או בשגגה דנשממ ונראה שם ומח"וו יטל"ח יטל"ז, רש"י מדור בה"ג עם"יותקנתי
 חצאונ שקראר צבור ומצא הכנמת לבית הנכנם דת"ר למופה מרישא לקרייה "אלא בבה"גמך(
 מתחילתה קוראה אלא הראשון הצייה את ואקרא ואחיור הציבור עם חצייה אגמור יאמרלא
 בה"נ לשון כמן( שם. בבה"ג והובא : ב' מגילה כטךק( י"ה: מגילה בגמרא והיא מומה",ועד
 שתהא עד וכו' -במיקרא בסם כתובה היתה ידתנן מיים בבה"ג כטךץ( ~טם. בה"ג לע~ון כמי(שם.
 מובא כמכב( י"ז, מגילדה והיא ר"ט. צד במח"וו היא וכן בדיו", הסמר על אשוריתכתובה
 בחסר*. רש"י ובמדור בבה"ג נלקו וכן שם, מח"וו עם"י ותקנתי שם. ובמח"וו רש"י במדורבבה"ג

 ובמח"וו רש"י בסדור בבה"ג עבנ( י"ה4 מגילה עא( י"ז. מגילה ,נ( בזה, הרגישו לאוהמו"ל
 נוריא". בר "אחא במעות היא ווארשוי דמום ובמרדם י"ם. מגילה עג( עמי"ש. ותקנתישם.
 רש"4 סדור שם הבה"ג עם"י ותקנתי הוממתי עדץ( שם. בבה"נ והובא : י"ט מגילהונד4(

 בשננה4 או בזדון בפדדם שנשמם ג"נ ונראה י"מ, צד ובטה"וו שמ"ב.. יש"מ,"'.שמ"א, ~ט%"נ4מימן
 ד ערכין ב'. מגילהעף(



 ז"ל לרש"י המרדםספררנב

 מקרא לשמוע ובאין- עבורתן מבטלין כולן במעמדם וישראל בדוכנןפלויימ
 מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי בית של ממכו מיכןמגילה.
 להא רב ליה והש עוברא הוה בעשרה. בזמנה שלא בין בזמנה ביןאמר אמי ורב בעשרה, בזמנה שלח ביהיד, בזמנו מגילה רב ר מ א כז( :מגילה
 ולפון, ואת פרשנדתא את קורא וא שה וכ אמי: כרב והילכתא אסי,דרב
 בהם. יפסיק ורפא אהרז בנשימה לקרותם הייב -המדתא בן המן בניעשרת
 בנשימה למימרינהו צריך ועשרת המן בני עשרת יפו דמן זירא ר' כמ(דאמר
 ארוך שיהא ך י ף צ ו : הדא בשעה נשמתייוו נפקי כולהו טעמא מאיאהת.

 בזקיפא. למימרזהה צר~ך זירא ר' אמר יונה ר' כל( ראמר ויזתא, שלו'
 ומשתה שמהה יומף רב י נ ת פ( : איזדקיפו זקיפא בהד רכולהו טעמאמאי
 שאמור טוב ויום בתענית, . שאסור משתה בהמפר שאמור שמהה טוב,.ויום

 מלאכה עליהם קיבלו ותענית המפר אמר דרבא בריה רבה מלאכה.בעשיית
 ולבמוף טוב, ויום ומשתה שמהדה פ"( כתיב דמעיקרא עליהם קיבלו9א
 קיבלו לא טוב דיום כתיב, לא טוב יום ואילו ושמהה, טשתה. ימי פ3(כתיב
 למיעב]ד[ נהיגי רלא א ת וכ ד ו טד( : כתיב( ושמהה משתה ימיטעמא, מאי הובתו, ידי יצא רמא בלילה שאכלוה פורים ת. ד ו ע מ ו טג( :עליהם

 הזיה דרב . פו( בהרייהו. . רבטול אלא ליעביר לא פמ( בפויי]ם[מלנא[כה
 כיתניה. צמה , ולא ולייטה בפו-ייה במיא כיתנא דשיי טן( גבראולההוא[
 עלייהו קיבלו לא מלאכה בעשיית אסור שהוא מ,וב, יוופ, מיכדיואטר,ינ,ו,
 ולטייה. אימור, בהן נהגו ואהרים המותרים רברים ממ( משום לטייה.ואמאי
 שמן רב אמר מל יוה, טנטלינן ולא היא מילתא לאימורה דמנהגאומנלן
 רזטוש ואל אביך מומר בני שמע 5( קרא אמר יוהנן ר' אמר אבאבר

 אמך.תוית
 צבור וקרמו *5"( בשבת, בא]הר[ פורים ואירע היה ה ש ע מ 5"(.

 ולילך לרכוב אשה ]ובאתה רבר, עמא דהכי השברז, שלפני בה'להתענות
 היום ותאכל וממהר ש)י(]רז[תענה אפשר אמ לרבי[ ושאלה השלטונה,אהר
 קבוע, צבור תענית זה ש~י,ן פ]ין ע]ל[ א]ף[ רבי ואומר -דהדרך, טורהמפני
 העם. ]ש[נהגו בעלמא מנהגא אלא מופרים מרברי ולא[ תורה ]מדברילא

-  "רב הגל ויטם ט"ז: מנילה זנוץ( שם. ובהערותינו לעיל ועיין בבה"נ. והובא ה'. מנילהעד(-
 יוהנן"1 "ר' הני' ושמ : ט"ז מגילה עןט( ימו"1 דמן אבא "ר' ורא"ש וברי"ף ימו"1 דמןאדא
 בה"ג כ8ג( כ"ב. ט', אסתר פ8כ( י"ט. ט' אסתר נ8~י( שמ. בבה"ג והובא : ה' מגילה8%(
 ר"י. צד ובמה"וו( שמ"ג - מימן רש"י' במדור ומובא שם. בה"ג לשון הוא פ8ר( ז': מנילהשמ
 מנילה כ8ן( שם, במד"ר לתקן ויש בהדייהו". נבטיל אלא טלאכה יהיד נעבר "לא בבה"גנ5ה(
 שם. - בבה-ג וכן. פשתן. זורע כיתנא שדי ומירש"י כיתנא" "שדי שלפנינו בגמרא פן(ה':

 שורין מלשון שהוא משטע המרדם ומדברי כיתנא"1 ,זרע ובמד"ר ובמה"וו ויקהל.~9בשאילתות
 כיתניה. צהה ולא מאי צ"ב אך במימ. כיתנא שורה שהיה והכוונה במיא טלת והוסיףבדהל"ל
 נשאילת רי"ב הגאון והעיר ויקהל, מ' שאילתות עיין פפן( נ': פסחים%אדז(

. 
 סימן שלומ

 א', משלי פנ( : צ"נ וחולין י נ' ימפהים וציין מקומו, ידעתי ולא וכו, מדלי גאון "הוטיףע"ד

 קצ"ד. מימן השלם הלקט וש~י ר"י, צד ובמה"וו שמ"ה סימן רש"י במדור הובא פנא(ח'.
 ז"ל הר"ש אל שאלה השובת הביא כ"ו סימן מגילה ה' חיימ ארחות ועיין פיהמ. על9תקנתי
 : כ"ז תענית *(בא( שלפנינו. לתשובה וכוון9נו'



רננ ז"ל לרש"י המרדמטפר

 ימים. ג' התענה בפטח ]בשושן[ טררכי שנתענה תענייות אותםשהרי
 פמה של ראשון 'יום שעבר 5ג( ר]ב[ ואומר מרדכי. ויעבור 5נ(רכת]י[כי
 היים לאו בקרא, דכתב וזעקתם הצומות דברי 5ה( משום ואי 5ד(בתענית.
 אנו דמה איכא, לדורות ועקה מאי וזעקתם כן דאם לדורות, צוםקבלת
 ונעשימ נוכרים כרכת]יב[ ועשייה זלירה אלא לנו אין אסתר בשבילוועקים
 ו~שים המגילה קריאת ו"יינו'- וה. עמ וה למפר ימים אותם נזכרימ.כלומר
וועקתם. הצומות דברי כן אם ועקה, וו אין הדברים והזכרת ושמחה, משתהימי

 בימי עליהן שעברו והצרות וזעקתם הצומות, דכרי על קאטר הכי
 התיר לא מקום טכר לנמים. וכר לדויות פורים עליהם היהודים קיבלוהמן
 5(4 תתגודדו, לא 15( ראמרינן הצבור, מן עצמו פורש שיהא לעולםלארם
 מתענק שהן פ]ין ע]ל[ שא]ף[ הפרושים מן ויש אגודות. אגודות תעשולא
 שכר לפורים, התענית לממוך כדי בששי . ומתענין חוזרין בחמישי הצבורעמ
 ור]בין ש]בת[. בע]רב[. ]אותו[ יעשה בשבת לו אפשר ואי הואיל דינו,הוא
 חלא ]אינו[ עצטו הוא ]הולך[, )ילך( בחושך והכמיל ]עליהם[ )עליו,קורא
 בכך. דיו בחמישי רבימ שהרגילו כיון התורה, מן]כקביע[ )בקבוע* הוא - כאלו במקומו ]לעשות[ מהמיר ווה לדבר, זכר שעושיןמנהג

 יצהק רבי]נו[ בן יהודה ר' לי אמר הגאונים, פ]י[רשו וץה5ח(
 '.במפר קורא היה הכנמת מבית שיצא לאהר אביו של טנהגו היה כךנ"ע,
 ומטתיף אחר מתחיל אלא הפמוק במייום ממיים היה ולא הטג]י[להאת
 הנין וני. ק(. עשרת: ויזתא ואת איש מאות חמש 5ל( לדבר, וראיה'5ח(

 המחרת יום של טוב יום משום בערב בתהנונים כמיפול שלא אמתרבתענית
 ליפול שלא .באדר בט"ו במגנצא ונוהגין פורים. של שני טוב בי~םולא

 המקופיז כרכין של טוב יום משום וערבית שהיית ]בתחנונים[)בתהינות(
 אומר]י[מ ק"( המגילה: את באדף שקוריובט"ו נון בן יהושע מימותחומה

 שבהי אותה בתוך להיות ]פורים[ כשהל שבת במוצאי נועם ויהיבמגנצא
 באנחדו להיות חלו אם אבל שבתוח. מוצאי כל בדרך בו', או בה' אובג'

 ואתה ]מיד[ מתחיל המנירה לאחר אלא נועם, ויהי אומר]ים[ איןבשבת
 _קדוש, ואתה אמ כי לציון ובא אומרים שאין שבתות מוצאי בשאר כמוקדוש

 שב4 ועיין 2בןש( ג'. פרק מרדר"א ועיין שמ. ופייש"י ט"ו* מגייה צג( י"ז* ד' אסתרצב(
 אלא פירושו, זה אין כתוב וזעקתפ הצומות דברי לומר אדמ נמש "ואם הגי' השלכםלקט
 אצל רק למנינו כגי' רש"י ובסדור וכו'". שעברו והצרות והזעקות הצומות דברי על פירושוכך

 ועיק וכו'". הצומות דברי על קאמר הכי אלא זועקים אנו "מה כתיב וכו' זעקה טאימלות
 מובא 2בדץ( י"ג: יבמות 2בן( א'. י"ד, דברים 2בר( ל"א4 ט', אפתר 2בוץ( שינויים. באייהמה"וו

 הקורא מצאתי זצ"ל שלמה רבינו "ובשם קצ"ה מימן השלם הלקם ושבלי נ"ו טימןבמעה"ג
 מנהג וכן באמצעו בין ממוק בתחילת בין רוצה שהוא בכ"מ להפסיק רשאי בצבור המגילהאת
 מנהמ היה כך זצ"ל יצהק רבינו בן יהודה רבינו לי ואמר שבבבל. רבינו ובבית הישיבותבשתי
 דלא קטן, כוכב כאן הציג ווארשוי בדמום המו"ל '2בףץ( בפרדם. למנינו שהכר ונראהוכו'",
 ועיק יה. אחר והמתין אהת בניטיטה אהריו פמוק ותהלת מסוק סוף שקרא והיא, כוונתו,הבין
 מנילה עיין אהת בנשימה לומר דצריך זה מקרא לדבר דראיה כוונתו, (במן( תר"צ. או"חב"י
 שמו הגאונים מעשה מא( קצ"ד. מימן השלם הלקט ושבלי שם הגאונים מעשה ק( :ט"ז

 שם, מי על ותקנתי קצ"ט. ה,טלם הלקטושללי



 ז"ל לרש"י המרדםממררנד

 הפמוק[ זה ]כתוב עזבתני למה אלי אלי קנ( )כתב( אמתר של במזמורועור
 אבל אסתר. נם מעשה לאח* קדוש ואתה לומר צרלך להכי קדוש.ואתה
 מתח'לין לעולםביום

 לאח-

 מדר ]וכל זאת ואני "קכ( לציוז וכיא מג]י[לה
 ובא א,מרים אין שבת במוצאיקדוי?ה.

 ]מתחילין[ אלא זאת[ . ואני לציוי
 פורימן כשחל השבוע ימות שאר אבל מרוש, מואתה אמתר מגלתל-אחר
 לאחר קרוש ואתה. זאת, ואני לציון, ובא אומ]רים[ פורים בלילאפי]לח
 להיות שהלו פורים 'הורה, שלמה רבי]נו[ אבל קג( בשחרית. כמומג]1[לה
 שבת במוצאי להיות באב ט' חל אם אבל נועמן ויהי אומר]ין[ ינבתבמוצאי
 קריש ישלים מתי לאומר]ו[ יכול האיך. תימה, לי ויש נועם. ויהי אומר]ים[אין
 כשחל צרקתך אומרי]מ[ ואין נועם. ויהי לאחי או נועם[ ]ויהי קודםאם

 ימות בשאר ]להיות[ פורים חל שאם כשם ש]בת[ במ]וצאי[ להיותפוריס
 טוב יום משום אמתר בתענית לערב בתחנונים נופלין ]אין קך(השכוע*

 במוצאי חדש ראש שחל בשבת צדקתך אומרים שאין כשם וענד מחרת.של
 מבערב, בתהנונים אומרים עץאין לפי פשבת להיות שחל שכן וכלשבת
 נמידכי

 מברכין בליל מג]י[רה קו( לפני כשמברכין קס( שנא[: לא הכא'
 באייטפירא נדנהג כך כף( טוזר: ולא מ"ל מ21רנמן ולכהתר)כהמד.]מנץ,

 ממחץ שאין צבור לצורך ~טלע הכנמ]ה[ מכית לצא הקהל מבניכ~טאהד
 מתפלל ואפי]לו[ היוצא, שיחזור עד ברכו עם להזן שבת בליל ולהמתיןלישב
 הכנמת בית[ ]בפני)מפני(

. 
 מג]י[רה למקרא ואפי]לו[ תורה למפר ואפילו 4קן(

 ]ה[צבור כבור. מפני בצבור תורה מפר גוללין אין קמ( ]חכמים[ אמרושהרי
 הכמים חשו מקומות ובהרבה צבור כבור מפני לצבור לעכב ש]כן[וכ]ל[

 ר' ב ר ה ר מ א ד ו ע ו קז( : צבור טורח ועל צבור כבוד עלוההמירו
 יצא, ומרדכי יהורי, איש אחר בפה ]לומר[ צבור שנהגו מה ום מ י ינ לק

 אלא . מנהג, ואינו חובה אינו מג]י[לה מקרא בשעת היהודי, מרדכי כיוגם,
 .מנהג מדות עשרה שלש חקרא אבל קי( הוא, התינוקות ]שמהת[)שמירת(

 והן רחמים, ]ו[רברי הוא וריצוי הינון דברי שהן לפי היא, ותורה הוא,כשר
 שיתגלגלו כדי הציבור כופלין לפ4כד ריקם, הוזרות מידותשאין עשרה יטלשדן

 וררך יהיר. משל היא מקובלת ציבור של ותחונתן שתפילתן רהמים,עלינו
 כך ואחר הי, שיאמרן עד ]ושותק[ המקרא ראש מתחיל. צבור ששליחד:וא
 לצבור ]ל[רמן אלא ואינו יותר רחמיו שיהגלגלו כדי ולכפול וגו]מרו[חוזר

 ]ומלהה[ לומר ניהגנן וכן ולשתוק* בו להתחיל שחובף מפני ולאלאומרו

 קדוש"י מואתה וכו' זאת "ואני המלות סגר ווארשוי בדמום המו"ל %כהב2( ד'. כ"ב, תהליםטב(
 שכתבנו מה עיין רג( זה. .כל חסר שם ובשל"ה שם. במעה"ג שכתב מה עפ"י תקנתיואני

 מעשה מףן( שמ. הגאונימ המעשה מי על תקנתי מד4( המרדס. סידר מי בהמרק,במבוא
 ואני יותר". ולא מ"מ מברכין זמנו למנ4 "כשמברכין הגיה ווארשוי בדפום 3הן( שם.הגאונים
 המו"ל *מן( עמי"ש. והתיקונים שם. הגאונים מעשה קי( שם. הגאונים מעשה פי עלתקנתי
 4מה. עולה שתקנתי מה ולמי לו. מובן שבלתי יהורות קמן כוכב כאן הציג ווארשויבדפום
 שד"מ סימן רים"י ובסדור רש"י שמ על רמ"ה סימן ר"י צד במה"וו מובא מפ( ע'. יומאקדו(
 מגילה. מה' מ"א הנ"מ ועיין פיהם. על. והת'קונים שמי ובמעה"נ ר' סימן ה'טלם הלקטושבלי
 תקם"ו מימן במ"א ומובא ר"ן סימן בם"ח עיין קף( תר"צ. מימן או"ה ובהנ"דה בד"מהובא
 .סק"ב.



רנה ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 של ו ג ה נ מ כך ו קי"( גומררז: וציבור ציבור שליח שמתהילבמליחות
 לעכרים נותן אינו בפורים לאביונים יתמת כשטחלק הזקן קלוניטוםרב'נו

 ומראה העניים את גוזל זה הרי לעבד פרופה הנותן ]אומר[ כן כיולשפהות
 ולפי ישראל. באביוני הנאמרים לאביונים ומתנות מקיים ]הואן כאלובעצמו

 ישראל של פתחיהן על תרנוקות לשלוח המתביישים עניים הרגילושמתחילה
 תינוקות. לצורך שלא יקי"( ]אףן ומניקות גוים לשפחות אף לתתזנהגו
 צרור, לים הזויק טוב-ממנו ר'ן אומר זה ובדבר בדבר. ]היתר[ נוהג אינוו-,

 הרביתי וכמף קיכ( כן, העושה עליו וקורא לגוים. את היום שמתנותשמראה
 לישראל[ ,]וא ב]רודן הק]דוש[ נתן זהב שהרבה לבעל' עשו וזהב ]לה[)לך(
 לאדם משל הזהב. נזמי הענלופרקו מעשה להן בא המשכן. לעבודת.והביאו
 וקיבלן. גוים אורחי באו ומיבלן ישראל אורהי באו אורחים, מקבלשהיה
 בכך. ]ודרכון )בידו( הוא שוטה עליו שאומר]ימן הראשונות אתא*כד

 *ץ1%* 1ץ"תיליף*%ליך*ך.

 המפטיר שלישי שקרא לאהר באב בט' קדיש מגנצא ב אומר"(
 כך ואחר בקינורן, ומר,חיל לארון, תורה מפר מניח ובחזירתו ביוצר,בתורה
 במוצאי כשח]ל[ באב ט' יל ובל "נ( קדוש: וא"ה לציון ובא נ(תהילדה
 ט' במוצאי אבל הדעת. בחונן הבדל]ה[ אם כי כלוכם הבדיר[ו כ[אשבת
 שלמה רבינו אבל מאורות. ובלא בשמים בלא בלבר הכומ על הבדילובאב
 מאויי בורא מברך היה שבת במוצאי להיות שחל ב]אב[ בט' נוהגהיה
 למוצאי התעניר! לאחי עד מבדיר[ין. שאין 6]י[ ע]ל[ א]ף[ בלילה,דאש
 ומיד יום,. מבעוד ושתו ' אכלו שכבר מבדילין אין שבת רלמוצאי ראשון.יום

 ואין לטעום, )ל(יכול שאינו לפי להבדיל יכול ואיננו[ התעניר! חלהבשההשיך
 הבערה כגון במלאכה מותר הוא לטה תאמר ואם הכום. עו[ אלאמבדילין
 אינו בשמים אבל בתפילה, שהבדיל כגון באב, בתשעהה דמותרתובישול
 ועל האוה על יברך ואלמתי יקור!יאל, בר' משה מר' ויצאלתי : לברךצריך

 עע* למררן צריך ד( אומרים, שחכמים פי ע]ל[ א]ף[ שבת במוצאי שתיהםעל לברה אפשר ג( והשיב הכומ. על[ מבריכ[ין כשאין ב]אב[ ט' בלילדבשמימ
 או שבת במוצאי להיות שחל באב ' ט ם( : שאני[ הדחק ]בשעתדכומ,
 במעודה- למעריב, מנחדה בין י"ל יהודה בר' יצחק ר' הגדול רבינובשבת,

 מגילה מהלכות מ"ב מוף ובהג"מ שמ"ו, סימן רש"י וכסדור רי"א צד במח"וו מיבאכה"א(
 ר"ב סימן הלקמ ובשבלי כ"ו. סימן מגילה מנהינ ועיין וכו'", רש"י למני אחד תלמיד"כתב

 במסנרת* "שלא" תיבת סגר ווארשוי בדמום המו"ל "קיא( עפי"ש, ותקנתי מ"ו צדובמעה"ג
 י', ב', הושע קיבכ( שם, רש"י טדור פי עליתקנתי

 סימן וברקה אחרינא. מנוטחא באב מ' ענין פרדם וליקוטי מ"מ סימן הגאונים במעשייא(
 יציון ובא ימנצה "תהיה שם ברקה בן( עמי"ש. התיקונים ועשיתי המאטר כל מובא שי"ב'טי"א
 מימ* השלם לקם ושבלי תי"ד סימן רש"י וסדור רם"ז מימן במה"וו נם עיין *פן(וכוש,
 סימן ריש הלקמ בשבלי גם מובא ןץ( נ"ד. פסהים ד( רבי". ממי "והשיב במעה"ג ג(רם"ה.
 הנאונים, בדברי כן שטצאום"י



 ז"ל לרש"י הפרדממפררנו

 לארץ, ויושב חולץ ברכו וכשאומ]ר[ השבת, כבוד מפני הכנמת לביתנעוום וה]ו[לך שבתות, כבשאר השולחן על ומימב כיכרות שתי על בוצעהמפמיק,
 יקותיאל בר משה ר' אבל ו( בשר. אוכל היה לא התענית עד חודשומראש
 שתי על ת( מברך אין המפמקת במעורה כי מאביו ומקובל באישפיראנוקג

 *ק( השולחן. עי מימב אם כי והחליצני רצה ולא נחמיני אומר ואיןכיכרות
 )רחמימ ח( הן באב ט' עד בתמוז שמי"ז שבועות ג' מעדיה רב ליואמר

 2 *ח( מבשר להתענות שבועים/,שצריך ג' שהתענה כדניאל[ ]רמוזים_כהניאל[
 קדיש מסיימין שברע במוצאי במגנצא בשבת להיות באב ט' ל ח ש כל(
 קדוש, בואתה מתחילין אבל נועם, ויהי אומ]רים[ ואין בקימת ומתחיליןכולו
 מפני .במועדימט י( ולא ביוצר לא ברעחנונים נפלו לא באב בט' ולעולםוכו'.
 ולאחר ענינו אומר]ים[ אבל מוער. עלי קרא י"( שנ]אמר[ מועד,שקרוי
 אמיפם,. אמף ומפטירין ובה', בב' כמו קריש אומר ת]ורה[ ]ב[ם]פר[וטקורין
 בידים. ולא ימים בשאר כמו עץ מנרל על וקויין לאיון תורה מפרומכנימין

 ובא אלא למנצח אומר]ים[ ואין . תהילה, כך ואחר בקינורע ומרעחיליןי3(
 בלילה. ולא ביום כ[א בריתי זאת ואני אומ]רים[ ואין ]ו[כו'. קרוש ואתהלציון
 בא]"ד[ לדהיות באב ט' תענית כשחל בשבת במנהה צדקתך אמרו ולאיי3(

 בלבר. במנחה ירושלים בבונה נחם ואמרו ומנהה, ביוצר ענינו והתפללובשבת.
 בשחרית בין בערבית בין באב ט' בלילי שבת מוצאי שאינו השנה ימותובשאר
 ביום לא בריתי זאת ואני אומר ואין קדוש, .ואתה לציון ובאאומר
 כתונת אלא כמות החליפו לא ישעיהו חזון של ושבת בלילה.ולא

 לבדה-
 רבי שהיה ושמעתי יד( חלוקים. יג( החליפו העם ליתר יומף ר' אבללבשו,
 פימוק,, בלי הליי[ה יום ועשירי תשיעי ימים שני שמתענין אדם בני ישועור באבי תשעה במוצאי בשר ]לאכולן )אוכל( שלא ימיו כל נוהג משה .*'ד(
 בתלמוד לו( ראייד ]מצאו[ כי אוכליןן אין ובלילה בוקר עד שמתעניןייש

 עשר- משבעה רוחח היה שלא משה ברבי יצחק רבינו על ושמעתיירושלמי.
 בשבת. באושפירא ראיתי מנדהג ]וזו ין( )בתוכה( לן( באב. ט' עדבתמוז
 אוככ[ין אינו המפמקת במעודה באב[ ט' בערב .או באב בט' .להיותשחל
 שבת, כבוד משום השלהן עכ[ ויושבין ופירות ביצים אם כי עיקר כלבשר
 צר. לחם אם כי אוכלין אין ופירות ביצים אפילו החוכ[ ימורע בשאראבל

 באב"י ם' עד וכו' משולם ר' שהיה "ושמעתי דלקטן המאמר לזה קודם איתא בטעה"גו(
 גאון", מעדיה רב בשם זאת הביא רמ"ג מי' ביטבל"ה ין( ביימון", מברך "אין איתא ברקחן(
 וכו'4 במ3נצא "ואומר אה"ז: שהביא הפרדם ליקומי עיין *דץ( הנ"ל. הממרים עם"י תקנתיח(

 ווארשוי דפומ המו"ל י( מגגצא. מנהגות בשם רם"ז מימן בשבל"ה 3מ מובא פן( לקמן,עיין
 איכה. י*ש( "במערב", ורקה מרדם וליקומי ובטעה"ג "במנחה". תהתיו ותקן "נמועדים" טלותמנר
 הלכות. ח"ם ובארהות רם"ו מימן .ריש ומה"וו רם"מ םימן הלקמ שבלי 3ם עיין יבנ( י"מ,'א',
 *ין2( כ'. מיטןת"ב

 ברק"
 וכו'", חזון של "ושבת ומתהיל בלילה, עד מבלילה נשממ שם

 מלות עד מכאן יף( קמצות". יההלימו ונמעח"ג קמיזות". ההליפו "במניין : שם ברקחיב(
 משולם", "רבינו הפרדם בליקומי *יך( רע"ד. סימן שבל"ה גם ועיין ברקה, ליתא באנ""ם'
 מי על תקנתי יז( הנקל, -נססרים בתוכה- לתיבת ליתא כמז( ה"ו. פ"ד, תענית ייישימיכשו(

 גם ועיין המפםקת". בםעודת "בשבת תיקן ווארשוי דפום והמו"ל שם. ורקח פרדםהליקומי
 וכו'. שאילות אילו עד מכאן חמר ובמעה"3 רם"ו. מימן ריששבל"ה



רנן ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 )לומר( צדקתך ]לומי[ ונוהגין לכיריכו. תמר בין כאבל ךושב להץיטים
 מחמרים. כולו כי אחריהם להרהר ואךן כך שעשו בעיני פליאה והיהבמנחה*
 וקצת הכנמת[, לבית יחף נכנמ להחמיר ]הרוצה הכנמת לביתוכשבאימ
 רעולם צבור ושליח במנעליהם, נכנמין שבת כבוד משום ד:משמריםהרבנים
 חולצין דהעם כל ושאר ]תפלה[. טירוף משום ברכו לומר יחף כשהואורד
 מקדישין וכשמר,פללין שבת, כבוד משום אבילות מקבר[ין שאין ברכולאחר
 ]אל[אן )אבל( נועם, ויד:י אומר]ינם[ ואינם תפירתם, לאחר קרישבשילום
 ואתה אומ"]ים[ איכה השלמת ולאחר כאביליכם. ראלתר ישבה איכד:מתחילין
 להיות[ באב תשעה חר[ ר[א אפילו שבת שבמוצאי לפי שבת, הבמוצאיקדוש
 אבל כן* כמו עתה וגם קרוש. ואתה אלא לציון ובא אומרים איןברהוכה
 במננצא. ]שאומר[ כמו לציון, ובא בלילה אומר]ימ[ ההוי ימות בשאר חלאכמ
 בךל באב ט' בליל לציון ובא לומר שצריך ואומר חולק אליקיכמ ר'אבל

 )ו(יהביא ולבקש רומר צריך קינות דלאהר משום בחול, ובין שבתבמוצאי
 אהנכם קרושה מדר וכ[אהר מאנילות. להוציאנו במהרה בימינומשיח

 בשחרית וכן משלימין, קינות קודם אבל צלותהון תתקבל קדישמשלימין
 רכתיב ]משום דבר, של ומעמו קדיש, משלימין אינן קינות לאהר כןכמו

 היומ באותו שסחם ועפיר[ר,י, ]שתכמן )מתם( ואשוע אזעק כי גכם יח(בקינות1'
 לתחינה. נופלין וא"ן לנחמיני. תאיצו אל '%ח( שנ]אמר1 אביות. מרובתפיתינו
 לאחר בבקר ומקדישין בשבת. בחמישי ]אפילו1 )לא( אפים ארה אומריםואין

 המפורש, שם בו שאין ]ש1בתורה דבור כל לך שאין לשי תורה. מפרקריאת
 שאין ולפי .השם. אותו על להקדיש צריך לפיכך יודעים, אנו שאין]מה1
 חז)י(ר]תן לאחי שלאלתר בשבת מנחה כ]ב1שאר לאלתר עכשיו להקרישיכול
 ולא ]תהלה1 )ר:חלה( ל'א בנתיים פימוק שום בלא מק'דישים תורדהמפר
 לאהר אלא קריש אומרים שאין עכשיו אבל להתפלל. כשעומרין דברשום
 מייום ולאחר ראלתר פסוקין ]ל[אחר קדושה אומר להכי קהושה, ומדרקינות
 משום למנצח( זאת )ואני יט( למנצח ולא לציון ובא אומר בשהריתקינות
 באותו אומרימ[ שא]י[נו לפי אומר]ימ[ אין כן כמו זאת ואני מוער.דקרוי
 קגנותד מפיך ימושו לא ]וממתברא[ )ומימתכרה( קינות, אמ1 כי ]תחנונים 1יט(יום
 ד:' ונחם ענינו מתפליים אם כי בתחנונים נופל]יבם1 אין ולערב אומר]יכם1. איןלכן

 ושאלתי כ( "יל(. הכנמת בבית יותר ולא . המבדיל הכומ על ומבדיליןאלהינו,
 כשקיבל]נ1ו ראשון בליר ערבית בתפלת ענינו להזכיר צריך אם יקראני

 בתענית, כ[ן אלא רהענירה קרוי שאין ר[פי צריך אין והשיבו]ני[התענית.
 במוצאי אפי]לו[ קולו מגביה אינו באב ט' בליל צבור ושליח .לן. לאועדיין
 מגבידהין אינן .ולמחר בשבת, או בשבת בא]חד[ להיות באב %' כשחלשבת
 הרבנים ~ן יש אבל כאבכ[ים בלחש אם כי רזמרה[ פמוק]י לומרקול]ן1

 **כ4 למנצה בשחרירן רההלה *כ( לאחר לומר שמצריכין בדברשחולקין

 יטם. מרדם ליקומי עפ"י התיבות אלו כנרתי יכ8( ר'. כ"ב, ישעיה 1יח( ח'. נ', איכהיה(
 כאן, מובא הפרדם בליקומי 11יכן( מעורבב. קצת הלשון וברקה שם לק"מ עם"' תקנת'1יב2(
 העניין* בסוף לקמן. לפנינו במרדם ומובא משה. ויהל עד וכו' עננו במ"ב לומר צר"ךויחיד

 עתמלה". בלק"פ *כ( שם. ורקח מרדם בליקומי מובא כ( "ב'הכ"נ"(. תיבת ליתא)וברקח
 וכו'". וקדיש לציון "ובא ברקה**כנ(



 ז"ל לרש"י המרדםספררנח

 אכמא נורהג אינו אבילות שעיקר שלהן וטעם צלותהון, תתקבלואומר]ימ[
 )ב(]כ[כולו. היום קצרז ולמחר יותר. ולא בלילה רוני קומי כ"( שנ]אמר[בלילה.

 ומברך 4"כ"( ישב, בדד אלא באב ט' בליל בשבת 'כ"( מזמן אין משולםר'
 יצחק. רבינו וכןלעצמו,

 מרומי קלונימומ רבינו מן יקר אני שאלתי ות יל שא אילוכ3(
 חודש -אש קודכמ אם באב. ט' קודם מלרחוץ למננו[ע ארם חייב מהיכןנ"ע
 למנוע אדכמ חייב והשיב עצ"ו, חודש בראש ]אוכג(

 חודש, מראש מלרחוץ.
 אבל ושבתה, חדשה חגה כד( שנאמר משום אמור, עצמו חודשובראש
 תי שאל ועוד 4כד( לרחוץ: ]מותר[ )צריך( ביום בו חודש ראשקודכם
 ב' או אהד יומ אפילו ימיכם, ל' שישלימו כה( מינן לבר אבל יזדמן-אם
 להיות ב]אב[ ט' שחל שבת באותה לאלתר, חודש[ ראש לאחר אוימים,

 ]באב[* ט' לאהר עד להמתין לו יש אם או בזמנו לרחוץ מותר אכםבתוכה,.
 עד לרחוץ אמור לאיתר הודש ראש לאחר דבר מוף לו נזדמן אםוהשיב,
 ודמייא אלהינו. בית שהיב מזו, גדולה אבילורז לך שאין ב]אב[, ט'שיעבור

 זה אביכ[יו תכמוהו כו( דתניא אבל, לגבי תענייות בממכת רבנן כדאמרילן..
 בהמין אעשמא במים, כמותו ומכבמ בתער מיקל שערו הכביד אם זה,.אחר
 תשעה כז( עד ב-חיצה ואמור ד)א(מי אביו~יו כתכפוהו נמי והכאאמור.
 קודם מטומאתה לרהוץ נידה לאשה יןדמן אם תי שאל ועוד 'כז(באב:

 שיזדמן נדה אשה לגבי והשיב, לאו. ואם ברהיצה מורז-ת אם ב]אב[,ט'
 כמ פושרין ידי על לרחוץ מותרת מטומאתרה ]ה[ימ4ם באילו ליהוץלה

 מתעמקת שהיא לרחוץ מורזרת ]נמי[ לה יזדמן אם %כמ( מקוה, במיוליטהר
 דאמ-ו ההוא כי לרה, הקילו ]ורבייה, כל( פרייה משומ לבעלה, עצמהלטדהר
 מבניינו יותר[ ה]וא ב]רוך[ הק]דוש[ לפני ו-בייה[ פרייה נרולה ל(הכמים,
 בביתו. חדשים ]ו[שנים בלבנון יהיו חודש ל"( שנאמי המקדש, ביתשל
 ט' קודם ]אבל בלבד, ב]אב[ ]ב[ט' אם כי המטה בתשמיש אמור שאינו.ועוד
שהל. בשבת ומנהונ שברומי ברבותינו מנהג איך ' ת ל א ש ר ו ע ו ל3( מותר[.,באב

 בסעודה בשר בשברז אוכלין אם בשבת, בא]הד[ אר בתוכה, באל ט'
 השנה ימות כבשאר ולישב משולחנו לשנות צירה ואנם יין, ושותיןהמפמקת

 הגאונים מתי-ין בשבת בא]הד[ או בשבת הל אבם והו*ה והשיב לאו.או

 %%כא)( טעות, והיא באב" בט' המזון ברכת מזמן "אינו נוקה *יא( י"ט, מ, איכהכא(
 פימן השלם הלקט שבלי שם. מרדם ובליקומי מ"ט מימן במעה"ג מובא כננ( "ומןמן",ברקה
 על קטן .כוכב הציג ווארשא בדפום המו"ל כננ( מיהם, על והתיקונים שי"ב מימן ורקהרם"ד
 דנשמט נראה הנ"ל הםפרים עם"י שתקנתי מה ולפי לו, מיבן בלתי כי להורות "לאלתר",תיבת
 משובש הלשון במעה"ג 1כנך( י"א. ב', הויטע כך( הדש, לראש הד'ט ראש ממלותכאן
 כן( י"ג, תענית כן( למולו", "שיש במעה"ג כנלץ( ול"מ, רקה עפ"י תקנתי ואני לתקן.ו"ט

 מובא %ככן( שם, ברקה היא וכן באב", השעה אהר "עד .'טם ר:יקן הגאונים מעשה פמרהמו"ל
 הערת עיין מקוה" במי "לרהוין שם במעה"ג כלק( גאון, האי רב ממר שי"אלו גיאיה ביי"יןגם

 ו*בייה מתיבת נשמט כנפט( וכו'", לטהר מתעמקת "אם ברקה "כנדץ( רפ"ט, אות שםהמו"ל
 כ"ה* ה'1 א'1 מלכים לא( ה"ז, מלה, כתובות ירושלמי ל( הנ"ל, ספרים עמ"י והקנתילרבייה,
 סיהם על והתיקונים רם"י, מימן השלם לקט יבשבלי 'טם* יבמעה"ג בלק"פ מובאלב(
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 ועונג, ]ה1שבת כבוד משום יין לשתות וגם המפמקת במעודה בשר יאכוללג(
 שלא נפש בדאברן לישב לו שיש ובלבד בשבת, ]מ1שולחנו לשנות צריךואין

 אוכל בשבת להיות שחל ב]אב1 ט' תעניות, בממכת לד( כדאמר בשמחה,כ[נהוג
 לא רבנן, דאמור דהא בשעתו, )קמיירו( לה( שלמה כמעודת אפילו שולחנועל
 שאוכיין קמרירי שבת בטעודת תאמר שאמ הטפמקה, במעודה אלא מיייי.ןקא1
קודם

 שש-
 ט' ערב ]להיות1 הל אפי]לו1 דהא כן, לומר צריך מה שעות,

 משש אבל ייז1, ישתה ]ולא בשר, יאכל ו(א המפמקת במעודה בחול,ב]אב1
 שנא. לא אלא בשבת, ש]כן1 וכ]ל1 בישרא למיכל דשרי מותר ולמטהשעות
 ימעודת להפמיק שהייב בפירוש לו( גרולות 'בהלכות מצאתי יקר אני.אבל
 אבל יין, ישתה ולא בשר יאכל שלא בשבת ולמעלה שעות משש ב]אב[מ'

 ]אפילו1 מגיתו ויין מלוח בשר ]ולאכל[ )אבי( 'לו( מותר, שעות ששקודם.
 שבתות כשאר תורה מפר קריאת קודם למנחה ב]אב1 בט' לציון ובאיומר צריך אכם שאלרןי ועוד שירצה: מה יחמיר והמחמיר מותר. היוםכל

 קינות לאחר ב]אב[ ט' ליל .ודהשיב, זאת. ואני )עם( אומר אם מנחה,בתפלת
 היומ ואותו לח( מפיך, ימושו לא ל(( שנאמר משום בריתי זאת ואנןיא אנל לומר, צריך כן כמו ביטחרית וגם קדוש, ואתה לציון ובא לומרצריך
 מנהג ]שיש[ כן אמר אבל לומר, צריך לא והילכך בתורה, לקרותאמדר
 ת]ורה[ מ]פר1 קריאת קורם ב]אב[ ט' ]של[ ערב ]ל1עת )של( ש]ב1מנחהברומי
 שבתות כבשאר )ברומי( לל( ברירעי זאת ואני ]וגם1 לציוי ובא לומרצריד

 ציון, אביכ[י את אלהינו ה' נחם המנחה בתפלת לומר שיש לפיבמנהה,
 לא זאת ואני אמר]ו1 שלא לפי ועוד מפיך. ימושו לא זאת, ואני אומררהכי

 שלא בשבתות כמו במנחה לומר ברומא נודהגין ]לכך בש"רית, ולאבערבית
 ברומי, נוהגין כך אומר ועוד ולא,במומף: )ו( בשחרית[ לא~ומרוהו
 ]באב1 ט' כשחל ערבית בתפלר, ש]בת[ במ]וצאי1 המתפלל ציבורשישלח
 -ולהניה רגליו מעכ[ שוקיו בתי את לחלוץ צריך בשבת ובא]חד1בשבת
 יחלוץ ברכו ולאחר במנעלים ברכו יאמר כך ואחר ]בהרויהה *לכ(מנעיים,
 שאם ן נ מכי ר ב ל : לאלתר חבירת)יו(]ה[ את א]חת1 ברגל הרגל מעלמנעלימ1
 ]הכנמת1 בבית נכנם שאין באישפירא ]נוהגימ1 ראירעי כן ב]אב[, בט' אבליארע
 : הקינות שמשלימין עד הקהל עם ויושב נכנמ ולמהר ימחר, עדבלייה

 תענית: מגילת שבטלה יפי נוהגים וכה בתחנונים, נופלי]ן1 ]באב[ ו " ט בו
 ובא שאומר אליקיכם בר' ]שמשון1 )שלמה( בר' שלמה ר' הרב ה ר ו ה ן כו

 ט' בענרב[ השנה ימות בשאר ובין שנבת[ במנוצאי[ בין קינות אהרלציוי
 צריך וענינו "ננ( בשהרית. אפינלו[ זאת ואני אומר אינו למחר וגםבנאב[,

 : כ"ט תענית לן4( תקנ"ב. פימן או"ה בטור ועיין שלום, שר רב בשם קצ"ב סימן ה"פלג(
 עיין לן( הנ"ל. הסמרים בכל ליתא וכן במכנרת. זאת מלדה פנר ווארשוי בדמום המו"ללה(
 הסמר. לסוף ובהערותי רם"י סימן ריש הלקט שבלי ועיין י"ח. סימן ת"ב הל' נדולותהלכות
 כ"א. נ"ט, ישעיה לי( אסור". כולו היום כל מניתו ויין מלוה בשר "אבל ברקחילן(
 ווארשוי ביסום המו"ל לפן( וכו'". צריך אין הילכך קינות, קרינון "ואנן וברקח במעה"גלדץ(
 תקנתי 'כם( ולא-בשחרית". בערבית "לא ברקח מ( הנ"ל: הממרים בכל וליתא זאת. מלהפנר
 רקח.. ועיין עואיו". בטעות ווארשוי בדפום *%כן( שם. ומעה"נ רקהעפ"י



 ז"ל לרש"י המרדםמפררס

 לדיות שאל בנאל פ' ע,רב[ בשר אוכלין -אין ובערבית, בשחריתלומר
 "*ע(1 המפמקת במעודהבשברע
 : ]ובמנאא[ בשחרית באב ]בתשעה[ ענינו במגנצא שאומר י ת ע מ שע"(

 נמצא וכך ענ( : בישיבה ב]אב[ בט' מליחות אומר]ים[ שבבבל שמענוכך
 בת'טוז עשר מז' חמרא שתו דלא דידן נשי הני מר אמר ירושלמי,בתלטוד

 ]שלא[ )שלו( נוהגין שבלותיר הגאונים ויוב הוא.[ מנהנא ב]אב, %'כד
 ב]אב[ %' וערב ]באב[ %י עד אב משנכנם יין .לשתות ולא בשרלאכול
 והגאון עג( לנהוג. בתמוז עשר משבעה שמקדימין מי ויש ומים, במלהפת
 %' ערב אחת ביצה אוכל שהוא עליו שמעתי יהודה[ ]בר על( יצחקר'.

 י ת ע ט שבנאב[)נס(
 י]ום[ט]וב[ טענרכ[ טאבי,תו שעמד שטואל ר' החבר על '

 השבת כל שעשה כמו בביתו טנחה עמו התפללו ולא הכנמת )ב(]ל[ביתוהלך
 ומבטל מפמיק טוב שיום מפני הגאון ]אביו[ )אפייתר( עו( מפי הדבר ו%עםכולה.
 ולהמתפר. ררהוץ ויכול שלשים, גזירת שמבטל וכטם שלשים, וגי]י[רת ז'נזירת
 מבעוד טוב[ יומ ]ערב מאבילותו ועומד י'. גזירת מב%ל כך ט]וב[ן י]ום[ -ענרב[
 הולך ובבוקר ]אצלו[ ומעריב מנחה שמתפלל]י[ן בשבת .ונהגו ען(יום.
 הכנמת.לבית

 בורא בהצין מברך ש]בת[ במ]וצאי להיות שחל ב א ב ה ע תש)כס(
 למוצאי התענית לאחר עד מבדילין שאין פ]י[ ע]ל[ . א]ת[ האש.מאורי
 מבעוד ושתו אכלו כבר שהרי מבדילין, אין שבת )ו(]ד[למוצאי ראשוןיומ
 ל%עום. יכול שאינו לפי להבדיל, יכול ואינו התענית, חל כשהחשיה ומידיומ,
ואין-

 מבדיליי
 ]במלאכא[, .מותר ]הוא[ למה תאמר ואם הכומ. על ]אלא[

 ביתו* ובני בניו בתפלה שהבדיל כגת באב, ב%ן דמותרת ובישול הבערהכגון
 בין וציבור תפילה בשוטע יחיד ענינו לוטר. צ-יך באב ה ע ש ת בעל(

 צריך ב]אב[ בט' והמפ%יר תעניות. משאר ב]אב[ ט' גרע דלא לרופא,נואל
 אביי. כדאמר לאפמורי, רבנן דתקינו כיון %עמא, מאי ולאחריה. , לפניהלברך
 מצאנו לא אמיפם, אמוף ולאפ%ורי בנים תוליד כי למיקרי נהוג האידנאנ(

 תענית. כל וכן ולאחריה לפניה לברך ' צריך לפיכך ברכה. בלאהפ%רות
 'שם. פרדם בליקומי מובא כ~א( שם. וברקה שם. הגאינים במעשה מובא כאן עד*""מ(
 גם מכאן מובא כ~צנ( שם. מי עלוהתיקונים

. 
 וכן ת"ה, מימן רש"י מדור רכ"ה צד במח"וו

 ה"א, מ"ר ממחים בירושלמי והוא מ"ב, מימן ת"ב ה' בו ובכל ת"ב ה' במרדכי הירושלמיהובא
 מנגנ עלי4 דאב מן לישתייא דלא דנהגו נשייא זעירא "א"ר דהגי' ולמנינ1 ה"ו פ"אותענית
 ה' בו כל ועיין בירושלמי ליתא שלמנינו והג" יהימון". ן השתות מ"מ שתיה, אבן ממקהשבו
 קרלן -בשיירי ועיין יעיי"ש. ירושלמי" בשם במרדם היא "וכן וכו' הירושלמי שהביאתש"ב
 תענית הל' השלם אבודרהם ועיין ירושלמי הך הביא תקנ"א .או"ח ובמור שם.בממחים

 ומדור מח"וו ע6"י תקנתי במך( רם"ה. מימן הלקמ בשבלי גם מובא כמ3( שם.ובהערותינו
 ולזה שם המרדם בלקומי רל"ה, צד במה"וו מובא כ~וץ( במבוא, אודותיו ועיין שם.רש"י
 לליקומי כמן( מיהם. על ותקנתי יעיי"ש. מובים וימים שבתות ענ"ן בתוה"א הרמב"ןכיוון

 מנחה שמתמלליו נהגו "ובשבת במח"וו כמן( שם. מח"וו עם"י ותקנתי הנאון". "אבייתרהפרדם
 מימן רשש מדור, .ועתן מה. והוכמל לעיל, מובא כמןץ( הכנמת". לבית הולך כך ואחראצלו
 מגילה. ממכת מוף נ( שם. המרדם בליקומי במטן(תי"ד.



רםא ז"ל לרש"י המודםמפר

 יכשם החטישי ובצום הרביעי בצום שמתענין טקום וששאלתםנ"(
 נשיא ולפני בישיבה מנהג כך ב"נחה. קוראין במה העשירי ובצוםהשביעי
 שבת שלאחר בתענית ישיבות שתי וחכמי ישיבות ראשי לפניוכשיושבין

 בתענית וכן דין, בית שגוזרין ובין קבועין בין תענית, בכל וכן רגל, .של
 בין ימים בשאר להיות שחל ובין ובחמישי בשני להיוה שחל ביןפורים

 קורגן שחרית של באב מט' ,חוץ משה, בויחל קורין במנחה ב,ןבשחרית
 משה* בויחל ובמנחה תוליד,כי

 גאובים* של אבילימהלכות
 טכניף היה הכהן שטואל שרבינו מה[, ביבר חולקים היו א צ נ נ מ ב"(

 אונגת והנשמה .הואיל רחוקה, בארץ קרוב .לו יש אפיל]ו[ ז', כל עשרהביה
 המעשה שטעמ לפי וממתבריה דבריו וניאין המת* שנפמר במקום שבעהכל
 וכן שבעה. כל עליו ומתאבלת שחוזרת )ו(]ל[נשמה, רוח קורת בשביל אלאאינו
 עליו מתאבלת אדם של נפשו חטדא רב אמר י3( בתשובותיו. היציב גאון3(

 אלא מתאבלת אינה תאבל. עליו ונפשו יכאב עליו בשרו אך "שנאמ]ר[,-
 .בטקום ויושבין באין מנחמין לו יש שנא לא ר( ממנון שנפטרהבמקו]ם[
 במקןם ויושבין אדם בני כשנאין ]מתיישבת[ )מתביישת( ה( . שנפשנשנפטר,
 בשביבומוה דשכיב מנחמין לו שאין מת ההוא ו( חכמים אמרו שכךשנפטר.
 שאין פו על ]אף אלטא וכו' עשרה ביה מכניס הוה י"א כל יהורהדרב
 מתנחמת. היא שם נשטתו שנפפרה במקום ויושב שבא כען מנהמיןזלו
 חיינ שיהא רחוק, נטקום אפילמ[ קרוב, לו שיש -בטק,ם נוהנין איןאבל
 ואומר]יןן הגים נו כך מ( עשרה: ביה מכניף אז ק( באב4לות עליולישב
 )אבל( ט]וב[ י]ום לפני מינן לבר ]אבל[ לו שאירע מי במגנצא, הכלומודים
 וכן ושלשים. זן גזירת ממנו בטלו אחד יום אלא ישב לא א'( )יוםאפי]לו[
 מעולט עשו שלא מה. בוורמשא עשו ם מעשי נוי שי ל( מעשים:.עוו

 ]כשהן י( הדין צירוק פמוקי .קראו ]חרש[ בראש רבותינו. בימיבטגנצא
 הדין[ צידוק אומרים אין ובמגנצא המתים. תהיית של קריש ואמרוהולכין,
 חג של כולו ובשבוע הוא. חכם תלמיר כן אם אלאן חנדש בנראש[וקדיש
 מתנפלין. במגנצא אבל בוורמשא בתחנונים .נפלו לא ]ה[שבת קודם-שבועות

 )יתר( ]נופלין[ שאין למוכות הכיפורים יום שבין ימים בד' טודים, ואלואלו
 שבמגנצא. רבותינו דברי ונראין י"( יותר.ולא

 שם. הפרלם בליקופינא(

 סיטן ורוקח כ"א ניטן שמחות ה' הלקפ ומטבר(י נ"ח ס,מן הנאמ'כ נמעשה העאא(
 קנ"ב* שבת "בכ( ו'. מימן ע"א כ: דף צדק שערי בן( עפי"ש. ההיקונים ועשיתי בקיצור.שפ"ז
 בדפום ן4ף וכו'". מתיישבת שנפשו שנפפרה במקום "אלא : נמעה"ג ד( .כ"נ. י"ה איובג(

 מכנעשן "עם במעה"ג ן( : קנ"ב שבת ו(. שם. מעה"ג עפ"י תקנתי ואני "מתנחמת". תוקןווארשוי
 קםי כ~( עפי'קה והתיקונים במעה"גשם* וק( כאן. לתקן יש וכן "ולהכניף". שמם המו"לותיקן
 בדפום המו"ל יא( שם. מעה"ג עם"י ותקנתי ההין לצדוק' הדין מצדוק נשמפ י( שם4וברקח
 הצינוהשרשוי

 כאי
 א"ש4 שם המעה"ג עפ"י אהנהתי מה ולפי וו. טובן שבלתי לאמור קפן כוכב



 ז"ל לרש"י המודםספורמב

 צירוק אומר אם ששאלת מה נחמיה. לר' משולם ר' השיב וזהי3(
 ולא חורשים בראשי לא הרין צירוק אומר שאין אמנם חודש[. ]בראשהדין
  את יג( שנינו, שכן בפורים,  אותם  אומר -  ואין  הואיל  שהרי ]מוער[ שלבחולו
 ובתענית. בהמפר אמורין בו ]עשר[ חמשה יום ואת בו  עשרן  ]ארבעה )ד'(יום

 בזה. זה  של את  לאמור  אלא נצרכה לא]ול[ממקנא,
 וכיוי

 אמור, שבפורים
 נפשך ואם מראורייתא. שהן מוער של ובחולו חורש  בראש ש]כן[כ]ל[
 המטה את מניחין אין יד( שנינו, ]הרי[ ימפדו, ולא הדין צירוק יאמרולומר
 מניחינ ]שאין עו( וכיון  ההמפר. את  להרגיל שלא מועד של בחולוברחוב

 על הדין צירוק אומר]ים[ שאין וכיון[ הרין, צידוק יאמרו האיךאתהמטה-ברחוב
  פמוק?.  יריאת ועל  תירה  הברי  על  אלא קריש[ שאין ]לפי קריש, יאמרומה
 )אבל( מוער. של בחולו ]הרין[ )הדיק( וצידוק קריי? אומר שאין ידע נבוןוכל

 הין שלו שהין הכל ויודעיי בדורו מופלג  שהוא אותו שממפידין ארם על~אלאן
 ו ר י פ מ ה א ל ו ו ק י ד צ ה א ל לן( : 'לו( ]בהוריותיו[ )כהורירתיו( לאו שלו~או

 א_ צ נ  במ ין( חכם: על המפיד נ"ע ליאונטי]ן[ רבינו שכבר ואטר]ו[בחנוכה.
 של בתו  נפטרה  באישפירא תמים. הצור עליו ואמר]ו[ קטן נפטר בנימןבג'

 והיה הקברות. לבית ]והלבו[ )והיה( הפמח ערב שלפני ]ביום[ קטנהא]חד[
 ידעתי ולא וגם,קלייט, הרין צירוק לומר ומחה  עמהם  הלוי  אליקים ר']מורה[
 יושבין  היו ובוורמשא במגנצא מעשה: ראיתי אם כי רבר שלטעמו
 ]אפ בוורמשא מעקה ועשה נ"ע יהודה רבינו  הורה וכן שלשים. מבן פחותעל
 גב[.על

 אבל הוא. שליטים חודשים ט' בז אם להב קים ולא בקיאין דאין
 בממכת .מקומות בג' בישראל היא  רווחת שהלכה ןה על  גרול תימא לנויש

 ךאבילות ועור אבילות. עליו נוהג ]ש[אין רמשמע  יח(  אליעזר, רבי בפרקשבת
 רבינו בן שמואל רבינו ה ר ו ה : אותו רוחין ומספק  יל(  התורה מן]אינהן
 אבל זקינמן כשנפטר בנים לבני באבילות לישב אביו משום ]ה[כהןיהורה
  אבותיך תחת כ( טעמו, וזהו בכבודו. חייבים שהן בנרם, בני על ישב  לאזקן
 ועור כתיב. בברכה ]ההוא[ כ"(( )ההכא( לו משיבין וחביריו בניך.,יהיו

 כלומרן עמהן. מ[תאבל ]עליו  המתאבלים כל כ3(  רגרמינן  אחר]מ[טעם
 לו ומשיבין  וקינם* על  אביהם עם נכרים יתאבלו מתאבל נכדים שלאביהן
 רצה נ"ע  הכהן יהורה ר' אביו וגם  כג(.  קטן  במועד  כך  הלכה גיןנחביריוש
 הניהו ולא באב"לות,  יקותיאל רבינו זקינו על משולם רבינו את.לה]ו(שיב
 הלוי רור בן שמואל ורבינו חכמים.  ושאר ערן  נוחו  הגרול  אליעזררבינו
 העיד כם( כך(: זקינם על בנים לבני להתאבל הניח לא כן כמונ"ע
 ימי שלשים נל(אחר כן שצוה נ"ע הלוי דור רבינו על  הליי  שמואלרבינו
 יג( עפי"ש. והתיקונים י"ג מימן שמהות הלכות השלם הלקמ הטבלי נ"מ מימן מעה"גיבנ(
 שם. מעה"ג עפ"י ותקנתי לשאין. שאין מתיבת נשממ פפך( כ"ז. מו"ק ין4( ה':מנילה
 מעה"ג עם"י שהנהתי כמו דצ"ל ידע ולא קמן כוכב כאן הצינ ווארשוי בדפומ המו"ל"סןך(
 והלכות י"ג מימן שמחות הל' שבה"ל ועיין חנוכה. הלכות בפרדם לעיל מובא כטן( שם.ו'טב"ל
 ותקנתי .המכירי. מעשה בשם ע"ד מ"נ דף בראבץ ומובא שם. במעה"ג ין( קצ"ב. מימןחנוכה
 האורה רמ"ה צד מח"וו ועיין אותו". רואין "ומממק במעה"נ ימט( קל"ו. שבת ידק(עפי"ש.
 : מ מו"ק .כנבנ( : קנ"פ ב"ב כנא( י"ז. מ'ה, תהלים כנ( תכ"ה. מימן ח"ב ובאו"ז רכ"וצד
 שם*  הגאתים מישה  כון( מ"כ"; "בתשובות תכ"ח סימן ח"ב באו"ז נם הובא כד( שם*כנג(



רמג ז"ל .לרש"י המרדםמפר

 נישואין. ברכת לשמוע שמחה בבית או המשתה לבית נכנם תהאאבילות
 עולה עצמו מועד רבנן תנו כ(( גרולות, מהלכות העתקתיכו(

 ]באבל[1 המיקל כדברי הלכה אלנמ(א ז'. למניין נלו( עולה ואינו ל' למנייילו
 המת. שנפטר מיום שלשים ומונה אבילות ימי י' ]הרגל[ בתר למעקטונעי
 נוהנ שבצינעה דברים אבל במוער אבילות רליכא ג]ב[ ענלן . וא]ת[כמ(
 שיכבא ליה דשכיב דהיכא גאון כס( משום והכיאמרינן המיטה* תשמישכגין
 ראשון ט]וב בי]ום[ או מועד של בחולו או[ ]בראשון או בן ט]וב[בי]ום[
 אבל כולהו טבי יומי דנפקי עד .אבילות ]ל[נהינ לא האחרון טוב[ יוםשל
 ]ואבילות[ )דאבילות( זן למניין ליה מליק ]מימלס[ הוא רמד]רבנן[ בתראיומא
 ]טוב[ יום של שיני טוב ביום שיכבא ליה שכיב אבל ל( כלל. נהיגילא

 ז' למניין ומליק אבילות ביה נוהג הוא ראשון יום דעיקר כיוןהאחרון1
 לנ( דכת]י[ב, ]הוא[ ראשון יום אבילות דעיקר רבנן אממכוה ל"(רהני
 כיום ואחרית]ה[ לג( רכתיב מותר, ולמחר אמור היום היום, חטאתואכלתי
 ררבנן1 מפךקא אחרוו טוב ויום )ב(]ד[אורייתא ראבל ראשון דיום וכיוןמר,
 רבינו וכן לס( לל(, ררבים ]ומפק[ עשה ער חייל דיחיד ודאי עשהאתי
 ר]בינו[ אבל במננצא, .]רביתינו[ נוהגים וכן ]אומר[ )נוהג( היה ]נ"ע[הגרול
 יצחק.נ"ע רבינו של אשתו כשנפטרה חולק. אביו משום ]ה[כהן שלמהלו(
 הקהל 2ל לךוה שיני טוב ביום ה)ט(]ת[פלה וקודם מו2ות של ראשון טובביום

 ימים ששה מוכות לאחר בעלה וישב )ו(]ל[נחמו, לביתו הלכו ולאוקברוה
 נ"ע יהודה ליבינו ]נ"ע[ -רבינו והורה הלוי שמואל ר' לו הורה .כךבלבר,
 כשנפטר עשה וכן כשהזר וכן יהף .הקברות לבית )ש(]ו[הלך אמוכשמתה
 מבית כשהוזרים אחרים אבל הקברות, יבית יחה אחריו הלך הלוי לץ(רבינו

 מתי לשאר אבל יחיפימ1 הולכים בחזירתם רק ואמן אביהן על למ(הקברות
 )כ(שמיע]ה' יום שלשים ולאחה לס( הולצין, ובבית נעולין וחוירין הולכיןמצוה
 ]בלא באבילורה לישב כאן ונוהגין אחד. יום אלא נוהג ואינו היארחוקה
 ]לשוק[: )לושק( ויוצא ]לאלתר[ נועל כך ואחר יותר. ולא שעהמנעלים[

 מות ובמוך באבילות: עליו יושבין ואין ]בחוץ[ נקבר שלשים בתוהמת
 מת אם ו כמניין: לערב ננ( רחוקה בשמועה האבל אצל מתפללין חרותא
 שלשים עד בנו משתה לעשות יכול לא אחר בן לו נולד כך ואחרבנו

 דמום גדולות בהלכות והיא נ"ב. מימן שמחות הל' הלקט ובשבלי שם. הגאונים מעשהככך(
 ורא"ש נ' מימן מו"ק ברא"ש )ועיין עפי"ש. ותיקונים אבל. בהלכות בערלין ודמוםווארשא
 מ"ק ותום' מובים וימים שבתות ענין ותוהב"א תתם"ב מימן מ"ק ובמרדכי ה' מימן מ"אכתובות
 "משמיה בבה"ג ככמש( ק"ם. צד ח"ב באשכול הובא כנדץ( כ'. מו"ק כן( וכו'. דר"א ד"הכ"ד:
 גאון. יעקב ר' בן יצחק ר' תשובות בתוך קנ"ו מימן גנוזה המדה ועיין גאון". יהודאי רבדמר
 נ"ו, דף ח"ב וטריצ"ג תל"ב מימן ח"ב ואו"ז שכ"ה מימן דמשק נהרות תשובות גם עייןל(

 מ"ז: ברכות ועיין "אמכימו". בבה"ג לא( קכ"מ. מימן דעים ובתמים קנ"ג צד ח"בואשכול
 לדץ( שם, הבה"ג לשון הוא. ע"כ לד4( י'. ח', עמום לג( י"ט. י', ויקרא ךךנכ( ק':וזבחים
 בשבלי ג"כ היא כן לן( הכהן". שמואל ארבינו במעח"ג לן( עמי"ש. והתיקונים שם,במעה"ג
 "אל : איתא ובמעה"ג שס. בשבל"ה היא כן לח( מ"ה מימן שמחות הלכות השלםלקמ
 עפי"ש. והתיקונים נ"א. צד תנאונים במעשה מובא רכפ( וכו'". בחזרתם שמתיכםאביהם
 המנייר. "לעכב הגאונים במעשהכמ(



 ז"ל לראש"י הפרדםפפררמד

 מגפה שנפלה הם, עלולים שימים לעצרת, פמח בין נשים נושאין ן י א ו :יום
 ראש עד ]ה[פמח לאחר  שנושאים' ראיתי אכל עקיבא, רבי שלבתלמידיו
 ראוי שהיה מקרוביו' אבל אחד כהן שראה אליעור רבי הוא- הרב שליקינו ר י ע ה טמ( לישא: שלא מתחילין ח]דש[ -ר]אשן לאחר אבל אייר*חודש
 הניחו ולא הקברות בבית ליכנם רוצה והיה מתו על טרוד והיה לוליטמא
 גד ע ו הקברות: בבית ליכשמ עכשיו שמתירין מאותם לאפוקי זצ"לןאביו
 רצה.ליטמא ולא הבית מן זקינו שיצא זק*נו, של ]אחיו[ )אביו( יומף ר'העיד
 )במפרי( . רווהת והילכתא האם. מן אלא האב מן אחיו ]היה[ שלאלפי

 זקינו היה כי העיר ועוד האם: מן לאחיו מטמאין שאין טנ(]במפרא[
 ע]ל[ וא]ףן יתומימ, אבי שמינוהו באפיטרופום שאול כאבא טג( הלכהאומר
 במיפרי ]וכתיב טל( שאול. . אבא של פלוגתיה בעל היה אליעור שר'פ]י[

 ע ר י א ש ל ב א .טס( : המלך שאול שם ער שאול[ כאבא שיןכור . למימןבגללון
 בבית נכנם שלא באישפירא ראיתי ב]אב[ ט' ב]יום[ להיות ן נ י מ ר בל

 . עד הכנסת בבית ויושב נכנם ולמהר למחר, . ער ב]אב[ ט' בלילהכנמת

 מנהנ ועוד ,טו( ויושב: לביתו והולך יוצא תפילה ולאחר קינותשישליטו
 )כ(]ב[לויית לחוץ ייצא אבלו ימי שבעת ש]י[שלמו קודם אבל שכלראיתי
 : באכילותו ויושב חוור כ]ך[ ואח]ר[ קרובו או מינן לבר יןרמן אם אחי]ה[מת

 טץ( ואהר אחד כל הפמוקין לומר נוהגין להתפלל כשנכנמין אבל ת י ב ב [ ו]
 כשהוא קויו ]מגביה[ )טגביע( אינו להתפלל והעומד ביחד. ולא עצמובפני

 אומר שאין לפי -ההלל, את קורין אין ח]דש[ ר]אש[ ה הי ואםמתפלל:
 כשממיימ]י[ן מנהגם וכך האבל. בבית שמחהדברי

 תפילתם-

 לבית הולכין
 הציבור עם פמוקין ]אה[ קורין ואין מתפללין, שהציבור למקום כולםהכנמת
 אם כי אומר אינו מורי טמ( אבל ראשונה. פרשה שמע את קוריזאלא
 )דומה( ]יהא[ )יהה( שלא כדי יותר, ולא ישראל, שמע בלבד, ראשוןפמוק
 בחוץ עומדין טט( להתפלל הציבור י די מ וכשעו שמים: ממלכורץ]דומם[
 הכנסת בבית להתרחק אפשר ואי אמות, ארבע המתפלל מן שמרחהקיילפי

 ששנלנו הציבור עם קרושה מדר ר מ ו א ו : מביביו כל שמתפללין ]לפ*[)למי(
 כן לומר אפשר אי לחש ובתפלת בולו, היום כל אדם שיתפלל וולואינ(
 הכנמת לבית נכנם אינו ]לפניו[ מוטל תו שמ ומי קאי: יבר כבר דדמיכ"(
 כבוד עושין אלא רלא. חרובו אלא מתו שאין לאפוקי מכחו" יושבאלא
 עשרה למניין אבל מונין ואין אצלו. ויושבין בהוץ יושב כשהוא השובלאדם
 שנאמר ראשון יום אלא נוהג אינו אבילות שעיקר יותר[, ולא ]בלבד ראשוןיום

 "והלכה י הני' ובמעה"נ ב'. כ"א, לויקרא כ%נכ( עמי"ש. ותקנתי נ'.. צד הנאונים במעשהכחא(
 .כ%זפ( הלכה. ד"ה בתום' שם ועיין נ"ב! ניטין כמג( האב". מן לאהיו מממאין בממרארווחת

 צד מעה"נ כ%ך( רם"מ. מימן הלקם שבלי ועיין שם. מעח"נ כ%וץ(. שם. מעה"ג עם"יתקנתי
 וברוקה ל"ז, מימן שמחות הלכות הלקמ ובשבלינ"א.

 מימי
 "מנהמם : זה בלשון מובא שי"ו

 וכו'". למת ללות הקברות לבית יוצא היה אברליו ששלמו קודם אבל ראיתי קלונימוםר'
 וכו'ן ראשון פמוק אם כי אומר מויינו "אבל במעה"ג כ%ח( עצ%". לבין "לבינו במעה"נכ%ז(

 ולא כרקאים". בכה דדמי אכן במעה"ג נא( כ"א. ברכות. נ( לחוץ". "יוצאין במעה"ג..מנכפ'
 מימ, טטו פ"3 שם. ורא"ש וכו' מפני ד"ה כ"מ. ברכות בתום' )ועיין האלו. הדברים להביןכיתי



רמה ז"ל לרש" הטררםספי

 להתפלל עשרה למניין אותו מונין ואילך ומיכאן מר. כיום ואחריתהכ3(
 מזכירין אין ח]דש[ ר]אש[ שהוא כשבת יקותיאל רבינו הורה וכן כג(עמו.
 לוקחין ש י ד ק ם ו י י ם ר ח א ל כד( : נשמות בו מזכירין ואין חדש ראשבו
 בין להפמיק כדי דבר של וטעמו גוום, אהרי , ומשליכים עשב ועמועפר

 כעשב מעיר ויציצו כה( דאמא כמה העפר ]עם[ )מן(. שלוקחין והעשבהמ*תה
 עפר כי שמזכיר ע~ר לוקחין ולה2י מרבר, המתים בתחיית קרא דהאהארץ
 שמים. דין עליהם ומקבלים מי,תה יום מוכירין ולהכ" ]ואלעפרתשוב[. )וכו,(אתה
 קלונימום. רבינו. ה*ב . מפיי2ולם

ן
 ]וממתינים[ )או( נשמה יציאת בשעת הדין צידוק ר מ י ל ג ה נ ]מ כו(
לכבוד

 הדכ-
 בשלום המערה 8י על הקכרות ]בית[ בחצר אותו ואומרי]ם[

 עליו לומר רצו ולא מועף של בחולו מת קברו ת ה א ם ע 8)ד(]ת[שככ[,
 צידוק של הפמוקים בשכיל אלא בא אינו ש שהקך קריש. ולא הדיןצידוק
 קינה, ולא המפד לא זה שאין וקדיש הדין צידוק ואמר ר,בי[ ועמדהרין.
 האבל בבית - נכנם וגם שמים. רין וקבלת הודאה אלא מועד ח*לול כאןואין

 מתעמקין אחרים אבל כ(( התם כראמר]ינן( *ושב[ והוא לבו על ]ולדברוניחטו
 ומקבל אדם ]בני[ כשאר כמאו על יושב והוא לבו, על ולדכר לנחמועמו

 הדין צידוק. מת על יאמרו אם טיב ויום בשבת דאפילו ואמר רבי כח(הורה-תנחומין.
 )מנהג כע( אמורין. שאלו קינה, ולא  הטפר לא  וה  שאין לפי  הרבר:נאה
 אותו ואומר הדבר לכבוד ממתינים או נשמה יציאת בשעת הדין צידוקלומר
 אוטר]ים[ אין טקום ומכל דשכב( בשלום המערו פי על הקברותבחצר
דיין. ]ברוך ולברך היום, בעוננ וממעט נפש עגמות מפני טוב ויום בשבתאותו

 שמחמירין ויש דברים. אורך האמת דיין בברכת שאין לפי האמת[,מברכין
 מקום יורע ואינו הרין, צידוק אומר]ין[ אין ואילך מחצות שבת ערבדאפי]לו[
 הדין וצירוק בשבת. ואפי,לו[ בזמנה ומצותה  הברכה  אלא אינה הדברעיקר לגרוע - ואין להומיה שאין היא )כ(תורה האבות מן שלמדו ומנהגם הםנביאים בני נביאים א]ינם[ וא]ם[ הם, חכמ]ים[ בני חכמ]ים[ וייטראל זו,לחומרא
  אין  הילכך  אטירתי, מצות  אבילותו ימי שבעת של ,מן בכל תמיםדצור

 לישב לר' וקשה טוב. ויומ בשבת לאומרו מנהג  שאין  במקום  אותןאומר~יון
 לאבל--דברי.-לעהומיו ומדבר זפותח לשתיקה, - [ישן - תנחוטין טה כיכמחריש,
 הוא חטר[ ]מה וכי כמעשהו. לאיש תשלם. אתה כי החמד ה' ולך ק(בזה.
 מעמקי כמעשהו לאיש אלא זה,. הוא פורענות כמעשהו, לאיש שמשלםזה
 והוא עליול לכפר כדי וגידוליו בניו ונוטל גמולו משלם אתה ו]מ[עמלו-גופו

 להברותו ר' חש ולא ק"( לבריות, גומל שאתה גדול חמר וזהופיריונה

 מימן ברוקה וע"ן וכו' בתשובות כתוב תכ"מ מימן ה'ב באו"ז מובא נג( י" ח" עמוםנ2(.
 מ"ז. ע"ב, תהילים נדץ( י"ד, סימן שמהות הלכות הלקמ ובשבלי שם, במעה"ג נך(שי"ו,
 שלמה רבינו בשם י"ג סימן שמהות הלכות השלמ לקמ שבלי עיין נן( רמ"ז(, צד מה"וו)ועיין
 שלא לקמן הנשנה וכו' לומר מנהג המא"ר בפרדם תקנתי פיהם ועל רמ"ד, צד ומח"וו.ז"ל*

 בזה. כלום הרגיש לא ווארשוי רמום והמו"ל מקומו. על אותו ונתתי מכאן, ונשמטבמקומו
 לר' וקשה עד שמ במה"וו ליתא נדץ( : כ"א מו"ק נז( מיהם, על התיקונימ כל עשיתיוכן
 מ"ב, תהלים כן( לכאן, וצרף נאו בהערה שכתבנו מה עיין נכי( שמ, בשה"ל ומובא:וכו',
 עמי'ש, והתוקצימ שמ, במח"וובם4ש(



 ז"ל ירן2-' הפרדםספררסו

 המועד. לאחי ]עדן )אלא( על'1 חלה לא אבילות שהרן ראשהה,מעודה
 כבר אבילות ]עליו[ חרה ש]כברן המוער ]ו[כשעבי זו. להבראה מקוםומה

 מתעמק ראהו המועד ולאחה קכ( ההבראה. ובטלה ראשונה מעורהעבר]ה[
 לנו אמר כי לנחמו, אצלו מליכנם רן ונמנע אבלו בימי חבייור,יובתיקון
 לנחמו לי ומה מלאכתו, לעשות אמור אחר בבית אחרים ירי עלשאפילו
 אבילות~ ימי שבעת לאחר ולרחוץ ר[בן חלוק ללבוש ר' - הורה : בירוועבירה
 ג' 'קכ( דאמר]ינן[ ו]ב[תמפורת בגיהוץ אלא בתכבומת אמורין יום ל'ראין

 לאח]ר[ מותר שלנו בגיהוץ[ ואפי]לו לגיהוץ. ל' ז', ולאבילות להמפד, ור'לבכי
 עכשיו לנו ואין שלהם. ]ככיבום[ )כביבומן שלנו גיהוץ קג( ראמרינןז]ה[,
 ורחיצ]ת[ בגרים חליפו]ת[ אבל לבדה. ר[תמפורת אלא נוהגת )ואינה( ל'גזירת
 : קל( קטן במוע]ר[ פ]שוט[ וכן אבילו]תה. משעבר לו[ ]והולך. מחליףחמין
 לימנו היודעין מותרין עירו לבני ונור]ע[ לו נורע ולא מת לו ת מ ש י מקה(

 לבל אנינות שעת ער עליו חל אינו התורה מן אבילות שהרי מצוה,למעורת

 עטיפת קץ( קו(: ]מששמע[ )ששמע( אלא ]מונה[ אינו חטלשים שבעהשהרי
 שהאומות מפני נוהגים שאין יש הרבה ]אבל ולילה, יומם ז' כל לאבילים ש אר

 הם כך ומתוך לפניו, במשחקין הבירע בני ואף עליהם, משהקים[העולם
 לא אבל קמ( כראמר]ינן[ הברי]ו[ת, לפני מתננים ובשחקם שהוק, לידיבאים
 קל( : הבריות על מתגנה ונמצ]א[ שחוק לירי שמביאו מפני בחיקו תינוקיניה
 ובפניה~ בלבר, ימיכמ שבעה אלא ובהמותו בחמיו אשתו כבור ו ר מ א א]ל

 שכך חדש. עשר שנים השמחה לבית כנימתם וכ"ש לא, בפנידה שלאאבל
 : בלבר[ המפה כפיית אר[א כאן אין אבילורץ, עמה ונוהג מןטתו כופהשנינו
 בשלום לך אלא לשלום, לך לו יאמר אל המת מן הנפטר .לוי ר' ר א-מכ(

 לו יאמר אל מחבירו והנפטר בשר[ום. אבותיך אל תבוא ואתה כ"(שנאמה
 בשלוכם לך ככ( לאבשלוכם ~שמר רוד שהרי לשלום. לך אכמא בשכמוםלך

 והצליח. והלך לשלום לך כג( למשה אמר יתרו ונתלה,ודהלך
 אבל כל ת[. רנרולו מהלכות אבולים מהלכות )]ה[ג]ם[

 מילי וככל :2רהיצדץ במתזר יטע:ט" וכל אפי]לו[ יכט" עיף[ל. כר מן ~טביעיבןום
 שכיב י א ד ו ככולו: היום מקצת לן רקיימא אבילות, ]קמי[ )בימי( נהיגדהוה
 א]ף[ יומי שיתא ואפי]לו[ יומי תרין או יומא חד רגל קמי מן שיכבאליה
 מיניההן לאבילות רגל ר]י[ה רחי טבא[ יומא ]רמעלי רלפני]אן ג]ב[ע]ל[
 ]טבא[ )ררנל( יומא רמעלי יומ]'[ כולי אר[א ככולו, היום מקצת אמר]ינז[לא
 בריה הונה ר5 כס( ראמר רגל, רעייל ער ראבילו]ת[ מילי כל ביהנהוג
 אמור הרגל בערב להיות שלו שלישי חל שאם מורין הכל יהושעררב

 חעמת כ(נ( ו נ"1 ט"ק יכ[ב( : ל.ה סיטן שמה1ת הלנ1ת השלפ הלקמ שבלי נם ע"ןסב(
 רש"י במרור וכן שלמדה" רבינו "מדברי רמ"ב צד במח"וו הובא עשןץ( כ"ג. מו"ק כ2ן4( :כ"ם
 ובמדור רמ"נ צד במח"וו הובא סשן( "מ"ר". כאן מיים רש"י ובסדור במח"וו סן( תק"ם.סימן
 שם. רש"י וממדור ממה"וו הומפתי כםכם( כ"ו: מו"ק כ2ןץ( עפי"ש. ותקנתי תקפ"א מימןרש"י
 הני' מו"ק ובסוף הלוי" אבין "ר' הגי' ושם מ"ד* ברכות ע( לסנינו. ממרדם שנשמס.ונראה
 עך( י"ה: ד', שמות ענ( פ'. ס"ו, ש"ב ע:2( ס"ו, ס"ו, בראשית עא( היתא"* בר לוי"א'ר

 ע5 התיקונים ועשיתי רל"ד(, )צר רע"ד סימן במח"וו נם ומובא . אבל, הלכות נדילותבהלכות
 : י"ז מו"ק ןנדץ(פיהם.



.ו*כם ז"ל ררש"י - הפודםספר

 עד הילכך אבילות, מעה וחי רקא ההא רנל טעמא, מאי הערב. עדברחיצה
 פו( שעתא חדא אפי]לו[ אלא יוקא שליוטי ולאו ליה, דשרי הוא רגלדעייל

 פן( ככולו: היום מקצרע אמריגן וו~צ שביעי אבל יומי, שיתאואפי]לו[
 על עכמיו אמרו הכלה. ולהכגמת המת לההצאת רעוורה[ ת]למוד[ ~ן ל ט במ
 הכלה. ולהכגמת המת להוצאת תורה תלמוד מבמל שהיה אלעיי בר יהורהר'

 דאיכא כיון קרי לא אבל, פח( ותנה דקרי מאן לכבוד מילי והנימבטלין. אין צרכו כל לו יש אבל צרכו כל לו כשאין א]מורים[ ו]ברים[ב]מה[
 והיכא מבטלינן. ביה דמעסק מאן ליכא ואי מבטליגן, לא ביה .ימעסק.טאן

 ]ד[אמר ביה לאיעסוקי מחייבין עלמא כולי קוברין ליה דלית מצוה -מתראיכא
 מלאכה. בעשיית אסורין העיר בגי כר[ בעיר המת רב אמר יהודה רבכע(
 מ]א[תה מיפלגת אבל ובחבוריאתה, בציבורי מ]א[תה מיפלגא דלא מילי יוהגיס(
 דאתו ג]ב[ ע]ל[ א]ף[ הנך אבל אסורים, ביה לאיעמוקי עלייהו דרמיהגך

 איו אבל דהאבל בבית ומרבצין ן י ד ב כ מ ס"( : אמורים לא בעלמאלכבוד
 המגין מן שבת לו עולה בשברע שמועה לו שבא י מ : המוגמר אתמגיחין
 כדברים ,דהוה מ"די- בשבת .אבילים ברכרע לו ומברכין בשבת בא]חד[וקורע
 מברכין לו שאין ומי גוהג, ציגעה של דברים טכ( מר דאמר ציגעה.של

 אבילים ברכת מברכין דאין הכי יהודאי רב מר ואמר טג( לעצמו. הואמברך
 הוא. ציגעה של דברים ל~שו פעשרדה או בתלתא מברכיגן דקא כיוןבשבת
 ואי בשבת, רישא ליכמי דלא רבגן אמור והכי בשבת. אבילות לגהוגואסור
 ל]יה[דליה ליה אירע לא ואי ללבושיה, לשגייה אחריגא לבושא ]ליה[אירע

 ]ולמכאביה, )ולמיכבסה( טד( לפורייה ]וליתרציף[ )וליתירגה(- לאחורילקורעיה
 ורמא ולמכאביה[ לפוריה ר[מיפכיה ליה מתבעי יומי שבעה דבהגימשום

 ותשמיש הסגדל געילת אבל חובה, גינהי ]דפרהמיא[ )לפ-המייא( מילי והנילתירוצה.
 ליעבדינהו לא ניגהו דציגעה דמילי כיון בחמין ורגלים ידים ורחיצתהמטה
 ואינה עולה שבת ]והלכתא[ )והילכך( טס( אבילות: מנהג בהודלגהוג
 מאי עולין, ואין מפסיקין הרגלים בה. כתיב עוגג טו( טעמא, מאימפסקת,
 אבל ברגל, שקברו כגון עולין, איז דמי היכי בהו. כת]יב[ שמחה ט"(טעמא,
 גזירת ממנו בטלה אחת שעה אפי]לו[ א]חד[, יום אפי]לו[ הרגל לפניקברו
 ברגל קברו דקאמרת והא ארביסר. להו דהוו שבעה גופיה ורגלשבעה
 ח' קברן ואי עולה. ל' לעגיין אבל ז' לעגיין מ]ילי[ ה]ני[ סח( עולה,איגו
 לגלח ]ומותר טע( גמי יום שלשים גזירת ממגו בטלה הרגל קודםימים
 על מרעו ועל בחמתו הקורע ן ג רב גו ת 5( כמותו: ומכבם בגדוושולל
 ן ,קריעה ידי יצא השבת את שחילל פי על אף בשבת, אמו ועלאביו

 ל"ע צד ח"ב ניאות- -ברי"ץ הובא עדץ( י"ז. כתובות ען( קנ"מ. צד ח"נ באשנול היבאעו(
 כ"ז: מו"ק עמן( ושנה". קרי "דלא שם ובאשבול תני" ולא קרי "לא ל"ד סימןובשאלתות

 השאלתות מטתימת משמע וכן מתים בשאר שאפילו דחולק ע["ו צד ח"ב גיאות מהרי"ץ ע"ן88(
 והובא כ"ז: מו"ק 1481( שם. ובב"ח ובב"י שמ"ג מימן יו"ד במור ועיין ל"ד(. שאילהלריש

 בהנהות ועיי"ש ס"ו דף ח"ב ניאות מהיי"ץ פ8ב( כ"ד. מו"ק פ8בכ( מ"ז. דף ח"ב ניאותבמהרי"ץ
 י"פ. מו"ק פ8זץ( מ"ו, דף ח"ב גיאות מהרי"'ן ועיין שם. בה"ג עם"י הוספתי. פ8ך(המי"ל.
 פ8דץ( י"ד. פ"ז, וברים מ8ז( י"ג* נ"ח' ישעיהפ8ך(.

 מו""
 שם.. בה"נ עפ"י הופפתי פ8פ( : י"פ

 ק"ה* שבת(1(



 ז"ל לרש*י הפרדםספררמח

 תלתא או יומי תרי או הד יומא המוכות חג קודם מת ליה דמית והיכא*5(
 ויום יומ, עשר ארבעה הרי שבעה גופיה ורגל שבעה, גזירת ממנו בטלהיוטי
 הרי ימים שבעה שלם כרגל הוא עצמו בפני רגל דהוא תשיעי ויוםשניני
 יום שלשימ למישלכפ יומי תשעה מועד לבתר לה נקיט יומ ועשריםאחד

 מית ליה דמית והיכא 5"( באבל* דהמקיל כדברי דהלכה שמואלמראמר
 ועשרימ אחד הרי הכיפורים ליום השנה ראש שבין ימימ ושבעה עשר,ארבעה הרי שבעה, ד:שנה וראש שבעה, למנין עולה 4"חד יוכמ השנה ראשקודם
 ועשרים שמונה הרי כרגל, דהוא יומי שבעה להו חשוב הכפורים ויומיום,
 ומגלח יומין תלתין ימישלם יומי תרין דהכיפורימ יוכמ לבתר ליה נקיט-ומ,
 ראש 'ומיקמי עצ-ת מקמי ]מת[ ליה דמית והיכא הלכה[. וכן מכותערב
 ארבעה למניין לו עולין '5"( )אינו( א]חד[ )ד(יום הכיפורימ יום ומיקמיהשנה
 גמליאל, כרבן הייכתא לן דקיימא גופיה ועצרת דמיקמיה יומא ההואעשר
 טעמא, מאי )ב(]כ[-גליבם, הכיפורים ויום השנה ראש אומר גמליאל רבןדר:נן
 גידול רב ואמר 35( עצרת. מיבעיא ולא לזה, זה כולז המועדות כלהוקשו
 ענני רב ]דרש 5ג( גמליאל, כהבן הלכה שמואל אמר מנשיאבר

 ב-
 ששון

 יומ. עשר ארבעה כאן הרי ועצרת עצרת לפני אחד יימ נשיאה דביאפתחא
 היא. אושעיא א"ר אלעזר דרבי היא, דידיה אטו אמר ואיקפד אמי רבישמע
 הרף ועצרת עצרת לפני אחד 7ומ ,נשיאה דבי אפתחא נפהא יצחק רבידרש
 אחד יומ ודרש עוקבא לרבנא חמדא רב אדבריה 7ומ, עשר ארבעהכאן
 לפמ אחד ויומ יום, ואחד עשרים כאן הרי שלו שמיני ויומ וחג ההגלפני
 עצמו מועד ר]בנן[ ת]נו[ 5ד( יומ[, עשר ארבעה כאן הרי השנהראש
 מן שלשימ ומני אבילות ימי שבעה רגל בתר למינהג ובעי באבל*המיקל כדברי .הלכה ]אלמא[ שבעה, למניין לו עולה ואינו שלשים למניין ]לו[עולד
 במועד אבילות רליכא ג]ב[ ע]ל[ וא]ף[ 5ס( ולקמיה, שיכבא דשכיב -יומא
 דמר משמיה אמ]רו[ והכי 15( המטה, תשמיש כגון נוהג שבצינעהדברים
 בחולא או בשני או ראשון טוב ביום שכבא[ ]ליה דשכיב דהיכא גאוןיהודא4
 האחרונימ[ טובימ ימימ ]שני שני( טוב )יומ 5ת( של ראשון טוב 'ביומ אודמועדא

 אבל 5מ( לינהוג. לא כלל ואבילות שכעה למניין ליה מליק מימלקהוא דמדרבנז בתרא טבא יומא אבל כוו[הון, טבי יומי דנפיק עד אבילות נהיגלא
 חג, של האחרון ט]וב[ י]ומ[ של שני טוב ביומ שיכבא ליה שכיבודאי
 5ל( דכת]יב[ הוא[ א' יום מדאורייתא אבילות דעיקור -בנן אמכימו ]דהכי,' למניין ליה ומליק אבילות ביה נהוג הוא ראשון יומ מררא דעיקר כיוןי5ח(

 כיום ואחריתה ק(, וכת]י[ב מותר ולמחר אמור היום היום, הטאת .ואכלתי
 ררבנן, ספיקא ]ה[אחרון טוב ויוכמ ראורייתא, דאבל ראשון דיומ וכיוןמר,
 אחרון ב'ום מת קבר וכי ק"( דרבים, עשה מפק על וחייל דיחיד עשהארו
 הגהתי ואני קפן, כוכב כאן הציג ווארשוי בדפום המו"ל הובאבריצ"מה"בנ"ז*%ןב14( ננא( כ"ד: מו"ק*צ(
 כ,. מו"ק סבוש( שמ. בה"נ עפ"י והוסמתי : כ"ד מו"ק נבנ( מ-ק-'כ"ד* (בן2( שם. הבה"ג.עפעי
 חמרה עיין פבן( ק"ם. צד ח"ב באשכול הובא סבןץ( בהעהורהינו. עיי"ש בפרדם. יעי5ומובא
 קנ"3 ח"ב אשכול נ"ו, ח"ב טהריצ"נ עיין צוץ( שם. בה"ג עפ"י תקנתי :בן( קנ"ו, םי'ננוזה

 ורא"ש רר"א, ד"ה תומ, עיץ *צוה( קכ"פ, םימן רעים זבהמים נ"ב מימן השלם הל"טובשבלי
 ליתא קא( י'. ה', עמום ס( י"מ, י', ויקרא (1פ%( שם. ונמרדכי ה' םימן פ"א וכתובות נ':מימן



רמט ז"ל לרש"י המרדממפר

 שבעה נוהגת קרובה שמועה נן רב ו נ ת ק3( אבילות: נהיג אחרון טובדיומ
 קרובה היא זו ואי אחד. יומ אלא נוהגרז אינה רהוקה ושמועהושלשיכם
 ר' דברי שלשימ לאהר רהוקה שלשים, בתוך קריבה[ רחוקה, היא זו]ואי

 נוהגת רהוקה שמועה ואחד קרובדה שמועה אחד אומרים וחכמימעקיב]א[,
 שאתה מקומ כל יוחנן ר' אמר חנא בר בר רבה ואמר ושלשים.שבעה
 זה, מדבר הוץ המרובימ כדברי הלכה ]מחמירין[ ורבלם ]מיקל[ יחידמוצא
 עקיב)ה(]א[ כר' והלכה מחמירין וחכמים מיקל עקיב)ה(]א[ שרי פן[ ערם]שאף
 כדברי הלכה שמואל דאמר ואמו, אביו לשמועת ואפי]לו[ המיקל*כדברי
 מעומד: קריעה וכל קג( ]ב[קריעח. מהייב ואידי ואירי יק3( באבל.המיקל
 הגולל נמתם או שעתא חדא יאיתפק קה( הרגים קודם דשכיב א כ י ה וקד(
 שבעה. גזירת המינו ובטלה אבילורז עליה הלא הרגל קודם שערזאהדא
 שבעה. רגל לבתר נקטי דרגל במעלי אלא הגולל אימתתים לא ודאיאבל
 ימיקבריה ממפקין לא דילמא ודהילו טבא יומא במעלי ליה דמירז היכא וכןקו(
 )מיתהא( נטיה נפיק כד למיקבריה ואמטוייה גו*כם ושקלוה טבא יומא קמימן

 אבילות ל"ה - הלא רגל דלעייל קמף שעתא חדא מקרובין ליה ואיכמי]ממתא[
 בי]ום[ מיתא דסבר ראל יש ובר קז( שבעה: נןירת מינהון ובטלהעלייהו
 בתוך א' ט]וב[ בי]ום[ המת את ללות ומותר ליה. מלקינן ראשוןט]וב[
 א'. ט]וב[ בי]ום[ מיתא להון כ[מיקבף אסוריכם דישראל מ י ר ב ע ו :התחום
 טובן ב]יונם עממין בו מתעמקין ראשון ט]וב[ בי]ום[ מת קה( רבאדאמר
 מה השנה, ראש של טובים ומים בשני ואפי]לו[ ישראל. בו מתעמקיןשני
 לשבת מלאכה לעניין עבדיבם אבל גויים. עממים, ומאי קל( בביצה. כןשאין
 ובנך ]אתה מלאכה/ .כל תעשו לא קי( דכת]יב[ למריה, איתקש טובויום
 ליה אמור למעבד למרידה ליה דאמוף מלאכה[ . כל ואמתך, עבדךובתה
 נ' מתו את הקובר א י נ ת קי"( : להו מהיינן קברין ואי למיעבד.לדיליה

 גזירת המינו בטלה ימימ שמונה ז', גזירת המינו בטלה הרגל קודםימים
 אחר ]לגלח[- אמור הרגל ערב גילח כ[א ואם הרגל, ערב ומגלהשלשים.
 שלשה שמצות שכשם הרגל, אהר לנלה מותר אומר שאול אבאהרגל.
 תנן, שמנה ז' שלשים. גזירת מבטלת ז, מצות כך שבעה, גזירתמבטלה
 קי43 ולכאן. לכאן עולד השביעי ויום ככויו היום שמקצת שאול אבא מברקיא

 חכמי]סן ומודים שאול. כאבא הלכה שילא בר רבינא אמף המדא רבאמר
 ]ב[ערב לגלה שמותר הרגל עיב בשבת להיות שלו ח' כשחכם שאוללאבא
 ביומ שאול לאבא הכמימ ומודימ שאול. כאבא כמאן ברחיצדה, מותימאצלו מנהמיז שעמדו כיון ]אבל[ רב אמר עמרמ רב דאמר הא אזלא כמאןשבת.

 ביום שאול כאבא הלכה אמר ורבא ק'ג( ככ-ל,. היום טקצת דאמרנינ,ןל'
 ש'אול כאבא הלכה ובזו בזו אמר]י[ ונהרדעאי ז'. ביום כמותו הלכה ואיןל'

 "יק ~הג( שס. ~במורכ. ק,וו. ד.ה ת~פ. ע"ן יקבף כ'. מ~.ק קב:( .ת.ר.. עד לפנ,נ,בבה.נ
 יו"ד ומיר מפ"ו רא"ש עיין מן( כוונתו. וצ"ב "ואיתפה". בבה"ג כהךן( כ'. מו"ק כהףי(כ"א,
 וי שער צדק ושערי ע"ב מימן ים"ת עיין כךכם( ו'. ביצה קדץ( כ"ו. סנהדרין קן(שע"ה.
 ממלאכה בפרדם ונשמט שם בה"ג עפ"י )ותקנתי י'. כ' שמות הי( תקכ"ו. או"ה וב"י ו'.מימן

( '.ט: ט,.ק ק.א(לטלאכה(. -  ובא., .,אטר צ.ל נ,יג( ה,פמה, א'זה שם בה.נ ע"ן 
 ם. ש בגמראעיין



 זמל לרש? המרדםמפררע

 פרע ארןיא מנלנן[, יום שלשים באבל. המיקל כדברי הלכה שמואלדאמר
 גדל קעט התם, וכת]י[ב פרוע, יהיה וראשו קיד( הכא, כת]י[בפרע;
 מתנה רב אמר מנלן, והתם ר[', כאן אף יום ל' להלן מה ראשו, שערפרע
 ]אבום[ רבנן, ו נ ת קיק( : הוא ל' בגיממריא ]יהיה[ יהיה, ~דוש[ קראאמר
 רחוק ממקום ]בא[ עמהם מונה קרוב ממקום בא הראשונים ימי]ם[ ג'כל
 שמעון ר' יעצמו. מונה קרוב ממקום בא אפי]לו[ ואילך מיכאן לעצמו,מונה
 ומצא שבא ]והוא עמהם. מונה קרוב ממקום השביעי -במוף בא אפי]לו[אומר
 דהר מוגייא פרמי עשרףה קיוב מקום וכמה קיק( הבית[ בתוך הביתגדול
 איתיה דהוה כמאן למתיא מצי הוה קמא ביומא שמע דאילו כיוזיומא,

 השביעי ביום בא אפי]לו[ ראמר שמעון כי' והילכתדה .קיק( ]דמי[,מעיקרא
 קימ( עמהם, מונה בבית[ ]הבית נד*ול דליכא ג]ב[ ע]ל[ וא]ף[ קרובממקום
 חייא ר' אמר עמהם, מונדל קרוב ממקום בא הראשוניכם ימים ג' מרדאמר
 שיש והוא יוחנן ר' אמר. _אבאבר

 גדוי
 להו איבעיא הבית, בתוך הבית

 אבא בר חייא ר' דאמר ש]מע[, ת]א[ מהו, הקברות לבית הבית גדוטהלך
 ומונה עלייהו ממיך הקברות יבית הבית גדול הלך אפי]לו[ יוהנן ר'אמר
 הא יומי תלתא בתוך דאתא הא קשיא לא לעצמו, מונה והתניאעמהס,
 ואפי]לה קיל( עמהם מונה יומי תלתא בגו אתא יומי, תלתא בתרדאתא
 כר' עמהם מונה קרוב ממקום בא אם יומי רהלתא לבתר רחוק ממקוםבא

 רחוק ממקום עמהן[, מונה קרוב ממקום שביעי ביום בא אפילו ]ראמרשמעון,
 נימני יומי תלתא בגו אתא הצלבוני לבני רב סהו [אמר קכ( לעצמו.מונה

 דנפק היכא א ת כ ל ה ו קכ"( לנפשיה: נמני יומי תלתא לבתרבהדייכו
 בליליא אלא הגולל אמתתם ולא למתא מתא מן נמי אי פניא מקמישכבא
 שכבא דבהדי הנך מנייהו, שכבא דאלכמי מעידנא מנו בבירתא ראיתנהוהנך
 נמן הנך בביתא הבית . לגדור[ איתא ואי הגולל. דאימתתם .מעידנאמני

 לגדול איתיה אבר[ בהדיה, ומנו הבית גדול על ממכי שכבא בהדי.דאיכא
 בהדיה דאיכא ומאן לנפשייהו בביתא דאיכא הנך מנו שכבא . בהדןהבית

 אזליתי דלא אתון קככ( מחוזא לבני רבא להו דאמר לנפשייהו. מנידשכבא
 *קכב( ומנו[: אתחילו דאבלא בבא מן אפייכו מהדייתו מכי ערמאבתר
 שבעה ונוהגת קרובה ]כ[שמועה הוא הרי שלשיכמ ביום שמועה לו ה ת אב

 קמיה קימרי דמן ארא קכג( כדתנ* בשבת אבל בחול מילי ]ו[הניושלשימ,
 רחוקה ]לון נעשית שבת ולמוצאי בשבת קרובה שמועה לו באתה יוהנן.די'
 ואפי]לון אהר. יום אלא נהגת ואינה השבת, לאחר אלא שמע שלאכמי
 ד"ה שם בתוס' הובא מיז( : כ"א טי"ק קמז( ה'י י" במדבי כהפור( מ"הי י"3' ייקיאמיר(
 וראב"ד מו"ק רי"ף עיין 'מין( מ'. אות אשכול ובנחל קמ"ב. צד ה"ב באשכול ועיין וכו'מקום
 )ועיין י"ז. מימן שטחות הל' הלקם ובשבלי ה"ד, מ"ז אבל הל' ורטב"ם לרמב"ן האדםבתורת
 מיכש( למנינו(. במרדם ט"ש עם"י לתקן ויש שם בה"ג )ועיין : כ"א טו"ק קיר,( כ"ב(.מו"ק
 טפרדם דנהסר ונראה שלפנינו, בה"ג עמ"י הוסמתי סתכ( וכו'. דאתא ד"ה שם בתוסיעיין

 וברטב"ן טהדריתו ד"ה כ"ב. מו"ק תום' ועיין מ"ד. צד ח"ב במהריצ"ג הונא קכא(לפנינו.
 מ"ק מכנבכז תתק"א. רמז מ"ק ובמרדכי מ"ו אות מ"ג מ"ק וברא"ש ההתהלה, ענין האדםתורת
 אחר הזה המאטר נשנה ושם : כ' מו"ק כהכג( שם, טו"ק ורא"ש רי"ף עיין *ט.כנבכ(במב.

 ווארשוי בבה"ג )ועיין ה"ה. מ"ג, טו"ק בירויטלטי יותר מבואר יהענין וכי' אבין בר יוסי ר'אטי



_רעא ז"ל לרש"י הפרדםממר

 לו"שמועה -באתה יבאבין בר ר"יומי אמ]ר[ ואמו. אביו ]לשמועת[)לשמועה(
 שמע שלא. כמי נעשה רחוקה נעשית הרגל מוצאי ו, הרגל בתוךקרובה
 והילכתא,' אחד. יום אלא נוהגת ואינה הרגל לאהראלא

 )שלשה( יום קכד(
 לו שבאתה ש קכס( : שלאחריו כיום בשבת שלפניו כיום בחול']שלשים[
 מועד של בחולו לקרוע ]אמור[ )מהו( קכו( מועד של בחולו קרובהשמועה
 חייב שבעה באבילות שחייב כיון שלשים יצאו לא עדיין אם ד;מועדזלאחר
 סריעה, ולא אבילות לא חייב אינו שלשים יצאו מוער משיצא ואםלקרוע,
 בהמשה מילי והני קכן( אחד. יום אלא אבילוה נוהג ואינו רחוקהזנעשית
 עליהם, קורע ואמו אביו אבל ובמטאשתו ובנו ואחותו אחיו כגון מצוהמי"י
 בחולו בקרוב שמועה לו שבאתה צמח-גאון יב מר פירוש הילכ'. ]וכןקכמ(
 ולאחר בחש"מ לקרוע אמור ואשתו ובתו בנו ואחותו אחיו כגון מועד .של

 חזיב שבעה באבילות שחייב כיון יום שלשים יצאו לא עדיין אםדמועד
 אינו לפ.1 אחד יום אלא נוהנ אינו שלשים יצאו מועד כשיצא ואםלקיועז
 חכמים אמרו - שכן בהן, קורע אין שבעה נוהגת שאין אבילות שכל'קורע
 הרגל ולמוצאי הרגל בתוך קרובה שמועה לו -באתה אנין בי יומי ר'.דאמר
 אלא נוהגת ואינו הרגל לאחר אלא שמע שלא כמי נעשה רחוקה3עשת
 רבנן.אבל תנו קל( קבי(: לעולם קורע[ אמו ועל אביו על אבל אהד,יום

 שלישית במקומו, יושב ואינו יוצא שנייה ביתו, מפתה יוצא אינו ראשונהשבת
 רבנן תנו קל"( אדם: ככל ]הוא[ הר, רביעית מדבר, ואיני במקוטוי,שב
 שיעברו עד אחר]ת[ אשה לישא אמו]ר[ אשתו מתה לנישואין ]יום[ ל'לכל
 ]ו[אם מותר. שלישי אמור ושני א' -רגל אומ]ר[ יהודה ר' רגלים. ג'עליה
 בנים לו הניחה ורביה. פריה ביטול מפני לאלתר ]אשה[ נושא בנים לואין

 קלנ( כיומף מעשה יומי ר1 אמר פרנמתן. ביטול מפני לאלתר נושאקטנים
 ופרנמי צאי הקברות בבית לאחותה ואמר הפסח בערב אשתו שמתהדכהן
 אמר מרובה, )ל(זמן וכמה מרובה. לזמן אלא עליה בא ולא אחותיך בניאת
 זה אהר זה אבליו תכפוהו ן נ ב ר ו נ ת קלג( : ]יום[ שלשים לאחר פפאדב

 בתער חמרא רב אמר במים, כמותו קלד( ]ו[מכבם בתער מיקל שערוהכביד
 ן נ ב ר ו נ ת קלו( : באהל קלס( ולא בנתר לא אבל במים בממפריים,ולא

ן

 בייצ"ג עיין הככר( וכו'(. יוסי דרי מאמר אהר אדא ורב המאמר שנשנה בערליןוהוצאת
 בהגהות ועיין ל', כלאהר לי יומ בהול דאמילו הפפוקות ובשם גדולות הלכות בשם פ"גצד

 מכאן מכנלק( ה'. צד ראו לפפר ובמבוא מ"ז אות לה"ב הקדמה והוהיר ובם' שם,המו"ל
 הל' בה"ג עיין כהכנן( בערלין, בהוצאת אם כי ווארשא בכה"ג ליתא וכו' אבל רבנן תנועד

 ח"ב במהריצ"ג ועיין מכז1 בערלין(, בה"נ עם"י )ותקנתי תי"ה, טימן ה"ב זריע ובאורמועד,
 בערלין מבה"ג הוממתי מכנדן( נמרונאי, רב בשם כ"ג מימן ש"ד ה"א צדק ובשערי ס"דצד
 : ק"ה משבת המאמר כאן נוסף יטם בבה"ג קכנט( ממקומו, יטנשמט מפרדם ונראהשם
 הקב"ה כשר אדם על דמעות המוריד כל קמרא בר משום ריב"ל אמר מזי בן שמעון"א"ר
 היא בנאדך דמעתי שימה אתה סמרתה נודו מ'(, נ"ו, )תהלים 'טנ' גנזיו בבית ומניהןסופרן

 מי"ק מלג( "הכהן". ליתא שלפנינו נגמרא מלב( שם, מלא( כ"ג, מו"ק קל(במפרתך",
 הפרדם וכני' "בהול"י בבה"ג כהלןק( "בגדיו", שלמנינו בגמרא מלך( נון(1 ה"ב, אוק )ועייןי"ז:
 יטמהות ומם' : ג' כתובות קלן( בהול". "ולא נמי גריפ י"ג, בתענ'ת אמנם שם בגמראהיא
 עפי"יט, ותקנתי. ב',.פ"7,



 ז"ל לרש"י המודםמפררעב

 היה אם אבל יום, שלשים כל אירומין ומעורת נישואין מעורת לעשותאמור
 ]אמה[, )אביו( או חתן של אביו -ומת אפוייה ופיתו מזוג ויינו טבוחטבחו
 ובועל לחופה הכלה ואת החתן ואת בחדר המת את מכנימין כלה~של

 ואהר' המשתה, ימי ז' ונוהג מתו את קובי כ]ך[ וא]חר[ ופורש מצוהבעילת

 ואשתו. האנשים כין ישן הוא ]ה[ימים שבעת ובאותן אבילות. ימי שבעתכר
 ]ו[דוקא יום. ל' כל הכלה מן ה[תכשיטין ]את מונעין ואין הנשימ~ ביןישינה
 שי אמו אבל להו, למיטרח ]רכ[יכא כלה, של אמה או חרען שלאביו

 חתן.
 ]ה[מדחה) כויכמ מ י רן מ ה ל כ ל ע קלה( : קלק( לא[ 'ללה של אביהאו

 שבת. ערב הידה מגונה. זה הרי אמו ועל אביו עכ[ משובח, זה הרימיטתו
 משובה, זה הרי מיטתו על מ?לפין גשמים שהיד או ט]וב[ י]ום[ ערבאו

 *קלמ( רצה ]כור[ן[ המתים כל על : ]ואמו[ אביו לכבוד אל[א עושדהשאינו
 אינו רצה[]חולץ

 כל. על ממעט: אמו ועל אביו ע" ממעט, אינו רצה בנעמקו ממעטרצה כולי המתיכמ כל על : חולץ[ אמו ועל אב*ו ]עי חול"
 שיגערו עד פרע[ ]מגדל אמו ועל אביו על שלשים לאחר ממפר כולןהמתים

 על' ]יומ[ שלשים לאהר המשתה לבירע. נכנמ כולן המתים כל על : חביריובו
 הונא, רב בר .רבא **קלח( אמר חודש. עשר שנים לאהר אמו ועלאביו

 לא, שלשים. ולמריעות ל' לשמחה והתניא יאלתר. מותר. מריעותולשמחת

 למוף' קע( הא ]בארישתא[ )בארשיאתה( *קלי( יום שלשים קלל( האקשיא
 אמו ועל אביו על טפח קורע כולן המתימ כל עע[ קעי( : בפורענותאל'
 בבגדיו רור ויחזק קמנ( קראה מאי אבוהו ר' אמר לבו. את שיגע[הער

 לבוש. אפי]לו[ כולם המתים כל עי מטפה: פחותה אהיזה ואיןויקרעכמ
 כולן, את קורע אמו ועל אביו ער[ עליון אלא קורע אין ]חלוקין[עשיה
 אלעזר. בן שמעון ר' האשה, ואחר האיש ואחר מעכבת אינה ואפרקמותוקעג(.
 את וקורעת וחוזרת לאחוריימ ומחזרתו התהתוו את קורעת האשהאומר
 וקרע _]אביך[ )אביו( מת לו אמר])[ ]חרא[ א ר נ ת קלכד(העריון:

 ואח-

 כך
 קשיא לא אשי רב אמר יצא. לא אחר"רזי ותניא קריעה. ידי יצא . בנונמצא
 ]אביךן) )אביו( מת לו אמרו ריבור. כדי יאהר כאן ריבור כדי בתוךכאן
 ]ואמרו. דיבור כדי אחר שהה ואם יצא, בנו נמצא דיבור כדי ובתוךוקרע
 ידי יצא לא- בנולו

 קריעה.
 כדיבור ריבור[ כרי תוך כי והלכתא וקורע. וחוזר

 כומגרש: )ומגריש( *קעד( ומקריש, ז]רה[ ע]בודה[ ועובד מגדף מן חוץדמי.
 כדי, לה ואמרי לרב רעלמיר שלוכמ שאילת כרי דיבור כרי ה מ כ וקעמ(
 קלכ(( מבריכ[ רצה כולן תים המ כל על קננו( לתלמיד[: הרבשאילת

 וע"ב. ע"א כ"ב מו"ק . 3הלה( ביאור. בתוממות פירוש אח"ז נמצא בערלין בבה"ג3הלד(
 "רבה הגיה ווארשוי דסום בפרדם *"קלדץ( במקצת. רק תיקן זוארשוי דסום במידם*מלוו(
 ד"וו, מרדם "מלפש( יום". "שלשים תיבות בבה"ג ליתא כהלסן( "רבה". שם ובבה"גבב"ה".

 מירש. כאן, איתא בערלין בבה"נ מכמא( ל'". "למוף תיבות בבה"ג ליתא כהכמ("בארפיאתה".

 היה. פרק ברכות וירושלמי ה"ד מ"י מקואות עיין כהמנ( י"א. א', ב', שמואל כהכמבנ(וכו'.
 שאפקרטותו".. ובערוך ובע"י שלפניגו בגמרא אבל שם. ובר~"ש וברי"ף מ"י; רנה ד"א ומם'קורא

 סימן ש"ד ח"א צדק שעיי ובשו"ת ל"ד צד ח"ב ייצ"ג ועיין *קמד( פ"ז* 3יייםממד(
 כהכמן( ל"ב. שבועות כנהףץ( "ומגרש"(, תיבת ליתא ווארשוי )ובבה"ג צדוק. יב בשםמ"ן*
 הגליון על וכתב ""מיממה". בערלין .ובבה"נ שפה". "קמי ווארשא בבה"ג 3הכ~י( כ"ב:מו"ק



רענ ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 כל אומר יהודה ר' מבדיל. אמו ועל אביו על מבדיל, אינו רצהן שלו מפאקמי
 ]תפלות[. -)תפילה( של קרע אלא אינו שלו מפא קמי מבדיל שאינוקרע
 ויקרעם בבגדיו ויחזק קמח( דכת]י[ב יהודה דרב טעמיה מא* אבוהו ר'אמר
 שנראים אלא שנים של יודע איני ויקרעם שנאמר ממשמע קרעים,לשנים

 שלשים לאהר ומאחה שבעה לאחר שולל כולן המתים כל על :)ב(]כ[שנים
 והאשה לעולם. מאחה ואינו שלשים לאחר שולל אמו ועל אביו על]יום[,

 המתים כל על יוחנן י' אמר רבין אתא כי כבודה. מפני לאלתרשוללתו
 חייא ר' אמר ביד. קורע אמו ועל אביו על בכלי בין ביד בין קורעכולן
 אמו ועל אביו על מבפנימ קורע כולן המתים כל על יוחנן ר' אמר אבאבר
 יאביו ]השוו[ )הנאו( לא מיתיבי לנשיא. וכן המדא רב אמר מבחוץ.קורע
 : מנשיא ]לבר[ )לבד( לא ?[נשיא, אפי]לו[ לאו מאי בלבד, לאיחויי אלאולאמו
 ]ו[על משמאל, דין בית אב על מימין הולץ שמת הכם על רבנן נות

 ]פי]רש[ ק)ול( בטי. מדרשו בית שמת חכם רבנן תנו ומיכאן: מיכאןנשיא
 בטלים שבעירו ת[ מדרשון בתי שטת דין בית אב טידרא* מלמפמקבטל
 יושב*7 היו קכ( מקומן, את ומשנין הכ]נמת[ לב]ית[ נכנמימ הכנמתובני
 כולן פדרשות בתי שמת נשיא בצפון. יושבין בדרום בדרומ, יושביןבצפון
 ר' ויוצאין. בתורה שבעה וקורין רהכנמת לבית נכנמין הכנמת ובניבטלים

 יושבין[ ]אלא בשוק ויטיילו בו שיצאו לא אומר קרהה בןיהושע
 חנינא ר' על עליו אמר]וז האבל. בבית ו[הגדה שמועה אומר]ים ואין]ודוין[ קנ"(.)ורויי

 [ ן נ ]ב ר ו נ ] ת : האבל בבית והגדה שמועה דבר אומר שהיה גמליא?בן
 מתקה יוצאים ישנים כלימ ואחד חדשיכט כליכמ אהד לגיהומ יום שלשים2ל

 בלבד. הדשים כלים אלא אמרו "קנ"( לא אומר ר]בי[ ]מכבש[.)טכתש(
 )מותר( לבנימ "רשימ כלים אלא אמרו לא אומר שמעון בר]בי[ אלעזרר]בי[
 ]ראי2[. )ר"ה( של ובכובע ובאנפליא ובפסיקיא בפונדא ר ת ו מ ו קכ3( :בלבד
 ]בגרדא[ )בגירא( נפק אביי יום. שלשים בתוך לגיהוץ כ?[ים להוליךומותר

 בר' אלעזר כר' ]סומקא[ רומיר:א בהמוציתא נפיק רבא כר]בי[*דמרבלא

 פרע שלא אבל שמואל אמר אבימי בר תהליפא רב ר מ א קכג( :שמעוז
 לא ובגהיכמ תפרעו אל ריאשיכבמ קנל( . שנאמר מיתה הייב פירםו]ש[לא
 שלא אבל מיתה. הייב מירמ ולא פרע שלא אהר הא תמורהו, ולאתפרומו
 )כאבל( ]תנא[ פפא בר רפרמ ר מ א קכה( מיתה: הייב ממזייה דשקיל אוקרע

 ששימש באהד ומעשה אבלו. בימי מיטתו לשמש אמור אבל רבתי,]באבל[
 אמף ת"ליפא בר מנשיא רב אמר גוויתו. את הוירים ושמטו אבלו בימימטתו
 פריעת מימן. רשות נת"4 הובה פה"ז שמואל אמר ]הכי[ )אחי( כהנארב

 ]ו[תשמיש הסנדל נעילת חובה, המטה וזקיפת לאהוריו הקרע ךההזררתהראש
 הראש פריעת אף אמר ורב רשות. בהמין ורגלימ ידים ]ו[רהיצתהמטדה
 עבדי- עלטא כולי דלאו דרשות המנדל נעילת שנא מאי אמר ושמואלישות.

 ליתא, ווארשוי בבה"ג כהכמט( י"א, א', ב', 'טמואל ךהכהךק( כן. גם לקטן גרמ וכן מוק,".טם
 לתיבת ה' אות והוס)ף נהיו". תיבת המו"ל פגר וואריטו' בדפום קנ( בערלין, בבה"ג איתהאבל

 תינת תהתיו והגיה "ורוין" תיבת פגר ווארשמ בדמוס הטו"ל פנא( בתקנתו, ועוות"יושבין"*
 מם, קנב( לקמן. ונן "אמרו". ווארשוי במרדם יקנ~י( לפנינו בה"ג עפ"י הגהתי ואני"וכו'",

 כ"די מו"ק קנה( ו'. י', ~יקרא קנד( כ"ד* טו"ק כננ( מ"זייסמחות



 ז"ל לרש'4 הפודםספררעך

 'רישיהו.. דמיגלו עבירי. עלמא כולי לאו ' נטי הראש פריעת ממנאיהדמ"מ'

 וכל קרע .אינו הימוט בשעת שאינו קרע כל שמואל ראמר לטעמיה,שמואל
 עטיפה אינד ישמנע1אלים כעטיפת שאינהעטיפה

 קכו"
 קכק( -יוחנן דר' ופליגי

 ענלן ואנף1 יוחנן. כר' .הלכה .רבנן אמרי וקא נוהג, שבצנעה דבריםדאמר
 היכא . ;אבל המיקל כדברי . הלכה .אמרינן קא דכי מיקל, קא דשמואלגש1
 ובלשני ובאבל.. גרול ובכיל חכה( כ(א. ראמוראי פלוגתא אבל תנאי,דפל~גי
 יב[ בר רבא קני( ליה אמר אלעזר. בן שמעון כר' דהלכה גוים שלאידיהק
 לפניו.ואם קרעו שבעה כל אבל תניא עמהם רב נד[אמר תלמ4רך אמרין לרבאאדא
 מחלימ לדחליף בא ואם לאחוריו ק4רעו ובשבת וקורע, מחליף להחליףבא
 ]קרעים )קראין( ו ל א ו קק( : ואמו אביו בכבור הדהו4ש תניא כי קורע*ואינו
 נשיא ועלי חכמה שלמדו רבו אמו_ועל ועל אביו על הקורע מתאחין,שאין
 תורה מפר ועל השם ברכת ועל הרעות שמועות ועל דין בית אבועל

 ]ששרת ריהויקים וכמעשה בזרוע ידקליוה היכא פינרש[' קק"(שנשרף,
 על וקורע ' ירושלים ועל המסרש ועל יהודה ערי ועל המגילה[,את

 ללוקטן ר[מוללן לשוללן רשאון וכווןן ירושלים, על ומרמיףהמקדש
 ובאיחוי נחסרא[ )אחא( רב אמר לא. לאהותן אבל סולמות, כמיןלעשות

 ר~רי[ אצבעות ג' ותומפת מפח קריעה תחילת נ.ן ב ר נ נ ת קק3( :אלכמנדרי
 שהוא, כל ותוספת אגבעות ג' קריעה תחילת אומר יהורה ר' מנאיר,ר'

 תנניא[ בתוספת, יהודה כר' והלכה בקריעה מאיר[ כר' הלכה עולאאמר
 ן נ ב ר ו נ ת : שהוא כל ותומפת טפח קריעה תהלת אומר יומר ר' הנכי[.ננמי[
 מתאחה. אינו עליון מתאחה תחתון והומיף, בנו מת וקרע אביו מרע לואמרו
 אביו מת מתאחה. אין תחתון מתאחה' עליון והומיף, אביו מת וקרע, בנומת
 בת'רה בן יהודה ר' כולן. על אהד קרע קורע אחותו מתה אחיו מת אמו~תה
 מוסיפין שאין לפי אחר, קרע אמו ועל אביו על אחר, קרע כולן עלאומר
 לפי יצהק רב. בר נחמן רב אמר טעמא פאי אמו, ושל אביו של קרעעל

 אמר ומי קקג( _בתירה. יהודדיבו כר' הלכה שמואל אמר בתומפת.שאינן
 ל"וד ואבילות באבל, המיקל כדברי הילכתא שמואל והאמר . הכי:שמואל
 וא]ף[ לבו. עד אומר]ימ[ ויש טיבורו. עד קורע, הוא היכן ער ל[הוד.וקריעה
 ואל ר(בבכמ. וקרעו קקד( ]שנאמרן לדבר זכר לדבר ראייה שאין פ]י[ע]ל[

 מחזירו מלפניו נתמיא וקורע, אצבעורע שלש מרחיק טיבורו עד הגיעבגדיכמ/
 לא הצדדין ומן מלמטה והקורע מלמטה, הופכו מלמעיה נתמלאלאחוריו,
 חולה לו שיש מי א י נ ת קקס( : מלמטה ההיה פורם גדול שכהן אלאיצא
 ידי יצא לא מת כ]ך[ וא]חר[ וקרע שמת וכמרומה ונתעיף ביתובתור
 קפרא, בר טשום לוי בז יהושע ר' ואמף פזי בן שמעון ר' אמרקריעה.
 אינו דיבור כדי . בתוך מת אבל דיבור, כיי לאחר שמת אלא ש]נו[ל]א[

 המו"ל עיצה ויפה רשות". נתר חובה "פו,ת המעמ עוד כאן איתא בערלין תאושוי בבהצקבו(
 ובמרדכי מ"ז כתובות ורא"ש הכן ד"ה שם תומ' עיין קנז( במסנרת. שטגרם בערליןתוצאת
 ובנה"ג "רבין" ווארשוי בבה"נ מנכפ( לרמב"ן. האדם תורת עיין כהבלק( ס'. ש:ד ח"בובריצ"ג
 בערלין. בבה"ג אמ כי פירש, הד ווארשוי בבה"ב ליתא קכם4י( כ"ו, מו"ק קכם( אאבון",בערלין
 הכין". עעד תיבות עד מכאן בערלין ווארשוי בבה"נ ליתא ממג( כ"י: מי"קהמב(
 פ"ז. נדרים מסצןק( י"ג. ב' יואל'לכמדפ(
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 ו נת קקן( : לרב[ שלום שאילת כדי דיבור, כדי ]וכמה קקו( וקורע.חוזר
וגוזל החיים את גוזל זה הרי המת לפני קרוע ]בבגד[ )בביה( היוצא ן נ בר
 חלוקך השאיליני ו[חבירו האומר אומר גמלי~ול בן שמעון רבן המתינם.את
 ומאחו. ]קויע[ )קורבנו( שמת ומצאו והלה חולה שהוא אבא .את ואבקרואלך
 הרי הודיע)נ(ו לא ואם קירעו. דמי 5ר ונותן חלוקו לו מחזיר לביתויכשבא
 שמא אותו מודיעין אין מת ו[ו שמרן חולה רבנן תנו בו: יגע לאזדה

 לקטן ומקרעין מפניו, הנשים ארן ומשתקין לו מקר)י(עין ואין דעתותיטרף
 קקמ( : אשרזו כבוד מפני חמותו ועל חמיו על וקורע נפש, עגמתמפני
 חיקו בתוך רזינוק יניח לא אבל רבתי באבל תאנא פפא רב *קקמ( ר מא

 ו נ ת הבריות: על מתגנה ונמצא שחוק לידי שמביאו )שמפני( מפניקקל(
 ואין המטה ובכפיית הראש בכימוי ]חייב[ הימים שבעת כל אבל נ.ן בר

 אם האבל לבית ההולך ן נ ב ר ו נ ת : כפוייה מטה על אלא אותומביין
 זקופות. מטות עו[ יברוהו ו[או ואם כפוייות מטות על יברוהו בו גםלבו
 אבא דהוה מ)א(ר)א(ת בר אבא לגביה על מילתא ביה איתרעא קכ(רבא
 אמר כפה. מר)א(ת בר אבא זקף רבא מיניומי.בר

 כמה,
 ביה לית '

 אכם למקוכמ ממקום ההולך ]אבל[ רבנן ו תנ קכ"( מרבנן: בהאידעתא
 מאימתי ן נ ב ר ו נ ת : עמהן יגלגל לאו ואם ימעט, ]בעימקו[ למעטיכול
 אומה יהושע ר' אליעזר. ר' דברי ביתו, מפתח משיצא המדטות אתבופין

 ביר,ו מפתח שיצא כיון הזקן גמליאל רבז כשמת מעשה הגולל.משימתם
 יהושע ר' להם אמר הגולל, שנמתם כיון מיטתכם. כפו אליעזר ר' להםאמר
 מאימתי רבנן ו תנ ]ה[זקמ: פי על כפלו כבר לו אמר]ו[ מטתכם.כפו
 הונא רב בר רב . אמר ולמעלה, המנחדה מן שבת בערב המטות אתזוקפין
 פ]י[ ע]ל[א]ש

 כן"
 א]ף[ שבת ]ו[למוצאי שתחשך עד עליה יושב אינו

 את הכופה רבנן תנו וכופדה: חוזר אחד יום אלא לו שאין פ]י[ע]5[
 ביתו, בתוך לו שיש מטות כל אלא כופה הוא בלבד מיטתו לאמיטתו
 חמשה קככ( ואפי]לו[ כולן. את כופה מקומות בעשרה מטות עשר)ה(ואפי]לה
 מיוחדת אחת מטה היתה ואם מיטורעיהן, את כופין כולן מהן א[חדן ומתאחים
 רבן ווקפה אלא לכפותו[ צריך א.נו ]דרנש לכפות)ו(]ה[, צריך אינ,לכיליו
 אמר מאליו. נופל והוא קרביטוו את מתיר דרגש אומר גמליאל בןשמעון

 ג]מליאי. ב]ן[ ש]מעון[ כר' הלכה לוי בז יהושע ר' אמר אידי בר יעקבר'
 בני לראיית קכד( דגדא, ערמא קכג( עוכ~א( )אמר דרגש, מאי עולא[אמר
 על כמא ]גבי[ על מטה גבי על ישן ]היה[ רבנן תנו אותו: מציאיןארם
 חובתו. ידי יצא לא קרקע גבי על ]אמרו[ מכולן קכם( ]ו[גדולה אידיניגבי

 הנה. גם העתקתי מה נם נשנה ווארשוי בערלין בבה"ג כי ואהרי למעלה גם נשנהככמף(
 מדין הומפות זה מאמר קודם יש בערלין בבה"ג קכפה( ! כ"ו מועק קכפז( : ע"נ( ב"ק)ועיין
 קכמם( ממא". בר "רפרם ווארשוי בנה"ג *קכפןץ( עי"ש. : כ' מו"ק ומקורו וכו' המיו שמתמי

 כ"ז, מר"ק קענא( .אתיליד". ווארשוי בבה"ג *( שחוק". לידי ירגילנו עשמא ווארשויבבה"ג
 גד ערך בערוך ועיין דצלא". אערמא שלמנינו בנמרא מעג( "עשרה". בערלין בבה"גמע21(
 מכאן ובערלין ווארשוי בבה'ג ליתא 1ענף( שנ"ז. מימן הרכבי הנאונים ובתשובות צלא,וערך
 כוונתו, ידע דלא מכולן תיבות סגר ווארשוי דמום בפרדמ העףן( וכו'. ישן היה רבנן תנועד
 א"ש. שלמנינו בה"נ עפ'י הגהתינוילמי



 ז"ל לרש"י הפודםספררען

 מכבדין רבנן תנו המטה: כפיית קייכם של[א טעמא מאי יוחנן רןאמר
 ואין האבל בבית וצ?מוהיות קערות כומות ומדןחין האבל בבירעומרבצין
 בר והתנינא איני האבל. בבית הבשמים את ולא המגמר את ל4שמביאין
 דלא הוא ברוכי האבי, בית של הבשמים ועל המגמר על מברכין איןקפרא

 המנחמין: בבית הא האבל בבית הא קשיא לא מייתינן. אייתויי האמברכינן
 טיפוח מופריכם, שדייבם על קפ(( דכרעיב; לב, על ]המפד[ עוע~א- ר מ אקכו(
 במנדל ולא במנעל לא יקלמ לא דהמקלם ן נ ב ר ו נ ת : ברגעם קילוםביד
 דהמכנה* מפניקפמ(

 אמ-

 ]ה[מנהמין אין בראשו שנענע כיון אבל יוהנן ר'
 הנשיא מפני לעמוד חייבין הכעם )אמר( יוהנן ר' ]ואמר[ : אצלו לישברשאין
 הו'ן שבו להם אומריבמ לכל יוהנן ר' ]ואמר קכל( והולה. האכל מןהוץ

 יהודה -ב אמ4 וחולהן:מאבל

 אמ-

 להם לאכול אסור ראשון ביום אב? רב
 תאכ.1 לא אנשימ ולהכם קפ( ליהזקארם רהמנ)ה(]א[ ליה מדקאמרמשלו,
 אבל קל"( מעודתייהו. מהלפי יומף ורב ]רבה[)רבא(

 אסו-
 הסנדול בנעילת

 והייב *קפכ( ברגליך. הי2יכם ונעלך קפכ( ליהזקאל רהמנא ליהדקאמר
 ]מנודהן קפמ( שפם. על תעטה ולא קפד( דבה,י[ב הרא.: 'קפג(;עטיפת
 נכנס כשהוא נועל, לדרך "וצא כשהואואבל

 לעי-

 קפץ( ר מ א ו קפו( : "ולץ
 התפילין מן הוץ בתורה האמורות מצות בכל הייב אבל זבדא בר אבאר'

 פאר, בהםי2נאמר
 דקאמ-

 עייך4 הבוש פארך קסה( ליחוקאל רהמנא ליה
 שבעה, כל בד:ס אפוך שאב" דברים ואלו -אשוז. ביום מ]ילי[ וה]ני[קסע(
 לספר ק5( המטה ובתשמיי2 הסנדי ובנעילת בסיכה ברהיצה במלאכהאסוף
 ]ובהלכורנן במדרש ןבמשנך[ ולשנות ובכתובימ ובנכיאים ברנורה ולקרותולכבס

 של בנו ומת ומעשה 3מנען, [ואינו מוהך, לו צ-"כים רבימ היו ואםו;הגדות
 ]רבהן )רבא( כון~ו. ה"ומ כל ודף.2 המדרי2 לבירה ונכנמ בציפורי יוסיר'

ב-

 מדריטא. לבי למיפק דלא פבר מילהא, ביה איתרעא ק5"( הנ)א(ה
 אמורא. עליה לאוקומי מבר מוהך, רנו צ=ואים רבים היו ואבם הניגא רב,ליהן אמ-

 ע,יו יעמיד שלא ובלבד מותי לו צריכים -בים אם הנינא לב ייהאמר
 אלעיי בך' 'הודה ר' י2ל בנו ומת מעי2ה תניא, בי עביד, ,ו[הי:ימתורנמן4
 ]עקביהן )עקיבה( בן הנינה ור' ]עקביה[ )עקיבה(, בן הנינא לר' הו~וולהיט בצדי ויי2ב ]עקביה[ )עקיבה( בן חנינא -' ונכנס המדרש, בבית ויי2בונבנס
 ]ד[אי,קי2 במלאכה אסור ק5ב( : לרבימ הי2מיע ומתורנמן למתורנמן,להי2
 אכל אף במלאכדק אסוף הג מה לאבל, הגיכמ והפכתי ק5ג( דכת[י[בלהנ,
 ויקה ]תקועה "ואב וי,2לח י ק5ד( דכתי[ב ובסייה ברהיצדה במלאכה,אסור
 הכמה אשהמשם

 ויאמ-

 תמיכי ואל אבל בנדי נא ולבי2י נא התאבלו אליה
 את דוד. ויכהבם קגה( דכת]י[ב המטה בתי2מיי2 פיכה.. בכלל ורהיצהי2מן[

 כץעסן( וכו'. .קלם ד"ה תוס' ,טם עיין מען,( י"ב, ל"ב, "טעיה קען( : כ"ז מו"קקען(
 ס"י: מו"ק כהש4ו( י"ז. כ"ד, יהזקאכ( הפן( בערלין, בבה"ג והכר וואריטוי מבה"גהוספתי
 יהיקאל הפך( "היטפס". בערלין בבה"ג הם5נ( ט"ו. מו"ק "קבשבנ( י"ז, כ"ד, יהזקאלקפב(
 'הזקאל כהמ~דץ( "ןבה". בערלין בבה"ג פהפי( כ"ה, מוכה כךפן( : מ"ו מו"ק כסשדה( '"ז,כ"ד,
 "איתילידא"1 בכה"ג מ4פא( ילכבפ". "לספי בבה"ג ליהא ק:כ( כ"אי מו"ק כפכם( '"זיכ"די

 בבה"ג ואיהא וכו'. יטכניטה כל אבל רבנן הני עד ווארשוי בבה"ג יליהא כ"אי מו"קקצב(
 כ"ד. י"ב, ,ט"ב כץ:%דץ( ב'. י"ד, 'ט"ב ק:בד( י'. ה', עמום ק:%נ(בערלין.



רען ז"ל לרש"י הפרדמספר

 המנדל )בנעילת קנו( לא. דמעיקרא מכלי אליה, ויבא ]אשתו[ שבעבת
 האנק ק~ז( דכתיב ]בר!ו-ה לא(. דאחר מכלל ב-גליך תשים ונעלךדכת]ב[

 הראשונימ ימים ג' כל אבל ן נ ב ר ו נ ת ק~מ( : וגו'[ תעשה לא אבל. מתיםדום
 בעשיית אמור הצדקה מן דהמתפ-נמ עני ואפי]לו] מלאכה, בעשייתאמור

 ]והאשה[ )ואשתו( בותו בתוך מלאכה בצינעה עושדה ואילד מיכאןמלאכה.
 הר]א[שונים ימים שלשדה ]אבל[ ן נ ב ר ו נ ת קנל( : ביתה כתוך ב)כ(פלךטווה
 המנחמים במקומ יושב ואינו הולך ואילך מיכאן האבל, לבית הולךאיגו
 בשאילת  הראשובימאטור ימיכט ג' אבל נן רב ו נ ר! המתנחמין: במקוםאלא
 מיין שואל ואינו משיב שבעה ועד משלשה דומ[, האנק ]דכתיב ר(שלומ,
 באין מנחמין לו שאין מת יהודה רב ף מ א ל"( כד-כו: ומשיב, שואלואילה
 ד-ב בשיבבותיה דהוה ]שכבא[ ]ד]ההוא במקומו. ו"ושבין אדמ בניעשרה
 הוה יומא כל מנהמין, ]ליה[ הוה וכ[א )י2כיב(יהודה

 דב-

 בי יהודה רב
 תנוח ליה[ ]אמר בהלמיה ליה איתהזי בדוכתיה, ]ליה[ ]ו[יתיב ואזילעשרדה
 יגלה אטור שאמ-ו כשמ ן נ ב ר ו נ ת י3( : דעתי את שהנחת ]כשמ[דעתך
 וכל מתיף. יופף ור' יהודה, ר' דברי במועד ציפורנימ לימול אטור כךבמועד

 וכשכם בו. שיש שיער כל וא]הד[ ראשו א]הד[ בתטפורת אמיר אבל יומל'
 כך אבלו בימי לגלה אטוריטאמ-ו

 אטו-

 דברי אבלו[ ]בימי צפרניכם ליטול
 בנטילת מותרת והאשה מתיר, יומי ור' יהודה,רי

 שיע-

 אמר שבעה, אהף
 ]הלכף[ אמר ו21מואל במועד, יומי כרבי והלכה באבל  יהורה  כרן  הלכהעולא
 שבא  וןלא  באבל4  המיקל  כרברי  הלכה  שמואי  ראמר ובזו. בזו יוטיכר'
 )במכנימטו-( אבלו בימי ]והלכתא[ )והלכה(. רג(  ד-גל: שבא  ולאדיד

 ]בגנוטט-ף[ )בנגיטטור( שבעה ]ל[אחר רד( מות-. בשינימ א~ור]בגנומט-י[
 מתנף זוטרא ומר -]בף[, לפני מחמתן -א זוג רב אמר יהורה -ב אמרמותר.
 ציפורניבם ממנו ובקשו -]ב"[ לפנף מהמתן בא ]וזוגן)דזוג(

 והרהי-

 ואם להכ,
 והתיר שפה ממנו בקי2ו אף  ~אמרן ושמואל להמ, ]ו[התיר שפדה ממכובקשו
 שמעכבת. כל הכהה רו( לזוית מזויר! שפה ימ(להמ:

 - אמ-

 נהמן רב אמר )ה(]ש[מעכבת, כל["מף ובשפה אמ"

 ב-

 שהו ]כל לי ולרי 'רו( יצהק
 ימי ]ב[שבעת אבל שלשים בתוך מילי והנ4 כנף, דמי המעכבת כשפהנמח
 כהנרם בפרשת  האמור כל רבנן תנו רה( י  יז( הלכה וכן אמו-.אבלו

 )וביתו( ואמו אביו הן, וארלו גליהן, מרתאבל )ו(אבל ]להן[ מטמא]שה[כהן
 מאמו בתולה ואחותו אהרו עליהן דהומיפו 'רח( ואחיתו, אהיו ובתו[]בנו

 בעלה עם ואשה אשתו עמ אדם ומרנאבל מאמו ביז מאביו בין נשואהואחותו

 בערלין טנבה.נ ןהןמפת. בטכנרת וע.כ-מ,רת' לעיי נשנה כבר כ, בעול'ן בבה.נ ליתאמ%:ן(
 תנו עד מכאן ווארשוי בבה"ג חסר ק"ב%( כ"א: מו"ק ק(בדן( י"ז. כ"ד, יהזקאל 3הנכי(שמ.
 כ"ד, יחזקאל, והקרא בערלין מבה"ג הוטפתי ך4( וכו'. שלוכם בשאילת אמור וכו'  א~4יבנן

 וצד כ"ד צד ח"ב מדהריצ"נ )ועיין י"ה. מו"ק רנ( י"ז: מו"ק ףאבכ( קנ"ב. שבת ר"י(י"יי
 פ' ברא"ש עיין רדן( ובגנוטטרי, ד"ה תוס'  שם  עיין ו4ךן(  קב"ו(.  צר  ח"ב  ובאשכולמ"%

 סנר ווארשוי דפומ במרדם ו*ך( שמ. ובמרדכי קנ"ח. צד ה"ב ובאשכול כ' טימן מגלהיןואלו
 בנה"ג רן( "ולדידי". בערלין בבה"ג "ולדילי" ווארשוי בבה"ג "רן( שטעככת". כל "דהנחה!תיבות

  אבילות".  ללנין פירוש הלכתא, "וכן בערלין ובבה"נ אבילות". לענין- הלכה "וכן מיימוואדשוי
 %"ו.  סיטן  ובראב"ן ל"ר .צר  ח"ב בריצ"ג מובא *ן8ףן( : כ' מו"קרךק(



 ז"ל לרש"י המודםטפורעח

 אינו בחוץ . אבל בפניהם, אחיו ועם אחותו ועכמ אמו ועכמ אביו ועםלט(
 לרבו מטמא ואינו מאביו בתולה לאחותו אלא מטמא ואינו מאמו -ביןמאביו בין נשואה אחותו על ]ו[בין בתולה אחותו על בין ]מתאבל[ וכהןמתאבלי

 להתעמק השנהמורער ראש של שני טוב ביום מת והיימכתא עיקר:כל
 לין רבא כראמר קבר צורכי בין ריריה צרכי בין צרכיו בכל ישראלבו
 מתעמקין שני ט]וב[ בי]ום[ עממים בו מתעמקין ראשון ט]וב[ לי]ום[מת
 יצא שמעון ונמצא וקרע[ ]הוא ראובן וכמבור )אחיו(, מת ]אחיך[ לוו[אמרו ו י ח א ת מ ן לי"( : השנה ראש של טובים ימים בשני ואפי]לו[ ישראל,בו
 אמרו עליה רבנן קרעו ל~ש. מפרא ררב נפשיה ח נ י כ ייכ( קריעה:ירי
 ]שמת[ חכם שמת הרב תניא מי אביי להו אמר מירי. מיניה גמרינןלא

 מא]י[ מיניה מבור מררשא, ]ב[בי בפומן שמעתתיה יומא כל ועורתניא,
 בהמפרו שעמוקין זמן כל חכם תניא אבין בר אירי ליג( להו אמר הוה.רהוה
 עיקר )חכם( ~שבין בר אידי ליד( רב להו אמר לאלרער. למיקרע מבור*ייג(
 נפשיה נח כי פתחים. דרך וכבורו ראשונה במטה כבורו וחכם בהמפדוכבודו
 בר יצחק רב להו אמר אפורייה. רע]ורה[ מ]פר[ לאותובי מבר חמראררב

 מבר ליה. וניעבד ניקום לריכמיףה ליה, מבירא לא רלרביה מילתאאברימי
 כיון הככמ רעניא אמי בר יצחק ר]ב[ להו אמר קירעייהו. למשלל.]רלא[
 ברא בר ליה שכיב ר מ י מ א לטו( שוללין: המטה מאחורי פניכמשחוזרין
 מעומר. קרע קכם קרע דמ"ושב אירכר באפיה, קרע בריו אתא עליה,קרע
 איוב ויקם לטק( דכתיב לן מנא מעומד קריעה לאמימר אשי רב ליהאמר
 מתו על המתקשה כל רב אמר יהודה רב ר מ א לין( : מעילו אתויקרע
 ואל למת תבכו על ליח( רבנן תנו בוכה. הוא אחר מת על מראייותר
 אל מולדתו. ארץ את וראה עור ישיב לא כי להולך בכה בכו לותנורו
 ב]רוך[ הק]דוש[ אמר ואילך מיכאן ולתמפורת. כ[גיהוץ שלשים להמפד]ו[ז' לבכי ג' כיצד[, ]הא מכשיעור, יותר לו תנודו ואל מראי יותר למתתבכו
 לפניו מוטל שמתו מי נן רב ו תנ ממני: יות]ר[ בו מרחמין אתם איזה]וא[
 לאיניש אסור נברא ליה דמית א ת ת י א לכ( : ליט( בברכו]ת[ כת]ו[בכו'

 דגברא משו]ם[ ט]עמא[ מ]אי[ דאבילותא, רברכת~א[ כמא לה לשרראאחרינא
 תמן אית וראי אבל דיליה. רלאו לאיתתא כמא לשדורי ליה אמירנוכראה
 דברכתא כמא אינהו לדה לשרורי דמי שפיר אהיה או בנה או אמה אואבוה

 אין דבריו. לכל כחי הוא הרי הגוממ רבנן ו נ ת לכנ( לכ"(:ראבילורהא

 אחיה ועם אמה ועם אביה עם "ואשה הני' ווארשוי בבה'ג אבל בערלין בבה"נ היא כןרפ(
 ווארשוי בבה"נ ריג( כ"ה. מו"ק רחיצכ( נדרימם"ז. רפיא( ו'. ביצה רי( במניהמ". אחותהועם

 בזה. הרניש לא והמו"ל בחמרון כאן נלקה בערלין בבה"ג *ךשינ( שם, דק"ם ועיין"אביי'.
 המאמר כל מביא בערלין ובבה"נ י"ח. ברכות ריכפ( י"ד. כ"ב, ירמיה ךאיןץ( : כ"ז מו"קריי( כ'. א', איוב רכפן( ! כ' מו"ק ופכפן( "אביי'. ווארשוי בבה"1 ריוש( לפנינו. עם"י לתקןו"ט

 בערלין בבה"ג רכנא( ווארשוי. בבה"נ גם איתא טכאן רככ( זה. בל חמר ווארשדובבה"נ
 א"ר כ"מ, ממו"ק המאמר ווארשוי בערלין בבה"ג נשנה זה מאמר ואחר ידופת'. .עלמטיים
 של אבלים הלכות צסוף לעיל כבר שנשנה משום מכאן ונשמט וכו' הטת מן הנפטרלוי

 ה"א. מ"א, שטחות רכבש( עיי"ש.נאונים



 ז"ל לרש"י הפרדםפפר
ךעמ~

 המיקר ודבר מתכות כלי נורןנין ואין נקביו את פוקקין ואין לחייו . ארהקושרין
 הכמף חבל ירתק לא אשר ער רכג( שנאמר שימות שעה ער טיבורועל

 המבוע על בר ורעשבר הזהב גולתוחרוץ
 ונרו"

 מכין אין הבור. אל הגלגל
 .שעה עד המלח גבי על ולא החול על אותו מטילין ואין אותו מדיחיןואין

 דומה הוא למה דמים. שופך זה הרי בו והנוגע עיניו את מאמצין ואיןשימות
 ]קורעין[ )קוראין( אין מכבהו. אדם בו שנגע כ~ן ]המטפטף[ )המתפטף(לנר
 שימות, שעה עד לבית ארון מכנימין ואיז יכד( ממפידין ויא חולציןואין
 כשר היה אם אומר יהודה ]ר' מעשיו את משנין ואין עליו משמיעיןואין
 ד]ברים[ ב]מה[ העיר, בתוך זה את זה שלום שואלין וא'ן מעשיו[ אתמשנין

 והמטורם ך ת ו ח מ ה מותר: גדול בכפר אבל קטן בכפר יכס(א]מורים[
 לכל עמהם מתעמקין אין מת ט' ובן מת שמנה ובן ח' שמנה ובןוהנפלים
 קורעין ואין דבר, לכל עמו מתעמקין אין נ[רעת עצמו המאבד יכו(דבר:
 בשורה עליו )ואומר בשורה, עליו עומרין אבל עליו, ממפירין ולא חולציןולא

 לחיים. כבוד שהוא מפני אבילים ותנחומי יכן( אבילים ברכת עליוואומר]ים[
 כבוד שאינו ]וכל בו מתעמקין הרבים כ[חיים כבור שהוא כל דבר שלכליו
 שעלה לא בדעת. עצמו המאבד ואיזהו בו[. מתעסקין רבים איןלחיים
 ומת, ונפל הגגיראש

 ליפיל מ]נת[ ע]רם[ לגג עולה שאני ראו שאמר אל"
 עצמו את שהאביד בחזקת זהו ומת, ונפל לגג שעלה אותו וראו ונפי."יכ((
 )מיכו( גבי על ומושלך הרונ באילן, ורעלוי חנוק ]אותו[ ראו אם אבלבדעת,
 את המאבד וכל ברעת. שלא עצמו את המאבר בהזקת ]הוא[ זה]מייפו[,
 מתעמקין אין דין, בית הרוגי רבר. כל ממנו מונעין אין בדעת שלאעצמו
 ובשלום הדיינין. בשלום ושואלים באין וקרוביהן אהידהן לכמ( : רבר לכלעמהן
 היו ולא ' דנתמ, אמת שדיי כלום, עליכמ בלבינו ]ש[אין כלומר,העדים.

 שנאמר עליהמ מברין היו ויא בלב, אלא אנינות שאין אוננים, אלאמתאבלים
 עמהן מתעמקין אין ציבור מדרכי הפורשין כל : הדם על תאככ[ו יכי(לא
 ושותימ ואוכיימ לבנים ומתעטפימ לבנימ לובשין וקרוביהם אחיהם דבר,לכל

 משנאיך הלא רל( אומר הכת]וב[ ועליהם המקומ. שונאי שאיבדוושמחים
 מלכות הרוגי ללכ( : וגו' שנאתימ שנאה תכלית יל"( ואומ]ר[ אשנא.ה'
 מלשא]ו[ל משנתייאשו ]להם[ מתחיליןלמנות דבר.,מאימתי כל מהם מונעיןאין
 עויאכל,ו ומי. בנהף שטבע ומי לים שנפל מי- בו כיוצא "לגנוב. לאאלל
 ]להן[, )עמהן( למנות מתהילין מאימתי דבף, כל מהמ מונעין איןחיה

 ראשו שימצא עד לו מונין אין איברים איברים מצאוהו מלבקש,משנתייאשו
 ה ף ה ש י מ : רובו הן והגולגלת הש"דרה ללג( אומר יהודה ר'ורובו.
 עמו צלובין ואמו אביו בעיר עמו צלובה ]ו[אשתו בעיר עמה צלובבעלה
 ולא כאנטוכייא, גדולה עיר היתה כן "ם אלא העיר, באורעו ישרה לאבעיר

 רכנןה( ה"ה. שמהות בממ' הגי' וכן בער5ין. בבה"ג היא כן ר4כנר( ח/ י"ב, קהלתרננ(
 גדולה-. בעיר אבל העיר שבתוך בערלין ובבה"נ גדו5ה" בעיר אב5 קטן "בכרך ווארשויבבה"ג
 בבה"ג ליתא ך4כני( "ונמל". תיבות מגי ווארשוי במרדם רכנן( ה"א. מ"ב, יטמהיתר4כנך(
 ק5"ט, רל(.:תה5ימי כ"ו. י"ט, ויקרא רכמן( י"ז* סנהדרין ןשכנןץ( שם. שמהות ובמם'בער5ין
 מ"בן שמחות רלבנ( ווארשוי(4 בבה"נ ליתא שנויה )וראייח כ"כ. ק5"ט, תהלים רלא(כ"א.

-הי'א  ..' - שברה. ערך ערוד ועיין "השיזרה". בערלין בבה"ג ך8לנ( י"ג. 



 י"ל לרש"י הפרדםמפררפ

 הבשר שיכלה ער אמור, מתי ער אחר: בנצר ישרףה אבל זה בצדישרה
 ילל(. בעצמות ניכרת הצורה ואין ]הימנו[ הבשר()כלה

ד*4ף5%י
 1טע1 ו 1*114/עו ףמחף

 למימשדי]ה[ ]למיבכייה[ מיחייב מינן לבר שיכבא ליה ב י כ ש ד ן א מ"(
 בכייה שרה רשכיבא בע~דנא אבינו[ , ]באברהם אשכחן דהכיולמקבריה.

 אברהם ויבא וגו[ ארבע בקרית שרה ]ותמת 3(, דכת]י[ב וחברה,ומפדה
 יומיא אילין ו( תענית, ת במגיל תב וכ ג( ולבכותה: לשרהלספוד
 דנימן .ירחא ריש מז בהון. לממפד דלא ומקצתהון בהון, להתענא~ה[דלא
 מועדא סוף ועד ביה מתמנייא למימפד. דלא תמירא איתוקם ביה תמניאעד

 להתענות מותר תמיד שבטל עכשיו למספד. )ו(לא ]רי[ דשבועייא חגאאיתותב
 בשבת שמועה .]ויום[ )ביום( קינה ין ד דעב א ה ו : בשבת אפיל]ו[ולמפוד
מהא

 .מהניתא~
 את שטרגלת טפני ו( ברחוב המיטה את מניחיז אין ס(

 נשיס ח( לעולם: חיה של ולא הככוד, מפני נשים של ולא ק(ההמפד,
 מטפחות[ למטה הממוכית אומר . ישמעאל ]רי מטפחות ולא מענותבמועד
 מקוננות. לא )אבל( ובזה בזה ומטפחות( מענות ופורים בחנוכה חידשיםבראשי
 קינה כאחת, עונות שבולן עינוי איזהו מטפחות. ולא מענות לא המת]נקבר
 ואשה נהי בנותיכם ולמדנה ע( שנאמר אחריה, עונות וכולן מדברתשאחת
 י( אומר מהו לבוא לעתיד אבל קינה,רעותה

. 

 ה' ומהה לנצח המות בלע
 יג( בפני מוער אין הונא רב בר רבא י3( אמר י"( : וגו'[ דמעהאלהים
 שלא אבל בפניו מ]ילו[ וה]ני[ ופורים. הנוכה ש]כן[ וכ]ל[- ח2מום,תלמירי
 נהרא. בפום מנהידעא זביד לרב מפדיה 2הנא רב והא אינו, -לא.בפניו
 עולא אמר רמי: כבפניו דהתם הוה, שמועה יום ]ההוא[ פפ4 רב יד(אמר
 : ברגל קילום ביד טיפוח .סופדים, שדים על עו( דכתי]י[ב לב עלהמפד
 : הסכנה מפני בסנדל ולא בטנעל לא ע(( יקלם לא הטקןמ רנבנםתננו
 יעי"ש* וכי' אבילים ביכת מברכין גיצד עיד' מסיימ בעילין בבה"3רלד(

 ב'. כ"ג, בראשית בן( שמ, עפ"י ותקנתי שרה, היי' מרשת ריש השאילתות לשיןא(
 דף וור,טוי )דמום הספד בהלכות גדולות הלכות בעל לשון הוא ההלכה מוף ועד מכאןג(

 היא י(יכן כ"ז. מו"ק ה( ראשון. מרק תענית מגילת ו4( עםי"ש, התיקונימ ועשיתיקמ"ב(.
 שי"נ סימן וברקה נ"מ. עמוד מהריצ"נ ובהל' וברא"ש וברי"ף תשם"ג. רמז הוקת פ'בילקוט
 של .'עולא שלמנינו במתני' ן( ההממד", את להרגיל "שלא שלפנינו בגמרא אבלובתוה"א.
 שאר אבל חיה אלא ל"ש נהרדעי אמרו כ"ח. דף שם ובגמרא הכבוד" ממני לעולםנשים
 בכל מצאתי לא- בפרדם שלמנינו וני' יעיי"ש. ונו' נשים שאר אפילו אומר ר"א מניהיןנשיכם

 צ"ל יבכ( כ"ז: מו"ק "4ש( ח'. כ"ה, ישעיה ף( י"פ. ט', ירמיה כן(, כ"ה: מו"ק דן(הראשונים.
 היא הבה"נ וכגי' פפא", "יב של6נינו בגמרא שם...אבל בבה"3 היא וכן הונא", רב בר"רבה
 בגמרא אבל וברי"ף.- מינכען בכ"י הי4 כן 4ג( .מינכען. ובכ"י מ' עמוד ובריצ"3 וברא"שברי"ף

 ימפי". שלפנינו בנמרא אבל וברא"ש. וברי"ף מינכען ככ"י כ"ה יר( חככם". "תלמידשלמנינו
 בכ"י היא הפרדס וכני' במנעל** אלא "בסנדל שלפנינו בנמרא מיי( י"ב. ל"ב' ישעיהכטו(
 וכו יקלם 'לא ד"ה ובתום' שם ובריצ"גמינכען



רפא ז"ל לרש"י הפרדפפפר

 ר' בשמ אומר מאיר ר' ין( ]כדתניא[ ]ל[מימפריה, ]מי[כעי כטה בר עד א ק ו ני
 עניים משמו אומר יהורה ]ר' חמש בני עשיי4ים שלש בני ענייםישמעאל

 בר גידל ]רב[ אמר . עניים. כבני זקנים ובני שש[ בני .ועשיר*ם המשבני
 : ישמעאל ר' משומ שאמר יט( יהורה כר' הלכה שטאל ימ( אמימנשיא
 ובר אבהן בר- האירייתא, בשבחא ליה מפיינן הוא אוייין דבר כא יוה

 אורייזן בר ולאו אבהן ]בר וראבהתיה, דיליה בשבחא ליה מפדינןאורייי
 בן חנניא ברן מעשה כ( ]באבל,[ דתניא דאבהתיה[. בשבחא ליהטפדיין
 לאחף תפוח ]ו[נמצא והרגוהו למטים תפטוהו רעד לתרבות בנו שיצאתרדיון

 והיו העיי, לתוך והכנימוהו במטה והניחוהו במכמורו]ת[ *כ( נתנוהו ימיםג'
 הזהג המקרא ]עליו[ קרא אביו *יכ(, אביו של כבודו בשביל לפניומקלמין
 שנאתי איך ואמרת ושארך[ בשרך ]בכלות )וגומר( באחריתך '. ונהמתכ"(
 וגו'. רע בכל הייתי כמעט וגו' מורי ]בקול[ )לקול( שמעתי ]ולא וגו'מומר
 כ3( הזה, הפטוק עליו קראת אמו המקרא[. לתחלת חוזר היה פירש*כ"(
 לאיש ערב טג( זה[ ]פמוק עליו קראת אחותו וגו'. כמיל בן לאביוכעם
 שבחא מן בר מילי ערמא'רשיכבא קמי ]ל[אישתעויי ר טי א ו .וגו': שקרלהם
 לקיש בן שמעון ר' כו( אמר אמי ר' אמר זירא כס( ר' דאמר כד(דיליה,
 וכל תורה, דברי ואפי]לו[ מת, של רבייו אלא המת בפני אומר]ים[אין
 מיטתן אחר הממפר כל לוי בן יהושיע רי ואמר כ(( דעלמא. במילישכן
 כל( וכו'. עקלקלותם והמטים כמ( שנ]אמר[ בגהינם נופל חכמים תלמירישל

 מרחק כי ואידי ואידי דמי. המת כבפני נמי "קברות ובית שמתו. מיבפ]רק[
 לממפד*ה, דלא רמפקיר א כ י ה ו ל"( : ושרי א]חד[ כמקו]מ[ הוי ל( אמותד'

 פקיד לא ואי כפרה. ליה תהוי מבר יקריה, על מחיל וקא הוא דידיהיקרא
 יקרא דהספידא המפירא,. ליה ועבדינן דיליה יורשא מן . אוזינמאשקלינן
 לאחר ממנו שנפיעין לטת יפה מימן אומר נתן ר, לכ( דתניא הוא.דשיכבא
 חיה שהיתה או בכבוד נקבר ולא כבודו דרך לג(. נמפד ]מתו[לאמיתה,
 שניפרעין למת יפה מימן היא זהו מטתו, על מזלפין גשמים שהיו אוגוררתו
 בקראי נמי ואשכחינן הוא, דשיככא יקרא מ]ינה[ ש]מע[ מית]ה[, לאחרממנו

 אחייה לגבי נבט[ ]בז ירבעם אשת אזלת רכד הוא. דשיכבה יקראדהםפדה
 טוב. דבר בו נמצא יען לו( ]וגון[ ישראל כל לו ומפדו לס( וכתי]ב[לביתך, לכי קומי ואת לד( ל)י(ה *מר קציר[, ]דהוה בריה, עילויה לשיוליההשילוני

 ובתמים וברא"ש מינכען בכ"י היא הפרדם וכגי' ערב". שלפנינו בגמרא יוץ( : 3"ד מו"קין(
 שמחות כנ( ישמעאל"ע ר' משום "שאמר מלות חטרו שם בבה"ג יכן( וברי"ף. קע"ו סימן-דעים
 אמו". עושי שם %*כ( עבכליבה". הגיה והגר"א "בכבודו". שם שמחות במם' %כנ( י"ב.מרק
 כאן: וצ"5 . בבה"ב..!טם. וכן לפנינו כאן'.במודט -הטי *כנא( י"י*- - י"א ה', משלייכא(
 משלי כנבנ( שם. שמהות מם' עיין וכו'". "ופירש הך קאי וע"ז המקרא" לראש וחזר."גמר
 עזר*קא". שלפנינו ובנמרא "זעירא" בכה"נ כנוץ( : ג' ברכות כף( י"ו. כ', משל' סנג( כ"ה..י"ז,
 ליתא כני( שרהי חיי ובשאילתות מ~נכען. בכ"י היא המרדם וכני' "ריב"ל" שלמנינו בגמיאכו(
 עף( י"ט. ברכות כנמן( ה'. קכ"ה, תהלים כףץ( וכו'. הקברות" עובית תיבות עד מכאןבבה"ג
 בבה"ג לנ( מ"ז. .סנהדרין ל:נ( מ"ו! סנהדרין לא( דמי". "ושפיר רק וגרם זה ליתאבבה"ג
- א' מלכים לן4( כבודו". דרך תיבותליתא  ועד מכאן לן( י"ג. י"ד, שם לוץ( י"ב. י"ד, 

 שם. בבה"ג חםר'לאשכחינן"



 יל לריט" הפרדםמפררפב
 דכתנוב בחזקיהו ואשכחינן לרנל, ועלה טשטרתו שבפל טוב, דבר ומאיילו(
 עשו נרול וכבוד דוד בני קברי בחעלי ויקברו אבותיו עם חזקיהו וישכבלו(
 וששה שלשים לפניו שיצאו לו, עשו גדול כבור מאי ר]בנן[ ת]נו[ לח(לו.
 אחאב מלך לפני וולא נחטיה ר' לו אמר יהורה, ר' דברי כתת חלוציאלף
 שכת]ב[ מה זה קיים ואמר]ו[ מטתו על תורה מפר ~ט[הניחו אלא כן,עשו
 נהמפדו המתעצל כל יוחנן ר' אמר אבא בר חייא ר' ]ר[ מ א 5י( :בזה
 אבא בר חייה ר' איתיביה מרה. כנגר מדה ימים, מאריר אינ]ו[ חכםשל
 אשר היקנים ימי וכל יהושע ימי כל הן את ]העם[ ויעבדו ננ( יוחנןלר'

 האריכו. לא שנים האריכו ימים בבלאי ליה אמר יהושע. אחרי ימיםהאריכו
 ראוי חכם של בהמפדו . המתעצל כל רב אמר "נם יהודה רב אמר'ט(

 מרה ]בתמנת )וגו'( נחלתו בנבול אותו ויקברו ננ"( שנאמר בחייו,לקוברו
 שגעש טב( מלמד געש, להר מאי געש[ להר מצפון אפרים בהראשר
 חכם ז[ נ ב ] ר ו[ נ ] ת *מנ( : בהם9ידיה דאיתעצלו משומ להרגן, ]הר[עליהן
 כקרוביו. הכל אלא ד]עתך[, מ]לקא[ קרוביו הכל וגו'. קרוביו הכלשמת
 וכל נוג( ברחכה. עליו מברין הכל עליו, חולצין הכל עליו, קורעיןהכל

 כבוד בשביל עוונותיו כל על לו מוחלין כשר אדמ על ומתאבלהבוכה
 קטנים כשהן מתים אדם של ובניו בנותיו מה מפני *לוג( דתניאשעשה.
 מיניה, שקיל קא ערבונא ויתאבל יבכה כשר. אדם . על ויתאבל שיככהכדי
 אדם על דמעות המוריד כל קפרא בר משום לוי בן יהושע -' . אמרפזי בי שמעון לן ר מ א ננד( : כשר אדם על ובכה התאבל שלא ]מפני[אלא
 מפרת נדי לנה( שנאמר גנזיו בבית ומניחן מופרן ה]וא[ ב]רוך ה]קדוש[כשר
 במפרתך.[ הלא בנאדך דמעתה ]שימה. )וכו'(אתה

 הממד. הלכותנשלם

 הרלימ' כלמיר הללרת"ן
 יומף רב םבר שיעור, לו אין מאי שיעור. לו יין חולים ביקור תניא3(
 שיעור יש מצות וכל אביף ליה אמף שכרו. למתן שיעור לו איןלמימף,
 -שתה שאין כבחמורה, קלה במצ]ו[ה יהיר הוי ד( תנן והא ג( שכרן,למתן
 דבא מ( קטן. אצל גדול אפילו אביי אמר אלא מצות. של שכרן מתןיודע
 את המבקף כל חנ"נא בר אחא ר' אמר בלומ. פעמים מאה א1%]לו[אמר

 ב' שומטימ כה( : ק"ה שבת למפ( י"ז, כ"ק לח( ל"נ. ל"ב, ב' דה"י יןן( : כ"ח מו"ק*לף(
 בבה"ג כןןכ( ל'4 כ"ד, "הושיע כמ%4( רב"4 "אמר ליתא בבה"ג 4"כי( : ק"ה שבת *כן(ז'.

 עד מכאן כמג( מ"ב. תוטמתא כ"ה. מו"ק שמ, שכת *כמב( שמ. בגמרא היא וכן"שרנש"1
 ט'. 3ד, תהיליממה( י ק"ה שבת כשך4( : ק"ה שבת כ"הנ מו"ק '4נמג( יטט, בבה"ג ליתא מזי" בן *טמעון"א"ר

 הלכות הפרדם בליקופי גם ומובא שם הטמד הלכות בבה"ג מקורה כן גם זו הלכהא(
 בבה"נ ליתא "אלא" עד מכאן ג( מי. : ל"פ נדרים נן( עמי"ש. התיקונים ועשיתי חוליםביקור
 אמר". ערבא תיבות חטרו בבה"נ ף;( מ"א, פ"ב, אבות ך4(שם,
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 כ]ן[ א]ם[ לרבא ו( אביי ליה אמר בצערו. ששים מן אחד נוטלהחולה
 אמרן נכמים, עישור נוטלת האחים מן 4ז( הניזונת בת אומר ר' ז( דתניאגילו. ובבני ר]בי[ דבי ]כעישורייתא[ )בעימורייתא( ליה צמר ולוקמי. שיתיןליעלו
 כלום, בנות במקום לבן לו אין אחד, ובן בנות עשר לו שיש מי לדבריך לר',לו

 ושלישית 4*ז( המשתייר מן ושנייה נכמים עישור נוטלת ראשונה להםאמר

 מן ששית המשתיירן מן חמישית המשתיי]ר[, מן רביעית המשתיירןמי
 מן והתשיעית המשתךיר, מן והשמינית המשתייר, מן והשביעיתהמשתייר,
 חלבו[ רב]י בשוה. וחולקו]ת[ וחוירות המשתיי]ר[, מן והעשיריתהמשתיי]ר[

 דאתי. ליכא באיש. חלבו רב באיש חלבו רב אכריז כהנא רב נפקחלשן
 שחלה עקיבא ר' מתלמידי אחד בתלמיד מעשה היה כך ]ו[לא להואמר
 וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו. עקיבא ר' ונכנם לבקרו חכמים נצנמוולא
 שאינו מי כל ודרש עקיבא ר' יצא ההייתני. ]רבי[ %ו אומר היהלפניו
 המבקר כל ח( אמר דימי רב אתא כי דמים. שופך כאלו החולה אתמבקר
 שימית. עליו גורם מבקיו שאינו וכל שיחיה רחמים עליו מבקש ההולהאת
 שיחיה רחמים עליו מבקש החולה את המבקר כל- אימא אלא גימא,מאי
 ולצ שימות לא רחמים ערמיו מבקש אין החולה את מבקר שאין מיובל

 %רוקו ט( לשמעיה ליה אמר )הוה( קמא יומא חליש ]הוהן כי רבאשיחיה.
 בשוקא אכריץ פוק ליה אמר למחר מזלא. ליתרע דלא דלידע ליכאנלי

 לי ]דשאני[ )דמני( וחמי, עלי ליבעי[ ]לי דיחים חלש[, רבא הלש,]רבא
 יהודה רב 'י( אמר מגומר[.. תשמח, על אויבך בנפול י( דכת]יב[ ליהליחדי
 נמי אי יג( יבצעני. מדלה יב( שנאמר חולה אלא דל ואין דל, ארמשכיל אשרי '"( שנאמר גהינם של מדינה ניצול החולה את הטבקר כל רבאמר
 גהינם אלא רעה ואין המלך. ]בן[ )כן( דל ככה אתה מדוע יל( קרא,מהאי
 שברון מה פקדו ואם רעהן ליום רשע וגם למענהו[ ה' פעל ]כל טו(שנאמר

 בעולם שכרו מה ]אלא[ גיהנם. של מדינא ניצול כדאמרינן שכרו,[ ]מהטז(
 היימורין מן ויחייהו הרע מיצ]ר[ ישמרהו ויחייהו, ישמרהו ה' נ*טז(הזה,

 לו שיזדמנו אויביו בנפש )י(ת]ת[נהו ואל בו, טתכבדין הכל שיהו בארץואוש]ר[
 מלכותו. שחלקו כרחבעם ריעים לו יןדמנו אל , צרעתו, שרפואו כנעמזריעימ
 מתור בנה, וילדים מתור זקנים אמרו אמי אומר אלעזר בן שמעון רבי]תניא
 '4טן( לדבר ראיה מתירה. ילדים ובנין בנין זקנים שמתירת מפני תבנה,ואל

 איניש לימעוד לא אידי )דרב( דרב בריה שישא רב אמר :[ שלמה בןרחבעם
 במה "שלישית בבה"נ י4י( האחים"1 "מנכמי בגמרא 'ן( מ"ח. כתובות ן( "לרבה". בבה"גן(

 המבקר "כל נרמינן הכי שם בנמרא וץ( שמ. בגמרא היא וכן בשוה". וחולקות והוירותשש"רה
 אילימא נרמא, מאי שימות. לו נורמ ההולה את מבקר שאינו וכל יה שיח לו גורם החולהאת
 עליו מבקש החולה את מבקר שאין וכל שיהיה רחמים עליו מבקש החולה את המבקרכל

 שיחיה לא רחמים עליז מבקש אין חולה מבקר שאין כל אלא מ"ד, שימות שימות.רחמים
 ילא שלפנינו בנמרא %( עמי"ש. לתקן ויש שם. ובבה"ג כאן המאמר ונלקה שימות".ולא
 בן מ"א, תהלים יא( יהודה". "רב ליתא בגמרא *ף( י"ז. כ"ד, משלי י( לאינש',תיגלו
 י"נ ב', שמואל יוש( רעה". ,ואין תיבות עד טכאן חמר בבה"ג י3( י"ב. ל"ח' ישעיהי21(
 מלכים 4'טן( ב'. מ"א, תהילים 4כטן( שם. רא- הנמ עם"י תקנתי כטי( ד'. ט"ז, משלי םןך(ד'1



 ד"ל לרקש"י הפרדםמפורפד

 רעתיה, רויחא ק]ר[מייתא ]שעי[ תלת רחמי[, ]מן )מרחמרי( דעתיה ל]י[מחדלא היכי כי דיומא _ בתריתא שעי בתלת ולא קמייתא שעי בתלת לאקצירא
 חבירו על רחמים המבקש כל רבי אסר ין( חולשיה: תקוף בתרייתאתלת
 ערש על ימערנו ה' כ( שנאמר ה,ולה את 71 ה]וא[ ב]רור[ שה]קדוש[מניין אטי -יע( ר' אמר יל( לה: נא רפא נא אל ימ( שנאמר שמוז את יזכירלא
 ]למעלה( שרוייה שה[שכינה ]מניין ר]ב[ א]מר[ א]בין[ כ"( י רי ואמ]ר[דוי.

 מפפל נבי על ולא מטה גבי. על ישב לא החולה ; את לבקרהנכנם הכי נמי תניא כ3( דוי. ערש ' על יסערנו ה' שנאמ]ר[, חולה של)ב(]מ[מטתו.
 טפח כ3( קרקע גבי על וישב טתעטף אלא כטא[ נבי על]ולא
 חולה . של מטטתו למעלה שרוייה שהשכינה]מפני[

 כ"
 רן אמר *כג( :

 כן אמ אלא מח~לייו עומד החולה אין אבא בף חייא ר' אמראלכמנדרי
 ]הרופא[ )הרו-פה( עוניכי לכל המולח כד( שנאמר עוונות*ו, כל על לומוחלין.
 ]רטפש כס[ שנאמ]ר[ עלומיו לימי חוזף אמר המנונא רב תחלואיכי.לכל
 תלמודו. שמשכח לומר יוסף רב אמר כו( י עלומיו* ]לימי[ ישוב מנוער[בשרו
 היינו דוכתא ובכל קמיה, אביי אהד)ד(]ר[י תלמודיה איקר הלש )י(יומחרב

 נמיר הוה רנבי[ ]וגו'[ שמע]ת[תא הא לי שמיע לא יומף רבדי*מר

 תלים-

 ]אפי,[
 חייא ר' אהדי ר]בי[ חלש ]מו"[ מיניהו, שבע]ה[ חייא .לר' אגמריההילכתא
 ליה שמע דהוה כובמ ההוא הוה אזדו[, ]שיתא דאגמריה ]שבע[ הנךקמיה
 אהדרינהו ואתא קמיה, נמרתינהו חייא רן אזל לה*, גרימ ' דוה כד'לר]בס
 כומם לההוא ר]בי[ ליה חזי הוה .וכד ]ד[-]בי[,קטף

 אמ-

 עשית את ליה
 וחייא חייא[ את עשית את ליה אמר הוה הכי יאמ-י ~איכא הייאן ואתאותי
 לחולה שנעשה הנמ אבאיגדול בר חייא א"ר אלכמנדרי ר' אמר כז( אותי.'.עשה
 והכל הדיוט של אש התם דאילו ועזריהן מישאל לחנניה שנעשה הנמ מןיותר
 אמר אלכמנדר1 -' אמר לבבותה. יכול מי שמים של אש הולה של  לכבותה,יכולין

 לה ]ואמרי אבין בר' חייאר'

 אמ-

 מושלימ הכל אדמ של קיצו שהגיע כיון ריב"ל[
 ל"שפטיך כי( קרא מהאי אמר רב יהרננו. מוצאי כל והיה כמ( שנא]מ"[בינ

 נברא הא" שכיב ליה אמרו אמר שילא רב בר רבא ל( ונו'. היופעמדו
 פי]רש[ זוטרא. נורדונא ל3( רכ,ב הוה חד יומא ל"(מנובה)א(]ה[

 ע"י-

 בז
 שדיה ]אימתויט[ )אימטמט( תיתורא[ ]מטא תידותא( )מצוא ואזילאתונות.
 לההוא חזייה שמואל ]היום[. עמדו למשפטיך אנפ'טיה קרי- שביב,ה[קא
 עק=בא עליה דיתיב אקיוקתא*ל3(

 עב-

 קרי]א[ ומית נב-א ]ו[טרקא נהרא

 ושמ ל"ד. בברכות היא הזה והמאמר וכו'. אטי" ר' "אמר עד מכאן שמ בבה"ג ליתאיו(
 ובנמרא רב". אמר אבין "ר' בבה"נ 4יכפ( מ'. נדרים ימן( י"ג. י"ב, במדבר יוק( הסדא". רב*אמר

 מכאן .בבהאג ליתא כנננ( "רב*ן". בגמרא כא( ד'. מ"א, תהלים. כנ( ףב". אמר ערביןשלפנינו
 ימעדנו ה' שנאמר מסיים בנמרא כב( "ממח". ליתא בגמיא *כנננ( אלכסנדרי". "א"רער
 שלמנינו בנמרא כנר'( כ"ה, ל"נ, איוב כדק( נ'. ק"ג, תהלימ כד( מ"א. נדרים "כג(וכו'.
 ובבה"נ לימודו" דמשכח לומר יוסף רב אמר ד'( מ"א, )תהלים בחליו המכת משכבו"כל

 י"ד. ד', בראשית כדק( אלכמנדרי". יא"ר ליתא בבה"ג כנד( -תלמודו". משתכח שאיו,לומר
 חר". עיומא ליתא ובגמרא בבה"נ לא( "רבה". שלמנינו בגמרא  ו19 צ"א. קי"ט' תהלימנכפפ(
 אקרוקתא' על דיתיב עקרבא ,לההוא נבה"ג *ל%( "גירדונא"1 בגמרא "מדורונא" בבה"גלב(
 שם. בגמרא היא,וכו



רפה זיל לרש"י הפודםמפר

 שחלצתו למי אלא לג( מבקרין אין שמואל אמר ]היום[. עמדו למשפטיךעליה,
 טשום אומר פטרמ לד( בר יומי ר' דתניא הא לאפוקי מאי, לאפוקיחפה.
 ראש. מיהוש ולא העין חולי ולא מים חולי לא מבקרין אין אלעזררבי

 יהוד]ה[. דרב משום טעמא, מאי הנך[ אלא כיסופא משומ מעיים חולי]בשלמא
 ורב משום טעמא מאי ראש. )וטחושי לעין ק]שה[ דבורא יהודה רבדאמר
 רבא למ( אמר לאישתא. ומעלי לעיינא( קש? ריבררא יהודה רב לאטריהודה
 )ד(]ל[דיקלא כחזירה מעליא הוא המות דמיאך דפרנוקא כמא אי אישתאהאי

 ולא היא לא אמר יצחק בר נחמז רב לגופה. כתיריקי יומי לתלתיןחי
 רב אמי יונתן בר[ רב]ה אמרתירייקיה.

 יחיאל.
 לרפואותו. לחולה עפה ערםן

 )וכעין( אביי אמר בנתיקא. דשערי חילשא לו( יוחנן ר' אמר ערמן.מאי
 אין ]בדורמ[ "לו( יוחנן רבי אמר דתורא. ]כבישרא[ )דבישרא( בישולא]ובעיין[
 כמעיין שהוא מפני אלעזר רבי אמר טעמא מאי שמו. מזכירין ואין אותומבקרין
 בגדתאה חנכא ע( רב לגביה עלו הלש לי( ה יהוד רב לח(]ה[נובע:' כמעיין שהוא מפני בורדם שמו נקרא למה אלעזר רבי -ואמר לע(הנובע.
 ולא לן ,דיהבך רהמנא בריך ליה[ אמר]ו ]ל[עלמא, ליה דאידלי ננ"( היייוהורבנן
 והא עכ( אודויה, טן יתי פט-תון להו אמר ]בעפרא[, )2עפרא( ]רמנן)דמך(
  ווג( : בתרייהו אמן דענה והילבתה בתרייהו. אמן דענה צריכא לא אודי/לא
 בשן שימורין אדם ראה אם הונא רב אמר מחורה רב אמר רבא ף מא

 מצא ולא פישפש ונחקורה, דרכינו נהפשה לד( שנאמר במעשיו. יפשפשעליו
 עמ( שנאמר אהבה של ייסורין הן הרי טצא ולא תלה תורה, בביטוליתלה
 הונא רב אמר מחורה רב אמר רבא ואמר יוכיח* השם יאהב אשר ארזכי
 חפץ ה' לוו( שנאמ]ר[ בימורין מדכאהו בו חפץ הנוא[ ב]רוך[ שהק]דוש[כל

 אם מח( ל]ומר[ ה]למיד[ טאהבה, קיבלן לא אפיל]ו[ יכול )ון( החלי.דכאו
 שכרו, מה קיכלן אם לדער!. ימורין אף לדעת אשמ מה נפשו, אשמוזשימ
 שנאמר בידו מתקיימ ו שתלמוד אלא עוד ולא ימימ יאריך זרע יראהעל(
 אמייה ההוא לנביה על חלש ירמיה ר' כ"( : יצלה בידו ה' וחפץנ(

 ליה אית טותא מלאך אמר ונפק שבקיה. .בביהיה[ ]דמהת קרא הזאלאמויי
 באשוני. הא ברכיכי הא קשיא לא כ3( יתיה, לאמאה איעול ואנא בביתיהלדין
 דאמף דקרא, בגויה הא גופיה בקרא הא ]אמ-[ )אקר( כג( עולא בררבא

 "דימא בבה"ג לן( "רב". בבה"כ ל,ק( "מרמא". ב"רא לר( החולה"* "את בגמראלנ(
 מכאן לןי( "בורדמ". בגמרא 'לר( עתיקתא". דשערי "הושלא ובגמרא עתיקאתא".דשערא

 ואתמה". "הלש שלפנינו בגמרא לט( ! נ"ד ברכות לןץ( שמ. בבה"נ ליתא "הודה" "רבעד
 עד מכאן ' מינכען ובכ"י בגמרא ליתא כ~א( "הונא". מינכען בכ"י כן( מינכען. בכ"יוליתא
 אביי אמר "והא שלמנינו בגמרא כן!כ( שם. ברכות כ"י נתן בב'ת איתא אבל בריך". ר"אמ
 אמה. בתרייהו דעני ל"צ מודה, קא לא איהו והא עיטרה בי דהוה ע,2רה באמי אודייבעי
 נ', איכה כ~ד( הסדא". רב ואיתימא רבא "אמר הגי' ושם ה'. ברכות כ~ג( שמ. בה"גועי41
 כמךן( קבלן". "אם עד מכאן ל'הא בכה"נ כ~י( י'. נ"ג, ישעיה כ~ן( י"ב. ג', משלי כמוץ(מ',

 מאמר והיא שם. בבה"ג ל'תא ההלכה סוף עד מכאן כא( שמ. נ( שם, כמכפ( י'. נ"ג,ישעיה
 מן נודר מתוממתא שהקשה יטם בגמרא קושי' אהך קאי נבכ( עפי"ש. ותקנתי מ"מ.בנדרים
 שם בנמרא ראה ולא קמן כוכב כאן המו"ל הציג וואר)טוי בדמום נג( יעיי"'ט. וכו'התבשיל
 "אמר".דצ"ל
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 )בחותחא( נרכיתנאן )דביתנא( לוליבא מילקא ביה דקרא לוליבא יהורהרב
 בריה, לחייא רב ליה אמר הארץ. עם בפני לאומרו אמור זה ורברנבכותהא[*

 מן לבר רבא' קמי]ה[ מירעם תיפלומ לא בריה ררבא הינא רב ליה אמרו~ן
 ]פלומי[ טלכא שבור קט' ואפילנו[ אבר של לפתילה דוטין שהן וריימאקרא

 חולים. ביקור הלכותנשלם.
 חמירה ממלח"(

 עקיב)ה%ש. ור' ישמעאל רבי עולם גאוני שנישל
 פז. כלי ותמור)ת(]ה[ ~זכוכית[ זהב יערכנה לא נ(.

 ' ג( אומר ישטעאל ר]בי[ א.[]פהמ

 יפה *ג( לי. שומע לי 'יתן מי
 -אמות. ולא לי שומע יתן ממ הזה, .הפטוק ]שאמר[ )שנמר( אווב שלוכוחו
 שאמות לי איכפת מה ]איוב[ אמר יעגינו. שדי תוי הן ד( אעשהג מהאלא

 הן ]מתים[, )חתים( םפרא הא המאן בנרור4 הקנדוש[ לו אמר יוחל.ותלקח
 האנשים. מצחות על תו)י( והחוית מ( דנאמר[ מ[ה[ . .ני[הניינת יענינה שריהמ4
 ז( ריבי. חיש כתב וספרו(

 זה.

 כל "על מוא חתום ]אדם[' . תולדות טפי
 ת-לרות כל ונוי, ולרשע לצריק אנסד[ מקר)א(]ה[ י,( ]ה[אדם,תולדות
 תולדות מה כי אום, שהלך וכמו הפהן מן הדברים ישהולכים כמו הולכיםאדם
 הולכים אדנם - הדורות כר מל4. והראשון ו"ו )הלני( חסר ]השני[אדם
 נשיש )שבו( מ(' ]מהמלכים[ )מהמלחי6( . מתחטר שגופם עד שלמיםלמות
 זה שנים, שנים העולם .כל נרא ]ה[מקום של כחו וברוב' שבגבורתובגופו[ע
 דבר שכל להם ' ולהודיע בחכמתו שיתבוננו ]כד-[ זה, כנגד וזה זה .תמורה

 לראשונה מזכירו עקיבא ולר' ייטמעאל לר' מיוחם תמוהה מסכתא(
 הרב.

 המאירי
 מווילנא הגר'א בן אברהם ר' והרב תמורות. מדרש .כשט האבות, על חבחירה לביתבמתיחתו

 מה מכל מהבר עקיבא, ור' ישמעאל ר' חברו תמורה עמדרש הביא מעלים רב בסמרוז"ל
 הנ' של ספרים קבוצת ירשימת כ"י ונמצא ב"ה," מהש"י חוץ תמורה, לו יש בעולםשנברא
 אברהם ר' )הוא הרואה אברהם ר' שחבל הבא עולם חיי בם' ומובא ז"ל. אמנהיים דודמו"ה

 ח"ב בסוף הנדולים בשם )ועיין עכ"ל. בליוורנו" הנדולים בט' ונדמם רי"ג, בשנתאבולאמיא(.
 רש"ב הוצאת ציון שערי ועיין 27 צד לרש"ב שלמה יריעות במחברת ועיין תקמ"ו(.ליוורנו
 )ווילנא הנר"א בן הר'א ע"י בראשית אגדת סמר בסוף ונדפם שם. שכ"נ ובהערה 25צד

 הי"ג. במאה תמורה המדרש נתחבר רא"י המו"ל דעת )ולמי אי. חלק המדרש ובביתתקם"ב(.
 רי"ד ע'י נדפט תרע"ה ובשנת נאלינום(. של הנפש ובממר הראב"ע בסמרי השתמשוהמחבר

 כי נעלם מפרותינו דורשי מכל והנה המדרשים. אוצר הנדול בספרו בנעוויארקאייזענשמיין
 בחסרון שנלקו המקומות ותקנתי זו; מול זו הנומחאות השוותי ואני למנינו. בפרדם גםנדמם
 אומר ישמעאל ,מר' אם כי מובא לא הנ"ל הסמרים בכל )והנה י"ז. כ"ח, איוב ןב(ויתרון.
 בדפום "ג( הראשונה(. ,לי* תיבת נשמט הנ"ל המפרים )מכל ל"ה. ל"א, איוב ג(וכו'(.

 י"ז. כ"ח, איוב ךא( לי'. אלשומע לי' ,משומע ונשמט אמות". "ולא עד טכאן חמרווארשוי
 ימודות* ד' ון( ב'. ט', קהלת *ן( א'. ה', בראשית ן( י"ז. כ"ח, איוב ד( די. מ', יחזקאלךק(
 ד'. א', קהלת ראב"עעיין
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 ודבר )חיים ל( זה, היה לא זה ולולי המורה לו ויש שותף לו ישודבר
 חיים, נקראו למה חיים זה.( ה'ה לא זה ולולי תמורה לו ויש .יטותף לויש
 וכן היים, שהן נודע ולא . חיים נקראו לא מות לולי מות, נקרא למהומות
 הזהן המות הוא והיאך המות, נודע ולא מות היה לא היים אילולידמות
 הארומה ומרה והלובן הדם מלכים,, ד' בו יש היה בגוף ישמעאל ר'אמר
 ופניו משתנה ודמו תש כחו נד]ו[ל .]נעשה[ שאדם וכיון השחורה,ומרה

 וגו'. יגועון רוחם תומף י( מתחמר, או מתגבר המלכים מן ואחדמוריקות,
 עומדת הרוח שלם והוא נפוח שהנוד בזמן נפוח, לנוד דומה הדברלמה

 עומדים שהמלכים בזמן הגוף כך הולכת, הרוח נקרע או נבקעבתדכה,
 )בו( שיש למלך דומה, הגוף ולמה שבנוד, כרוח בו עומדת הרוחבמלכותם

 רעים, המדינה ובעלי מדינות, ד' ובמלכות]ו[ שרים, ד' עליהם ויש צבאים]לו[
 מלכותו וכל עליו יוצאים הם ממקומו או מגבילו מהם עינ]י[ו מעלים השראם

 העצמות, הם והמדינות הגידים הם והצבאים המלך הוא הגוף כךמתבלבלת,
 ומרה אדומה ומרה ולובן דם הם, ו ]ה[אנ שבגוף ימודים דן הם שריםוד'

 מתבלבל ,הגוף מיד כמעט עיניו מעלים הללו השרים מן שאחד וכיוןשחורה,
 אמר כלה, והגוף הולכרץ הרוה השרים מן א]חד[ יחמ* ואם ]ה[אדם.ונחלה
 גדולים מתים מהם ויש קטנים מתים מהם יש אדם בני והיאך עקיב)ה(]א[ן ר'לו
 מת, הגוף מתהמר הימודות מן שא]חדן. כיון הוא, כך לו אמר זקנים. מתים מהםויש
 לובן העולם.- פינות )ור'( ]כנגדן מלכיות ד', שבגוף, ימודות ד' כנגד הואוכן
 בני כנגר הרם לבנים. מזרח ובני משם, י"( יוצא שהאור מזרח בניכנגר
 )שמכל( הרם, יב( ]לפני[ )לבני( פתוח הגוף כך פתוח שהצפון שכשםצפון,

 האחרים השלשה אבל משם. יוצא הרמ הגוה מן שתחתוה מקום]שבכל[
 אדומה מרה אדומים, כולם צפון ובני שתחתוך, ]מקום[ בכל יוצאיןאינן
 )באת( מערב פני ומאדימין מערבית בגבול מתאדמית שהשמש המערב,כנגד
 ויבישה, ]צינה[ )יצנה( תולדתה העפר כנגד שחורה מרה שקיעתה.]בעת[
 כנגד הלובן ויבישה. חמה תולרתה האשז כנגר אדומה מרה העפר.בך

 ]הרוח[. יג( כנגד הדם, המים, כמן ולח קר תולדתודמים,
 בר' מעשה וגו'. ימיו כחציר אנוש 'ד( פתח עקיב)ה(]אן י' ב.פרמ
 אדמ עמהם והיה ירושלים בחוצות מהלכין שהיו עקיב)ה)]א[ ור'ייטמעאל
 אמרו אתרפא, במה לי אמרו רבותיי' להס אמר חולה, אדם בהם פגעא"ד,
 לו, אמרו אותן. היכה .המי להם אמר שתתרפא. עד עשה וכך כך]לו[

 שלכם שאינו בדבר עצמכם הכנמתם ואתם להם, אמר ה]ואן. ב]רוך[המ]דושן
 מלאכתך. מה לו אמרו רצונו. על עוברין אינכם מרפאין, ואתם היכהווא
 הכרם, את ברא מ' לו אמרו בידי. המגל והרי א)י(ני, אדמה עובד להםאמר
 שאינו בדבר -עצמך מכנים ואתה לו אמרו הוא. ברוך הקדוש להם,אמר

 רואים ארעם אין להם אמר ממנו. פירותיו קוצץ ואתה אותו ברא הואשלף,.

 הנ"ל, הממרים בכל וליתא המדסים, שנגת ע"י נכמלו כי במטגרת, האלו הדברים מנרתיט(
 ימפ( "מהכם". ווארשוי בדסום י4י( כ"מ. ק"ד, תהילים י( השמימם. ווארשוי בדמוםוהמו"ל
 ידע ולא "אדם". ליה תקן ע'כ "לבני" כתב ראה כי המעתה המו"ל של ועינו וואדם".בד"וו
 כוכב כאן הציג ווארשוי בדפום המו"ל יג( הנ'ל. הסמהמ עמ"י בסנים שתקנתנ כמו צ"לכי

 מ"ו. ק"נ, תהלימ יףש( א"ש. שתקנתי מה ולמי חמדרש, כוונת ידע דלאקמן,



 ז"ל לרש"י רדמ המספורפח

 מאומה. תעלה לא ומנכשו ומזבלו ומכמהו וחורשו יוצא אני אילולי ביךיהמגל
 אנוש שכתב, מה שמעת לא ממלכתך טו( שבעולם, שוטה לואמרו
 ולא עלה ואם עולה, אינו ונחרש ומזבל מנכש אינו אם שהעק כשם ימיו,כחציר
 ומיני המם הוא הזבל הגוק כך טרז, והוא הי אינו נזבל ולא מיםשתה
 אל ]מכמן )מכרם( בבקשה להם, אמר הרופא. הוא אדמה ואישרפואה

 זה, אין זה אין ואם בזה, וזה - בזה זה נתלין תולרותיו הזה הגוףתענישוני,
 כמו ]למות[, )ומת( ]נטוי[ )נטוע( הגוף טחבירו, אחד מתפרקות שהן]וכיון[
 נופל. הבית מהם אחד טתפרק אם צדדין ד' לביתשיש

 היה לא מות אילולי ]א.[ בראו. בתמורה שברא מה יכל ג. פר~מ עת('
 לא רע ואילולי רע היה לא שלום ואילולי מות. היה לא חיים ואילוליחיים
 רולך היה רע, וחצייה שלום חצייה במדינה אדם נכנמ אלו שלום.היה
 אין רע שם אין אם שלום כולה אח-ת ]ב[מדינה ואם שלים. ומכירברע

 טפשין. שהן ניכרין היו לא טפשין אדם בני כל היו אלו ב* ניכר.]ה[שלום
 ]את[ גם יז( אלא הכמים. שהז ניכרין היו לא חכמים אדם בני כל היוואלו
 היו לא עשירים אדם בני כל היו ואלו ג. )ה(אלהים. עשה יה לעומתזה

 אלא עניים, שהם ניכיים היו לא עניים כולם ה"ו ואלו עשירים, שהםניכרים
 חכמים ]וברא[ ד. מזה. זה ניכרין[ ]שיהיו )שיכירו( כדי ועשירים ענייםברא

 ז-ע בין להבדיל כרי וחיים מתים ]וברא[ מזה, יה להבדיל כדיוטפשין
 וברזל ומים, אש ביא ונקיבות, זכרים כיעור, וברא ]חן[ )חי( בראלשממה.

 והיגרות, הילוך וצמאון, שתייה ורעבון, אכילה וקור, חום וחושך, אורועץ,
 ובטלות, מעשה ואילמות, דיבור ויבשה, ים וחרשות, שמיעה וממיות,ראייה
 שאמר התמורות כל עם וחולי, רפאות ובכייה, שחוק ורצון, ]דאגה[)רונז(
 ]וגו'[* למות ועת ללדת עת יח( בקהלת,שלמה
 שכל ה]וא[ ב]רוך[ הק]רוש[ יטל נבורתו להודיע זה ויל ד. פ-מ-
 להוציא יכול המקום היה לא וכי ובשיתוף* בשתים ]ברא[ שברא, ודברדבר

 ובתמורה, בשיתוף הכל אלא ערוה, נילוי ובלא עריית בלא בניםולבראות
 ולא נקיבה בלא מוליל זכר אין יוצא, הוולר אין מודבקין, -ונקבה יכר' איןאמ

 בית בונה עצמו בית ולא מעצמו, נבנה בית ואין זכר, בלא לולדת[נקיבה
 אין ואם קורדום, ]בלא[ )אלא( עצים- חורש ואין שיבנהו, בבנאי אלאאחר
 ואמ טומאה איז טהרה אין ואם חרש, אין קורדום אין ואם קורדומ איןחרש
 טהורה. לבהמה טמאה בהמה מיני וכל חזיר אמרו טהרה. אין טומעהאין

 נודעתם לא טמאין שאנו והביריי אני אילולי טובה, לנו להחזיק אתםמבקשין
 אתה מבקש לצדיק רשע אמר רשע, אין צדיק אין אם טהורין,שאתם
 אדם בני כל היו אילו ניכרן הית מאין רשע שאני לולי טובה, לילההזיק
 יתיון. לך היה לאצדיקין
.

 פרי
 לבל להודיע אהד. מדיר הו'ן תמורה יש לכל אמרנו הרי ה.

 תמורה לה שאין הרוה כן וכמו שני. לו ואין א]הד[ שהוא ברמז העולםבאי
 להשליכה, ולא לשורפה ולא להכותה ולא אותה לאחוז יכול אדם ואין שותףולא
 הנוד נפתח שאלו ל~נ אותהן ]לאהוז[ )אוהז( ]יכול[ את ]לניד[ )בנוד( תאמרואם

 'טם ליתא יכן א'"1 "תמורה לקמן עד נ'"1 "מרק כאן ליתא בב'המ"ד מטז( "מימ'ך"י צ"למזר(

 ב'1 ג', קהלת יףק( י"י, ז', קהלת יד( כאן, המובאים ב' א' אותציוני
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 -מה לך ]י[אמר ]ה[רוח לו ואמר]ת[ בו יש מה לו ואמר אחד ]איש[ובא
 נמכרת היא היאך ירוקה, .]או[ לבנה אדומה, ]או[ שהורה אם[ ]הוא)היה(
 הולבת היא הנוד פי פותח את]ה[ ואם תשובה. לו להשיב -יכול אינךבשוק,
 או רבנה[ ]אם אדומה או שחורה ]אם[ )או( לראותה יכול את]ה[ ואיןלה

 והארץ* השמים ונושאת אדם בני נשאת שהיא אלא עוד ולא ב.ירוקה.
 לפנים ומערה מבית לפנים לבית נכנמ אדמ עיניך. ממראה יודע את]ה[מניין

 באת. ומהיכן יוצאת מהיכן יודע[ ]ואינך יוצאת והרוה בבגדו ומניףממערה,
 כך העולם, . את נושא שהוא ומניין ג. ה[עולם* מלא]ה שהרוח למדתהא
 העולם מה על לו אמרו עקיב)ה(]א[ ר' את המלכות ששאלה המעשההיה
 גמלים לי הביאו להם אמר הראני. לו אמהו הרוה. על להם אמרעומד.
 א]מרו[ רואים. אתם מה להם אמר הביח. פינות בכל הוליכן מלח.טעונין
 וכרך הבל לו הביאו הב". לי הביאו ]רהם[ אמר ך. מלח. מעונין גמליםל]ו[

 מיכאן ימשוך ,ה להם אמר אדם. בני לשני ההבל נתן]ב[צווראיהן.
 אותן. -דעמידו ]להם[ )לי( אמר שחנקן[ ]אחר שחונקן* עד מיכ]א[ן ימשוךוזה

 העמירו אומר אתה אותם שחנר,ת אחר היהודים חכם הוא אתה לואמר]ון
 מיכ]א[ן ]למדת[ הא הרוה[ אמ ]כי מהם חמרתי ומה להם אמי וץ.אותם.
 מראש היתה ]והיא[ ומשובחות. מעולה שהיא ברוח אלא עומד העולםשאין

 שלא דברים שני והרי ן. ן. המים פני ]על מרחפת אלהים ורוח יל(שנאמר
 אלו*ם ורוח כ( שנאמר מראש היו והם והמים. הרוה בריאה להכ.)י(טצינו
 בו אשר וכל העולם ]כלל[ בריאה( להם מצינו )ולא המים* פני עלמרחפת
 שנאמר והחושך, והרוח המים מן חוץ המעשה ימי בששת ]בריאה[ להםמצינן
 שבא עד המים[ פני ]על- מרחפת אלהים ורוח תהום פני זל והושדכ"(
 ואין אהד אומר ישמעאל רבי י. חשך* ובורא 'אור יוצר ככ( ואמרישעיה
 לו אין כך אחר, אחד המניין, ]מנהג[ זהו כנגדו, שיני ולא תמורהלו

 ד]קרושן אבל . ח. כג(. אחר. רו שאין אחר אחר ה]וא[ ב]רוך[להק]יוש[
 משוכע ]דיא1 --יכן טדע שידם .ח*ץ עומ, לו עח*ין א]חד[ דוא[ ה]ואב]רוך[
 ]המהללים[ 9מהלל"( המלאכים ולא מקומה ]הואן היכן יודעורנ אינםוהחעיז
 ולא ממקומו, ה' כבוד ברוך כד( שנאמר מקימו, ]הוא[ היכן יודעיןשמו

 כמ( הגזית לשכת אנשי שכן שם, שהוא המקום 'מן [מהללימן והארץ.השמים
 ויבלן כי. מו. נמקו ,קעולם ~לא[ )ח*ין( לעולם, גטל ]מכ~כן[ )מקום( אוחוקור*~ן
 ורוה כה יטנאמר המא[ ב]רוך[ ]ב[הק]דוש[ אלא יטנתלדה מצינו לאהרוה
 ,ועתה כל( קרח. יתן אל מנשמת כח( עשתני, אל רוח כץ מרחפתןאל;הים

 יברארן. רוחך תשלח ל"( בי* ד]ו[בר ה' רוח ל( ורוהו, שלחני אלהיםה'
 משנים חוץ כינום לשון שבתורה אמיפה וכל י. עור. ויהכם לחכם חןל3(

 ווארשץ דפום המו"ל כנג( ז'1 מ"ה, ישעיה כבן( שם. כא( שם. כן( ב'. א" בראשיתיפ(
 "אהד* אהר ולא שני יש "ראשון" אחר רק כי וכוונתו, מתרונו. ידע דלא קמן כוכב כאןהציג

 אות ממ"ה שמ"ר ה', אות פמ"ח ב"ר תשא, כי תנהומא כדץ( י"ב. ג', יהזקאל כנך4(והבן.
 ומיוהם כ"א. ל"ג, תשא כי ריט"י ועיין מקום. ערך וערוך פכ"א, רבתי פכיקתא צ', יטו"טו',

 י'1 ר"ז, איוב כדץ( ד'. ל"ג, איוב כן( ב'. א', בראשית כנן( הלמתא. בר לר"י שםהמאמר

 בזי ט', משלי לןכ( ל'1 ק"ד, תהלים לא( ב'. כ"ג, ב', שמואל ל( מ"ז, מ"ה, ישעיהכט(
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 ז"ל לרש"י הסרדםספררצ

 פיזור, לשון אלא ינוועון, למה כינ]ו[ם לשון היה אם יגוועון, ררהם תומףלג(
 ]אדם[ אמף לד( )וזה( ישובון. עפרם ואל יגוועין, כך ואהר ]אותם[ )רוחם(פזר

 שלמה. שאמר ממה לת( כילוי. לשון שהוא ומניין השמים. עוף אמףובהמה,
 תמורות כ"ח הגדול הלל לו( כנגד ]שלמה[ אמר)ו( למות. ועת ללדת ערו.*לה(
 נשתיירו פמוקין, כ"ו הגדולובהלל

 שת-

 הברית. רמוחות שתי כנגד תמורות
 שכיון טוב, כי לה' הודו כנגר ללרת, עת ראשונה, תמורה ר.[נפרק

 ה]וא[ ב]רוך להק]דוש[ נותנין גרולה הוראה נולד, ארם של ]שוולר[)שוזלד(
 בהוליו]ת[ והולך ונכנם האיברים ומכל ומהעצמות הגידין מן שיצא ואמואביו
 אמו לרהם הזכר ומן רמזכר השידרה ומן לשיררה. ב]ו[או 'עד שידרהשל
 ובזיע ברתת יוצא כך ואהר הודשים ט' שכם ועושה יוכם מ' שבם נוצר-והוא
 ]הוראה[ )רהודיע( ]לה'[ לתת ראוי ולכך בשלום. ויוצא יולירה ובציריובצער
 )ו(בהמדה בראו )ו(בהמרו, הכנימו[ ]וכו' טוב כי לה' הודו ]שנאמר[.גדולה

 ]נבנה[ )נהנה( העולם היה לא המדו ולולי דהעמידו, ובחמרו הוציאו]בחמדו[
 הודו כנגד למות, וערה ב'. תמורה יבנה: המד עולכם אמרתי לז(שנאמר
 )כאילו( ולא האלהים אלהי והוא ומהיה ממית שהוא האלהיםו[אכ(הי
 אלא מהיה, ואהד ממית אחד בעוכ[ם הם רשויות שתי האומרים]כאומות[

 הוא ואהיה. אמית אני למ( שנאמר ומחיה. ממית שהוא האלהים אלהיהוא
 ה י ו מ ת : המדו לעולם כי לגוף, הנשמה מהזיר הוא ובהמרו יהיה והואהיה
 נטיעה ארם נטע שאם האדונים. לאדוני הודו כנגד ]לנטוע[, )לטעת( עתג'.
 ב]רוך[ הק]דוש[ ימטיר לא שאם שלי. ונטיעה שלי פדדם יאמד אל פרדמ,או

 ב]רוך1 הק]רוש[ אלא נטיעתו. היכן והפררם, הנטיעה ]את[ להשקותה]וא[
 הארץ כל אדון הברית ]ארון[ )ארון( לל( שנאמר דבר, לכלם ארון הואה]וא[
 שבהמדו האדונים לאדוני הודו ]לארון[. )לאדון( אדון נקרא המקוםה-י

 המדו לעולם , כי פירותיה, מעלה ובהמדו הנטיעה, את ומרוהמגרלה
 ועליו מיבש לה מוציא נפלאות,. לעושה כנגד נטוע, לעקור עת '. ד ה ר ו מ תננ(

 ה' אני כי ע"( שנאמר זולתו, אהר ואין ומגרלה הנטיעה את ומרוהמעצים

 : המדו לעולם כי ועשיתי דברתי רו' אני לה עץ הובשתי יבש עץהפרהתי
 ו מת

- 

 אינם השמיכמ מרה ]בתבונה[, השמים לעושה כנגד להרוג, עת הי. ה
 מזלו ]ומפיל[ שיתבע עד לעולם זז אינו נהרג של דינו כך עומדים אלאזןים
 האומה מן נפרע ה]וא[ ב]רוך[ שהק]דוש[ שכיון מצינו שבן מלמעלה.ממנו
 המרום צבא על ה' יפקוד ההוא ביום והיה לנב( שנאמר שלה, משרי נפרעתהלה
 ו'. ה ר ו מ ת אותם. ולדין ברין ל]ה[היותם עתיד הוא ובהמדו וגו'במיום.
 רקועה הארץ מה המדו[ רמעולם כי המים ]על הארץ, ירוקע כננד לרפוא,עת
 ובהמרו כנגדה והרפואה ההולי כד זו, )ו(תמוהר, ]זו[ זו, לעומת זו המיםעל
 :[ המדו לעולם ]כי דהמים על ]הארץ[ לרוקע ]ה[עולם, באי כל מרפאהוא
 מה ]וגו'[. גרולים אורים לעושדה כנגר להרומ, עת זו( )תמו-ה ז'. ה ר ו מת

 קטן, כוכב כאן הציג וורשוי בדפום המו"ל לדץ( ג'. א', צפניא עאך( כ"ט. ק"ד' תהליםלב(
 ג'. פ"מ, תהילים לד( כ'1 א', קל"ו, תהילים לן( מ'1 ב', ג', קהלת ילףץ( לו. מובןדב"תי
 ולא הנ"ל, המפרים בכל הפר ד' התמורה כן( י"א. נ', יהושע למן( ל"מ. ל"ב' דבר'םלזק(
 והפרהתי לה עץ "הובשה' -כתיב ובקרא כ"ד, י"ז, . יהזקאל נ~א( ממקומו. נשמם מ"מאדע
 כ"א. כ"ד, ייטעיה במבן( יבש".עין



רצא ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 ]גדרה[ )גרירה( או חכמים של ]גדרן[ )גרירן( או עולבמ גבול פורץשיהוע מי כל כך למזרח, ממערב הולכיז יאין ברקיע והווןכין- פרצין הללוהמאורות
 ]כהין[ )כבין( שהמאורות כמו כבהן ואויו ומכ[יחה מחילה לו אין תורהשל

 מנהגן והוא מאורו להם מאיר הוא ובחמדו נראין, ואינן התהום בגבו4במערב
 השמש את כנגד לבנותן ועת '. ח ה ר ו מ ת חמדו: לעולכמ כי )ל(עולם,]של[

 ישיש עג( שנאמר בגבורה. ]יוצא[ )יוצג( השמש מה ]היום, )ביום(לממשלת
 שהשמש ביום אלא נ]ר[אה אינו הבניין ]וכז[ )ועת( אורח. לרוץכגיבוי
 לשקוע הוא ]ו[עתיד שיזריח )שכיות שיודע ]כיון[ . ]ה[שמש ומה בו,יוצא

 שהוא אע"פ האדם כך לעולם, ומאור יוצא הכי ואפילו העולם מןולהיכבות
 מר[בנות, נמנע אינו כ]ן[ פף[ ע]ל[ א]ף[ העולם מן ולהתכמות למותעתיר

 : חמדו לעולם . כי לעולם. ]מלהזריחן )מלהאיר( נמנע אינו כן כמוןהשמש
 הלילה.ן ]לממשלת )וגו'( וכוכבים -הירח את כנגד לבכות, עת ט'. ה ר ו מת
 שולטים וכוכבים הירח כך רוח ומקוצר מצרה אלא אינה הזאת הבכייהמה

 שמחה הוא האור אבל שבו, והאופל החשה .מן לבריות צער שהלילהבלילה,
 עת '. י ה תמור שמחה: לב ולישרי לצדיק זרוע אוי. עד( שנאמרלעולם,
 ]ו[נעלזיק עם( שוחקיי ישראל שהיו ]בבכוריהם[, מצרים למכה כנגרלשחוק,
 ישראל ויוצא כנגד מפוד, עת א. " י ה ר ו מ ת : מתים היו והם ממונם,~בוזזים
 ובחמדו שוחקין, ואילו מופרין אילו בוזזים, ואילו מופדים אילו שהיומתובם
 והלה - ע(( ש]נאמר[ הארצות מכל שנייה פעם אותם לגואלם עו( עתידווא
 ועת י"ב. תמורה חמדו: לעולם כי ]וגוין. ידו שנית ה' יומיף ההואביום
 ומרקדין שמחין ישראל .שהיו 5למד נטויה[, ]ובזרוע חזקה ביד כנגדדקודן
 בשמהה אלא נגאלין אינן לבא לעתיד וכן .בששון* עמו ויוצא עמ(שנאמר
 ג. י" תמורה חמדו: לעולם כי [וגו'ן ישובון ה' ופדויי לע( שנאמרוברנה
 אבנים של כבניין הים עשה ]ל.גזרים[ מקק ים לנוזר כנגר אבנים, להשליךעת
 בתוכו ישראל שעברו וכיון כחומוה, עומדין .היו[ והמי]ם שבלים י"ביעשה

 מקוכ, של בחמדו והודו בים, ]ה[מציים ונשתקעו באבנים עליהםדשליכם
 ישרא( והעביר כנגד אבנים. כנום ועת י"ד. תמורה חמדו[: לעולם]כי

 מינ* ]הרן מביב והעמידם וכנמם )ו'( מיני ל]הר[ והביא)ו(]ם[ וגו'.בתנכו
 משמ נ"( שנאמר אבנים נקראו וישראל סביב, .העם את והגבלת כ(]שנאמר[
 שהיא התורה וקיבלו . הבונים. מאסו אבו ככ( וכת]י[ב ישראל אבןדועה
 וניער כנגד להבק, עת ו* ט" ה תמור ]חסדו[: ל]עולם[ כ]י[ לעולם.]היים[
 רצים היו כך חבירו, את לחבק רץ שהוא כאדם מותן, ]בים וחילופרעה

 ישראל ונתרחקו ]כמלהמה[, )למלחמה( לתופשם ישיאל אצלטצר~]מן
 : ח]מדו[ ל]עולמ[ כ]י[ נ)ו(צ]ו[לו, וישראל בים, ]המצריים[ )הם( ונטבעומהם
 שהפייש במרלר, עמו למוליך כנגד מחבק, לרחוק ועת. ז. " ט ה ר ו מה
את

 לעולם ]כי וצרותיהן. מצרים ומחיבוק המצרים, משיעבוד ישראל .
 .שבקשו ]נדולים[, מלכגם למכה כנגד לבקש, עת ץ. " י ה ר מו ת :חמדו[
 ואל הארצות, שבאותם המלכים ונהרגו המקום, שהנחילם הנחלהישראל

 בממרים כמן( "נעלמים", לים הגדו בשם כ~ךץ( י"א. צ"ו, תהילים מף( ו'. י"ט, תהליםמג(
 ל"ה, ישעיה כמכט( מ"ג. ק"ה, תהלימ כמדץ( י"א. י"א, ישעיה כמן( שנית". אותם "לגאולהנ"ל
 נ"ב. קי"ח, תהילים ננכ( כ"ד. מ"ט, ביאשית בא( י"ב* י"מ, י2מות נ(י'*



 ז"ל לרש"' המורםמפררצב

 גדולים, מלכים למכה אלא היו[ קמנים מלכים ]לא היוז קמנים מלכיםתאטר
 ]אדירים[ מלכים ויהרוג כנגד לאבד, ועת  )"ה. ה מור  ת המדו[: לעולם]כי

  הק]דוש[  הרגם ומי עליהם, ישראל את והשליט ישראל ]מפני[ )בני(שאיבדום
 שאילולי ויהינו כת[י[ב ולא ]אדירים[ מלכים ויהרונ שנאמר ה]וא[,ב]רוך[
 ל]עולם[ כ]י[ להם, יכולים היו לא אותם והרנ שעזרם ה]וא[ ב]רוך]הק]דוש
 ששמר האטורי, מלד למיהון כננד לשמור, עת ט* י" ה מור תה]סדו[:
 לעולם כי משה. ביד בהמדו הפילו אלא ועמו מיהון ביד  נפלו .ולאלישראל
 הקדוש שהשליר הבשן, מלך ולעונ ]כנגד להשליך, עת כ'. ה ר ו מ תהמדו:
 צוארו על ]ו[השליכו ישראל על להשליך[ ראשו על _ששמ הר, עליו הואברון

 הבשן מלר עוג רק כי כג( שנאמר משה ביד ממרו הגדול ובהמרו ונהלק-
 עת "א.  כ ה ר ו מ ת ן  הסרו[  לעולם  כי  הרפאים. מיתר ]נשאר בך()וגו'(

 ממנו אהר וקורעו מלבוש שלובש כאדם לנהלה, ארצם ונתן כנגדלקרוע1
 ]עבדו[1. לישראל נהלה .כנגד לתפוף, ועת ב. " כ רה ו ט ת המדו[:לעולם ]כי ארצם, את כרהם בעל ]ישראל[ לקהו כך כרהו, בעל ולוקהו ממנוופושטו
 יאהר קורע תהילה הזה התיפר מה ישראל, ביד הארץ ונתקיימהשנתפרה

 ולקחוה  מלכים - ל"א ביד קרעים קרעים היתה ישראל אר" כף תיפר,כר
 הסדו. לעולמ כי בהסדו. להם והנהילמ ונדבקה )ישראל( מידם]ישראל[

 בשפלות,  היום שאנהנו לנו.: זבר שבשיפלנו כנגף להשות. עת נ. " כ ה ור טת
 מה21ין העולם .אומות ה]וא[ ב]רוך ה]קדוש של שטו מהלליס שאנווכיון
 ה'1 בשם להז*יר לא כי המ לנו, ואומ-יםאותנו

 מלכות שגזרה ומעשה.
 עקיכא רי עשה מה בתורה, ]ת[תעמקו אל ואמר]ה[ עקיבא ר' בימיהרשעה
 של וזקינמ גדולימ כה( לו אמרו בשוק. קורא והיה לו וישב תורה מפרנטל

 הרשעה המלכות גזרת נו( שמעת לא וכי להריג]ה[, תהייבנו אלישר*אל
 בה שכתף[כ התורה ומה שבעולם, שוטים להם אמר בתורה, תתעמקו .שלא

 הם זית כ" ועם בד, עומקיי. אנו ]אם[ )אנו( ימיך ואורך דדיך זקת* כיכ"
 כל"ו; דדיבים. אנו וכ:מד ככהז- אדעז על אותר הטחנו אילו להורנינו,מבהעטץ
 אותנו שמשפילין פי ע]לן א]ף[ ונהרג. עקיבא ר' ]להם[ )בהם( שמע]ו[לא
  ל]עולם[  כ]י[  לני,  זבה שבשפלינו הה"ד הברית, לנו ויוכר בצרותינו רואההוא

  ששיבר  בשעה מצרינו, ויפרקינו כננד לדבר, ועת ד. " כ ה ר ו מ תה]מדו[:
 שי= לה' שירו מזמור נמ( שנאמר שירה לומר מבקשין אנו האומותזרוע
 ]לע"ני ישועתו ה'  הוריע ~ל(. . בתייה וכתי]ב[ עשה[, נפלאות ]כי )וגו'(הדש,
 כ4 וגו" *שראל לבית ואמונתו המדו זכר ק( וכת]י[כ צדקתו,[ גלההגוים
 כשישראל בשר, לכל לחם נותן כנגד לאהוב, עת ה. " כ ה ר ו מ ת : המדולעולם
 ועץ יבולה את תתן והארץ ק"( שנאמר ה]וא[ ב]רוך[ ל]הקרוש[אוהבין
 שהידיה השמים, לאל הודו כנגד לשנוא, ועת ו. " כ ה ר ו מ ת : פריו יתןשדה)ה(
 ובין ביניהמ שהטיל ה]וא[ ב]רוך[ לה]קדוש[ להודות ישראל מבקשיןגדולה
 טובן בלתי המאמר שכל קמן כוכב כאן הציג ווארשוי בדמום המו"ל בן4( י"א. ג', יבייםנג(
 של וקמנם גדלם אתה "אדונינו בביהמ"ד נדץ( א"ש. הנ"ל הטפרים עמ"י הגהתיגו ולמילו,

 נדץ( כ'. ל', דברים נד( וכו'"1 של" המלכות "שגזרה בביהמעד נן( וכו'". תהייבני  אלישראל
 נתיב ובקרא ד'. כ"ו, ויקרא מא( ג'. צ"ה, שם גם( ב'. צ"ה, שם נפן( א'י צ"ה,תהילים
 ךכו'". יבולה האריןשינתנה



יצג ז"ל לרש"י המרדםסמי

 ולמידים בגוים טתערבין היו כן שאילולי ותחרות, שנאה העולםאומות
 הודו לפיכך טמעשיהם, וילמדו בנוימ ויתערבו קנ( שנאמר כמוממעשיהם,

 מלחמה עת תמורות, שתי נשתיירו - ה]מרו[. לעולם.ן כ]י[ השמיםלאל
 בספ- יאמר כן על קג( יטנאמי מלחמה הברית, לוהות שני כנגד שלום,ועת

 שנאמ* השלום, ]כמלאכי- )ממלא?י( יעשה בתורה ועומק וכה אט ה',מלהמות
 קס)( וכת)י[ב . יבכיון ]מר )ונו'( שלום מלא?י הוצה זעקו אראלם הןקד(

 שכל למדת הא במרוטיו[, שלום ]עושה עמו ופחר.המשל
 ודרום, צפון וטערב, מןרח ואהרונים, ראיטונים ותהתונים, עליוניםתמורת

ושא-

 ואחרון ראשין ]הוא[ בלעדיו, ואין אהד והוא לך, שהזכרנו תטורות כל
 דבר בעולמו וברא קו)( שמו, וקדוי2 עד שוכן בכל, מושל נאמן, מלךאל

 להודיע המפר. בתהלת שהןכרנו כמו תמורה לו ואין שיני לו ואיןמיוהד
 שבא באהד ומעשה עולמו. ]את[ ברא והוא אהד שהוא העולם .באילכל
 ברוך1 ה]קדוש[ לו אמר בראו, מי ה,ה העולם עקיבא לר' ואמי אחךמין

ה]וא-ן,
 אט-

 ברור, דב* ה*איכי לו
 אמ-

 בא לטחר ]אלין. תבוא למהר לו
 עשאו. מי לו אמר בגד, לו אמר לובש. אתה מה )פל'( קק( לו אמךאצלו,

אמ-

 אראה לו'ומה אמר ברור, דב= ה-א*ני טאמינך -איני לו אמר האייג. לר
 אתה ואיןלך

 יודי~
 ]ברוך[ .שה]קדוש[ יודע א*נל ואתה לו אמר עזטהן, שהאן-ג

 )הדבך( מה תלמידיו לו אמרו המין, אותו נפטר עולמר, ]את[ ב=אה]ואן
 מודיע והבגד הבנאי על מודיע שהבית כיטם בניי, להם אמר ברור,]הדבר[
 ב]רוך[ הק]דוש[ על מודיע העולם כך הננ-, על מודיע והדלת האורגעל
 נצה ואמן אמן נצהים. ולנצה לעד שמו ויתערה ]ישתבח בראן. יטהואה,וא[
 כה. לייעף הנותן ברוך קח( ועד[,מלה

 עקיבא[, ו-' ישטעאל לר' תמו-ה טדרש]סליק

 טופרים* ן2לכות"(
 במקומ הגויל ועל בשר במקום הקלף על ת]ורה[ ם[פר ין תב כונ(
 ב"ריעה פותחין ן י א ד( : בו ג( יקרא אל ובזה ]ב[~ה שינה ואם '3(שיער

 כמדק( "צעקו", ובקרא ל"ג,-ז'. ישעיה כמך8( י"ד, כ"א, במדבר כפג( ל"ה, ק"ו, תהליממט(
 תמורה, דבר בלא רו, 'טני שאין מיוהד דבר בעולטו נברא "'טלא בביהמ"ד סך( ב', כ"ה,איוב
 בביהמ"ד ליתא מןן( במסגרת, ונסגר "כל" תיבת כתב ווארשוי בדפומ סד( וכו'. הזכרנו"שלא
- "כה". עד "ברוך"טתיבת -  

 בערלין ובדפום ע"ה טימן ווארשוי )בדפום הלכותגדולות מסמר הועתק המאמר כל%4(
 686 עטוד סופרים מם' מה"וו )ועיין שם, פי על התיקונים ועיטיתי טופרים, הלכות 504(צד

 ושב-ת ל"ב, ממנהות והוא ה"ד, מ"א, פופרים מס' בכ( ווילנא(, בש"ם סופרים ובמם'והלאה,
 בבה"ג נ( לשנות", רשאי "ואין ובמח"וו סופרים במפ' 1בכ( וכו'. קלף ד"ה שם ובתום' :ע"ט

 דקתני והא הדוכסומטות ועל הקלף על כשר דם"ת רע"א םימן יו"ד מור ועיין "בהן".בערלין
 עליו השיג וב"י הקלף. על אלא כשרין שאינן תמילין על רק קאי פסול שינה שאםהכי
 ועין יעיי"ש. וכו' מיירי, נמי דבם"ת משמע בו קורין אין מומרים במם' מדקתני ודייקשם

 ל'. מנחות ועיין ה"ו, מ"ב, פומדים מם' ך4( ס"ת, הלכות יו"מבמעדני



 ז"ל לרש"י המרדםממריצד

 אבל שיעור, נתנו לא ובקלפימ שמנה. על מוסיפין ואין רפין משלשהפהות
 משלשה יפהות שלא ובלבד רוצה, שהוא ]מה[ כל מומיף להומיף בא אםמ(

 נוטל אלא שתים ויחזור שתימ יטול לא שבלת]ה[ יריעה ]ה[ ו(דפין:
 הראשון הכתב ]כמדת[ )במדת( מחזיר שהוא (( ומה שלש. ומחזירשלש
 והציו גויל חציו עושה אבל קלפים וחציו גויל חציו יעשה לא ע( :מ(
 רי הכתב, במקים תופרין ואין ]מטלית[ )מטליט( גבי על כותבע ואין""( ברבק רובקין אין י"( המובהר: מן שאינו פ]י[ ע]ל[ וא]ק[ *י( צבאים,י(

 מטל]י[ת גבי על וכותבין בדבק רובקין מאיר ר' משום אומר אלעיר בןשמעון
 מטל]י[ת עליו תורה שנקרע ומפר יג( הכתב. גבי על תופרין אין אבלי3(

 בשלומו שואל ישראל 1לו( מלך אפילו השם את ב ת ו כ ה לו( : יד(מבהוץ
 מממיק זה ה-י ]כאהת[ )כאחד( שמות ]ו[שלשה שנים כותב היה ישיבינו.לא

 ]לא[ )לה( זה הרי השם[ את ]לכתוב הקולמום את הטובל ומשיב.ביניהמ
 ]מאות[ )מאותו( ]הוא[ טתחיל אבל ]השם[, )השנים( מאותו ל((יתחיל
 עובר זה הרי השם מן ]אחת[ )אחר( אות המוחק "י(( ]שלפניו[. פניו()משלי
 שמם את ואבדתם "י(( נאמר לכך ישמעאל רבי י([ אמר תעשה.בלא
 דיו ל ב א יל( אלהיכם: לה' ]כן[ תעשון לא יח( רכתיב ההוא[ המקום]מן
 לתקן: אלא כוונתו היתה שלא למוחקן מותר הכתב ]גבי[ על שנפל"יל(
 שאין שמות הן ואילו נמהקין. שאין שמות ויש שנמהקין שמות ישכ(

 ואהיה -כ"( אלהינה אלהי, אלהיכם, אלהים, אלוה, אל, כ"( ]כגון[,נמהקין
 ועיין מיסיף"* שרוצה כל "אלא סומרים ובמם' רוצה" שהוא מה כל מופיף "אנל בבה"גה(

 שם. ובב"י ר"מ סימן יו"ד בטור ועיין ה"ז, פ"ב, פומרים מם' ו( ה"ט* דמגילה מ"אירושלמי
 איתא כן הלא כוונתו, אדע ולא "1טהוא"1 בתיבת אשר ש' אות סגר בערלין בה"ג המו"לן(

 במררם שתקנתי כמו "במדת"* תחת "כמדת" שם לתקן יש ועוד ווארשוי* ובה"ג מומריםבמפ'
 הך כתב לא ר"ם יו"ד )ובשו"ע מהזיר"* הראשון הכתב "כמדת וואריטוי בבה"ג ףץ(לפ~ינו.
 וליתא "צביים" ובבה"ג קלמים" "צבאים פופרים בממ' י( ה"י. פ"ב, פופרים מס' פן(פיומא*(
 ה"ט. דמגילה פ"א ירושלמי ועיין צבאים"* "קלמי ירושלמי ביטם וברא"ש "קלמים"*לתיבת
 סומרים מם' י~י( כאן* כמו וצ"ל היא מומעת וני' המובהר", מן שאינו "מפני סומרים בממ'*י(
 בבה"ג *יא( ר"ז* פימן ח"ב ובתשב"ץ פ"ת הלכות סוף ברי"ף ועיין שם. ובירושלמי הי"א.מ"ב,

 יבן( פהד* פ"ת הל' ברא"ש ועיין סופרים במם' וליתא בדבק"* כותבין "ואין הוסיףווארשוי
 כמו לתקן ויש הוא ופעות מבחוין" אלא מבמנים הכתב במקום כותבין אין "אבל מופריםבמם'
 'טב' ההלכה במוף שם סופרים במפ' עיין ין4( הי"א. מ"ב, מומרים מם' יג( למנינו*יטהיא
 הובא . 690 צד ובמח"וו מחקו, והגר"א מבהו*ו" לא אבל מבמנים עליו מטלה שנקרע"סמר
 *כטן( מ"ג. שם ותוסמתא ה"א, מ"ה ברכות ירושלמי ה"ו* מ"ה, פופרים מם' טן( וצ"ב.כן,

 במ"ם יי( ראה. מ' ממרי כ"ב* מכות "כמו( "אותיות"1 במיפ פןן( "ישראל"1 תיבת ליתאבמ"ם
 *יפן( ה"ז. מ"ה, סופרים מפ' ימ2( ד'1 י"ב, דברים יןץ( נ', י"ב, דברים *יי( שמעון"*"ר'

 שבועות כנ( "שנשמכה"1 פי"א רע"ו סי' יו"ד רמ"א ובהגהות ווארשוי בבה"ג וכן "שנטמה"*במ"ם
 אל"ף אהיה,. אלהיהם, אלהי אלהיכם, אלהיך, אלוה, אלהים, "אל, ווארשוי נבה"ג כא(ל"ה*
 אלהינו, אלהיהם, אלהיכמ, אלהיך, אלהים, "אלוה בערלין ובבה"ג צבאות". שדי, ה"י, יו"דדל"ת
 בערלין ובבה"ב בגמרא נ"ה "כנא( צבאות"* שדי, ה"י, יו"ד דל"ת אל"ף אהיה, אשראהיה

 סימן יו"ד רא"ו הגהורע ועיין אהיה. רק מנה לא ווארשונ בבה"ג אבל נ"ה, צד ח"בובאשכול
 כ'* ס"קרע"ו



-צה ז"ל לרש"י המרדםספר
 אבל נמחקין. אין אלו הרי צבאות, שדי, ה"א, יו"ר דל"תן אל"ף אהיה, .אשר
 ורב אפים ארך והחזק והאביי - והאמ~ץ והאדיר והנורא הגיבור הגדולכ3(
 מאלהים, למ"ד אל"ף כתב ר]בנן[, ת]נו[ כג( נמחקין: אלו הריחמד
 מצבאות בי"ת צד"י משדי, דלית שי"ן נמהק, אינו זה הרי מה' ה"איו"ד
 ה]קדוש[ נקרא שלא לפי נמחק כויו צבאות אומר יומי ר' נמחק* זההרי

 והוצאתי כד( שנ]אמר[ ישראל צבאות שום על אלא צבאות ה]וא[ב]רוך[
 ]נו[ ת כה( : יומי כרי הלכה שמואל אמר ישראל. בני עמי את צבאותיאת
 לפניו . נמהק. זה הרי מלאחריו בין מלפניו בין לשם הניטפל כל ן[ נ ]בר

 נמחק[, שין ]שה'  נמחק, ה'  הה' נמחק, ו' והי נמחק, ל' לה' צד, זהבאי
 אלהיו צד, זה באי לאחריו נמחק.[ כ' ]כה' נמחק, מי מה' נמחק, ב'בהן
 )כ"מ( אלהיכם נמהקין, מ"ם ה"א אלהיהם נמהק, ]נ"ו[ )נון( אלהינו נמחק,]ו"ו[
 אמר השם. קדש שכבר נמחק אינו לאחריו אומר]י[ם אחרים נמחקין.]כ"ם[
 דיליה גליון כולו קדוש אינו במקומו שלא שם כו( כאחרים. הלכה הונארב

 יה הרי המטות כרעי ועל הכלים ידות על ]כתוב[ )כותב( היה כז(כדתניא
 תורה 'מפר ליה אמר אמי דר' לקמיה דאתא ההוא כמ( ויגנוז: ]יגרור[)יגור(

 ביר תורה ספר לו אמר לשמן, כתבתי לא שבו הזכרות לפ]לוני[שכתבתי
 נאמן אתה ואין שכרך להפמיד אתה נאמן לו אמר לוקח. ביר לו אמרמי.

 ]דאתא[ )דאתה( ההוא כע( מפמיד. קא אזברות שכר תורה, מפרלהפסיד
 לא שלו גוילין לפלוני שכתבתי תורה מפר ליה ]אמר אבהו דר'לקמיה
 לו אמר לוקח[, ביד לו אמר מי, ביד תורה מפר לו אמר לשמן,עבדתים
 ת]ורה[, מ]פר[ להפמיד אתה נאמן ]כך[ שכרך, להפמיד אתה שנאמןמרזוך
 אמר א ני ת ל( לאן ותו אזכרות שכר ]התם[ אגריה, כוליה ]הכא[)הבא(

 ולא רי לתוך קלקנתום מטיל הייתי ישמעאל ר' אצל לומד כשהייתי מאירר'
 אמר יהודה רב אמר והא איני עלי. אמרה עקיבה רבי אצל וכשבאתי דבי, ליאמר

 ל"( מטיל הייתי עקיבה ר' אצל תורה למד כשהייתי מאיר ר( משוםשמואל
 בני לי אמר ישמעאל ר' אצל וכשבאתי דבר. לי אמר ולא הריו בתובקלקנתום

 שמלאכת במלאכתך הזהר בני לי, אמר אני. לבלר לו אמרתי מלאכתךמה
 ]אתה[ )אתם( אחת אות תומיר אם או אחת אות תחמיר שאם היאשמים
 לתוך מטיל שאני לי יש אחד דבר לו אמרתי כולו. העולם כל את לטהריב
 כבר והלא הדיו, בתוך קלקנתים ממילין וכי לי, אמר שמו. וקלקנתו]ם[הדיו
 אמר, ]קאמי[ )דאמר( מאי לימחק. שיכול ]כתב[ )דבר( ומחו ל3(נאמר
 בחמירות מיבעיא לא ליה אמר ]קאטר[, )דאמ'( הכי ליה, מהדר קאומאי

 ]דדל"ת[ לתאגא ליה ואכיל זבוב אתי אפי]לו[ אלא טובא דבקיענאויתירות
 ]ה[דיו: לתוך מטיל שאני שמו קלקנטום לי יש אחד דבר רי"ש, ליהומשוי
 הן, אלו זיינין. שלשה שלשה צריכות אותיות שבע רבא ר מ אלג(

 שעטנזג""
 לד( :

 ]שגרד[ )שגדר( מה אוז ותולה שכתב מה את ]גורד[ )גודר( בשם ה ע ו טה
 ורב אמ.פ ארך ורחופ חנק ~האמיץ ההוק האב.ר האדי. ~הנורא הנב~ר .הנד-ל חארשו. עהןבב(
 כנדן( ד'. ז', שמות כך4( ל"ה: שבועות כנ( בגמרא. וליתא האביר". ליתא בערלין ובבה"גהמד".
 מאמר כאן הובא לא בערלין בבה"ג ככףן( 1'. ערכ.ן כן( ג'. לאוין בממ"ג טובא כנן( : ל"השבועות
 בבהינ כמם( נ"ד: גיטין היא והמאמר למנינו. בפרדם שהיא כמו כתוב ווארשוי בבה"ג אם כוזה.

 שהויכר מעם בכל "קנקנתום" ובגמרא ווארשוי בנה"נ לא( כ'. סוטה ל( וכו', ההוא" "והאווארשוי
 : ל' מנהות לן4( כ"מ. מנחות כ"ג./לג( ה', במדבר לבנ( "קלקנתום", ערך ערוךועיין



 ו"ל לרש"י המרדםםמרוצו

 אומי יומי ר' לס( יהורהן ר' רברי ]הגרר[1 )הגדר( מקום על השם אתיכותב
 שזורי שמעון ]רן[ וכותב. מוחק אף אומר יצחק ר' השם. את תולהאף

 אומר אלעיר בן שמעון רן 'תולין. אין מקצתו תולין כולו השם כראומר
 על ולא המחק טקום על לא השם את בותבין א*ן )אומר( מאיר ר' לו(משום
 )והלבה לן( ונונזה. כולה היריעה כל ממלק אלא אותו תולין ואין הגררטקום
 רבה השם. את תולין הלכה- רב ]אמר חננאל רב איתמר שורי(. שמעוןכר'
 ונימא וכותב[ מוחק הלכה מרתא בר שמואל בר יצחק רב אמר חנה ברבר
 אמר להו. דאפכו משום כמר, הלכה מר ]ונימא[ ]מי( )אי כמר, הלכהמר
 ולא יטזורי. שמעון כר' הלכה "נינא ר' אמר עולא אמר הנינא בריבין
 ה ת כ דול ]ו לח( כמותו: הלכה ]שזורי[ שמעון ר' ששנה מקום כל אלאעור
 יוהנן א"ר חנה בד בר רבה ר אמ נב( : שיטה באמצע ישראל כל לעינילל(
 בשבוע, אחת פעם לתלמידיהם אותו מומררן חימים אותיות ארבע בןשם

 ראמר כטאן טמתברא יצהק בר נחמן רב אכר . בשבוע. פעמים להואטרי
 אמר זכרי, וזה וכתיב שמי זה ע"( כתיב רמי א נ י ב ר : בשבוע אהת-פעם

 ונקרא .ה"י ביו"ד אני נכתב נקרא, אני נכתכ כשאני לא הוא ברוךהקיוש
 רב[ אמ4 גידל רב אמר אכא בר יהושע ר' ר מ א תכ( : דליית באל"ףאני

 מעלה כר,בו השוק, מן ]מצוה[ כחוטף תג( השוק מן תורה מפרהלוקה
 ששת רב אמר יהורה ]יב[ )מי( אמר מיני. מהר קבלו כאילו הכתובעליו
 מעלה ]אחת[ )אחד( אוה בו הגיה,אם

 עלי~
 ן י א תל( כתבו: כאילו הכתוב

 מ,( כיצדז ביזיון. ירך בהן נוהנין ואין למקום ממקומ הספרים את,ורקין
 ולא תו( המטה. במ4גלות ולא המטה. תהת ולא המטה נבי על יתננולא
 ]ברבי[ )כר'( ומעשה עליה מונה תורה שטפר בזטן מטה גבי על אדםישב
 שידע כיון עליה, מונח תורה מפר שהיה ממה גבי על לו שישב אליעזרמן(.
 שבתותי את על( שנאמר עח( נהש, שנשכו לאדם דומה והיה מימנה עמדבו

 שפיקד ממי אלא ירא אני השבתות מן לא "לי( תיראו, ומקדשיתשמורו
 ]חייב נ( עליו:. שפיקר ממי אלא ירא ]אני[ )אתה( המקרש מן ולאעליהמ,
 וקולמים נאה בדיו נאה תורה מפר ורכתוב נאות וטיוזות נאים ציצית לעשותארם
 נא'ן[ בשיראין ויעטפנו צבועים ועורות נאים ובקלפים נאים ולבלריןנאה

 ישמעאי. ר' כרברי לו -נאה מצות[ לפניו ]עשה ואנוהו, אלי זה 'כ(שנאמר
 מפ* אוחז אדם יהא א ל כ"( שלו. בנאות ]הרבות[ לאדבר( א*מר עקיבהר'

 ובם' נ"ד צד ח"ב ובאשכול בערלין ובבה"ג בגמיא היא כןלה(
 התרומה.

 ועיין קצ"מ, מומן
 יום' ור, יוסי לר' יהודה ר' דעת היפך ווארשוי ובבה"ג משונה. בג" ה"ד מ"ה מומריםבמם'
 שם התרומה ובם' ובמ"ם בגמרא ואיתא ר"מ" "משום חטר ווארשו' בבה"ג 4ך( יהודה,לר'

 הוממתי 4דץ( שם. בה"ג עמ"י ותקנתי המאמר נלקה לן( _.בערלין* ובבה"ג כ"ד עשיןובםמ"ג
 ט"ו. ג' שמות כמ*י( ע"א. קידושין כ2( ל'. מנהות לכן( משט. דמוכח החטרון בה"געפ"י
 מם כ2ן4(. "כלוקח"4 ווארשוי בבה"ג אבל בערלין בבה"ג בגמרא כ"ה 3מג( ל'י מנחותמט
 עד יתננו לא טן בבה"ג וחםר במ"ם היא כן כ,דץ( צ"ח. עירובין ועיין וי"נ הי"ב . פ"גטופרים
 כ2ד( ה"ה. מ"ג ברכות ןירושלמי כ"ה. מו"ק : ל"ב במנחות ועיין שם. במ"ם כמר( ישכ.ולא
 ותקנתי שם. מופרים בטם' ואיתא וכו' יהא לא עד טכאן בבה"ג המר נמדץ( "אלעזר",במ"ס
 ב': נזיר קל"ג: שבת נ( ו'. יבמות קדושים, םמרא *כ2כט( ג'* מ" ויקרא כ2פן(עמי"ש.
 י"ב. הלכה ריש פ"ג מומרים מט' נא( ט"ו. שמות *נ( ה"א. מ"א, ירושלמי בשלה מ'מכילתא



רצן ז"ל לריש"י הפרדםממר

 משני בשטרות קורא שהוא כמו בו ושונה וקורא מטייל ויהא בזרועוהורה
 ויחיצנו מהווי כג( תורה מפר אדם ישמיט לא ננ( ביזיון. טנהג בושנוהג
  ]אורכובותיו על  תוורה[ מ]פר[ אדם יניח א ל נד( . ביזיון מנהג בו שנוהגמפני
  ט5ר  ארם  יניח לא  נס(  ביזיון: דרך בו שנוהג מפני עליו אצ]י[ליווימח

 ררך בו שנוהג 'מפני עליו ]ויררם[ )ויררים( לגופו יריכותיו בין כו(']תורה[
 ואפי]לון בלבד דפין ג' אלא בו  פותת  אינו בו קורא שהוא ן מ י ב ו כז( :ביזיון
  ומתסן א8ש*ה  פותח  ומגיה והפותח נח( דפין. ג' אלא בו יפחתו לא'שנים
 היריעה  כנגר לא  אגל  התפו כנגר  גוללו  ת]ורה  מ~פר[ הגולל נל(  צ-כו.בל
 מאחריו. אלא מתוכו יחזיקנו לא תורה[ מפר  המחוס-ק(

 הנותן.
 ת]ה*ה[ מ]פר[

 ק"( שכאומר בימין אלא יקבלנו לא והמקבלו בימין אלא לו יתננו לאלהבירו
 שאתם פרהשים עליכם קובלני גלילי מ]י[ן 4 מ א ק3( למו: דת אשמימינו
 אנו קובלני פרושף* אמר]ו[ ]בנט[, )בגע( משה  עם  המושל  את-כותבין
 בדף, השמ עם קג( המושל את כותב שאתה גלילף, מ]י[ן ]עליך[.)עליכם(

 )מלמעטהז השם ואת  מלמעלה המושל את כותב שאתה  .אלא  עורולא
 קש( לו. 'בקו - אשמע אשר ה' מי פרעה ויאמר קד( שנאמר כענין[']מלמטה
 או כמא גבי על  או מטה גבי על יניחו לא בתורה שקורא ובזמן קו(ביזיון. ררר בו שנוהג מפני פניה על היריעה את יהפוך לא המפיים את תבהכו
 .שצריך ובזמן  קז(  ויקרא. ביראה באימה בידו אוחן אלא ויקרא מפמל גבי.על

  אלא בו פותח ואינו ורואה פיתח  אלא ורואה ]טקפל[ )טגמל( אינו.לדבר
 לממדש ראשון מקדש בין היו  דברים ה ש מ ח  קל( קח(*.  בלבר  רפיןשלשה.
 : ]ותומים[ ואורים הקודש ורוה ושכינה ואש וכרובים ובפורת ארון הן, ואלו.שני,
 ועושה מרבק כאחר, וכתובים נביאים תור]ה[ לרבק הרוצה ן ן נ ב ] ר ו נ ] תכ(
 מלמטה, וממיים מלמעלה, מתחיל במופו, היק" וכדי בתהלתו עמור כדילו
 : חותך[ לחתוך בא שאם קאמ* הכי קאמר, ]מאי הותך, להתוך באואם

 ובבה"נ "בחקו" - פופרים ובטם' ווארשוי, בבה"3 היא כן נב( הי"א. מ"ג' פימרים מם'גנ2(
 הם"ת - יוציא שלא -דהיינו "מתנקו" שצ"ל, כ"ז אות שם המו"ל בהגהת ועיין "בתיקו".בערלין
 במם' איתא וכן בערלין בבה"נ ואיתא זה מאמר ליתא תארשוי בבהעע נר( שם. הב"י.שהביא הריב"ש- ותשו' קמ"ז סיטן או"ה טור ועיין מ"ת מעל ימשיט התיק אם כי בזיון דרך התיקמן

 כדברי קורא "ויהא והוםיף יחידי בלשון "ואצילו" "ויניה", תחת "ויתן" נרם אבל שם.סומרים
 "על". בערלין בבה"נ נך( שם, בבה"נ ואיתא זו. בבא ליתא מופרים במם' נדץ( נחמיה".ד'
 ובה"נ מותר", םמרים במניהי "וכולן י"א( )הלכה שם במ"ם נלק( ה"י. מ"נ, טומרים מם'נז(

 ועם"י עפר"ש, ותקנתי ה"י פ"נ פומרים מם' נטפ( יו"ד. דהלכה הרישא על נם דקאיטפרש
 הני' בעדלין  ובבהצ מגילה. םוף ובנמרא . מומרים ובמם'. ווארשוי. בבה"נ כ"ה כם( שם.בה"נ

 למ"ם יעקנ נחלת. ובמי' רא"ו ובהנהות שם מנילה פיהש"י ועיין יהדקינו". לא ם"תשהמהדק
 . בבה"נ 0ג( מ"ה. מ"ד, ידים כמבן( ב'. ל"נ, דברים כזןי(.שם.

 "המושל" מן נשמט ווארשוי
 עפ"י רא"ו הנהת וכפי הם"ז. מ"ט מומרים מם' כפדץ( ב'. ה', שמות כפן4( "המושל".עד

 בםררם כמו איתא ורארשוי ובבה"נ וכםא" "מטה רק' ובמ"ם בנמרא כפן( צ"ה. עירוביןהברייתא
 שם  סופר'ם י במם' ליתא פמן(  "אמצטתא". אלא וממטל כמא ליתא בערלין יבבה"נלפנינו.
 הקודמת בהערה עיין גםדץ( שורואה". בםומו גם מום'ף ווארשוי ובבה"נ מנילה. ממוף הואאבל
 : י"נ ב"נ ע( כערלין. בבה"ג שם וליתא : כ"א יומא כםבן( לכאן.זצדף



 ז"ל לרש"י המודםממורצה

 נכתבר לא .שאם כג( דברים תעשו. מש%טי את 'כנ( י]בנן-[ ת]נו[כ"(
 רמימ ושפיכו]ת[ עריות גילוי ז]ררק ע]בודה[ הן, ואלו ליכתב, הםראויים
 משיננ הרע שיצר כד( רבריכט תשמרו הוק]ו[תי ואת היטכט, וברכתוגזל

 והרבעת. יבמה ורוק חזיר בשר ואכילת שעטנז לבישת כם( הן, ואלועליהן,
 חמור ופטר נזיר, ושיער מצורע .וציפורי ערופה ועגו(ה הנמקל ושורכלאים

 ובש-
 אני ..ה' אני ל]ומר[ ת]למור[ הן, . תוהו תאמר .שמא המשתלח. ושע~רבחלב
 בהם. ולהרהר בהן לרבר כ,( רשורה לך ואין חקקתיכטכו(

 זק"ל' שלמה לרבינו תפילותפירוש
 להרופלל עומרין אין 3( רתנן באימתא, למיקם בעי רמצלי אן מ"(

 גפעו מדת והיא ג( קרא דאמר אלעזר ר' אמר מניין, ראש, כובד מתוךאלא
 שיכוין צריך המרהפלל א י נ ת ד( תבכה: ובכה ה' ]על[ )אל(. *ג(ותתפלל

 באחג לבו את יכוין בכולן לבו את לכוון יכול איכו ואם לכולן, לבואת
 באב,ת: ה ר' דבי חד משונמ משרא רב ה( אמר -5אדיא, ,אמרינןמהן.
 ונוראות גרולות בה שיש בזאת שהוגרלו ז"ל אבותינו מעשי הם ממ י ל ו ר ג,(

 בעת ל%ניה ושימיה ובתוקוניה, ב%ירושיה גם במאמריה והבי באאלהינו.
 פ]י, ע]ל[ .. א]ף[ ח( שבאות .התיבות כל עליה, בכוונה אתה ואזת%ילתך
 י ה ל א י( לכולן: אחר ועניין הוקבעו ימור על כולן הרבה .מענייניןשנראין

 ראמר אבות. של שפותן להזכיר כרי יעקב ואלהי יצחק, אכ[דהי ה,ם, ר בא
 הגרול, האל אלים. בני לה' הבו יה( שנ]אמר[ אבות שאומר]ים[ מניין י(מר,
 הגרול, דיאל של גוי כלומר, גרול, לגוי ואעשך י3( . באברהם, יטכתבי שכמעל
 אברהם. על הוא ביוך הקרוש של מטביעו מייכמ הגדול האל שאמרוכיון
 והנורע הגבור הגרול האל יד( משה, שאמר עור מומיפין והנורא הגבוריג(

 . הלכות במוף אם כי זה למאמר ליתא שם בבה"געא(

 :. מ"ז ביומא היא זהמאמר הדיינק*

 "שהשטןש בגמרא ען4( ר'. אות שם דק"ם ועיין "שאלמלא". בגמרא ענ( 'ד'* י"ח, ויקראעב2(

 מופרים דקדוקי עיין עוץ( שפ. דק"ם ועיין עליהן". מושיבין העולם "ואומות מינכעןובכ"י
 "הקקתיו", נגמרא עצן( שלפנינו. בגמהא מאשרחלישתי.נומהאות.

 עייי
 בגמרח עי( שם. דק"ם

 שם. בבה"ג ליתא וכן בהן". "לדבר תיבות ליתאשלמניגו

 7 צד רעיג ומדור חמישי. מדק ברכות הלכות ע"א(. הי )ווארשוי הבה"ג לשין.א(
 ידיה ופכר י'. שבת )עיין ל': ברכות בן( 14. צד ובמח"וו כ"ה. מימן רש"י במדורומובא
 נ( וכו'(; תקרי אל ד"ה שם, ובתום' ל"ז ברכות: ועיין רבו. מאימת המצמער כאדמפירש"י
 בגמרא דץ( ל"ד: ברכות וט( שם. ובדק"ם. ל"א: ברכות רש"י . עיין *ג( י'. א', א',שמואל
 עיין ן( שם. פירש"י ע"ן. ן( כגירמתינו. מינכען ובכ"י פפרא". רב אמר חייא "א"רשלפנינו
 "אע"כ". במעות ווארשוי בדפום דץ( אחר. במננהן ל' םימן רש"י ובםדור 16 צד וימרימחזור
 הובא כי( יעיי"ש. רש"י לטדור בהערותיר ורש"ב למח"וו בהערותיו רש"ה החכמים ידו עלופעו

 י ל"ב. ר"ה . : י"ז מגילה י( . ל"א: סימן רש"י ובמדור . שםבמה"וו
 ;א: כ"ט, תהי*מ. יא(.

 י"ז4 י', דברים יך(. יעח"ש. אחר במגנון שם .רש"י ובמדור. במח"וו יג( ב* י"ב, צראשיתיבנ(



רצט ז"ל לרש"י המרדםספר

 אהר* עם אל ומממלכה נוי אל מגוי הרוהלכו היאך טו( פנים. ישא לאאשר
 כי אב-דהם וישמע ל(( מלכים, עליהם ויוכח כמהןן עשדה גבורו]ת[והרבה
 עד והנה י(( הרבה. בהם וכיוצא אברהם, על גבורורעיו הודיע אהיו,נשבע
 בין יהידה אומה אריות, בין פזורה שה ]עמבניהם[ )לפניהם( דהניה הזההיום
 באמ]י[רעו עליהם מגין ומעשיו ונוראורתיו ובגרולתו ]ובגבורתו[ אומות,ע'

 לפי עלוון, אל בה וקבעו ליושנה. יח( עטרה הורה ובכן וצ]י[נה/ומוחרה
 עליון לאל נתברך )דהוא( גם ]והוא[ אברהם, של ידו על עליון אלשנתברך
 שמיכמ ]קונה עליון אל וברוה ]וגו'[ עו~יון לאל אברמ )ו(ברוך יט(.שנאמר
 ]טובים[, המדים גומל הכל[, ]קונה עליון( )אל כ( בה קבעו לכךוארץ[,
 ב]יוך[ הק]דוש[ עם ברית כררהו וישראל המילה על נצטוורה שדהואכ"(
 ה', אורהות כ3( כן, על מצותיו לשמור תורה במתןה]וא[

 ]הסד,
 לנוצרי ואמת

 המדיו וה-בה בריתו נוציי -שהם אלו בם -לכו ואמת המד של שהןבריתו[
 ומופה ואמצעיתה תורה ראשית וראה בא כג( ולנו. לאבותינו אלהיםגירל
 ממרא באלמוני ה' אליו וירא כד( דאמר חמד, בראשיתה המדים.מליאה
 )שהתא( הדין וכן שב. לו אמ]ר[ לעמור, ביקש המילה, על שביקרוכה(

 עתיר אני שאך תרהמ]ה[, אל לפניו אמ]ר[ עומד. ואתה יושב אני]שאהא[
 עומד ואני יושבים יהו הם דנים או לומדיבם כשיהו כו( לבניך גםלעשות
 .וקילמו אברהם עמד ומיד וגו', אל בעדת נצב אלהיכמ כ(( שנאמר, גבבמ,על

 וימינך ל( המלכים, מן לי שעזרת כט( ישעך, מגן לו ותתן כח(שנאמר
 עמו וכרות ל"( שנא]מר[ ומל, קוצץ הייתי ואני במילה שאהזתתמעדינו,
 המרימ לך שגמל הוי עומד, ואתדה יושב שאני תרבינו, וענותך ל3(הברירע,
 בה קבעו לכך לד(לג(.

 לומ-

 על הכל. )4שת( וקונה טוביכמ הסדים גומל
 אבות חמדי ,וכר ואר*ן. שמים קונה ה' אל ידי הרימותי לה( אברםשאמר

 גוי אל מגוי ויתהלכו דכתיב תהלה נודעו אבות ונוראותיו גדולתו "והרי יבמד"ר במה"ווכיו(
 במה"וו ין( י"ד. י"ד, בראשית כמז( כ"א. כ', מ"ז, א', הימים דברי לעשקם". לאיש הניחלא

 עפ"י תקנתי כנ( כ'. י"מ, י"ד, בראשית יכם( "ימקומה". שם יוץ( עמי"ש. ותקנתי שם,ובמד"ר
 בריתו לנוצרי ואמת חטד ה' א.רהות כל "דדריטינן ובמד"ר במה"וו כנ~ו( שם. ומד"רמה"וו

 בראשית ובאגדת ד' אית הקדום בתנהומא והיא המילה"1 על אברהם בריתו, נוצר מיועדותיו,
 נואשית 3נד( שם, תנהימא ועיין שם. ובמד"ר במה"וו כננ( י'. כ"ה, תהלים כנבנ( י"מ1פרק
 פתח יו'טב והוא שנאמר יושב, היה הקב"ה עליו שנגלה "כיון שם נתנחומא כדץ( א'.י"ה,

 יטב לאדוני ה' נאום שנ' לך יטב לעמוד תצמער אל הקב"ה א"ל לעמוד, אברהם באהאהל,
 זקן תצמער אל הקב"ה א"ל עומד, ואתה יושב שאני אר*ן דרך כך וכי אבדהם א"ללימיני,
 ז'. אות פ"ה, וב"ר ההדש פ' דר"כ פמיקתא כ"ב, שו"מ וע"ן וכו'"1 שב שנה מאה בןאתה
 וכו'". הממר בבית לישב עתידים שנים והמש ארבע בני בניך "שהרי ובמד"ר במח"ווכי(
 תהלימ כן( שכתבנו. מה במילואימ הזה הסמר במוף ועיין שם, בראשית ואגדת תנהומאועיין
 ל( קם"ב.' רמז שמואל ובילקוט שם. תנהומא עיין פנכן( ל"ו1 י"ה, תהלים פנףץ( א'.פ"ב,
 "ועוד אה"ז: כתב ובמד"ר במה"וו לג( שם. תהלים לצן( ח'. מ', נהמ" לא( שם.תהלים

 זו הוא ואיזה בעמרתו, הקב"ה ועימרו הקב"ה, של מידתו לבשאברהם
 וכתיב ל"א( מ"ז, )מיטלי תמצא, צדקה שיבה,בדרך תמארת עמרתזיקנה
 כ"ד )בראשית זקן ואברהם וכתיב מ'(. ז', )דניאל נקי, כעמר ראשיהושער
 כ"ב. י"ד, בראשית לוץ( וכו'. "וזוכר" עד שם, ובמד"ף במה"וו ליתא לך(א'(".



 ז"ל לרש"י המודםממוש

 ירהי יראה, ה' לו( כדאמר]ינן[ אחריהם לבנידהם ]שזכרם[ )שמכרם( שםעל
 השבועה להם נזכר תהא עבירה לירי באין יצחק של בניו קןיהו שבזמןרצון

 שנימ בקרב פעלה ]ה'ן לן( ואומר רחמיכמ. עכ[יהם ותימלא העקידהואורעה
 התפלל כן ועל לח( אברהם. הוא בגימטריא רהם תזכר, רחם ברונזוגו',
 משה אמי תפלות ג' 2י דהמעשה, בשעת לאברהם זכור לל( באהרונהפשה
 כאדם ה', וינהם מ( כתכ מיד זכותהאבות שהזכי]ר[ ובאחרונ]ה[ שעה,באותה
 פשע, ועכשיו מתהילה אוהבו שהיה לשונאו להזיקו איך מאוהבו, עצהשלוקח
 כלומ לו למצוא אלא כלום היו לא עמו שפעל טובות כל שיאמרועליו רע אדם בני ידברו כי ויחשוב - לו, להזיק שכ[א טובה עצה מיעצוואוהבו
 כל לעיני ונוראות גדולות כוחות בעשורזך ידיו על ונרהגדלתה הואידיך מעשי זכור אהרים, שונאך דברי משום מלה,יקו לימנע תרצה לא אם גדולהיא שהפשע לפי זאת חושש איני תאמר ואמ לו, ואומר מייעצו ועוד ולהורגו,עלילה
 ימפרו לא ומעתה טרהת, ולמה ידיך, מעשי בןטלת תזיקינו ואםבשבילו
 לאביו שאמרת מה זכור זאת, על לעשות תרצה לא ואם גבירתך.הרואים
 ובאת בניו בידך הפקיד פטירתו ובשעת ביורזר, אוהבך שהיה פטירתובשעת
 בך, יפשעו אם אפד]לו[ לעולכמ, לבניו תזיק שלא לו נתת וידך בשבועהעמו
 תזיק ערהה ואמ לו, ור[היטיב להמליכו מקויים בדבור לו נדרתה ואםמ"(
 ואהבתך תטיב מי ואת תמליך מי ]את[ )אכמ( לו, שעשית שבועתך איהלו

 הזכרות כשומעו ומיד בך, לה,ור תוכל לא שנשבעת ומאהר היא,איפה
 כך להזיקו. והשב דבר אשר על ומתהרט מתנהם מיד והאמונההשבועה
 בניהכנ להזיק שלא. לאבותיהמ נשבע לישראל, הנוא1 ב,רוך[ הק]דוש[עשה

 הנוא1 בנרוך1 הקנדוש1 אמר הענל ובשעשו ודבש. חלב זברה ארץולהנחילם
 נכונה. עצה דהשיבו ומשה בהם. אפי ויהר לי, הניהה )נכ( עצה, דרךלמשה
 בשביל אם כי עשית לא שעשיתה מה כל הלא ממצרים, להוציאודהנדול כוחה הראיתה ידו על אשר בעמך אפך יהרה למה מג( תחלה, לוואטי
 תמפר וכ[מען ננד( -שנאמר והזק, נדול אתה כי העולמ באי כל וידעושיבינו
 והגדת מו( וכתיב, הארץ, בכל שמי מפר ולמענן1 מה( וכתיב, -וגו', בנךבאזני
 ונוראותיך. גבורותיך וכה שמך ימפר מי יכלותם אפך יחרה ואם וגו',לבנך
 לפניו, עוד ואמי משה דיבר אז דבר, הנוא[ בנרוך[ הנקדוש1 רהשיבו לאובזה
 לפניך, שחיליתי מה על בך לחזור תרצה לא כלומר, מציים, יאמרו למהמ,(
 ואומנרים[ ודיבה, גנאי דברי ידברו השונאים המצרים תכלם, שאםראה
 לא ועדיין וגו', אפך מחרון שדב נני( רצונך, אם וגו', הוציאכמ ברעהעח(
 והיכיר העניין על משה חוזר אץ זאת, על הו[א[ בנרוך[ הנקדוש[השיבו
 שאמרתי, מה כל ולחשב לזכור תרצה לא אם ואמר אבות בריתמעשה

 מרוב עמהם בריתך כרתה אשר האבות ולישראל, ליצחק לאברהם זכור)(
 להרבותם אלא בניהם, את תכלם שכ[א להם נשבעת בעצמך ואתהאהבה

 לדה שפ(. נג.ר לל'תא כ. נ', חנק~ק לח ו'. אות פנ'ו נ.ר ~עין ,.ד. כ"ב, נראש.ת)דן(
 כן( י"ג. ל"ב, שמות ן%4( שם. וטד"ר במח"וו ליתא בתמלה אומרים אנו ולכך ועדמנאן
 י"א. ל"ב, שם כמג( י'. ל"ב, שמות כמבכ( "ונם". מארשוי בדפום כמא( י"ד. ל"ב,שם
 כמףץ( י"ב. ל"ב, שמות כןן( ח'. י"נ, שטות מן( .ם"ז. %', שמית במה( ב'* '" שמותכמד4(
 י"ג. ל"ב, שם נ( שם. כמט(שם.



 שא. ז"ל לרש"י המרדםממר

 ונהלו הזאת "ארץ את להנחילם אם כי לטוררם שו[א השמים,ככוכבי
 )ו(תנחיל ולמי תטיב למי אפך מחרון תשוב ולא רעכלם א" ועתהלעולם,
 שנשבעתה ומאחר השמים, ככוכבי זרעכמ ארע ארבה דבריך, ואיה האר"1--את
 ואמר לו השיב הזרע וריבוי השבועה לו- כשהזכיר ואז בך. לחזור- תוכללא
 אומר]ום אנו ולכך וגו'. ה' וינחם נ3( רכת]י[ב והיינו כרבריך, מלחתי כ"(לו,

 בניהכמ, לבני גואל ומביא בה קבעו ועור נג( אבות. חמרי זוכרבתפילרה
 אבות אהבת זוכר הוא לסוף בגלות ויניחכם ישראל יחטאו שאםכלומר

 והארץ וגו' יעקב ברירעי את וזכרתי נד( וכתיב וגומר, גואל ומביאותפילתם
 לפי הכשירים, ביר אם כי טמאים ערלים ביר להניחה שלא אזכרנה4וזכור
 ומצטערת אומות שבע כמו טמא איש ,עליה למבול יכולה אינה עצמהשהארץ
 שריפה היא ומלח וגופרית הטמאים, את היא ומקיאדה עליה, .הוטאכשארם
 וכרעיב: הארץ, אתכם תקיא ולא נמ( שכתב, וזהו יושביה, רעת עללעולם
 הא כי כ(( הגאולה, על מתפלל"ן ש[אבותינו ]לפי מצרים, ארץ כמעשהנו(

 )כחרא( לכולהו ]ולוקמינהון )ואוקמינהו( הר]בי[, במתיבתא שכיח היהדאליהו
 ]לפי ,)וכו'( נח(- זימניה בלא משיה- ואתי יטעתא לידחקו רלא הדרי[]בהרי

 .וחשוב שבחיו את כאן וסררו קבעו נעשו, 4יברהם ירי על הו[לושמעשים
 ואל עברך תפילת או[ אלה'נו שמע ני( רגמרינן _אברהם, שמזכירכמו

 אלא ליה, .מיבעי למענך אדני, למען השמם מקרשך על פניך והארתחנוניו
 שמה להזכיר ולא אברהם להזכיר שרצה כאן הרי ארון, שקראך ק( אברהםלמען
 מעין והכל מונה הוא אברהם של שבחו זה, כל מררו הלכה שבחו,אלא
 שים בהז וכיוצא הללו ריוקין מונהן. הוא הברלות מרר ק"( כדאמרינןמגן,

 יהיו רוד אמר מזמורים י"ח י ח א ל רנמיד: ב:כוונה שלכם ונמצאתבליבך
 לפניה2, ולא ברכות י"ח לאהר אותו לומר היקנוהו לכך ק3( פי, אמרילרצון
 בין בה ולאומרו אמר. עוכבר מה ועל לומר שרוצה מה על משמעושהיי

 ר'ה כל בסוף אם כי אמרו לא ודור הואיל אפשר לא בסוף וביןבתחילה
 לומר ]צריכין[ )צריך( משנה או פמוק אומריכם ור יב הצ כש קג(מזמורים:
 ]סררן ואחר רזימרה פמוקי אחר קריש אומר]ים[ ולפיכה אחריהכם. מירקדיש
 מדליקין במה כגון משנה לאחר ואף במנחה, ]תהילה[ )תפלה( ואחרקרושה
 דהיינו וכו'. חנינא ר' אמר אע[עזר ר' אמר במייומן, ואומר 'קל( ואבות.קל(

 הפמוק במייום אלא מקרשין ר4לין לקרש. כרי דהפסוקין קה( התויהבכריאת
 קריש החזן אומר בתורה שקראו לאחר בשבת וכן קו( הפמוק. ררשתאו

 קצר. בם3נון שם ובמד"ר במה"וו איתא מכאן ננ( י"ד. ל"ב, שמות נב( כ. י"י, במיבינא(
 והלשון מ"ה: ב"מ נן( כ"ב. מ"ז, ויקרא כן( כ"ח. י"ה, ויקרא נןץ( מ"ב. כ"ו, ויקראנד4(

 ברכות נכן( למנינו. ממרדם שחמר דנראה שם, וממד"ר ממה"וו הוממתי כדץ( שט.משונה
 : כ"ו חולין ועיין היכלות. במעות רש"י בסדור פם4י( ; ז' ברכות ום( י"ז. ט', דניאל והקרא :ז'

 ל"ה(. מימן רש"י ובמדור 18 ובמח"וו מ'. דף רע"ג במדור )ומובא ומ': : ד' ברכותבמב(
 עפי"ש, והתיקונים ,י"ד דף המרדם ובליקומי תי"מ מוף רש"י ובמדור 4ד במח"וו .מיבאכטנ(
 ומטום כאלהינו איאין כאן איתא ובמד"ר כמח"בו כמך8( ע"מ. י', מימן השלם לקמ שבליועיין

 ליתא המרדם בלקומי כשד:( כאלקינו". "ואין המרדם בליקומי "כמד4( וכו'"4 בשבת וכןהקמורת
 וכו'י כיון ד"ה ע"א כ"ג מגילה תום' ועיין שם. ולק"פ רש"י ומדור מה"וו כמך( "הממוקין".תיבת



 ז"ל לרש"י המודםמפושב
..  הוא לכבור המפטיר וקריאת המייום, ששם כ[פי קת, התורה קריאתאהר

 תהילה ]כ[שיאמרו בנביא שהפטירו ולאהר הממטיר. שיקרא )וקורם(קן(
 שאין ובהמישי ובשני במנהה בשבת אבל התיבה. לפני קריש ואומיהוזר

 אלא התורה, קריאת מייום לאהר מיד קדיש אומר ההזן אין בנביאמפטירין
 אריכתא ומייומא הקדיש, ואומר התיבד לפני ובא התורה לגלולממהר

 שמפמ4ק ומה מקדשין, בתורה שקראו ומפני הנה עד נהיא[ התורה)ב(]ד[קריאת
 אריכתא מיי~מא וכולה השמקה, השיבנ לא תורףה[ מפר שיגלול ]ערבנהי]י[כם
 )ואהר( הפטרה שאין ובמוערות ובפורים ובהנוכה הודשים בראשי וכןהוא.

 למקומה. תנורה[ מ]פר[ שיהזור ער קריש אומ]רים[ אין התורה .קריאתןלאהר[.
 התורה קריאת אהר לאלתר הקריש לומר נשיהזיקו[ )שהרהיקו( וישקח(
 וישראל במנהה. בשבת עוש"ן שאין פני[ ע]ל[ אנף[ נשגוללו[, )נביאים(,קורם

 הנ)ה(אה המנדהנ נוהגין ]ואלו[ ואלו הם. נביאים בני נביאים אינם אםנש[בגלות
 המנדהג. מן לשנות ואיןוההגון,
 קרבן במעריב שאין לפי רהום, והוא מעריב בתפלת לומר ו נ י ק תקל(
 צריך אין מכפרין שהן תמירין הקרבת שיש ובמנהה ביוצר אבל הערן,לבפר

 )כולם( ומהיכ[ה יהמים נכולמ[ עליו מבקשין שלקה ןלאהר[ ומיימעריב לפני ללקות ההומאים שנהגו לפי ר"א כ( הגדול. אליעזר ר' מפיכ[אומרה
 והוא המלקות בשעת לרמר הלוקין דרך כ"( עון. יכפר רהום והואואומר
 אהת, המר לארבעים עה מגיע פעמים ובשלשה הלקאה, כל ער[ כולי'רהום
 למשה לו האמורות תיבות ]ברירהות[ )כרירהות( עשרה שלש אומרים וישכ3(
 ואמת המד ורב אפים ]ארך )ונו'( והנון רהוכמ אל ה' ה' כג( הן, ואלובהר.
 המניין. מן אינו ונקה והטאה. ופשע עון נושא ן לאכ[פים המרגוצר
 לאלפים המר נוצר מהשבין שהיו ושם[, מפמיקין טוב מייום שהואאלא
 ויש ג'. והנון *הום אל שתים, המד ורב אהד, אפים ארך בריתות, שתיכד(

 המד נ]ו[צר כולו וטהשבין בר*תות, עשרה שלש של המניין מן ונקהאומרים
 להגיר כו( כתב, ואמונה,שכן אמת בלילה ר- ]ו[.מ א כך ל ו כם( אהת:לאלפ*ם

 ואומר הוזר תהלה וכשאומרים בנביא, ש"פטירין לאהר "וכן כאן כתב ובמד"ר במה"ווכמו(
 קדיש לומר צריך ההזן שאין ובהטישי ובשני במנהה בשבת .לא אבל התיבה למניקדיש
 אבל ובפורים, מועדות . ובהולי הדשים בראשי וכן התיבה למני שיעמוד עד בתורה שקראוכיון
 עם"י תקנתי כםוץ( שם. פרדם ליקוטי עם"י זו תיבה מגרתי *ממן( קדיש"1 לומר נהגועתה
 מימן הלקט ובשבלי תכ"ה מימן רש"י ובפדור ק"א סימן 77 במה"וו הובא כמפש( שם.לק"מ,
 ובתניא מ"ג מימן מנהיג ועיין מיהם. על התיקונים ועשיתי ע"ב. יןד דף המרדם ונליקומימ"מ
 שם השלם לקט שבלי ועיין שם. המו"ל ובהבהות שם רש"י בסדור עיין ע( מ', סימןרבתי
 טעם זצ"ל שלמה רבינו בשם ואה'כ הגדול אליעזר רבינו בשם ראשון טעם בהחילההביא
 או' המלקה שכל "ועוד נמה"וו עא( שם. מנהיג עיין מעמים ב' הני בין מינה והנמקאשני.
 הארבעים את מוכמת שהיא אהת הסר מ' כולן ובין תיבות, מי"ג בו ויש רהום, והוא מעמיםג'

 רהום". והוא לומר צריך ולערב הוטא אדם היום שבכל ועוד וכו'. שתים אחת, והוא, כךומונה
 הלקאה כל על רהום והוא לו לומר צריך ולערב הוטא אדם היום שבכל "ועוד : שםובלק"פ
 המו"ל ובהגהות משובשת הגי' רש"י בפדור .עיין אהת". המר לארבעים הגיע מעטיםובשלשה
 ו', ל"ד, שמות עב( עמי"ש. ותקנתי שם. המרדם בליקומי אם כי ליתא מנאן עבנ(שם.
 ובשבלי תכ"ז, מימן רש"י ובסדור שם במה"וו הובא עדץ( יעיי"ש. בהסר גלקה בלק"פעי*(



7טג ד"ל לרש"י המרדםממר

 זו יאי בלדלות, ואמונתך המרךבבקר
 אדם לך שאין לפי כאן, יש אמונה.

 ]שטרח[ וטורח עמל ומרוב )עליו(, בלילה ]עליו[ וכא)י(בה יגיעהשנפשו
 הרוחות אלה* ביד נשמתו מפקיד אדם הלילה וכל מ,( ה[וום, "ל')של(
 מוצאה היא ישן והוא בליל]ה[ לרקיע הנשמ]ה[ עולה וכשהוא ישו,כשהוא
 עוד בקיב]ו[ לשוכ רוצה וא*נה וטהרה קדושה ומקום מנוח]ה[ מקוםלשם
 ]שתרצה[ )שירצה( מה כל לו כח( לעשות שתוכל .בכבידות ישןוהוא

 הרוח אך מבין, ואינו רואה ולא שומע ואינו מרגיש ואינו ולהורגו'לטלטלו
 שובי ]לה[ )לו( אמר ה]וא[ ב]רוך[ . והק]דוש[ הנשמה. זכרוז ולא בולבד

 ואם כנגדו, אמונתי לוותר רוצה. איני אומרת[ והיא האדם) ]לתיך.למקומך
 )הוא( האמין ]הוא[ וכבר וחיה. בשובו אם כי במיתתו חפץ איני היום-"טא
 נאמן, ]לו[ שומר ואני דוח*, אפקיד בידך מל( שנאסר אצלי אותךלפקה4
 מה שכל חדשה, כבריאה היא והרי בבקר, אליו טחזירה זו אמונהזעל

 זה ועל פ( גדול. בכה הוא והנה שכח, הכל ויגע עיף והוא אתמול.שטרח
 בכלום הישן כשמצטער ולפיכך טנ( אמונתך. רבה לבקרים חרשים ט"(גאמר
 עומד והוא השעה באיתה אליו )ו(חוזרת. נונשמתו[ מיגיש הוא מיד.עניין
 שתחזור ]לה[ )לו( צוה ה]וא[ ב]רוך[ ה]קדוש, שכבר ורואה, ושומעומבין
 פני[ ענל[ אנף[ משנתם להקיץ שמאהרים ואותם מצטער. כשהגוף ~ידאליו

 לפי שיהרג, קודם מיר חוזרת אינה למה תתמה אל והורגם מצערם.שאתה
 ,יוהוזרת היא כנן[ פני[ . ע]ל[ אנף[ זה, בענייז למות ]עליו[ גזירה נגזרהשכך
 מוצאנה[ ]שאינה[ )שאינו( אלא מפרכם, הוא כן ועל הריגה, לאחר.נאליו[
 בלא הגוף נשאר הדם מן טג( הרוח ובכלות נהרמה ביתה כי בניינה-טקום
 . אם לשומרו אתו הנשמה הגוף דרכי מעשה ולפיגשמה.

 הנה טובה פעל.
 למקומה חוזרת והיא ה[הרום ]את ובונה אלהינו גבורות בוא עד מתקייםהוא

 ]ודומה ורגליו, ידיו אותו ומחייה טד( א)י(תו, באמ)ו(נה ]היתה[. )עושה(:אשר
 ואם עפר. שוכני ורננו הקיצו טמ( האמור הוא משנתר ]י[קיץ כאלולו[

 אשר תחת )ב(ריקבוי, ]במשפט[ נידון הגוף הטובה חילוף ]פעל[במפעליו
 ממנו נעה ונשמתו בריקבון אם כי חפץ במאה איננו טו( בוראו את עבר,לא
 בגוף להיות מזלה הורע ש[כך ]הנשמה ט,( . לאותה אוי בו. חפץ איןכי

 אשר לפניו ]הנכונים[ )אביונים( כל יהיו הימים קץ ובתכלית בעודנו.כמוהו
 עולם דראון ולכל לחרפה טח( יהע בן האמינו לא ואשר בעודם טובפערו
 רק]אבק

 עפר.
 מזלה ]לה[ י הוטב ואם לנשמתם.[ מקום אין כי ברגל לדוש

 במרדם". זצ"ל הגאון מירשה "כך ומיים וכו'"1 מי' זצ"ל שלמה "ורבינו הביא נ' מימן השלם.לקמ
 צ"ב, תהלים ען( מיהם. על ותקנתי שם. הפרדם בליקומי ועיין לפנינו. מאשר בקיצורוהיא
 י"ב. ברכות תום' -עיין פ4( ו'1 ל"א, תהלים עבם( "בו"1 בלק"מ 7נןץ( "ובכל"1 בלק"פ 37ן(ג':
 שס. פרדם בליקומי אם כי ליתא ואילה מנאן פבכ( כ"נ. ג', אינה פא( : וכו' להגיד'ד"ה

 "ומהיה : גרם הכי הפרדם נלקומי פ8ך( הדם". "עם בלק"מ מ4ג( שם. מי עלוהתיקונים
 בדמום כ4ן( י"ט. כו, ישעיה כ4וץ( רמנינו. בפרדם לתקן יש וכן וכו'. משנתו" יקוץ כאלולו ודומ"

 ובלקומי לו, מובן בלתי המאמר כי לאמור "במאה" תיבות אהר קמן -כוכב המו"ל הציגווארשוה
 הדברים כל למחוק ויש וכו'"1 בו המץ בזכרון "איננו גרם: והכי זה .כל ליתא באמתהמרדם
 ותקנתי לו, מובן בלתי כי קמן כוככ כאן המו"ל הציג ווארשוי בדפום כ4ז( הבנה.משוללי
 ולדראון"1 "להניפות בלק"פ פאןץ( שם. פרדם ליקומי,עפ"י



 ז"ל לרש"י הפודםפפודש

 קיובים של נשמת]ם[ בעודם טוב פעלו אשר קרוב איש ]בו[ )בין( לגוףויש
 לפני באות והם טובה עליו ללטר בזכייות הגוף אותו ממייעותהחטידים
 באיברים: האדמה מן אותו וצר מקום ]לו[ )לה( לבנות עליה לדברהבורא
 עליו. )כ(]ב[רשעתו עודנו ואם יחטא. שלא טנת על בנשמתו ומהייהוחדשים
 5( נאמר הישר]ים[ ]ו[על יקולל, .שנה מאה ב והחוטא פל( אומרהכתוב
 ללכת הווכה אשהי וגו', דמעה את[ ]אלהימ ה' ומחה י[נצח המותבלע
 למען- יושרבדרכי

 ככת]ו[ב 4רקלטים לו הקונדה ואשרי חמדו, ה' לנו .י12מו]ר[
 מרדת פדעהו ויאמר ויחוננו אלף מני אחר מליץ מלאך עליו יש אם5"(
 ברכות,_ י"ח *5כ( רשות ערבירע תפילת . ו נ י נ ש ש י פ ל ו 5נ( ש וגו'שחת
 לבינו. -וישמח עינינו יראו אח.ת, ברכה שבבבל ישיבות ראשי הומיפו לכן5ג(

 לעולם עלינו ימלוך הוא תמיד, וקיים חי ומפואר משובח מלך בא"יוחותם
 גאולה לממוך צריך ואין רשות ערבית שתפילת להודיע הפמוקין, אחריועד

 אמן לעולם ה/ ברוך אומר]ים[, שאנו הפמוקין הרעפילה . כנגד וקבעולתפילה.
 על ברמות י"ח[ כננד ]אזכרות 5ד( י"ה בה שיש חתימתה, ענם וגו',ואמן
בבי[- 4ונשי תיקנום לכך י[התפלל, בבל י[אנשי ושכ[חום תיקנום ביבנההמדר

 ושלחום התפילה כנגד שהם פמוקים של אוכרות י"ה אלה את הם גם
 ארץ של ישראל נשיאי קכעו וכנגדן 5ם( בעיניהם. ונתיישרו יבנהלחכמי
 וומרה הלל ושבח]ה[ מושיר בישתבח, אומר]ים[ שאנו שבחות י"חישראל
 ברומיימ נראה וכן 5ן( וכו'. וקיים ונכון ויציב באמת קייומין מ"ח 15(וכו'.
 קורא הוא שמע קריית שבמוף- לפי פירושו, היא וכך קאי. שמע קריאתעל כרחך על הדבר אותו והו ואי וכו', עלינו הוה הדבר וטוב אומר]ים[שהיו
 מאמתים וישראל הבורא, אמר שכך אלהיכם, ה' . אמ לאלהים, לככםלהיורע
 עליהם וה דברמיד

. 

 הע אני אמרת)ה( ארעה כלומר ויציב, אמת ואומר]ים[

 וכו': ]ו[נכון ויציב אמת ודאי כןאלליככמ,
 בתפילדה. 5ל( בתורד, המשולשת בברכה ברכינו 5ח( ו, ע ב ק ד ו עו
 *קכ( הקלוקל בלחם קנ( הטמאה, בבהמה ק"( מררע ק( כמובברכה,
 8ד במח"וו מובא 2בבכ( נ"נ. ל"ג, איוב 2בא( ה'. כ"ה, ייטעיה 2ב( כ'. ס"ה, ישעיהפט(
 שלמה רבינו בשם מצאתי הביא נ"ב מימן השלם הלקט ובשבלי תכ"ח מימן רש"יובסדור
 דק"ש בק"ש, ולא קאמר לבדה בתמלה "דוקא שם בשב"ל *2בנכ( למרדם. וכוון וכו',.זצ"ל

 זה "ועל שם בשב"ל 2בג( בקיצור. העניין ובמרדם וכו'1 מדאורייתא" היא חובהבברכותיה
 בא"י והותמין ואמן אמן לעולם ה' ברוך הממוקין לומר שבבבל ישיבות ראשן הומימוהמעם
 ועיין כן. למנינו . במרדם לתקן ויש וכו'". רשות שהיא להודיע לנצה וקיים לעד הי אלמלך
 שם. הלקמ בשבלי ליתא 2בוץ( שם. ושבל"ה המה"וו עפ"י תקנתי 2בד4( שם. וטד"רמה"וו
 וחביב ואהוב ונאמן וישר וקיים וגכון "ויציב הושב שם ובמח"וו שם. רש"י במדור ליתא4בך(
 בשבלי ומובא י"ה". הרי כן אחרי קיומין וה' י"ג, הרי ומקובל ומתוקן ואדיר ונורא ונעיםונחמד
 נאוני בשם שם השלם לקט בשבלי 2בן( זצ"ל., שלמה רבינו בשם ט"ז. במימן השלםהלקט
 כוונתו ה( שם, ליתא בבדכה" "בתמלה מלות 2במן( ת"ל, מימן רש"י במדור מובא -2יוץ(רופי,
 למי נהברכה, כמו והוי הזק בדגש השניה והבי"ת במתח הראשונה הבי"ת בברכהשמלת
 הה"א תהמר רוב עמ"י אז הידיעה ה"א שראשה במלה לעומש בוכ"ל שיבואו שבכ"מהכלל
 4הביצ הידיעה, ה"4ו אחרי אשר אות כדין חזק דגש שלאהריו ובאות במתה יהיה הדגשואות
 .קבכ( כ"ז, כ"ז; ויקיא כהא( הצהב. לשער . וכן הקלוקל ה1חם הטמאה, בבהמה גזרתכמו

 כאז איתא רש"י במדור *כץבב( ה'. כ"א,במדבר
 תיבות", בשתי הדיבור שמייחד הזה "במקום.



וטה ו"ל לרש"י המרדםספו

 בשתיכו לי'חד. כדי פתה, נקוד למ.ד דגש שי.ן קד( הצהוב, לש.ערקג(
 אומר ואינו שלום. שים מתחיל ומיד שלום. לך וישם עד ]ו[בצהוב.לשיער
 שמי. ]את[ משימים כשאתם דמשמע משום ישראל[, בני ]על שמי אתושמו

 כהן שם אין הא אברכם, ואני אז לדוכן כהן שיעלה קמ( ישראל בניעל
 )וכו'ן בברכה ברכינו אלהינו מבקשין אנו והרי אברכם. יא לדוכןשיעיה

 ברכינו[, נאמר לא ידוכן כהן שיש במקוכמ כהן. שם זן שא פ על אלמו[
 הכש אסמ קו( כהנים קורא ]צבור[ השייח להודות לך המוב לאחראלא
 שיעלה עד ]צבור[ השליח שותק אלא כהן קורא אינו אחד אם אבלשנים,
 שלום לך וישם וכשמגיע וגו'. יברכך ]צבור[ השליה מתחיל ואז לדוכןכהן
 הברכה. מן שאיננו לפי שמי את ושמו מתחיל אינו ציבור ושליח מרוכנו,יורד
 יוכמ, של ו[עיניינו ראשון, פמוק של בעיניינו בעלמא ]ציוון )צואה(אלא
 ושמו אה-ון, פמוק של עיניינו כך להם, אמור ישראל בני .את תביכוכה
 והאומר]ו[ בשם. ישראל את ויברכו ששימו לכה~ים ציוי ששנידהן שמיאת

 ברכת. בעיניך רואה ]ארןה[ הרי עצמך על ותמה לקימחיה, הש לאבתפילה
 הלשון .]הרי[ יהבריך כן אם לומר[ ]דמדוהו שלום לך וישם על שלוכםשים
 ישראל בני על שמי את ושמו לומר והמפמיק לדומה, דומה הלשון עלנופל
 שאנר הקרושה שמדר קח( י[, ]ב ר ל אדה נר קז( בלשונו: מדקדקאינו

 המינים, קט( שגזרו תיקנוהו, השמד בשעת בבוקר יציון ובא בתוךאומרנים[
 ברכוה4 י"ה בתוך אהרז באגודה קדושה לענות שלא הנצרי, תרמיתיהם

 קדושה של הללו מקראונת[ אומר]ים[ היו האורביכמ משם שהלכו שעהולאחר
 א' שעה ישהות מנהג להם הירה ה ל [ י ] ח ת מ ו קי"( : השם את ליחדקי(

 ר]בנן[ ת]נו[ קןנ( בברכות, כד~ומר]ינן[ תפלתם, אהר הכ]נמת[בב]ית[
 קיגז יומר הומיפו זה ]ו[עי וכו'. אהת שעה שוהים היו הרנא[שוניםהמידים
 ה[שוהין ]כלומר ביתך, יושב* איטרי לדוד, תדקלה התפיו[ה ]הוזחית[קודכם
 תראה כאיטר והמתנה,. ]ו[עכבה שה~יה לשון ]משמע[ ]ו[יושבי קיד(בביתך,
 בתורה! וקורין מפרים מביאין היו רזפלה לאחר בבקר שהייה ובשעתלפניך*

 קטזז כראמר]ינן[ מפרשין והיו קטו( ובשמועות, יקיד( ובמשנהובנביאים
 בתלמוד. שליש במשנה שליש במקרא שליש . ימיו ארז ארם ישלשלעולם

 הזה_ התורה מפר ימוש לא קיח( וכת]י[ב, מפיך, ימושו לא קיז( לקייםכדי

 שמע-. קריית להמ שבהרו התפילה קודם בתורה קראו כבר והרי וגו'.מפיך

 למנינו,- - נירמא עפ"י לתקן ויש יעיי"ש. הלשון משובש יש"י במדיר מר( ל"י* י"ג' ייקראקג(

 טובא: קי( בהסרון, המאמר נלקה רש"י במדור כץף( .לדוכן"1 .עולה "שכהן רש"י במדורמז48

 וניטממו. ע"א. מ"ז דף המרדם ובליקומי תל"ב. מיטן רוט"י ובמדור ק"ה( )צד קל"ה סימןבמה"וו

 "הקדושה רש"י ובסדור ובמה"וו "דסדר". וצ"ל "דסבר" במח"יו כהףץ( במביא. עיין ההתהלהנאן
 לעשות. שלא "שנזדו ובסד"ר וכו'" לענות שלא ישראל על שטד "שגזרו במח"וו ממ(עצמה",
 ובלק"פ .הנוצרי"1 תרמיתי "הם טלות חמרו ווארשוי דפוס ובמרדם לענות". "שלא וצ"לקדושה"
 השלמי לקמ בשבלי מובא היא( השמ", "לאהר במעות בטח"וו קי( בהפ"1 המינין"שמרו
 ן. ל' ברכות מיבכ( שפ. המרדם ובליקומי וכו;, זצ"ל שלמה רבינו בשם "מצאתי מ"דסימן

 )תהלימ" ביתך יושבי אשרי פטוק -לומר הום,פו לדוד תהלה. התמילה שקודם ר"ל הינ( :ל"ב
 ליתא. בשב"ל קס~ן( כדלקמן, התלמוד" "ובשמועות צ"ל 4כץ9ף( כ"א. מגילה כהיף( ה'(1פ"ד,

 ח'. א'. יהושע מלוץ( כ"א. נ"מ, ישעיה מין( ל'* קידושין . הפשן( ממרשין", "והיומלות



 ו"ל לרש"י הפררםספג'טו

 הנביאים, בדברי קוראין היו התפילנה[ ולאחנר[ הרבה. דכרים מ שישמפני
 צריכין והיו הענייות שרבתה וכיון התלמוד. ובשמועות במשנה שעהולאח]ר[
 קכ( במקהמדה התורה והניהו כך כל .יפעמוק קיל( יכלו ולא ידיהןלמעשה
 אהבה שמים מלכות הרבה דברים ויש הואיל שמע את מיקרות עקרוולא

 אבל ההרב]ה[, דברי]ם[ נשארו המצו]ת[, וקייום תורה לימור ]אלהינו[ועבודת
 ובא פמוקין שני אלו בנביא קוראין היו כ]ף מ]י[ ענל[ וא]ף[ עקרו,בנביא
 כדכנתיב,1 התור]ה[/קכ"( קריאת מעין בהן שיש בייתי/ זאת ואני גואל,לציון
 יום. בכל עלינו קבועים במקומם הם ועדיין בפיך. שמרעי אשר ורבריקככ(
 עטרה חזרו טוב ביום וכן מלאכ]ה[ ביטול ויש פנאי יש וישבתקכג(
 היום. מעין וקורין ]ובתרנום[, )ה(]ב[הפטרו]ת[ בנביא לקרונת[ קכד(ליושנה
 וזרה ימוש. לא קכס( ומקיים ובנביאיבמ בתורה *ום בכל קורא שאתההרי

 ימהש לא קיים וערבית שחרית שמע קרית הקורא קכו( חכמים,וטאמנרו[
 במנחה בשבת לציון ובא אומר]ים[ אנו -כן ועל מפיה. היה התורה -מפר
 לאומרו. צאיכין היינו ולא בנב"1 הפטרנו שבבוקר לפי כן. כ~ו טוב[]וביום
 תורה אבותינו ומנהג במנחה, לאומרו תיקנו החול מימות ישתכה שלאוכדי
 שגמר הטעם זהו וגו'. זה אל זה וקרא_ יום בכל לומר הומיפו עוד קכ"(ליא*
 האורבים, מפני אחת בחטיבה התפילה בתוך קדושה לומר יכוי[ים היושלא
 הכנמת בבית ממתינין ישראל היו הולכין שהיו ולאחר שממ, ]שהיוקכמ(
 חוזרית חביבות ומשום ,הקדושה[ שלוש דהיינו זה, אל זה וקרא קוראיןלהיו

 ע]ל[ וא]ף[ קרושה. פעמים שתי אמרנו כאלו נמצא המ~וקין. אלוימתרגמין
 אחת בהטיבה ברכות י"ח ברהוך קדושה[ אימר]ים אנו ה,ה דבומןג]ב[

 יוש קדוש ואתה לומר הוסימו עוד-קל"(
 לשם עוד שכינתו שורה ה]וא[ -רוך[ ב והק]דויט[ הכנסת בבית התפילהלאחו

 קלכ( כמו והמתנה, שהייה -לשון[ )לשוב( יושב ישראל, תהילות]לשמוע[
 ןדוש ואתה וכן ואוריכו, ]ומתרגמינהן מואב שרי וישבו קלג( "ה, לכםשבו
 בבראשית גרמינן ישראל. שכם תהילותם וממתין שוהה ישראל תהילותיושב

 ועשרת שמים מלכות בה שיש שמע קריאת "זולתי בשב"ל פכ( בתורה". "יעסיק צ"לסים.(
 עד חמר בשבלןה 3הכא( וכו'", קורין היו ואעם"כ עקרו, לא אותה המצות ועולהדברות
 מלאכה ביטול בו שיש מיב ויומ "ובשבת בשבל"ה מכנכ( כ"א, נ"ם, ישעיה מכב:("ועדיין".
 אנו אין וע"כ יום של מענינו ולתרנפ בתירה "לקרות בשב4"ה מכןא( וכו'"* ההזירו מנאיויום

 אומרין ואעם"'כ בנביא, קראו שכבר שהרי וביו"מ בשבת בשהרית גואל לציון ובא-אומרימ
 האורבימ "מפני שמ בשב5"ה ק:נדץ( שם. השלם הלקמ בשבלי כהכי( : צ"מ מנהיתלכ:י( ח,* א', יהושיע 3הכנדץ( היא", תורה אבות ומנהג ההול בימות ישתכח שלא במנחהאותו
 היו הולכין האורבים כשהיו התמלה ולאחר קדושה, יענו שלא שגזרו בביהכ"נ עומדיםשהיו
 זה הרי כלומר החיבה, ממני אותו ומתרגמין קדושה שלוש דהיינו ואמר זה אל זה וקראקורין
 מי על ותקנתי וכו'", הזה דבזמן ואע"ג ודתפלה, אור דיוצר קדוש מעמים ב' אמרנוכאילו
 הלקט בשבלי כהלא( ה"א. מ"ה מסחים_ ירושלמי מל( ד'* ברכות מכמ2( המרדם.לקומי
 ותקנתי שינויים. באיזה תל"א. סימן רש"י ובמדור 108( )צד קל"ח סימן ובמח"וו שם,השלמ
 ה'. כ"ב, במדבר 3ךהדג( ה'1 כ"ב, בראשית מלבנ(עמי"ש.



שז י"ל לרש"י הפרדםסמר

 בעדת נצב אלהים קלד( ה', אליו וירא ]בפרשהן )בפרק( 'קכג( ]רבה[)רבא(
 נצב, אלא ]כאן[, כת]י[ב אין עומד אמר אחא ר' בשם יצחק ר' קלה(אל,
 ר' הצור. על ונצבת קל"( אמר]ת[ דאת כמה אימטמומ, קלו( ]נצב[מהו

 ושבה שבח כל[ ]על )בכל( אומר חנינא ר. בשם קלמ( חייא בר'שמו~ול
 טעם מה עליהם, שכינתו משרה ה]וא[ ב]רוך[ להק]דוש[ מיטבחיןשישראל
 הייתי קע"( שם מצינו ועוד ק)ו( ישראל. תהילות יושב קרוש ואתהקלל(
 המעלות שיר מ"ו אומר לוי בן יהושע ר' אומר, היה מה חויב, אכלניביום

 שנאמר אומר, היה תהילים מפר כל אומר נהמני בר יטמואל ר'שבתהילים,
 שרנו. הזקן כלומר ]מבא[, )אבי( ישראל ישראל תהילות יושב . קרושואתה
 ישיאל של תהילותיו היום כל ומצפדה יושב ה]וא[ ב]הוך[ הק]רוש[והיה
 הקרובה בתוך "ק)ו"( קרוש ואתה שאומר]ים[ רבר של טעמו וזהואבינו.
 השבח מתחיל ואז מהו, מנהגצורינו ומכריז .]ו[עומר ק)ננ( ומהייה, מגןלאחר

 לאחף שבה תומפת שהיא קדושה במדר ]ואף ק)נג( מעשים, ומפירתבפזמונים
 קדוש. ואתה שם[ אומרין תפלה של שמע קרית של הברכות הובתיטימיים
 א)י(תנו הכנמת בבית שכינתו ומארןך מתעכב שהוא יוצרינו על מעיריםוכולנו
 ה'. לנדבי* ק)וד( ומקשיב ישראל רזהילורז תוספתעל

 נטרונאי. רב מיקמי ו ל י א שק)לה(
 בלילי אומריכם אין מה על גאון

 החול בימות ]שאומרים[ כמו הפסוקים[ וכל ואמן ]אמן לעולם ה' ברוךשבת
 מברך בערב ק)נו( שנינו שכך עיקר אינה זו ברכה והיטיב עינינו, יראווכן

 ]לפני ישראל עמו ואוהב ערבים מעריב כגון לאחריה ושתים לפניהיטתים
 לא. ותו לאחריה[ לעד ישראל עמו את ושומר ישראל וגאל שמעקריאת
 בתראי ]רבכז[ אתו רשות, ערבית תפילת דאמר ק)כ(( כרב דדהלכתאוכיון
 ושמירות שבחות בה דאית פמוקי למימר ,לעדן ישראל שומר בתרותיקנו
 ברכה עינינו ויראו לפניהם[, לעולם ה' ברוך ]וכ[אחריהם, לפניהםוברכה

 אזכרות י"ה ובתוכן לנצה[ וקיים לער הי אל מלך זה ]וחותמיןלאהריהם,
 העמידו בשבת אבל לאומרם, החול בימות תיקנו זה ודבר ברכות, י"הכננד
 ולא לאהרינה[, ושתים לפניה שתים מביך בערב כדתנן משנרזינו[- ]עלהדבר
 ]מזיקין[ ר?טכיחי אהרים דברי]ם[ מפני ק)נח( כחול, 'ק)וק( הפמוקין לומנר[]נהגו[

 א'. פ"ב, תהלים קלד*( החודש, מסקא דר"כ בממיקתא גם ונשנה ז'. אות ממ"ה*הלנ(
 ובלק"מ יצהק"* ר' נשם הנינא "ר' רש"י ובמדור ובמה"וו יצחק" ר' בשם הני "ר' בנ"רכהלה(

 ועיין מוכן ומי' יונית מלה והיא "איטימום", רש"י בסדור מלן( יצהק". ר' בשם אהא"ר'
 "ורבי בב"ר 3הלףן( כ"א. ל"ג, שמות מלן( ק"ח, הערה שם ובפםיקתא אטימום, ערךבערוך
 מם"ה בב"ר קמ( ד'. כ"ב, תהנלים 3הלכם( חיננא". ר' "בשמ ובפסיקתא חנינא". ר' ביטםיודן
 בלק"פ שקכה*י( מ'. ל"א,- בראיטית מכ~א( קכ"ד, מזמור ומדשו"מ י"א, אות ומע"ד י"אאות
 תוממות על אתנו הכנמת בבית שכינתו ומאריך מתעכב שהוא יוצרינו על מעידיםשיכילנו
 הוסמתי הכמג( שם. ומח"וו רש"י סדור .עיין כהכ~בנ( ה'", לנדברי ומקשיב ישראלתהלות
 הלקט נשנלי הובא קמה( לב", "לנדכאי במח"וו 3הכמך( יטם. רש"י למדור מח"וועפ"י
 81 צד ובמח"וו כ"ה( דף )ווארש4 רע"ג במדור הובא וכן הפרדם, כלשון ט"ה מימןה.טלם
 האי. לרבינו מ' מימן תשובה שערי הגאונים בתשובות ועיין רם"ז וסימן רל"ו פימן או"הובטור
 *כהכמז( וכו'. אר"י ד"ה ? ד' ברכות תום' עיין מכמן( י"א, ברכות כהכחן( מיהם. עלותקנתי
 אחד דברים, ג' "ממני שמ השלם לקט בשבלי קכמךן( בחול", "שאומר הגיה ווארשויבדפום



 ז"ל לרש"י הפרדםפפרשח

 .ועוד' שרגא. דליעקר מיקמי ועוד למהר יש הכמכך מבהול* טפי 12בתבלילי

 כדי ובבקר שעט אם כי[ ]ביום שבת בערב אכלו שלא אדמ בני]ש]יש
 את קורין אלא הכנמת בבית לאחר רצו לא כן על בתאוה בשבתשיכנמו
 קסל( והומיפו ]ה[אחרונים באו לשלום. לבתיהן ונפטרין ברכותיה עםשמע
 )בישיבה( השבע מעין אחת[ וברכה ]דהשמים ויכולו ולומר שבת ברכורהשבע
 יש שאם ]היאן זלתקנה לצורך זה כל מדליקין במה ופרק ובמשיכה[,]בנועם
 ויכולו ואומרים מתפללין שהציבור עד הכנמת[ ]לבית לבוא- שיאחראחד
 שם יחיד נשאר ואינו ]ומתפלל[ בברכותיה שמע קריאת קורא והואוהפרק
 תורה אבותינו ומנהג היזיקא, שכיחי לא רבים רבמקום ימתכן של4"כדי
 מנדהג וכן קנ( בשבתו, ביטלום שבחול הפמוקין קריאת מקום ומכלהיא,

 גאון ]שלומ[ רב מר אמר והכי קכ"( שבבבל. רבינו ובבית שלנובישהבדה
 בישיבה לעד. ישראל עמו שומר אומר במעריב טובים ימים ובלילי שבתבלילי
 פורם ]חותמין[ אלא לעד[ ישראל עמו שומר ]לומר מנהג אין רבינוובבית
 רבגולה ואנן קככ( ירושל]י[ם* ועל ישראל עמו כל ועל ועלינו שיוםמוכת
 מחילו ש]נת[רחק למלך משל השלום, על לפרום רבינו בית כמנהננקיטינן
 כלי 'עמו ולקח מתפחד והיה אותו מכירין שאין קנג( אהר עם בתוך.]ו[בא
 זיינו כלי הניח חילו לתוך וכשהגיע נפשו, מבקשי מן עצמו על להגןזיין
 כן אותו. שומרין ושריו מגניו שהרי נפשו את לשמוי צריך ]ש[אונולומר
 לקיים יכולין ואינן הן שטיודין לפי מרזפהדים הן[ החול ימות ]כלישראי
 ]ליום כמו ההול ]לימות[ לליום( זכות שאין ומפני שלהם, .המצוות]ארה[

 ושמור ואומר]ים המזיקין מן יזיקו שלא כדי להתפלי ]הן[ צויכיןה[שברע
 להכם היא ודהתפילה ]לעד[, ישראל עמו שומר ומברכים[ ובאינוצאתינו
 אותו הזוכרימ על .2מגין השבת זכות הו4ש וגדול בו, ולנוה השבת ]את[לענג- איך שבת לכבוד ליובט טרודים קכד( כולם ש]בת[ ע]רב[ הגיע זיין.ככלי

 ולכך( השלום, על לפרומ ]להן[ ודי שמירה צריכין ]אין ולכך]לקדשו[
 ברכות שבעה נמי ומתפללין וגו'. השבת את ישראל בני ושמרוא]ו[מר]ים[
 בשמירה שמדבר מרייקין במה פרק ואומר השבת, מעין ]היא[והאמצעית
 כדי אותו וקורין השבת עניין על שמ,כירין הדבר לחביבות והכלהשבת
 המדת השבת נקרא]ת[ והיכן קרארץ. אותו ם י מ י ת ד מ ה עליהם.קכס(להגין
 חמדרע לשון אלא ויכל ואין השביעי, ביום אלהים ויכל קכו( שנאמר,ימים,
 שהשבת לא אומרים ויש קכח( ]נפשי[. כלתה וגם נכמפה קנת( אומר הואוכן

 "והוסיפו בשבל"ה קטט( לפנינו. בפרדם לתקן יש וכן וכו'" מקמי ועיד וכו' מזיקיןדשכיהי
 שם, רע"ג ל,טון הוא כך3( פה. לתקן יש וכן ,טבע" מעינ אהת וברכה השמים ויכולולומר
 ותקנתי שם, רש"י ובפדור ובמה"וו שם היטלמ הלקמ וביטבלי שם בסדרע"ג הובא כןמנא(
 ותקנתי י"נ. סימן רבתי בתניא ובקיצור שכם, הלקם בשבלי איתא מנאן כןנבנ( מיהם.על

 רד"ל הגהות ועיין יעיי"ש, אהר מיטל הובא יטם תשובה ובשערי רש"י ובסדור ובמה"וועמי"ש,
 כהננ( רם"ז. טימן או"ה ובטור ג' סימן שבת הלכות ומנהינ שבת ה' היים ארהות ועיין,טם.

 הלקט בשבלי מובא כךנך[( 'טבת", לכבוד "טורהין ביטבל"ה מנן4( עליו". מגון "שאיןבשבל"ה
 והובא תע"ז. מימן רש"י ובמדור 82י צד ובמה"וו ס"ג סימן ח"ב בהאורה ע"ו סימןה,טלמ
 ב', ב', בראשית 3הנן( שם. ובהערותינו ,טבת למדף אבודרהמ ועיין רפ"א סימן או"הבב"י
 מיהמ, על ותקנתי קנ"ה בהערה הנ"ל בספרים מובא קנה( ג'. מ"ד, תהליממנז(
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 וקירשתה בו וכתיב רצית ובשביעי תפילה של הציעה כך אלא כן,)נקרא
 ואותו הימים, מכל לישראל הוא ]נחמר[ )נאמר( כלומר ימימ, לחמדתאותו
 אותו, ויקדש קנט( שנאמר קודש, קראת ]אותו בראשית, למעש]ה[ זכרקרארע
 הק]דוש[ קירש לכך המעשה, ימי בששרע שעשה .בראשית[ למעשה זכרוהוא
 שליח אומר( )אומר *קק( מאיר ורבי קק( השביעי, יום את ה]וא[ב]רוך[
 )אורעו( וקירשתו בו רצית ובשביעי כן, הדבר מתקן היה )כ(הוגןצבור
 לעשותו כלומר, "'קק( בראשית. למעשה זכר קראת ואותו ימיםהמררע
 בראשית למעשה ו,כי )לכך( בו, ורצית)ו( קירשרעו לימים ומגולהחמדה
 )ובירך וגו' ]דה'[ בירך כן על וגו' עשה ימיכמ ששת כי קק"( שנאמר,קראתו,
 בראשית, שביתת זיכרון הוא הרי שבת, בו כי בו, ויקדש[ ]ויברךוקירש(
 ליציאת זכר ותפילה וקירוש ברכה בכל טוב וביום בשבת אומ]רןלכך

 בשבת וכן מצרים יציאת קקג( כת]יב[ המועדימ שבכל לפי קק3(מצרים.
 יומ את לעשות וגו', אלהיך ה' הוציאך כן על קקל( הדיברות,בעשרת
 אם ע~ו אומר אחד ושלטון ביימורין, ונידון שנתפש לעבד ומשלהייבת.
 הין, לו ואומר - אצוך, אשר לכל לקולי ומאזין לי שומע אתה להירותאוציאך
 ירו, על לחירות יציאתו לו ומזכיר טצווהו דהוא מקום ובכל משם,ומוציאו
 מבית והוציאם קקס( ממצרימ ישראל. ]את[ גאל וה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[כך

 ב]רוך[ - והק]דוש[ ונשמע, נעשה דה' רבר אשר בל קעו( אמרו והןעבדים,
 ]אלויכם[ ה' אני קקו( להן ' ומזכיר הוא וזוכרן המצות להן מצודהה]ואן
 מארץ צאתך יום את ת,כור למען "קקן( מצרימ, מארץ אתכם הוצאתיאשר
 טובותיו לזכור כדי ובתפילות בקידושיכמ מצרים יציאת מזכירין ולכךמצרים.
 רמ בקול ויכולו אומר ההזן ]להש[ ת ל פ ת ר ח א ל קקח( מצותיו.ונקיים
 קקט( בעמידה, וכוכ[ם הצבורוכל

 שכב-

 תפילתו. בתוך שבע מעין הזכיר
 בויכולוונפטר]ו[

 שאומ-
 שלא כדי ואומרו עוד חוזר קידשתה באתה בלחש

 בתפילת ויכולו אומר שאין כמדהיורזבשבת, שהל ט]וב[ לי]וכמ[ שבת ביןלחלק
 רמ[, ]בקול ויכולו לומר והוצרך בהרתנו, אתה בלחש[ ]אומר אלאבלחש,
 לשום שלא לחש[, ']תפילת )תפילד( לאהר שבת בכל לאומרו תיקנוהוולכך
 ששנינו לפי ובעמידה, קכ( ט]וב[. י]ומ[ בו שחל לשבת שבת שאר ביןהילוק
 שבהא ה]וא[ ב]רוך[ להק]דוש[ מעיד שבתא במעלי ויכולו האומר כלקכ"(

 בהערה שמ המו"ל ולדעת י:צמ. רמה"יי יש"י טדיי עפ"י תקנתי קם( ג'* ב" 3יאשיתקנט(
 יפני היורד הגון יטאינו ש"צ זה ונו' דימעתי לי היתה : ט"ז תענית מאמרם עם"י הכוונהד'

 תהיימ ט'. ו' יהושיע ברש"י הובא זהוא ההגון. צבור שליח מאיר ר' על הביא לכןהתיבה,
 "ור' שם ובשבל"ה 162. צד עבודה עמולי ועיין וכו' אלא י"א._ד"ה ר"ה ובתום' י"ב,ע"ג,
 י"א. כ'י שמות קכטא( שכם, בשבל"ה איתא כאן עד *קמ( וכו'. זצ"ל. נאמן צירמאיר

 כוזרי עיין כהכטנ( שם. ובמה"וו רש"י במדור ליתא "ומשל" עד מכאן קסננ( נ'1 ב',בראשית
 המצות רוב "ועל שם רש"י ובסדור במה"וו קכמד*4 א'. מ"ז, דברים להכטד1( נ'. טימןמ"ב
 תפ5ות ברוב מזכירין אנו לכך מצרים מאר*ן אתכם הוצאתי איטר אלהיכם ה' אני להםאומר
 'יסהכמז( מ"ו. כ"מ, שמות מטן( ז'. כ"ר, שמות קסן( מצוותיו". לקיים ממצרים הוציאנואשר
 מי על "ואף רש"י בסדור כהכ(כ%( ת"פ. סימן רש"י בסדור מובא כהכטןן( ג'. מ"ז,דברים
 שככי צריךיטאינו

 היטלמ לקט בשבלי מובא קע( כאן. לתקן יש וכן וכו'". בויכולו נמטרו
 קי"ם: שנת כהעא( ק"ו. סימן תשובה שערי ועיין ז"ל. שלמה רבינו בשם ט"ו.סימן
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 הא הוא, עדות רהגרת ומאחר בראשירן,מעשה

 אמרי]נן1-

 שבועורה בממכת
 המעיד שכל למדנו מובר, הכתוב בעדים וגו' האנשים שני ועמדוקככ(
 ומעידין חוזרין העידות חיבת ומפני בישיבה. .ולא בעמידה להעיד צריךדבר
 לפי בישנכה נהגו העכם מקדשין כה ואחר ויכולו. ואומר השולחן עלעדיין
 משנים פחות עדות ראין - לעארות ראויין ואין בבתיהם הם יחידיםשרובם
 נהגו מעידים אינם ואלו מעידים אלו )י(ייאהכשתיתורות שלא וכדיושלשה
 לאהר קטג( ]יחידינם1: )הדים( הם אם אפינרון בעמיד]ה1 שולחנ]ם1 עכ[כולם
 מחיףק בדברו אבות מגן והיא שבע מעין אחת ברכה הח,ן אומרויכולו
 שבת]ות1 בלילי שטעדה יחיד ,"ר[ ]גאון1 משה רב אמר והכי קטד( וגו'.מתים
 ברברו אבות מגן צ]בור1 מש]ליח1 ששמע כיון קידשתה, אתה התפלוםולא
 חובתו, ידי יצא מוף ועד מתהילה ברכורע שבע מעין אחת ברכה שהיאוכו'
 רשות שהיא פ]י1 ע]ל1 א]ף1 ערבית בתפילת לבו את שיכוין ובלבדקכס(
 נטרונאי רב אמר והכי קכון כיון. צריכה לאומרה עסיה]ם1 שקבלנוה]ו[כיון
 אבורע מגן צבור משליה ושמע ברכות שבע התפכ[ל דלא היכא ז"לגאון

 קורבנותיה, רצית ת ב ש ת נ ק ר,י קכז( נפיק. מיפ~ש ועד מרישא]בדברו[
 על נשמעת שהיא ל"י תשר"ק, זו ]ביתא[ )ביטא( באלפא מיומד הואלפיכך

 קפח( ]כרכתיב1 )כראמ'( שבת שמירת ב,כות לבא עתירה והנאולההנ~שולה,.
 וכתיב קדשי, הר אל והביאותים בתריה וכתיב וגו', שבתותי )ארם( ישמרו אשרלמרימיכם
 תשר"ק, הגאולה. על נשמעת וכיצד תיושעון* ונהת בשובה. קכל(בתריה
 קסכ( נמל"ך, עמים, הדהרים יטפו קס"( צפע"ם, וגו'. ישרוק ההוא ביוכםקס(
 הנה ויאמרו וי)א(חזוהו לעבדו אחר שככמ יטו קמג( יטח"ן, למלך. הןוהיה

 : חבירים עליו נויכרו1 )ויברו( הלויתן ]יבואו[ קסד( ב"א, והר"כ זה.אלהינו
 הקרוש האל אחר בשבת להתפלל ראוי היה שלא נראה ן י ר ה ן מקסס(
 עד וכו' במנוחתינו רצה אבותינו .ואכ[הי אלהינו לומר אם כי תפלה,כלום
 קירשת אתה קמו( לומר שנהגו אלא ומורים. רצה ומיד ה'טבת, מקרשברכת
 במנוחתינו, רצה לומר שיתחיל קודכם אחד ארעה ובמנחה משדה ישמחובבקר
 כן וכמו הצאן. בעקבי לך צאו אתה וגם בתפל]דה1* יהאריך מצאוועילא
 ר]צון1 י]הי1 חובותינו קורב)י(נו]ת1 לפניך נעש]ה1 לפני שבת תיקנת לומרנהגו

 שמצאו אלא הקרוש, ברכרע לאחר מיד להתחיל ראוי הידה וכו'.מ]רפניך1

 סען4( ת"פ. סימן שמ רש"י בסדור מובא כהעכ( י"מ. דברים והקרא ל,. שמעותהעפ(
 ת"פ סימן רש"י ובמדור 83 צד במח"וו והוא ע"ב(. כ"ה דף )ווארש:י רע"ג ממדרלקוח
 נטרונאי רב אמר והכי עד מכאן להעך[( עפי"ש. ותקנתי רע"ג בשם י"מ מימן עשיןובסמ"ג
 יהתם ס"ו. סימן השלם הלקט ובשבלי הנ"ל: בסמיים הובא קינן( הנ"ל. בממרים ליתאוכו'
 במה"וו הובא כהען( שם. ובב"י רם"ה סימן או"ח מור ועיין עמו." במלה מלה "ואומראיתא
 ועיין מיהם. על ותקנתי פ"ב. סימן השלם לקמ ובשבלי תק"ד מימן רש"י ובסדור 99צד

 ישעיה קעדץ( שמ. ובב"י רמ"ו סימן או"ח ובמור ובמנהיג היים וארהות נ' סימן ח"שבאו"ז
 "תשרק, איתא )וב'טבל"ה י"ה. ז', ישעיה מפ( מ"ו. ל', ישעיה סעפן( ז'1 ו', ה', ד',נ"ו,

 פ'. י"ד, זנריה קפפבכ( י"ה. ד', יואל קבנא( י'(. בזכריה והיא ואקבצם". להםאשרקה
 לא כהפפףן(. חלירים. עליו יכרו כתוב ל'. מ', באיוב מכפף( הכתוב. לשון זה איןהפנ(
 כהפפן( שבת. תכנת נזכר שלא הרמב"ם מדור ועיין ראשונים. של בממרן זה מאמרמצאתי
 קדשת". אתה בלילה לומר "שנהגו הגיה ווארשויבדפוס
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 אל אתה ואף ברעפילה. ולהאריך לומר. ורעיקנוהו בדבר טעם ונתנו עלילדה.כן
 פל]וני1 יום ומומף כהילכרהן ומומפין ם, ע ה ו ג ה נ קטש( אמך: תור]ת[תטוש
 הזה, לתפלה קסח( מקום דמדה הזה לומר ראוי ואין ונקריב, נעשההזה
 השבת, יום ומומף לומר ראוי בך אל4ו הקרבנו, לא הזה יום קמל(כבר
 המוכות: חג יום הכיפירים, יום ה,יכרון, יום השבועות חג יום ומומףק5(
 תפילת את ה צ ר י ת ו : הזה להזכיר ולא וכו' ונקריב נעשע עצרת שמינייום

 היומ. קרבן ה,כרת לאחר מיד לאומרו ראוי מומף, וקרבן יום כתמודיעמומיה
 לכבש ועשרון לאיל עשרונים ושני לפר עשרוניש שישה שאמר, לאהרכגון
 עמומיך תפילת את לפניך ורעירצה כהיר[כתן תמידין ושני כנמכיהםויין

 הזה ההודש את עלינו הדש אבותינו ואלהי אלהינו מומף. וקרבן יוםכתמידי
 לאהר ובשבת עלינו, רהם רהמן מלך אבותינו וא?[הי אלהינו וברגליםוכו'.

 להתחיל ק5"( כ]ך[ ואחנר[ וכו'. ורעירצה כן כמו מיר, אומר שבת מומףשאמר
 מקומו דאין ממוך לפניך ותרצה להאי לומ]ר[ ראוי ואין במנוחתינו.רצה
 מלפניך רצון יהי אומר מתחיל משמעו הוא שכך המומפין לאח]ר[ אםכי

 קרבנות -לפניך נקריב ושם ואומר שממדר ףהמיפור אותו כ?[ ל.4שרצינושתעלינל
 תפילתינו לפניך תירצה להקריב נוכל ולא בגלות שאנו ועכשיו היום,כעין

 ואמ שפתינו. פרימ ונשלמה ק5כ( כרכתיב והמוממין התמידימ)ב(]כ[קרבנות
 ה מ ק5ג( : עליו יורה עיניינר אין אהר במקוכם ותירצה להאי לאומרובאתה
 דההדש יוכם וקורבן שבת של המומף תפלרה כמדי במחזורימשכתב

 רהמופר שדברי לפי כלל בתפלה לאומרו ראוי אין נאמר פ?[]וני[ הגיום
 ונכתב. נאמר המאורע ליום וקרבן זה ליומ זה שקרבן להודיעך שבאהוא
 המאור)ה(]ע[ ]יום[ קרבן מיד ]יתהיל[ )להתחיל( השבת קרכן כשממיים מידא?א
 כי נאמר פל]וני[ יוכמ וקרבן שבת קרבן זה לפרש כלי בנתים ,פמיןיק[א
 שאנו ק5ד( וכו' יעלה אבותינו ואלהי אלה.ינו למי: ראוי מ' את יודעהוא

 העמ . נד,גו מועד של ובהולו בשבת ק5ה( ה]דש[, ור]אש[ בשבתמזכירים
 פל]וני[ הג_ יום ואת הזה ההודש ראש יום ואת הזה המנוח יומ אתלומר
 זוכרינו ה,ה[ פל]וני יום את אם כי הזה המנוה יום את מזכיר אינו ור'הזה.
 אינה ויבא דיעלה ,ו תפלה של עיקר שכל לפי לדבריו יא ק5ו( ואמתוכו'
 קורם השבת ה,כרנו. ק5ן( הרהפללו שכבר בו המאור)ה(]ע[ יומ לזיכרון אלאבאה

 ובסדרע"נ ר"צ. מימן השלם הלקמ 'טבלי ועיין לומר"1 העמ "נהגו הגיה וואריטוי בדפוםקפז
 צ"ל מ:~פמ( הזה". "להתפלכ( צ"ל כקפה( הזה, גרם ובמה"וו הזה. ל"ג הסוכורע הגבתמלת
 משבא( וכו'", היטבועות חג יומ ומוסף המלות דג יום יומוסף צ'ל ק4ב( הזה"."היום

 רבינר בשם ק"פ סימן השלם לקמ ביטבלי מובא כהעבג( ג'. י"ד, הושע מעבל("יתהיל", צ"י
 למנינו מצאתי לא במ"'? 125 צד האודה לממר במבואו רש?ב ההכם ומעה זצ"ל.יטלמה
 זה בסדורימ יטכתב "ומה : גרים הכי יטם הלקמ בשבלי והנה קדיטו. מקום מה כיבפרדם.
 ראוי , 'טאין זצ"ל 'טלמה רבינו ביטם פרשתי כאמור, הוה חודש ראש יום וקרבן שבתקרבן

 עפי"ש. עשיתי בפנים והתיקונים לפנינו. בפרדם להגיה יש וכן וכו'". הסופר שדברי לפילאומרו
 ובהערותינו ר"ה תפלות סדר אבודרהם ועיין המנהג, ליישב בזה ,טהאריך ב,טבל"ה שם עודועיין
 מועד". של והולו "ובשבת צ"ל מ4בדן( קע"ח. סימן השלם הלקמ שבלי עיין מ4בך4(שמ.
 וצ"ל הואי דמוכה מעות ובאמת בממגרת. "לא" תיבת המו"ל מגר יוארשוי בימוםמצו('
 "והזכרנו". צ"ל ק4בן( כדבריו*."ואמת



 ז"ל לרש"י הפרדם~פושיב

 צריך אין הילכך המאורע יום את כ[הזכיר בא ועכשי באתה, ק~ח(לכן
 ה ש מ ר' ק~ט( : וכו' זוכרינו פל]וני[ יום את אלא המנוח יום את.להזכיר
 לומר הכי, ]שרר[ )מדר( מחמיא רמתא מתיבתא ריש שלום. שרורב

 אין ]פעמינם[, שחרית ' בתפלת- הכיפורים וביום מוביכם ובימיםגש(בשבתות
 ! של בקרושה אומרים מדה לומר ל( ]כולה[, מככל( ובבל בישיבהמנהג

 מומף
 כי שחרירע, תפילת של 'בקרושה לומר מנהנ .אין וכו', שמע _באהבהפעמ~ם
 מה בנעילה[, אף הכיפורים וביום ]בלבר, המומף תפילת של בקדושהאם

 צבור שליח עיקר, כל שמע קרית לקרוא שלא נזרה כשנגזרה לפי ל"(,טעם,
 יבינו שלא בלחש אומי]ים[ היו הציבור וכל בעמירה, בהבלעה אומרהויה

 .מריעים והיו היונים, עם שנתהברו הנוצרי ]תרמיתי[ )התמירעי( הם;דהמינין
 האורבים כי בקול, שמים מלכות לומר יכולים היו לא הפחר ו,כשביר[ג[נו,
 שעות ארבע ער ירעו כי שעורת, וארבע שעות ,שלש עד שם ממתינימויו
 מתאמפי]ם[ וישראל הולכים האורב]ים[ היו ]שעות[ ארבע ואהר לקרות,זמנה
 קרושהה, ואומ]רים[ ומרןפללין. קרוש]ה[ אומרי]ם[ והיו ובפחד במתריחר

 אומר]ים[ שאנו מה כפי הכגם וכו' באהבה פעמים אומ]רים[ היו הקדושהובתוך
 וקול בוהקיעות שמע את פורסין והיו הגזירה שבטלה וכיון בקדושדץ,עכיטיו
 מתוך וכו' באהבד4ן פעמים ]באמירת[ )בעמירת( למלקה בקשו פהד ובלארם

 שאמרו אלא ג~מקומהן שמע קריית הזרה שהרי שהרית, תפלת שלהקדושה
 קבעוה ולמה שקע. קריית בה שאין במומף אותה נקבע הרור שבאותוהכמים
 באהכה פעמים אומריכם במומף ויפיכך לרורורה. הנמ שיתפרמש כריבמומף
 כתיק]ו[נה שמע את קראו שהרי שחרית; ת~לת שום בקדושה ולא ]וכו'[)כולם(
 ה מ לכ( : כאן ת"קנוה הנם על כי לפרמת כדי גרול בקול לאומרהונהגו.

 שיר מזמור כאר[הינו, אין פרק במוף מומף תפלת אחר אדם בנישאומרין
 שדהיא העולמים, להיי ומנוחה שבת שכור[ו ]ליום[ )לעולם( לביאלעתיר.
 ליום הלשון עיקר זה אלא לחיי, באומר]ים[ הם טועים העולמ*ם, להיימנוחה
 העולמיכם( להי מנוהה )שהוא לג( העולמים, לה4)י( מנוהה שבתשכולו
 בחלק כראמר]ינן[ והיינו היום, באותו לשבות שעתיד עולם של להבנו[נו מנוהה,2הוא
 לברו ה' ונשנב לס( שנאמי הרב, וחד עלמא הוי שני אלפי שיתארד(
 משמט העולם כך לשבע, אחת משמטת שהשביעית כשם ותניא ההוא,ביקמ
 שאמר השבת, ליום שיר מזמור לו( שנאמר שנה, אלפים לשבנעת שניכםאלף
 רעהו ולהיות וליחרב לשמש העולכם שעתיר שנים אלף אותן על שירהרוד

 )ארודה( אבל בשבת, עושין שאנו כמו ה]וא[, ב]רוך[ הק]דושן בווישבות
 שהוא לת( צדיקים, של שכרן במתן ועומק יושב דהוא הללו בשבתות]עתה[

 רע"נ במדר הובא משבמן( קדשת". "באתה כוונתו יאולי הבנה, משולל "באתדץ" מלתקצח(
 עד סכאן ך( מיהם. על ותקנתי תק"ד, סימן רש"י ובטדור 99, צד ובמה"וו י"א( דף)היארשוי

 בספרים ך4א( הבנה. משולל באמת והיא הנ"ל בספרים ליתא מוסף" של בקדויטה אם"כי
 השמד ב,טעת עצמה קדושה לרבי ונראה 108 צד מה"וו ועיין זה. כל בקיצור הובאהנ"ל
 נ 06 צד ובמה"וו בקיצור תקי"ב סימן רש"י בסדור הובא ראנכ( זה, כעין עיי",ט וכו'תקנוה
 סגר ווארשוי בדפום רג( קל"ב. סימן או"ה טור ועיין פיהמ. על ותקנת. למנינו. כמוהוא

 י"א. ב', ישעיה רוק( צ"ז. סנהדרין ך4ן4( הן, דמוכה ומעות אלו, תיבות את בממגרתהמו"ל
 תשא. פ' ותנהומא י"א פ' סוף מדב"ר עיין ך4ן( א', צ"ב גהיל,םף4ן(



 שיג. ז"ל לרש"י המרדםפפר

 ואומר וגו'. לי-יאך צפנת אשר טובך רב ]מה למ( שנאמר מלאכה,.קרוי
 מלאכה, שקרוי רשעים של בפורענותן גם לפעוכ[]תך] שכר )ו(יש כי[:לל(

 לדה', היא מלאכה כי זעמו כלי את ויוצא אוצרו את ה' פתח לי(שנאמר
 מזמור ך:אמור ]ועמן )ויום( חרב. יהי' שהעולכט לפי 'בעולת, כלוםמלבראוי. הוא[ ברוך ]הקדוש ישבות היום באותו ההוא, ביוכם לבדו ה' ונשגב.לי"( אומי הוא וכן מכל, ה]וא[ ב]רוך[ הק]רוש[ ייטבות שגיכט אלף באותןאבל-
 שהוא שביעי יום וזהו אתמול, כיום בעיניך שנים -אלף הן השבת ליום-שיר

 בשבת, אותה אומר שירה,ילכך דוד אמר יום אותו ועל העולמים. לחימנוחה
 ) ]כ[בשבת בו ולנוה עולם באותו י[שבות עתיר ה]וא[ ב]רוך[, שהק]רוש[על
 תפלת קודמ רצון עת ה' לך תפילתי ואני ריג( אומרים, אנו לכךליב(

 ונגינות שער יושבי בי ]ישיחו[ )ישישו( %ליג( ממנו למעלה רכת]י[בהמנחה
 ע]ולם[ ש]ל[ ר]בונו[ ה]וא[, ב]רוך[ הק]רוש[ לפני רוד אמר ]כך[ שכר,שותי
 בבתי ומנגנים ומשתכרים שותים הם אידם וביום שמהתם ביום רעור[ם~שומות

 ביום אלא כן איני אני אבל שמך, ]מזכירין[ ואין היום, כלמשתאות]יהכם[
 , לאחר ושמחתי, מנוחה )ב:(יוכם ובא ישראל על השמחהשהגדלת

 שמח 'שאני
 ]מבית[ .פומק א)י(נו התפילה ימן כשמגיע אלא שוכהך. אינו ומפונקמעונג
 בתפ*לתי אנ" וקופץ ]ברגש[, )בדגש( אהלך אלהים ובית ותענוגיי,משתיי
 העם נהגו הטעכם זה ולפי חלקי. ער[ הודייה ונותן קבועה ושעה רצוןבערה
 שתיקן מפני לאומרו דהעם נהגו לא טוב יוכם ובמנחת במנהה. בשבתלאומרו
 אנו ולכך ק-נות, יושבי מפני ]ב[שבת במנחה ברהורה קורין. שיהוע,רא
 משבחי]ם[ ואנו רצון, עת ה' לך תפילתי ואני ואומר]ים[ חלקינו, עלמורים
 לעת אלא במשתאות, ולנגן בקרנות לישב הארצות כמשפחו]ת[ שמנו שלאלו
 ת:קן . לא טוב יום במנחת אבל בביתך, מיר לבוא תדירים אנו ]ו[תפילהרצון
 לה' כולו או ראמר כמאן עזרא איקן לא לן רמבירא בתורה, לקרותעזרא
 שאומר רקתך צ ו ליד( ה': לך תפילתי ואני אומר ]אין[ ולכך ר[ככמ, בולואו

 משה של כבורו ]ו[משום אותו, אומר הדין צדוח משום שברה מנהתלאחר
 שלום ]שרן רב אמר וההכי שבת[. ]במנחת שעה באותה שנפטרנרבינו[
 שמנהג אל~ם עוד ולא ]תורה[. בתלמוד להתעמק מותר במנחה בשבתג.און
 וקניין אבות שונין בשברץ ]ה[מנחה תפלת ]ש[לאחר שבבבל ללו( רבינובבית
 לין( יום. מבעוד להתפלל שבת מנחת להקרים שהורגלו מהן וישתורה.

 י"א. ב', ישעיה ריא( כ"ה. נ', שם ךי( ט"ו. ל"א, ירמיה ך4כן( כ'. ל"א, תהליםרדץ(
 זצ"ל שלטה רבינו בשם קכ"ו מימן השלם הלקט ובשבלי 107 צד במח"וו הובאריט(
 ר' "מפי שלפניו המאמר לפנינו בפרדם ונשמט עמי"ש, ותקנתי ע"ב. י"ז דף המרדםובלקוטי

 בטור עוד ועיין שם. הערותינו- ועיין ואבודרהם במנהיג גם והובא במכוא. ועיין מאיר" בר:נתן
 בר נתן רבינו בשם אהר טעם שם עוד ועיין הטדרש, ביטם זה כעין הביא רצ"ב סימןאו"ח
 ובשבלי 1 1 1 צד במח"וו הובא ך*יד4( י"ג. ס"ט, תהלים %ריג( י"ד. ס"ם, תהלים ריג(נמכיר.
 ל'(1 דף )ווארשיי רע"ג סדור מן ולקוח י"ח דף המרדם ובליקומי קכ"ו מימן השלם.הלקט

 בם' וכן וכו' מכאן ד"ה ל'. מנהות בתום' והובא פיהם. ער ותקנתי תקי"ג טימן רש"י:ובסדור
 ובהגהות ר"כ טימן תשובה שערי הגאונים תשובות ועיין נ"ו. סימן ורקח תר"כ לר"ת:הישר
 "שבבכל"* בטעות בלק"פ רטך( שם. ל"ו ובהערה כשב או שור פסקא דר"כ ובפסיקתא.יד"ל
 למצות' מקדימין יומא עיולי כדאמרינן אותה מאהרין ערבית "ותפלת רש"י בבדורו4טן(



 ז"ל לרש"י הפודםממושיד

 לכבוד אלא שאמור מפני לא עומקין ]אנו[ שאין ומה בטל. לעמוד ואלעריף טפי בתלמוד רי(( לעמוק מקום ומכל וירום. ברר ישב ערבית תפלתוער
 לקיים בטע[ים ההכמ ולפהכך שעה, באותה. שנפטר ה]שלום[, ע,ליו[ רבינומשה
 אבות ]פרקי[ לומר נהגו ולכך ריל( בטלים* מדרשות כל שמרה נשיאיימ(
 רבינו משה של בכבודו ממפרים אנו הרי לומר ]ממיני[, ' תורה קיבלמשה
 האדם שמת אחרי מנהנ כן כי בטלים, הם ולכך יכ( שעה, באותהשנפטר
 א צ מ נ יכנ( :. יכ"( טובה מנוחה לו יהיה ובכך הנאים. ובמעשיו בכבודוממטרים
 ב[פחות ]נברא ימים,ולא בששה בראשית מעשה נברא למה .יגירה,במפר

 ימים ששה ה]וא[, ב]רוך[ הק]דוש[ של אלהותו למד אתה מיכאן ביותר,או
 על המעילים לכ:יוזות[, )בתיכם( ג'הם

 הק]דוי
 ועל ישראל ועל ה]וא[ ב]רום

 ן חת אן [כל ב נמצא חלקים ן 5ג' בראשית ימי ששת מחלק שכשאתההשבת.
 ערם ]ש[מעירין . )ך[העיד( רכג( ימים ב' להעיד[ הראויה ]כירעה )ביתה(מהן

 כל את ברא והוא זולתו. אחר ואין א]הר[ שהוא ה]וא[ ב]רוך[הק]דוש[
 מעןדי]מ[ ימים וב' אהרון. .והוא ראשון והוא ו]ל[מטה למעלה כולוהעול]כם[

 מלכותו ואלהות אחד באל ובחר רכר( א]חד[ ונוי מגולה עם שהוא ישראלעל
 וביום הכל עשה ימימ ]ב[?טשת כי השבת, על ]מעירים[ ימים ושניעיינו

 ]בו[ ולנוח ]בו[ לשבות ישראכ[ ר[עבדו יכה( וצוה וינפש. שבתהשביעי
 על הכם כאשר הם כי עדים לכולם כי נמצא יכו( בראשית. למעשהזכר
 ומנולים ומלכים אדונים ישראל כולם. על ומשובחים ומלכים אדוניםכולם
 כולם. על ]וכמלך[ )נמלך( כאדון חירות יום מנוהה יומ השבת. כולם.על

 חוזרין והשבת וישיאל ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש] ומלכים האדונים שלשהואכ[ו
 הכםן ]וישראל ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[ לכת( ,ה. על זה ומעידיןשליטתן
 מיוהד והוא בו. לנוה הימים מכ~ שנבהר השברז עימעיד]יכם[

 זחו בהכם, אחד ולא לכל( יוצרו ימים לכח( דכת]ב[ הימים שארבין
 יל( ה]וא[, ב]רוך[ יהק]דוש[ אהד זה ויומ הימיבמ, מככ[ ]בו[ שבחרשבת
 ובשבל"ה וידום", בדד ישב לתמלה תמלה בין כמשוי, עלן ליהוי דלא מאהרין יומאאמוקי
 הנ"4 בממרים ך*ין( ערבית", תמלת "עד וצ"ל וידוכם", בדד ישב המנהה ת~לת "ועד.כתב

 "ולמיכך כאן כתב ובלק"פ שם, רש"י במדור ליתא מכאן ריכפ( : כ"ב מו"ק ף*יןץ("בתורה".
 בליקוטי מובא נאן ו=:נא( שם, ביטבל"ה ליתא יובכך" תיבות עד מכאן רכנ( במלין",הם

 הובא רכ:בכ( וכו', ו'טשאלתם פ"מ עמוד אבלות  בהלכות לעיל במרדם שכתב מה שםהפרדם
 קכ"ו סימן השלם הלקט ובשבלי 108ן( )צד קל"ה מימן ובמה"וו תקי"ד סימן רש"יבסדור
 בליקוטי וכן לפנינו, למ"ש וכוון וכו' למה באגדה זצ"לטצינו שלמה רבינו בשם מצאתי,הביא
 סימן או"ה ובמור וכו' מי ד"ה ג': חניגה בתוס' ועיין עמימ"ש, ותקנתי ע"א* י"ח דףהפרדם
 במסגרת המו"ל סגר ווארשוי בדפום נם רכננ( יציהה, בטמר מזה נמצא לא והנהרצ"ב,
 בשבל"ה רכנד( יעיי"ש, ובקיצור לשון בשינוי היא ובמח"וו רש"י בפדור והנה היא,דיתרת
 ף*כן( "לעמו", ובלק"מ בשבל"ה ךשכנדץ( אהד", אל במ "ובהר ובלק"מ אהד' אל בו"ובחר
 ומלכים. אדונים הם כאשר הם כי עדים כולם כי "נמצא ובלק"מ הבנהי משולל קצתהלשון

 הקב"ה מיטובהין. אדונים הן כאשר מעידין הן כי "נמצא ובשבל"ה וכו' כולם" עלומשובחים
 כאדון חרות ויום מנוהה יומ השבת ומגולים, אדונים ישראל הכל, על ומתגאה ומלך אדוןהוא
 בקצת שמ ובמה"וו רש"י במדור ך8כנן( למנינו. בפרדם לתקן יש וכן הימים", כל עלומלך
 ההסרון הוטפתי ף4ל( .לו", הקרי ר*כנכן( מ"ז. קל"מ, תדהלים רפנדץ( יעיי"ש. לשוןשינוי
 שם. השלמ לקטמשבלי



וטטו ז"ל לרש"י המרדםממר

 הקרוש על הן מעירין ושבת וישראל יריו. מעשה העולם, יצירת לעדות]זכר
 ישראל "ת[ ]ה[מקרש והוא בדברו נעשה והכל אחד שהוא הוא[ברוך
 לדערה ]לרויותיכם[, וביניכם ביני הוא אות כי רל"( דכת]יב[ השבתואת
 ללג( וכתיב אני, קרוש כי קרושים והייתם ללנ( וכתיב מקדשככם, ה' אניכי

 וכמו ויקדשהו. השבת יום את רלה( ]וגו'[ רלד( שבת בו כי ]אותו[ויקדש
 מכל מגולה שהם ישראל על מעידים הם והשבת ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[כן

 ישראל אלףהי את להקריש נצטוו והם בארץ, א]חד[ וגוי וקדושיכםהעמים
 ]גדולים[ )אדונים( שהם מלכים ג' אלו נמצאו ללו( השבת. ]יום[ אתולקדש
 תחת העולם ללק( כל על ומתגאה ואדון ומלך גדול אלהינו כולבמ.על

 ישראל ה'. באלים כמוך מי רלמ( ככתב העמימ אלהי בכל כמוהו ואיןומעלה
 ר[אל ומיוהד א]הד[ עם והוא האומו]ת[ כל על ומתגאה ואדון .ומלךגדול

 ןגו', ישראל שמע רלל( ככתב א]הר[ ]גוי[ בייחוד א]חד[ אל וייהודא]חד[,
 לאל ומיוהד אחר יום והוא הימים כל על ומתגאה ואדון ךמלך גרול]דהשבת
 טוב השבת ליום שיר מזמור רמ( ככרהב אחדן ביומ אהד אל וייהודאחד

 ר)נ"( א"ר. ביום אחד בגוי להתייחד ]אחד[ )אהה( לאל נאה לה'.להודות
 ישראל כעמך ומי אחד ושמך אחר אתה בשבת, במנח]ד[ אומ]ר[ כןועל
 וקדושה מנוחה ישועה ועט-ת גרולה תפאררע ]בארץ[. )באחד( אחדגוי

 ר]בותינו[ ואמר]ו[ השבת. ארז לככמ נתז ה' כי ראו ל)ננ( כרכתיב נתת,לעמך
 הישועה ]את[ מקרב כראוי ה?2בת את השומר כל[ ר)וג( ל[]ביכה[ז]כרונם[
 אומר הוא וכן שבת, ,הו ונחת ]ב[שובה תיושעון. ונחרע בשיבה ר)כל(דכתיב
 ובמררש שאננות. ובמנוחות מבטחים ובמשכנות שלום בנוה עמי וישבלננה(
 לישב יזכה ד,שבת משמרת ששמרו עמי ואומר זה, מקרא דורש ר)נו(תילים
 מכל שבת בו כי ר)כמ( כת]וב[ מצינו ר)כז( רבה בבראשית ואף שלום.בנוה

 מימון בר' ]יהודה[ ר):ל( ר' בשם ברכיה ר' אמר כן לא אתמהא,מלאכתו,
 אמרת ואתה עורממו, את ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[ ברא בןגיעה ולא בעמללא
 בעמל שנב-א ד4~ולם את שפאברין הרשעים מן להיפרע אלא מלאכתו,מכל

 לשון אומר]ינן[ וכ[כך והשקט. ושלוה ובטח שנאן בו, נברא ומהוביגיעה,
 הדורש שאף וכמדומה ובטה. השקט שלום מנוחת בתפלה, בשבת במנחהזה
 עמי וישב דכת]י[ב המקרא על סמך הלשון זה כשהוציא רבה בראשיתשל

 הס,'ל רלו-( 1'. ב', נראשית ן-לנ, מ'ר. '.א ,יקרא ן-לב( '.1. 4.א "טיתרל4
 עפ"י הגהתינו ולפי האלו. הדברימ לו מובנימ שבלתי קמן, כוכב כאן הציג ווארשויבדמום
 אהד לאל "נאה עד מכאן הסר בשבל"ה ררך( י"א. כ', שמות ריוץ( א"ש. ולק"םשבל"ה
 רלכן( י"א. מ"ו, שמות ואלה( "האומות", בלק"פ ד4לן( שם, לק"ם עם"י ותקנתיוכו'",
 משונה בניסה שם ובמה"ת שם ריט"י בסדור מובא רכמא( א', צ"ב, תהלים ךכן( ד'. ו',דברים
 רב~בן( "כדכתיב". עד "מתמארת" יטם חסר רק למנינו, כמו הוא ובלק"פ ובשבל"היעיי"ש.
 ישראל ~אין א' א.ת מ"ג וי"ר ה"א מ"א תענית לירושלמי רמז אולי ר4כמב( כ"מ. מ"זןשמות
 ישעיה ך4כמדץ( ט"ו. ל', ישעיה ך4כמן4( תושעון". ונהת שנאמרבשובה שבת בזכות אלאננאלין
 דברי את הביא מ"ו מימן פ"י ב"ר והרד"ל תהלים במדרש מצאתי לא ךשכ,ך( י"ה.ל"ב,

 אות פ"י רבה בראשית רמ"ז( אחר. באופן נדרש ה' אות צ"ב מזמור תהלים ובמדרשהמרדם,
 ברכיה "א"ר' למנינו, ובב"ר הנ"ל. הסמרים עמ"י תקנתי ך8כמכן( ג'. ב', בראשית רכמדץ(מ'.
 ב'. אות פ"נ ב"ר ועיין מימון"? בר יהודה "ר' לתקן ויש מימון" ר'בשם



 ז"ל לרש"י הפרדםממרשמז

 מק-אות ששתי ולפי שבת. שמירת על נדרש שהמקרא לפי שכ[ום.בנוה
 שמתפללין המקראות לשון בר!פילה חכמים קבעו השבת שמירת על נד-שיןהללו

 תיושעון, ונחת ]מו[בשובה ישיעה ]עטרת[ )ר!פארת( גדולה ]תפארתן)עטרת(
 ובמשכנות שלוכם בנוה עמי מוישב לקחו ובטח, והשקט ושלוה שלוםמנוחת
 עי-ובי שאפי]לו[ ותורותי, חקותי מצותי משמ-תי וישמור לכ( צאברהםאומ. הוא שכן השבת, משמרת שמרו שהאבות וכןפי שאננות. ובמנוחור:ןמבטחים
 יצוה אשר למען ידעתיו כי לנ"(. ואומר יודע, אבינו אברהם דהיהתבשיו[ין

 יעקב. זה ביתו ואת יצחק זה בניו את וכו'. ושמרו אחריו ביתו ואת בניואת
 בתפלת האבות את מזכייין אנו ולכך שבת[ בשמירת שמחו ]וכולןלנ3(
 ינוחו ובניו יעקב ביצהק, רינה באברהם גילה נאמרה[ ]ולמה בשבת.מנחה
 יצהק, תוידות ואיה בפרשנת[ רבה בבראשית מצינו באברהם[, ]גיכ[הבו,
 לאב הוא גייה בו, ישמח הכם ויולר צדיק אבי יגיל .גיל לכד( כת]י[ברנג(
 אברהמ, זה והככם .צדיק[ בן לו שנולד ]צדיק צריק, בן לו שנוידבזמן
 יירשך[ הוא ממעיך יצא אשר אם ]כי זה יירשך לא ינה( שנתבשרבשעה
 בלבו, ויאמר פניו עכם אברדהכם ויפל לני( ומיר, בלבו, וגילה שמחה באמיד
 לעשות )בשרו( ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[ ]שהבטיחו[ עכ[ בלבו ועלז שמחשהיה
 לפי ביצחק רינה וגו'. יולד שנה מאה הלבן לנת( כזה. .וטוב גדול נמלו

 של שכינתו רואין כשהצדיקים בה', צריקיבם רננו רכמ( בהגדה,שמצינו
 יצחק שכשנעקד מצינו שכן שירה אומרים המ מיר ה]וא[ ב]רוך[הק]דוש[
 הנה לכט( לאביו יצהק כשאמר שירה. אמי מיד פרזוחים השמיכם אתיראה
 ד:וא אתה ' בני, לעולה אכרהם, לו השיב לעולה, השה ואיה והעצימהאש
 למעלה שכינה וראה והתחיל האש, גבי על יצחק נעקר ומיר יעולה.השה
 יצחק רינן ואן נחוח,. כריח יקביו עומרת בשמימממנו

 ואמ-

 ומה שירה,
 )רבא( בבראשית שמצינו בו, ינוהו ובניו יעקב קרבןי של שירה אמר,שירה
 מכעור תחומין וקבע חמה דומדומי עם שנכנם העיר פני את ויחן רק(]רבה[
 הדאיום,

 אמ-

 מתפילין אנו ת ב ש ב רק"( : השבת את אבינו יעקב ששימר
 מפני הונא רב אמר רקנ( טעמא, מאי עשרה. שמנה ולא ברכות,שבע
 וצריך הוא מנוחה יוכם שהשבת לפי בשבר!, צרכיו לתכוע לאדם לושאמור
 יש עשרה שמנה ובתפילת עונג. לשבת וקראת לקג( דכת]י[ב בי,להתענג
 להם צריך שאדםדברים

 ומיצ-

 מברך רופאי ומולה גואל כגון על]י[המ.
 עיךוא מתוך ב-כות י"ה ]בשבת[ ארם מתפלל דהיה ו~ומ כולם. וכןהשנים
 רנבותינו[ תיקנו ולפיכך בעונג. ממעט והיה מיצר הוא הדברימ אלומזכיר

 ברא,טית אגדת ועיין ד' אות ומם"ד נ', אות פמ"מ ובכ"ר כ"ח. יומא ועיין ה'. כ', בראשיתה34(
 הש"ב ובהערת א' אות לך ובתנחומא א' אותפי"נ

 הערה.
 י"ט. י"ח, בראשית רנא( ח'.

 ב"ר ף34ג( תיקון. וצריך משובש הלשון רש"י ובמדור שם. מה"וו מי על ,התיקוניםרנ3(
 מיד רואין שהן בזמן ל"ג מזמור שע"ט ובמדרש רצ"ב מימן או"ה בטור ב"י ועיין מם"נ.ריש
 ו4כם( ז'* כ"ב, ביאשית ף4נפן( ל"גי בתהלים היא והקרא האגדה, מקומ מצאתי לאי4נדז( שמי רבן( י"ז. י"ז, שם רנך( ד'. ט"ו, בראשית רנדץ( כ"ד. כ"ג, משלי רנךי( יכו'.מרננין
 אות. מי"אב'ה

 ובמח"וו קכ"ח טימן השלמ לקט בשבלי הובא רכשא( ל"ד. בראשית ודהקרא ז'1
 מ' ריש ובתנחומא ע"אי י"ם דף המרדם ובלקוטי תקט"ו. רש"י ונטדור 1( ס1 )צד ק"ממימן
 י"גי נ"ה ייטעיה ף34~ג( בשבת. צרכוו לתכנע אסור תני ה"ג מט"ו ישבת ירושלמי ף4כמבכ(~ירא.



שיז ז"ל לרש"י הפודםפפר
 להתפלל וממכו 'לקג( צער, שי רבר בה שאין תפילה ל]ברכה[,ז]כרונם[
 מזמוף לקד( אזכרות שבע בו שכתוב שבת של המזמור מן ברכור:שבע
 ה'4 מעשיך גרלו מה ה'1 שמחתני כי לה'1 להורות טוב השבת1 ליוםשיר
 ישר כי להגיד ה'1 בבית שתולים ה'1 אויביך הנה כי ו;'. לעוים מרוםואתה
 ברכות שבע[ תיקנו ו[כנגד]ן ]אזכרות )ברכות( לקס( שבע לך הריה'.

 נועם ויהי לקן( הכ]נמת[ בב]ית[ לומר ם ע דה ו ג ה נ לקו( שבת:שבתפילת
 ישראל שישהו כדי ובנעימה ובמשיכה שבתא באפוקי דמידראוקירושא
 שכל כדאמר]ינן[ בגיהנם ]מ[לחזור לרשעים מנוח יאריכו ובכךמדרוהכמ
 הממונה המלאך צועק ש]בת[ ובמנוצאי[ מגיהנם ויצאי]ן[ הרשעים נחוהשבת
 מדריהל[, ]את השלימו ישראל שכבר לגיהנם, הרשעים חזרו ואומר הרוחותעל
 מתפללים אנו הרי כלומר וכו' נועם ויףץ* ש]בת[ במ]וצאי[ מזכירין ישראלולכך
 כדי עבירה לירי נבוא ולא וביושר בכשרות ירינו מעשה זה בשבועשיהא
 עשב לקח( אותו ואומר ]לו[ הממוך מזמור מתחילין ועוד בגיהנם. נידוןשלא
 לעמו מבטיח ה]וא[ ברוך[ שהק]דוש כת]ו[ב מזמור שבאותו וגו' עליוןבמתר
 מפה יצילה שההא רע, דבר ומכל מהץ לילס מפחד לירא להם שאיןישראל
 לאומרו ונאה מזמור. באותו דברים והרבה תראה, רשעים ושילומר:ימוש,
 האמורים הרעים רינם מכל ה]וא[ ב]רוך[ הקנדוש[ שיצילנו כדי מנההלאחר
 אורך לכפול ]נוגו וגו'. ימים אורך ואשגבהו ואפיטהו לקע( כ]ד[כת]יב[.שם
 הקדושה ]למדר[ )לאהר( הפמוקין אילו בין חילוק ליתן כדי אשביעהו[ימימ
 ובמה מייומרן להוכיח צריך דבר המשלים ומנהג דרך שכן אחריהם.הבא
 גאון שלום שר רב שרר והכי לכ( פעמיכם. שני אחר)ן פמוק בכופעשויוכיה
 טןוב[ י]ופש .במוצאי לא אבל שבתות במוצאי אלא נועם ויהי אומריםאין
 אלא לומר הראשונים זה קבעו שלא טנוב[ )ו(]ל[י]ום[ ש]בת[ במגרצאי[ולא

 דבעי כיון לא[, ט]וב לי]ום[ ש]בת[ במ]וצאי[ אבל להול ש]בח[במ]וצאי[
 וקידושא אמיינן* לא ליכא, ט]וב[ ובי]ום[ עלינו, כוננה ידינו ומעשהלומר

 אמרינן דלא- היכא כל דמילתא, כללא אמרינן. לא נמי הכי הםדמידרא
 שהל נמי הכיפורימ יום ובמ]ו[צאר דמידרא קידושא אמר]ינן[ לא נועםויהי

 לציון, ובא דמידרא, קידושא ולא נועם ויהי אמרינן לא השבת באמצעלהיות
 אמריניובי

 דחולא יומי שיתא דאיכא היכא לחול ש]בת[ בט]וצאי[ ליה
 הכיפורים, יום או[ ט]וב י]ום[ ]באטצע[ )בעמצא( איכא אי היכא אבללקמן,

 לא י]ו[מי מעשי חמשה דאיכא שבתא במעלי ט]וב[ י]ום[ חלואפי]לו[
 ומעשה דאמר]ינן[ כיון טעמא, מאי שבתא. אפוק" בההיא נועם ויהיאמר]ינן[

 ווארשוק בדמום גם תיקן כן- רכטדץ( צ"ב. תהלים רכפוש( ה"ג. פ"ד, ביכות ייישלמי"רשכמג(

 תקכ"א מימן רש"י בסרור הובא רכמן( שם. פרדם ולקוטי רש"י הסדור עם"י תקנתיואני
 ועיין פיהמ, על ותקנתי קכ"ט. מימן השלם הלקט )ובשבלי שבת. מוצאי ענין הפרדמובלקומי
 ובממיקתא ל"ג. אות תשא כי פ' ובתנהומא צלמות ערך ובעיוך שבת מוצאי מדרבסדרע"ג
 י"ז. צ', תהלים רכןן( רצ"ה. מימן או"ה במור ועיין בראיטית. רייט ובשאילתות מכ"גרבתי

 צד במח"וו והובא ל"א. דף מסדרע"ג לקוח רע( י"ד* צ"א, שם רכמפן( צ"א* שםר~מדו(
 ועיץ זצ"ל. גאון נמרונאי ר' בשמ קכ"מ מימן השלם לקט ובשבלי הפרדמ. ובלקוטי 151
 "שדר". וצ"ל טדר"1 "והכי במעות כתב ווארשוי דפוס ובפרדם רצ"ה. טי' או"חטור
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 ומימן דחולא, וכולהו יומי שיתא לקמן בע]י[נן זימנא תרי ידינו ומעשהירינו
 ]ל[ששה: עולה ]דווין[ "לכ( )הויין( נועם ויהילרבר

 מאה לברך מיש4אל אדם כל הייב אומר מאיר _ רבי היה א תנילכ"(
 ]אין )שכי( תנאי הכי, גרם4נן רכב( ישראל רא4ץ ובגמרא יום. .בכלברהות
 שנאמר יום. בכל ברגות לכג( מאה עושר שאינו *לכב( מישראל אדםלך[

 אלא מה תיקרי אל לכד( מעימך, שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתה*רכג(
 שמתים ירושלים יושבי כשהודיעוהו תיקנם ישראל מלך ודוד לכס(מאהי

 ונאם רכו( שנאמר ברכות ק' ותיקן עמד )גדיין יום. בכל מאדמישראל
 מישראל מתים היו[ ו~ום יום ]שבכל הוו. ק' בנימטריא על על, הוקםהגבר
 ברוח והבין בדבר והקר דוד שבא עד מהן מפני יודעים היו ולא אישטאה

 שבאו אלא ברכות אותן שנשתטחו הדבר ונראה ברכות. מאה ותיקןהקודש
 ולברך יום. בכל אומ]רים[ שאנו ברכות ק' לנו וימדו והאמוראי]ם[התנאי]ם[

 למישמו]ש[, עשויווע שהידי]ם[ טפני א]פשר[ א]י[ ושעת]ה[ .שעת]ה[ כלעל
 ואז וטהור, נקי אינו אם ורגליו פניו ידרו ירחץ משנתו ארם כשניעו]ר[אלא
 ישראל. אלהיך לקראת הכון רכן( -שנ]אמר[ בפיון לאומרם לו הגונותהם

 לפני שעה בכל והן .מלוכלכות הן דבה ומכל הם עמקנייות שהידיםוטשום
 כי קרוש, מחניך והיה רבר, ערות -בך יראה לא רכמ( . כתיב וקראהארם
 חילול מכל לכל( להיות עצמך תקדש אם ה', בחר ובך אתה קדוש.עם

 ומשרתיו קדוש שהוא ובתפילתה בך בה]ר[ אז לפניו וטהור נקי להיותוטינוה
 עצמן למנוע יעשו, מה זה לכל להגיע יכולין אינן שבגלות וישראלקדושים
 להן ומוטב . נבראו לא רם( כן ראם אפשר אי לברך ושלא ללטוהשלא
שיתנו

. 

 ונקייות טהרה על דין
 תורה מרביי יתבטלו ואל לעשות יכוליז שאיני

 הכ]נסת[ בב]ירע[ לאומרם העם נהגו בהן בקיאין כולן שאין מפני הברכות.ומן
 הם ויותר וחש~ונם, שאמרנו ברכות מאה הם ואלו רם"( בקול, יחדכולם

 מנה.ת ר,גא( שב. לקוט.מררפ עם"י .הקנתי קטן כ.ככ כאן הצ,נ .ויש.י ברמופ המו.ל",1,ג(
 םימן לקט ובשבלי בהתחלתו, במח"וו היא וכן ע"א(. א', דף )ווארישוי רע"ג מםדור. ונובעמ"גו
 א' םימן ברכות מאה דין חיים בארחות ועיין באריכות. היא ובפרדם א' סימן רש"י יבםדורא'

 שהארכנו ובהערותינו השלם ובאבודרהם שם.. ובב"י מ"ו טימן או"ח בטור ועיין ו' צדובמנהיג
 המו"ל *רענכ( ברכות. םוף ובתוםפתא פ"ט. ברכות םוף ירושלמי ך4ע3בן( בזה,בעזהשי"ת
 לפנינו בירושלמי רעג( לפנינו. ירושלמי עפ"י ותקנתי קטן. כוכב כאן הציג ווארשויבדפום
 בגמרא ליתא רעד4( בירושלמי. ולא בבבלי הוא והראייה י"ב, י', דברים- *רענ("מצות".
 שם. מנחות ותום' ורש"י ורא"ש ורי"ף מאה ערך ערוך ועיין שם. מםדרע"נ הופפה והואלפנינו
 במ"ר הובא ךענןן( עעב. פ"ז דף רש"ב תוצאות לתנחומא ובמבוא קרח. מוף תנהומאועיי'
 ומצאתי כ' א' סי' הלקט ושבלי ח:מים. ודרשו כ' ובמנהיג קרח ותנחומא כ"א, אות פי"חקרח
 ך4ע3דן( י"ב. ד', עמום ך4ע3ן( א'. כ"ג, ב', שמואל ך4ען( וכו', שדוד זצ"ל שלמה רבינובשם
 קטן, כוכב כאן הציג ווארשוי בדפום המול ךעכן( יעי4"ש. המקרא וסרם ט"ו כ"ג,דברים
 תקדש "אם דצ"ל ונראה במםגרת. "להיות" תיבות וםגר האלו. הדברים מובנים שבלתילאמור
 כאן הציג ווארשוי דפום המו"ל ך4כ8( למניו". וטהור נקי וטינוף חילול מבל להיותעצמך
 ובמנהיג בםומו ובהעיטור מ"ו מימן או"ה ב"י -עיין רם4א( נבראה. "למה והגיה קטןכוכב
 במנין ובשבל"ה ג', סי' ירושלים דפום ובטדרע"נ שם רש"י ובםדור ובמח"וו היראיםובפפר
 בפרטות שתם בהערותינו בעזהשי"ת הארכנו השלישי בשער אבודרהם ובספר ברכות.המאה
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 הום*פו אדם שבני לפי מעשרים יותר הן השחרית ברכות שהרי ברכות,טטאה
 מרי תמני -אלא . האוים היו לא הדין ומן להם, וצורך צורך כל עללברך
 לו יש להומיף אבל לפחות שלא אלא נאמר שלא הומיפו, אם לחושזאין
 כל על ולברךרשות

 חביב,
 תרתי מהם , השוב י"ח, חשבונם מקום ומכל לו,

 לאחריה ואחת לפניה מברךשתים בשחר עשרים, הרי ודישתבח שאמר.דברוך
 ברכת עם עשר תשעה שהם ובקרוצהרים ערב עשרה שמנה פעמים)ושלשה
 המוציא ידים, נטילת כיצד[, ]הא תמני' דיממא ודימעו]ד[תא . תמנן, הריהמינין
 ירושליט, ו[בונה הארץ על הזן[ הטזון דברכת וארבע הארץ מן ]לחםלפנ(
 הנפן פרי בורא חמרא או מייא 'רפכ( רמישתייא, ותרתי והמטיב.דטוב
 כנון נפשו]ת[, ובור]א[ בדברו נהיה שהכל )ו(דמייא ]ואי[ הגפן ]פרי[ועל

 שמע דקריאת ותרתי תרתי. ]הרי מישתי והדר ]למיכל[ רנהיגבאתי]א[
 ושתים לפניה שתים מב-ך בערב כדתנן[, לבתרא ותרתי לקמן תרתידרמשאי
 ברכות מאה עלו הכל מך עשרים[. ]הרי דרמשא/ במעודתא ותמנילאחריה.

 ודרחטי דשבחא פמוקי בתר בתראי רבנן דאומיפו ]תמיד[ בכבודו מהמלךבר
 לברך צריך זימני וכמה מעודתו. לאהר חמרא או - מיא מישתי וכרנינהו.

 והרחת ירקות וכן פירות ואכילת בלייה -מיטתו וברכת ולקמנים.לגדולים
 ת'טע מני. ז תלתא דאיכא בחול תינח מר תימא ובי ברכות. ובכולהוסמים
 ]בד[אמר יפג( ליה לאשלומינהו איפשר אמלייןלהו* מה בשבתא אלאעשרה,
 במגרי להו וממלי טרח טבא וביומא בשכתא אוייא דרב בייה הייא]רב[
 וכל בשמים מיני ובורא בשמים עצי בורא כנון פירות ומיני בשמיםמיני
 ויום בשבת כאלהינו אין לומר תיקנו ולכך יפד( ליה: חזי כד ופיראפירא
 דן אין מזכיר כך ואחר י"ח. ולא שבע אם כי מתפללין שאין לפיטוב

 אמן. פעמים י"ב הוו נודה[ מי אין ]פעמים ד' נורה ]פעמים[, ר' מי]פעמים[)
 כאומר עתה ]ונראה רפה( אתה פעמים ד' וכן ברוך פעמים ד' אומר~לבסוף
 חובת של ושבע ברכות עשרה כשתים והם אמן. אתה[ ברור פעמיםי"ב
 שלא ר]מ[ברך אן ומ רפו( רבר: .חסרת לא עשרה; תשע הריהיום
 התכלת בפרק ףגרמינן ג4בן ענל[. דאנף[ כהילכתא, עביד לא בור,עשאנו
 עשאני שלא יום בכל ברכות ג' לברך ארם חייב אומר רפמ( - רן היהרפת(
 גרמינן. רשל( ישיאל דארץ ובגמרא אשה. עשאני שלא בור, עשאני שלאגו*ז

 שלא ברוך יומ בכל לומר אדם צריך דברים ג' יהודה ר' אמר תנידכי
 הגוימ, כל ר5כ( שננאמר[ )אומי( ר5"( נכלום[ ר5( הגוים שאין גויןעיטנו

 ותיקן קטן כוכב כאן הציג המו"ל ו=פבכ( שם. רש"י וסדור המה"וו מי על ותקנתיובדקדוק.
 פרי בורא ' "אדחמרא ובסד"ר במה"וו *רכ4בב( הנ"ל. הספרים עפ"י ותקנתי האר*ן" על'"הזן
 רש"י ובמדור במח"וו הובא ן*נשדש( ! מ"ג מנחות רנ4ג( במרדס. גם להגיה צריך וכןוכו'"
 ברקח ועיין עפי"ש. ותקנתי זצ"ל. שלמה. רבינו בשם הביא שם השלם הלקט ובשבלישם.
 רש"י ובסדור שם במח"וו מובא רם4ך( הנ"ל. סמרים עפ"י תקנתי רב4ףן( בו. ובכל שי"טטימן
 : מ"ג מנהות ד*כ4ן( ליתא. למנינו ובפדרע"ג עמרם, רב בשם זה הביא א' סי' ובמנהיג ב'מימן

 בירושלמי איתא וכן יהודה". "ר' דצ"ל הרי"ב והגיה אומר". מאיר ער, שלמנינו בגמרארמ4ה(
 ירושלמי ף*נאפן( דברכות. פ"ט מוף וברא"ש וברי"ף פ"ז ברכות תוסמתא ה"א, פ"ט,ברכות
 לו. מובן שאינו להורות קטן כוכב כאן הציג ווארשוי בדפום המו"ל ן*(ב( ה"ב. פ"ט,ברכות
~תקנתי

 עפ"י.
 ותקנחי הכנה שום לה אין כי .אומר" תיבת מגרתי ר*פבא( לפנינו. ירושלמי
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 ]שלאן וברוך חט]א[, ירא בור שאין בור, עשאני שלא ]ברוך[ נגדו.כאין
 לברכה, חזאי. לא הכי ואפי]לו[ המצות, על מצווה שאינה[ ]אשה,עשאני
 ותו שדרה, לנד( ולא- ז'ל גאון נטרונאי רב מיקמי דשאלו משום חדאלנג(

 יעקב בר אחא רב ראמרינן .לה איסתלקא נמי. ינמ( ]מגמרא[)מגימיה(
 שמ]ע[ פפ*, זיל לנז( אשהן . היינו עבד עשאני שלא אברך בו ל~ו( מאיליה אמי נמי, האי כולה ליה אמר בור, עשאני שלא מברך רקא לבריהשמעיה
 בציצית, מברך בתפילין לנח( בור: עשאני שלא מברכין שאיןמ]ינהן
 לנע( בתושבחות. מהולל מלך חתמינן הכי שאמר רברוך בברלהמברךל
 ומשתקין בידיה הוא שבשתא התשבחות ברוב מהולל .חתים דקאנמאן
 בתעניות אמרינן דהבי התשבחות. כל התושבחותולא רוב דמשמע משוםאותו
 ומקשינן ה)א(]ה[ודאות. יוב אל עד הגשמים..וכוי על מברכין מאימתיק(
 האל אימא ]רבא[ מתרץ וקא ה)א(]ה[ודאות, כל ולא. ,ה)א(]ה[ודאותרוב

 נמי והכי ק"(ה)א(]ה[וראות,
 התושבחות ברוב דמסייפ טאן הילכך הכא..

 וכו'"(1 שנאמר הקב"ה לפני כלום הגוים שאין גרם רש"י )ובמדור שם, רש"י ומדור מק"וועפ"י
 דמומ. במדרע"ג והובא זה. כל הסף ווארשוי יפום במדיע"נ רצג( י"ז* מ', ישעיהר4פבב(
 ובמה"וו "פדרה". בטעות ווארשוי בדמים ר4צך( שם. רש"י ובםדור ובמח"וו ה', מימןירושלים
 איברך" "בו ובמח"וו מיותר. "בו" תיבת רפבר( מע"ב, מ"ג מנהות ר4שבךץ( שלה". ולא"ופי'

 בהסרון. כאן נלקה רחשבה( שם. תום' עיין רצן( במסגרת. זז תיבה מגר ווארשוי דפוםובפרדם

 דמנה' "וכיון : לשונם וזה ה'. ד' ג' מימן רש"י ובמדור שם במה"וו לנכון ונמצא גדול,מאמר
 של. תמילין ועל תמילין. להניח אקב"ו מ"ה אלהינו י"י אתה ברוך תמילין על מברךתפילין

 כולן הברכות כ9 ואומר בציצית, להתעמף אומר בטלית מכמי וכי תמילין* מצות עלראש-
 ישראל' בני. את צו שהרית קרבנות בסרר וקורא כולכם. . כננד תורה ותלמוד עד. הכמיםכתיקון
 ולערב. ג'(, י"ד, )הושע שמתינו, מרים ונשלטה ע"ש שחר, של תמיד -כננד כ"ח(, )במדברוגו'

 מצאתי לדבר וממך הערבים, בין רמרם שהריה מרם מקמירין שהיו על הקמורת פמוםאומר
 וכן. "בשם"(. : )במח"וו שם כתוב וכן יום בכל כאלהינו אין לימר המדקדק עמרם דבבמדר

 בבקר והשיר ובערב. בבקר הקמורת, פמים לומר נוהנין ערבית תמלת שינמוו לאהרבערב
 ר" משום ממרא רב ל'(. )קידושין דאמר ישמעאל בר' ודורש מקומן באיזהו ושונהבלבד,
 לעולם ושלשתם, אלא ושננתם תקרי אל ז'(, ו', )דברים ושננתם דכתיב מאי הנניה בןיהושע
 איניצ ידע ומי ומקשינן בתלמיד, שליש במשנה, . שליש במקרא, שליש שנותיו אדםישלש
 בפרק גרם דקא תלמוד הלומי מדרש תקינו ודקא ליומי. צריכה לא ומשנינן הוק כמהשנוהי
 לשנות השכים שמואל .אמר יהודה ר' אמר : י"א( .)ברכות שמע את קודיןמאימתי

 רבהי באהבה נפמר שכבר לברך, צריך אין ק"ש שקרא לאהר לברך, צריך שמע אתשקורא קודם-
 הונצ רב אמר היים, חוקי ותלמדם וללמד ללמוד בלבנו ותן התורה, ברכת מעין בהשיש

 ולתלמוד לברך צריך למשנה אף אנמר אלעזר ר' לברך, צריך אין ולמשנה לברך צריךלמקרא
 )במח"ור לברך. .צריך לתלמוד אף אמר יוהנן ר' כן(. אינו למנינו )בנמרא לברך, צריךאין

 ממאין זימנין אשי בר הייא ר' מסהיד וקא אחרת(, ני' לפנינו ובגמרא דריו"ה מאמרנשממ
 ומברך ידיה ומשי ומקדים כהנים, תורת דהוא רב, דבי במימרא לתנויי דרב קמיה קאימנאהוה
 וכו' בתשבחותי, מהולל מלך וחותם שאמר ברוך עד העולפים כל רבוז ואומר לן.ומתני
 מדר מיימוני הגהות ועיין י~ם. רע"ג לשון הוא ד4צמן( משם. נובע זה שכל במדרע"גועיין

 משמע נמי "הכי רש"י ובמדור ובטח"וו בסדרע"נ וצא( : ו' תענית ש( בהתהלתו.התמלות
 למנינו, במרדם לתקן יש וכן וכו' הלכך" התושבהות. כל ולא התושבהותרוב



שכא ז"ל לרש"י הפרדםספר

 בשמו'ן* קראו לה' הודו דיימרה פסוקי ר מ ו וא ] "ס"( לשתוקי: דמישפיר
 ואחר ה]וא[ ב]רוך[ הקיוש[ של שבחו ארם ימדר רעולם שמלאי רבידרש
 חכמים תיקנו ולפ"כך סג( ס3(. בברכות כראיתא וכו' ממשה מנלן יתפללכך

 המתפלל קס( צריך המזמורים וכולם סי( בשמו. קראו לה' הודו דזמראןפמוקי
 כדי בשמו קראו להי הודו במקדש אומרים היו יום ובכל השבה.מתוך
 הכל אותנו והרבה והפרה באבותינו שבחר אלהינו נפלאות יום בכללהזכיר
 אותו אומרים היו הילכך ישראל, לעניין טספר כולו כי במזמור, שכתובכמו
 יום בכל ליקרב יכול היה תודה שקרבן לפי בשבת. ולא בהול יוםבכל
 אין בשב]ת[ הילכ]ך[ בשבת, קרב יחיד קרבן שאין משב]רז[, לבדבחול

 טעמיה  והיינו  שפתינו.  פרים  משלמה קו( דכתיב מיטום בחול, אלאאומרים
 כולם ובמוף מזמור, להם ובוחרים יום. בכל אומרים מקומן  איזהו  רתמיר.קז(

 תהלה האומר כל אבינא ברי אלעזר ר' סח( דאמר לדוד, בתהלהפותחים
 הבא. העולמ בן .שהוא לו מובמח הדעת בכוונת *סמ( פעמים שלשהלדוד

 וכתב בי"ת באל"ק דאתיא תרתי ביה דאית משום סל( טעמא,ואוקימנא
 הלוליה -קי( מןמורים: בשאר כן שאין מה ידיך, את פותה "קן( נמיביה,
 ואנחנו מומפינן להכי ואמטו הוא, פירקא ריש פי ידבר ה' תהלתרבתר
 הללויה, סוף ער פרשייתא וכולהו "סי( : הללויה עולם וער מעת]ה[ יהנברך
 יה תהלל הנשמה כל לכפול נ ה נ מ : ~הללויה[ פ*רקא וריש פ"רקאמוף

 בכל הלל- נומיי עם חלקי יהא  סיכ( שבת בממכת דאמרינן משוםהללויה,
 אינו ואם הרבה. הללות בהו שאמור תהילים מפר שממיימיז כלומריום,
 יש עדיין כאלו  ונראה  כממיים,  נראה ]איני[ )אותו( 4סינ( פעמים שניכופל
 שהוא בידוע אחרת פעם לאומרו כ]ש[מחזיר עתה אבל הרבה. פמוקיןאחריו
 שונים מלקרות מפמיקין  בשגומרין  אדם בני מנהג כן כממיים. ונראהאחרון
 אומרים אנו זה ]ומטעם סינ( קריאתו, למפמיק מימן זהו אהרון מקראוכופלין
 לעולם ימלוך יי לכפול נוהגים ולכך ש-פרשה, אהרון פמוק פעמים שניבשבת
 ימלוך ה' עד הבקר באשמורת מויהי הנם[ שבפרשת לפי דזמרה בפמוקיועד

 שהם אותיות ארבע ושם שם[ ]ובכל  אזכרותן עשרה שמנה ]יש[ ועדלעולם

 דברי הוא עטג( ל"ב. ברכות קשנב( ו'. סימן רש"י ומדור  שם המה"וו עפ"י תקנתי"שא(
 .להתפלל"* הניה ווארשוי בדפום שוץ( שם: ומח"וו בסד"ר היא וכן "וכל". צ"ל שן4( שם.רש"י
 מקומן דאיזהו טעמא והיינו דתמיד טעמא דהוינו כוונתו אולי ,צן( ג'. י"ד, הושע,צן(

 "א"ר ,טלפנינו ובגמרא : ד' ברכות ,צוץ( שפתינו. פרים ונשלמה משום יום בכלשאומריס
 שמ. רש"י וסדור מח"וו סדרע"ג עיין *זןןץ( שם. הרי"ב הנהות ועיין .אב*נא" א"ראלעיר
 שכתב ז' מימן השלם הלקט שבלי עיין שי( ט"ז. קמ"ה, תהלים *שפן( שם. ברכותשמן(
 פירקא ר4'ט הלוליה הספר מוף עד לדוד שמתהלה למי זצ"ל שלמה רביט בשם"ומצאתי
 צסוף הללויה בזה נם שיהא הזה דהפמוק לומר תקנו למיכך לדוד מתהלה הוץ פירקאוםוף
 סימן סוף ירושלים דפום מסדרע"ג ונובע שם. ומה"וו רש"י סדור ועיין בו". יטעו ולאפ'רקא
 'רש"י ובסדור במח"וו היא כן שי14( ג'י דף ווארשא דפום בסדרע"ג נם סוב8 זה שי(י"אי
 .ונובעשם.

. 

 ובשו"ת פי"ז. סופרים ובטם' קי"ח: שבת שיבכ( פיהם. על ותקנתי שם. ממדרע"נ
 וסדור הטח"וו פי על הוספתי שיג( ווארשוי. בדפום גם תיקן כן "שי:כ( ס"ד. סי'מהרש"נ[
 בזה. הארכנו בהערותינו ובאבודרהם נ"א סימן או"ח בטור ב"י ועיין שם.רש"י



 ז"ל לרש"י הפרדםמפרשכב

 סיד( אויתיות[ 'ושתים -שבעים בן שם ]כנגד אותיות ושתים שבעיםכולם
 להזכ-ר כרי רזימ*ה פטוקי אחר יום בכל העףרה לומר, תיקנווה-אשונים

 טויושע מתח"לין אנו והרי הגדול. שמו בעכור עימנו שעשה ונפלאותנימים
 מויהי מעלה של ]ב[פמוקין שהם שמות ארבעד ונהמרו הנט עיקרשמשם

 כ[עולם ימלור ה' נייה ע פעם כופלין ולפיכך ויושע. עד הבקרבאשמורת
 לה' כי והם אלהינו. מלכות שהן פמוקין אהריו אומרים .ועוד קלו(ועד.

; 

 כל על למלך ה' והיההמלוכה
 האר"

 אחד ושמו אחר ה' יהיה ההוא ביום
 לא הרכיעי והשם ע"ב, למניין להשלים שלשה שמות ד' בהם ישסטז(
 לעתיד כלומר אחר, ושמו אחד הן יהיה ההוא ביום אומר הוא שכךתקשי,
 כך עולמו וער מעולם אחד יהיה שה' )ב(]כ[שם ההוא ביום דהיינולבוא
 .א]חד[ שמו_ ההוא ביום כלומר ה', בשם כלם כי א]חר[ יהיו שמותיוכל
 מהד]ר[ קא דקרא דמריש תיקשי לא סין( א]חר[, שמו וה' א]הר[,י[ה'
 זה כל ומתי הא-ץ, כל על אחד נמי ושמו הארץ כל על למלך ה'והיה
 סימ( עולם: ועי . מעולם אחר שהוא ה' הוא, אותו הוא ומי ההוא,ביום
 ברכה !שצרלכה רימרה פמוקי לאחר .אלא קבעוה לא דישתבה כה ר בו

 .צבור 'לשליח ישתכח., ולאחריהם שאמר ברוך לפניהם ולאחריהם, -לפניהם
 שעל להוריע ,ליצר ישתבת בין להפמיק הקדיש מתחיל להתפללכשעומר
 יאוי היה לא היא יוצר התהלרע. תפלת ישתבח דאי קבעוה, רזימרהפמוקי
 בעמידה לבדו החזן שיאמר נהגו אלא שאמר. ברוך כמו בפיהם ישתבחלומר

 הפם'קין. אחר הקדיש שאוסר עושין שאנו כררך הקריש מתחיל ומיריעההבח
 הקריש אומר הוא מה על יפמיק ראם לקדיש ישתבח בין להפמיק ראויואין

 ובתפיל]ת[ התפילה. אחר או מיד להקדיש .ראוי פמוקין אהר הא כןלאהרי

 ובמדור במה"וו 1טןכטן( יעיי"ש. מתחילין" אנו והרי "עד ליתא שם רש"י רבמדור במה"ירשיף(
 ג' שבהם אחרים, ממוקים אהריו "ואומרים : למנינו מאשר משונה ובליטון בקיצור, היארש"י
 פעמים ב' וכשאומרים החמרים, 'טמות להשלימ כדי שמות"(. ד' להשלים "כדי )במה"וו.שמות
 יהי' השמות כל לבוא לעתיד אומר הוא שכן תיקשי, ולא וניהא המש, כגד הרי ימלוךה'

 החמירים, להשלים כדי מסוקים אומרים ולמיכך כ'(. מ~ים )צ"ל ברכות במפכת כדאטרינןאהד
 אהד ה' יהיה ההוא ביום הארין כל על למלך אלא בא השבון לשם לאוהחמישי

 ושמו.

 המלוכמ". "לה' עגם כתיב מעמיט כ כי ישמות, י' . יש האלו בפמוקים כלומר, 1ןטטי(אחד".
 עד ההמרים שמות ד' ומשלים וכו' ימלוך ה' שבהכמלת לשם מצרף שמות שלשהומהם
 וכו'. תקשי לא אומר ע"ז ימלוך, ה' הכמלת מלבד שמות ארבעה איכא הא תקשי ואיוי~טע.
 עיין ש*ףן( המ. מיותר"ם תיקשי" "לא דתיבות ונראה ביאור, צריכים האלו הדברים21ויז(
 הכמים "ותקנו : שכתב י, כימן השלם הלקט שבלי ועיין ז'. כימן רש"י ובכדור שםמח"וו
 שאמור למדת הא ישתבה ולאהריהן שאמר, ברוך למניהם לאחריהן, וברכה למניהםברכה
 רבינו בשם מצאתי וכן ישתכח. החזן שתותם עד שאמר ברוך משיתחילו ולדברלהפמיק
 שנהנו אלא שאמר, ברוך שאומרין כמו במיהם ישתבח לומר רשאין הציבור כל זצ"לשלמה
 קדיש-על- שאומרין כדרך הקדיש מתהיל ומיד אמן אהריז ועונין בעמידה החזן אותושיאמר
 איזה על יפטיק שאם לישתבח, דזמרה ממוקי בין ענין בכלום להפטיק ראוי ואיןהממוקין,

 ההלל כברכת דזמרה ממוקי אחר ישתבח וברכת לבטלה. כמברך נראה ישתבה וברךדבר
 תנין ובזה למניו". ההלל כברקת שאמר ברוך וברכתלאחריו

 כוונת.
 ותקנתי למני14 המהדם לשון

 שם. מי עלבמנים



שכג' ז"ל לרש"י המרדםסמר

 אלא' מקדישין אין דמילתא- כללא לדוד. תהלה פמוקי על מקדישהמנהה
 יו'( )בכל סיכ( להפמיק ראוי אינו כן וכמו תפל]ה[. ואחר הפמוקיןאחר

 על יפמיק שאמ' -ישתבהז לברכ]ת[ רזימר]ה[ פמוקי מייום בין ענין]בכלום[
 ישתבה ברכת לבטל]ה[, כברכה נראה ייטתנה ]וברך[ )מברך( לבר זהאי

 שאמר ברוך וברכת אחריו, של ]ההלל[ ברכתי כמו דזימר]ה[ פמוקיאהר
 מ.ד ו ע : לפניו ]ה[הלל ברכתכמו

 ההזי
 דעת שיתנו אזהרה ברכו. ואומר

 מלחשין הציבור בקדיש מתהיל כשההזן סכ( ולהתפלל. השם לברךייתבוננו
 מלחשין, רבא שמיה יהא לעניית ו5מוך ה'. כח נא יגדל טכ"(בשפתיים,

 נדול .בקול עונין ומיד קכג( המה. מעולם כי והמדיך ה' רחמיך זכורטכנ(
 לשומעין רברים ומזכיר נרול בקדל שצועק כאדם וכו'. יבא שמיהיהא
 סכמ( דכתי5 הפמוק לשון . יתגדל הטעם לפיכך מתוכם. וירהכוהוטכד(

 ה/ אני כי וידעו רבים ]גוים[ )עמים( לעיני ונודעתי והתקדשתייהתגדלתי
 ולא עביי בלשון מתחיל הוא ]ולכך סכו( קרא. מיירי. ומגוג נוגובמלהמנת[

 הק]דוש[ של שמו ויחקדש יתנדל משמעו ]הוא[ וכן סכק( ארמי[.ב-לשון
 כדכתיב ומקודש, מגודל הגדול[ . ]שמו שיהא לבוא לעתיד ה]וא[ב]רו,ך[
 הוא כשנכתב לא שעכשטיו - ספי ה'. ]אני[ )שמי( כי ]וידעו[ )וידעתם(סכח(
 קכל( הוא, ארמי ולשון בי"ה. ונכתב דל"ת באל'ף נקרא הוא כינקרא,
 לפי דל"ת. באל"ף הוא וכינוייא לעבוד]ה[ המיוהר השם הוא כי הוא,וקמץ
 ]בכתיבתו[-דכתיב לדזכירו רשאין אנו ואין ארמי בלשון הוא המיוהד.שהשם
 ]בלשון[ .בה שמיה יהא[ ]אמן אומרים אנו ולכך כתיב, לעולם שמי זהכל(

 דווא ביום סל"( כדכת]י[ב ככת]י[ב]ת[ו, יקרא הבא ולעולם)ב(ארמית.
 בלשון תחילה ומתחיל והואיל למעלה. כדמפורש אחד, ושמו אהד ה'יהיה
 ]לשם[ )בשם( שמגיע עד -ויתקדש יתנדל עברי, בלשון הכל אומרעברי,
 ה' שמי כי וירעו סלג( שכתב.בפמוק הוא קלנ( )ב(ארמי. ]בלשון[הנכתב
 כי לעתיד והיינו דברא בעלמא רבא שמיה ואזמר ארמי בלשוןומזכירו
 הנ.ל. שבל"ה עם.. תקנת' ,אנ. הב,ה, מש,לל -ה'א ',ם.. .בכל ת.ק ו"רש,. מסהשס(
 או"ה ובטור י'. טימן רש"י ובטדור 8 צד ומח"וו ע"ב. ג' דף רע"נ מדור זטןכנ( שמיר*ואתי
 .ו/ כ"ה, תהלים זכןכבכ( י"ז. י"ד, במדבר וטכנ~י( נ"ד. סימן ברכה בשיירי ועיין נ"דמימן
 פ' מימן במח"וו ומתהול קטם. רש"י ובסדור במח"וו* בסדרע"ג ליתא "יתגדל" עד מכאןיטכג(
 הפרדם בליקוטי גם איתא ואילד ומשם וכו'( הממוק לשון שם יתגדל י"א מימן רש"יובמדור
 הם. ,הבנה משוללי האלו הדברים שכום( נ"ו. מי' או"ה ובטור ה"דיש". מירוש ע"א י"בדף

 עפ"י הם התיקונים זטןכנך( כלק"פ. לתקן יש וכן עפי"ש. ותקנתי כ"ג. ל"ה, יה"אלוטכנה(
 קןכנון( וכו'. ועו~ן ד"ה ~'. ברכות - תום. עיין :טכן( שם. הפרדם ולקוטי רש"י מדורמח"וו
 שם.'והזקאל

 כגא. פ"ז, -רמיה, לפמוק כוונו ואויי ה'" שמי כי "וידעו ובסד"ר ובלק"ם במה"וו
 ארמי. צלשון וסנפו עברי בלשון תחלתו עיהקדיש כתבי ח' מימן השלם הלקם שבליוטכס(
 קריאתו עיקי' ה"א ביו"ד הנמתב המיוחד שהשם לפי זצ"ל שלמה ר' בשם הטעםומצאתי
 שנאמר ככתבו בארמית יקרא ובעוה"ג לעבודה המיוחד השם הוא כי הוא . וקמוץ ארמיבלשין
 רקש"י ובםדור ובמח-וו בלשון.ארמירז"* אואו מזכירין לכן אחד, .ושמו "חד ה' יהיה ההואביום

 שלבן( ט'. י"ד, זכריה שלא( פ"ו. ג', שמות ..של( לסנינו. כמו היא ובלק"ם לשוןבקיצור
 שם. הפרדם בלקופי אם כי וכו' "כשמפמיקין" תיבות עד מכאן רשדי ובמדור במח"ווליתא
 כ"א. ט"ז, ירמיה שלנ( עפי"ש.ותקנתי

. 



 ז"ל לרש"י המרדםממרשכד

 כשאמר' מיד הציבור שיענה ראוי היה וכז לעתיד. הוא ומגוג גוגמלחמת

 שמיה יהא ]אמן[ לענות ומיד דברא, בעלמא רבא שמיה ויתקדש יתגדלהחזן
 להומיף חזן של רצונו הגאולה בעניין שמתחיל מפנן אלא וכו'. טברךרבה

 ולאחר וכו'. וביומכון בחייכון ואומר דבריו )כ(]ו[טמדר הצבור. הובתבאמצע
 )וידוודע( ויתקדש יתגדל אומר אינו למד תתמה ואל הציבור. עוניןכן

 שעל לפי ונודעתי, והתקדשתי והתגדלתי סלד( -כקרא כדכת]יב[]ויתוודע[
 דברים שני וקידוש וגידול הידיעה. יהיד ומתוכם הקידוש יהיה הגירול]ידי[
 ]ו[אקדש אגדל לומר, רוצה כך שהזכירו והפסוק מתוכם. יהיה והידיעההם
 והתגדלתי קלס( אומר אחד פמוק שהרי תדע העמים. לעיני שיוודעכדי

 מגידול יבוא הידיעה אלמא ונודעתי: אומר ואין ישראל, בני לעיניוהתקדשתי
 ישראל בני לעיני והתקדשתי והתגדרתי ;לו( קרא מהאי נמי איוקידוש.
 ואינו וכו', מברד רבא שמיה יהא הקדיש במדר ;ל,( ונודעתי מזכירשאינו
 שעל מ]ינה[ ש]מע[ בקרא. כדכתיב מברך, ומקודש רבא שמוה יהאאומר
 והקידוש4 הגידול שניהם מזכיר והפסוק ויתוודע. הקידוש יבוא הגידולידי

 וכשמפמיקין ;למ( יותר. שמעתי לא שאמרנו. לטעם הגידול אחר מזכיריןוהציבור
 הנכתבבשם

 בארמ-

 ויתפאר וישתבח יתברך עברי בלשון לומ- חוןר מיד
 רקיע4ם ,' כנגד הן שבעה ;לל( ויתהדר, ויתהלל ויתעלה ויתנשאויתרומם
 כננד אמרו שמיני. שהוא ויתקלם סמ( דאמר ומאן בכבודו. הוא שוכןשגכולן
 בלשון ממיים הוא השם במעשה כשבא כך ואחר ההיות. גבי שעל]ה[רקיע
 תושבחתא שירתא ברכתא כל מן לעילא הוא בריך דקודשא שמיה ואומרארמי

 בספר דוד שאמר הודיות[ ]כל סיו"( באגדא מצינו וכן דאמירן.ונחמתא
 האחרונים, דיד דברי ואלה ;לונ( ]שנאמר נהמה, ליום אלא אמרן לאתהילים
 ותשבהות שירות דביי כל על בשבת אומרים אנו ולכה אהרון, ליוםהאמורדם

 תושבחתאי שירתא ברכתא מכל אומרים אנו ולכך משיחך[ עבדך ישי בןרוד
 ושאמר נביאים שאמרו התושבהות מכל ויותר יותר משובה אתהכלומר,
 סעד( בברכות כדאמר]ינן[ ונחמתא א]חר[ ד]בר[ סעג( נהמה, ליוםדור

 ושרפתי ב]י[תי את ש]ה[חרבתי אוי ואומרת ]ש[מנהמת קול בתשמעתי
 שעה לא אליהו לי ואמר העולם. אומות לבין בני את והגלתי היכליאת
 ולא ונוהמת, שואגת פעמים ג' ויום יום בכל אלא כן, עושה היא ]בלבד[זו
 מדרשות ולבתי כנסיות לבתי נכנסין כשיש-אל שעה[ ]שבכל אלאעוד
 ב]רוך[ הק]דוש[ שעה באותה מיד מברך, רבא שמיה יהא ]אטן[ועונין

 .,התקרשת'.. ת'בת הב'א לא ובלק.ם הוה. הפסוק מצאת. יא שלה( כ'נ, ל.ח, "יקאלשלד(
 בלק"פ ,%לד( "והתקדשתי". תיבת גם הלק"ם הביא ופה לכאן* יצרף של"ה העיה עייןשלו(
 דפום המו"ל כאן הציג ולחנם שהבאת14 זה את רק יותר שמעתי לא הכוונה ,%וףן("כםדר".
 קטן כוכב כאן הציג וואדשוי בדפוס המו"ל שיפ( לו. מובן שבלתי .קפן, כוכבווארשא
 כי למחוק, יש "ויתהלל" דתיבות ונראה ? שבעה ולא שמנה' שמפפרם מובן בלתי כילהורות
 ועיין שם, ובב"י רע"ג בשם נ"ו מימן או"ח טור ועיין שם. ובלק"ם רש"י ובםדור במח"ווליתא
 .הלקפ ובשבלי הנ"ל המפרים בכל היא כן ,2כמא( "ויתהלל". רש"י בםדור שבמ( י"ב,חגיגה
 דוד שאמר ותשבחות שירות שכל שמצינו לפי זצ"ל שלמה רבינו בשם "מצאתי הביא 8צד

 א: כ"נ, בף שמואל ~סיכמבכ( עפי"ש. ותקנתי נחמה". ליום אלא אמרן לא תיליםבפפר
 בערטיים. ג: ברכות שכמן4( נ"ו. או"ח מור עיין ונהמתא". ,ד"א המלות ליתא במח"יי,טומג(



שכה ז"ל לרש"י הפרדםמפר

 בביתו אותו )ש(מקלמין ]שבניו[ המלד אשרי ואומי, ראשו, את מנענעמ~א[
 הוא שצריך ונחמתא, תושבחתא מעשה, בשעת . עעס( בקדיש אומר כןיעל אביהם. שולחן מעל נלו הבנים -כי ]ו[אוי בניו, את הגלה האב כי ]ו[אוי)כך,

 כך שם ועל סעו( ענייתי. לאחר מצטער שהוא הזה הצער עלתנתומין
 רחמים מרת. שם על רחטיך זכור קרא, האי לענייה ממור הציבוראומר
 כריעות ה ע ב ר א ו קעץ( : זק"ל שלמה רבינו מפי שעה, באותו זוכרשהוא
 קטח( דברא בעלמא רבא שמיה ו~תקדש יתגדל : הן ]ו[אלו בקדיש,כורעין

 וכשמתחיל שמיה[, ]יהא ועונה כורע קריב ובזמן כעגלה אהת, בכריעהכרעותיה
 ויתעלה ויתנשא ויתאומם יתברך.ךישתבחויתפאר שבחות, שבע התחלתלומר

 כורע. ]הוא[ בכולם ה]וא[, ב]ריך[ דק]ודשא[ שמ"ה ויתהלל ספי(ויתהדר
 ]הן[, השתחויות יטל כריעות ]אלו[ כל כורע, ונהמתא לתושבהתאוכשפגיע
 מצאתי סנ( היא. רשות של במרומיו השלום עושה של ]ובריעה[)דכריעה(.

 וער ממזרח כי הכ"( א]חד[ בפסוק שיש שמות ד' כנגד כ-יעות ארבעאלו
 לשמי ]ומוגש[ מוקטר קכג( )מגש( מקום ובכל בנוים, שמי קככ( גדולמבואו,
 חפץ ה' קכס( צבאות, ה' אמר קכד( בגוים שמי גדול כי טהורה~מנהה
 ייאדיר: תורה ינדיל צדקולמען
 וה,גדלתי תנץ( הפסוק שם על ויתקדש ל ד ג ת י קדיש* פירוש קכו(.

 ה]וא[, ב]רוך[ הק]דוש[ של שמו לה)ת(גדל ]אדם[ יכיל והאירוהתקדשתי,
 עד שלם הכמא יהיה שיא ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[ נשבע יה, כם עליד .כי קכח( כרכתיב' הוא[ היר וודאי ]אין הוא. חמא כביכול ושלום חםשמא

 אינו יה כם אומר וכשהוא קכל( ה', שטו מצינו וכן עמלק. זכרשימהה
 אותיות, חםירין שהן הרי כם, לכטא קורא כן וכמו באותיות, שם חציאלא
 והיה שאמר מי מלפני רצון יהי כלומר ויתקדש, יתגדל מתפללים אנולכך

 להיות שמו ויתקדש עמלק זכר את וימהה האומות מביל שיגאלינוהעורם
 יתגדל אומר הוץ וכן ברא, רבא שמיה כמו רבא, . שמיהשלם.

 עולמו את ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[ שברא ]כשם[ )בשם( רבא שמיהויהקדש
 והממשלה המלכות ואן מלכותיה, וימליך כיצונו כרעותיה י"ביא " ]בעלכוזהו

 נכר קק"( לאל ועובד בתוכמ 2ר יהיה ולא ישראל, וימלוכוהו סק(קיימת

 טי,ם רש"י ובמדור במח"וו י?כהן( מעשה", "בשעת מלות הנ"ל המפרים בכל ייתאשמה(
 שלא מה מלק"פ שהבאתי במבוא ועיין למנינו. כמו ובלק"פ זצ"ל", שלמה רבינו "ממיכאן
 ממדרע"נ ונובע עמי"ש, ותקנתי ע"ב י"נ דף הפרדם בלקופי מיבא 2?כהז( לפנינו, בפרדםהובא

 ובטור גאון נהשון לרב מיוחם י"ב .מימן רש"י ומדור י' מימן מח"וו ועיין 4(, צד)ווארשוי
 שם, ב"ה ועיין הפרדם, סמר את גם והביא בו הכל דברי שהביא נ"ו טמן שם ו~ב"יאו"ח

 אחת". בכריעה זה "כל בלק"פ שכ2ךץ( כ"ח, אות ובמנהיג שם. ובהערותינוובאבודרהם
 כריעות". "חטש שב' הוא ט"ם בטדרע"ג ,?נ( שם, בלק"פ "ויתהלל" תיבת ליתאשמט(

 ד' ,?נןכ( י"א. א', מלאכי ןטנא( י"ח, מימן ירושלים דפום במדרע"ב היא וכן "ארבע"וצ"ל
 לפנינו, הקיא עפ"י תקנתי )?נג( ארבע, הוי צבאות וה' שמי דכתוב פעמים ג' כי הוישמות
 ועיין החמרון. את שם להשלים וצריך וגו' אם כי דקרא פיפא הביא לא במייע"גשנר(
 שגך( זה, פמוק הנ"ל המפרים בכל ליתא 7םןנןץ( נ"ו. מימן או"ח ובב"ח שם, המו"להערת
 שמות שנדץ( כ"ג, ל"ח, יהזקאל 2?נן( שם. עפ"י ותקנתי ע"ב, י"ג דף הפ.דם בלקוטימובא
 נלק"פ שטא( יתנרךש. "ומלכותו בלק"ם 127כ1( בטלואו, השם כתיב בלק"ם 2?נכן( טץ.1"ן,



 ז"ל לרש"י הפרדםממרשכו

 הגאולה על שהתפלל הדבר וזה הארץ* כל על למלך ה' והיה קקנ(כדכתיב
 יהא, הקהל כר ועונין _ישראל. בית יכל ובחיי)א( וביומ]י[כון בהייכוןיהיל
 על שמ*ה, עךאמרת. כמו רצון יהא כן כוחם, בכל לעלם מברך רבאשמיה
 באותו תלויה וגאולתינו שיתגדל לעלמי מברך עולמו. את בו שברא יהשם
 עמלק,. זכר שומחה עד שפירשנו כמו שלם ]י[היה לא השם כי השם,-גידול
 תתקבל וכו' ויתפאר ישתבח אמן בקרוב. שנעאל עד ימחה לא עמלקוזכה

 על ומתפללין השם שיתגדל תפילה היא זו עשו, תפילה ומה וכו'.צלותהון.
 ב-לשון אומרים למה לומר אדם ישאל ואם מלתא. תלייא בהא' כיהגאולה
 ב]רוך[ הק]דוש[ של ששמו השרת מלאכי ירגישו שלא כרי הקדישארמי
 בלשון אומ]רימ[ אנו לכך העולם. את יחרבו שמא חמרה]וא[

 ו
 קקג( ארמי,

 כן כמו אנו ]ומהפ*ין[ )ומהככין( בלבד. הקורש לשון אלא מבינין אינןכי
 אבל ידעון ושלא יבינו שלא כרי מברך רביא, שמיה זה שם ועושיןהתיבות
 כלום בכך אין יבינו שאם קודש, אומר)ימ,בלשוז שבח שהוא ויתפארישתבה
 שלא ]כדי[ ארמית בלשון נמי צלותהון תתקבל אבל זה. הוא]ש[שבח
 פירשתיי וכבר שבח, אלא עשו לא והם עשו, .,ר,פילה רמה ויאמרוירגישו
 מו רבא שלמא יהא ועוד . בארמית. שהוא על הקריש תחלת יבינושלא
 מה השרת מלא*י שלא/יבינו מעלה של בפמלייא שלום יהא כלומרשמייא,
 תפלה, מייום זהו במרומיו שלום עושה ישיאל. כל על חיים ואישאמרנו,
 בחול בין י"ח במוף מוצא את כן כמו כאן השלום על מתפללים שאנווכמו
 : יום[ ]של )שלום( בקידוש בין המיון בברכת בין במועד בין בשבתבין

 ק]דוש[ ק]דוש[ אומרים כשאנו בקדושה [ ם ] י ע נ ע נ מ [ ו נ א ] ה מ ל וקקד(
 מלך* מא*מת ומזרעזים מנענעים המפים אמות וינועו 1קד( דכתיבק]דוש[.
 טוב בין ]שמכירים -שכן כל לא אנו ונתנענעו נזדעזעו אבנים אם יחומרק5

 קריש. פירוש נשלםלרע[.
 ]צבור[ של~ה שאין מקום זצ"ל. גאון נטרונאי רב את ו ל א שקקה(

 ויש במלאכתם, מורחים שהם ]ופעמים[ שנים ויומ אחד יום סקו( זהאלא
 צבו]ר[ שלוחי שיגשו מהו זקנם, נתמלאה ולא וי"ח לי"ז שלניעונערים
 שזה ראינו כך והשיבן, )ב(]מ[תפילה. י]ת[במלו ואל חובתן ידי רבי]ם[ןיוציאו
 ישא ולא זקנם שיתמלאו עד התיבה לפני עובר אינו סקק( חכמים,שאמרו
 גברא למיהוי אפשר ואם המובח*, מן מצוה שכך זקנו, שיתמלא עד כפיואת

 ]בן[ )בין( מיבעיא לא אפשר דלא איכא אבל מינוקא. עדיף טפימעלייא
 ציבור* שליח נעשה אחד ויום י"ג ]בן[ )בין( אפי]לו[ אלא י"ז, ]בן[ )בין(יעח

 ירי אחרים מוציא אינו בדבר מחיוב שאינו כל הכלל זה ]דקאמרינןסקח(
 אבל חובתן ידי רבים מוציא שאינו מצות לכלל הניע דלא טעמאחובתן,

 שם. הפרדם בלקופי מובא )2סד4( י"ב: שבת י2כמנ( מ', י"ד, זכריה י2כמנכ("אחי"
 מימן רש"י וסדור 23, צד ומה"ור ע"א, י"א דף רע"נ סדור )2סךן( ד', ו', ישעיה*ו2כמזא(

 תשובה ובשערי פ"ד פימן ליק הנאונים מתשובות ונובע י' סימן השלם הלקם ושבלינ"ג
 ה' חיים ארהות ובם' י"ד סימן ה"א אשכול ועיין גאון(. האי רב בשם היא )ושם כ"הסימן
 אחד אלא צבור שליח "שאין הנ"ל במפרים שהיא כמו לתקן יש )2כפן( ע"ח: מימןתפלה
 כ"מ, ריה ועיין הנ"ל, מפרים עפ"ן הופפתי שכמןק( : כ"ד חולין שסן( וכו'",ופעמים



ק2כן ז"ל לרש"י הפרדםממר

 הטתפלל יאיד וששאלתם סקט( דטי[: שפיר אפשר כילא אחד ויומ י"גבן
 או עונים, כאחר עד קדיש ברוך קכ( לומר יכול בשחרית עצמו לביןבינו

 ]המנהגן היא כך עיקר. כל אומרה. אינו ]יחיד[ היא שקדושה כיוןרילמא
 ק]דוש[ לומר צריך ביראה[ ואומרים ]באימה עונין אמ,ר[ אם ]המתפללןיחיד

 כך אלא כא]חד[, כולם קדושה לומר רשות ]לו[ אין אבל ק]דוש[,ק]דוש[
 ]ואומר[ *קכ( ומדלג, וצנעימה ברורה בשפה עד[ קדושים ]בוראאומר
 ברוך.לאל

 עייל כד ]דרבנן[ דמנהגא האיי רבינו כתנ ה. ל פ ת ן י י נ עקכ"(
 דממיימו. עד דמיעכב בלחישה, דמצלו ציבורא ואשכה כנישתא לביאיני'ט
 שלוחא בהדי ואומר וגו'. תפתח שפתי ה' מתחיל דציבורא שלוחא פתחוכד

 דמי ושפיר ציבורא. בהדי קדושתא ועני בלחישא מילתא מילתארציבורא
 להתהיל יכול אם קכ3( רבנן דאמר והא הפסקה. בה דלית הכי:למיעבר
 צבור שליה בהדי מתהיל כד אבל צביר, שליה מיקמי דמתהיל היכאולגמור

יטפי-
 דמי.
 דמי ,היכי וששאלתם, סננג( תפילה. אמות.של ארבע ענייןל
 אמור להתפלל ארם שכשיעמוד תפילה. של אמות ד' בצד לישבשאמור
 לדבר ויאייה הוא. שכרנה מקום תפילה של אמות ד' בצד לישבלאחר

 סכו( כך ואהר לאחריו פמיעות ג' לפמוע צריך מתפילתו ארםיטכשנפטר
 מפני למה כך וכל התפלל. לא כאלו הוא ראוי כן עשה לא ואם. שלןם.יתן
 ונראה שכינה מקום תפילה של אמות ד' לן וקיימא עכס( השכינה.כבוד

 קייית קורא היה אמ אבל בטל. יושב וזה בתפילה עומר שזהכאפיקורם
 טותר. אחרים ברברי]ם[ מפליג ואין בתפילה עומק או ,שמע

 מיררשלמי*[ ברכרת ]13מכת"(
 המאריך 34( אומר בןיומה ]מומכום[ )מיפקום( 3( בברכו]ת[תניא

כלומר,, ד( ובדל"ת. יעקב בר אחא רב אמר ג( ושנותיו. ימיו לו מאריכיןבא]חד[
 בלא ]ח'[ )א'( ואומר בחי"ת דמאריך כמה דכל בהיות ולא ובדל"ת

 ומתהיל, כ"א מימן הנאונים בשו"ת 52 צד ה"א ראיטונימ 'טל תורתן בסמר מובא27ממט(
 לתשובות ובממתה זה. מצאתי לא רע"ג ובמדר עפי"ש. ותקנתי וכו'". וששאלתם עמרם רב"בסדר
 ן2ע( לפנינו. מפרדם משמע וקזה גאון, נטרונאי לרב מיחפו נ10 צד מיללער לר"יהגאונים
 וכו'1 דילמא" או ביראה, ואומרין באימה עונין כאהד כולם יהד עד קדויטימ "בורא שםבתרש"ר
 מובא ' )2ע1י( שמ. תרש"ר עפ"י תקנתי ואני ברוך" לא "עד תיקן ווארשוי בדפום*27ע(
 מרק- ברכותברי"ף

 ב-בלי טובא )ט)ננ( : כ"א ברכות 7ט7נבן( ז"ל. גאון האיי רבינו ע"ש ג'
 לצאת הו"ל דא"כ וצ"ע שעה( : נ"נ יומא 27עו4( ז"ל. הגאונים ביטם י"ה סימן השלםלקמ
 דב.י שהביא קכ"נ פימן או"ה ב"י ועיין אמות? נ' רק הו"ל פמועות וג' אמות ארבעהוץ
 יעיי"ש. אמות ד' הך הזכיר 5א אך הגאונים בשכםהש"ל

 ורובם לידיה. דממי פמקא ממקא ירושלמי. מנמרא ליקומים היא ואילד מכאןא(
 ברכות ובבבלי עמי"ש. ותקנתי ה"א. מ"ב, ברכות ירוש5מי ונ( הם. מקומעים מאמריםככולם
 ברכות רש"י ן*( : י"נ ברכות בבלי ג( המאריך". "כל לפנינו *בן( אומר". מומכום "תניא :י"ג



 יל לרש"י הפרדםטפויסבת
 יאלץ8 אל .הילכך אחוה. לשע )משמע הוא כי ועור מידי. ,משתמע לאדל"ת
 ובארא בשמים': בליבו יחירי - שיעשנו שיעור עה יאריך ברל"ת אלא-בחי"ת
 רצ, מ( דאמי העולם, רוחות~בארבע

 ", בחי"ין 'החטוף- שלא ובלבר אשי
 בחטף יקראנה. פן החי"ת בקרואת ימהר -לא הרל"ת אריכות בשבילכלומר
 לעשות נכון שלא האל"ף, אל וייברקינה עימרת; נשנ"א כלומ]ר[ פתח;בלא
 בלבו רמחשב שיעור . אלא מראי יותר יאריך ולא כלום) במשמעו דאיןכןן
 .'דהילרי]פ[ כל על אלהותו ולייהד להאמינו "ארץ רוחותלר'

- 

 . כרל ועל ז(

 רוחות, ובד' בגוים, -שמר מגואו-ורול ועד שמש טמזרח ח( שם ערהילדים(
 לידע הרקיעים ובארבע , י( . זרועות ומתחת ל( שם על בכולם לייחרוהתהום
 , אות צבאות' ה' י"( התם כדאמרינן אחת רשות אלא בכולם שאיןולהודיע
 צריך תזכרו ען מ של ז' יב( בכולם: הוא מלך לומר שלו בצבאהוא
 משמןה(]ע[ רלה יג( בשפה וקראנה אותזה,ואמ נשמע שתהא כדי בכחלהתיז
 כעבדים תהיו .אל ייג( ותנן תשכרו, למען אומר כאלו ונראה סןקריאתה

 : פרם לקבל מנת על הרב אתהמשמשים
 לוך בן יהושע רן בשם אכין בר יומי ר' יו(' לאחריה. ושתיםלפניה- שתים מביך ]ו[בערב לאדזריהן ואחת ]לפניה[ שהים מברך ר ח בשיי(

 אומ-
 'צדקיך: .משפטי על היללתיך ביום שבע טז( שם על הללו ברכותשבע

 צריך רואה ואינו החושך מתוך י-ישן- אדם שבלילה ולפי יח( ין*.בירושלמי
 יי( : בערב ישיאל . עמו שומר ברכות תיקנו .לפיכך מביומ, ,יותרשמירה

 חסדך בבקף להגיד כ( כרכתף[ב בערב ואמונה .אמת בבוקר יב ויצ ת מא
 לפ-כך בבק* נשמתנו ואת רוחותינו את מפקידין שאנו לפי בלילות,ואמונתך

 הרי כלומר בלילה, ואמונה אמת אומריםאנו
 רוחינו את שמור לנו נאמן אתה.

 להמליכו לעמוד לו יש מיר אליו חזרה ונשמתו משנתו כשניעור כבקרומיד
 כ"( צמוך: מי י,שראל אשריך לי שעשה הגרול בחמרו ולהגידולייחדו

 ליה וממיך וכו' פי אימ-י לרצון יהיו ככ( דכתיב, תפלה לגאולה ץ כ ת.)ו
 לתפלה גאולה תוקף שאינו ]מי[ כל אמי רכי אמר ובו' ציה ביום ה'יענך
 שמע מלך, יטל פתהי על ודפק שבא מלך של לאוהבו דומה, הואלמה
 -מקרבו ארם _בך שהפלינ, לוומצאו וינתן שאילתו מה לידע אליו ויצאוהמלך

 מצרים יציאת של וקילוסין בשבחות ומרצהו אליו הוא[ ב]רוךלהק]דוש[
 והנה בתפלתו צרב*ו מ*ד לתבוע לו .יש לו קיוב ובעורו אליו מתקרבוהוא
 לא וקולד' נעות -שפתיה רק למה על מדברת היא ה. נ ח ו כי( מפליג:הוא

 ווארשיי בדמום י( וכו'. ובלבד ד"ה .שם רש"י ר( שם. ברכות וק( וכו'. "ובדל"ת" ד"השם
 ף( כ"ז. ל"ג,. דברים כי( י"א. א', מלאכי ןץ( בממגרת. אותכם ומנרתי האלו, המלות,השמיט

 פגב, ירושלמי יבן( ל"א. ברכות ועיין, ג'. א', א', שמואל 4*י( "ךבז'". תיקן ווארשויבדמום
 וכו' בין ע"נל.ז"ה .מ"ו נרכות ותום' ברכות רי"ף ועייןה"ד:

- 
 מומור תהלים על' המכירי ילקהם

 מי' או"ח מור ועיין זצ"ל. שלמה רבינו בשם ט"ו מי' השלמ הלקט שבלי ועיין א'. אותק"ל
 ירישלמי כסן( מ"ד. פ"א ברקית יך( מ"א,מ"ד. - אבות 1יג( ערפה". ווארשוי בדמומ 4ג(ס"א.
 בהערותינו מ"ש עיין 'וץ( ה"ה. פ"א, ברכות ין( קי"ד. קי"ט, תהלים כסי( ה"ה. מ"אברכות

 'התפלות* במי: לעיל .ועיין וכוע להגיר ד"ה י"ב. ברכות תום' *פן( ערבית. תפלת מדרלאבודרהם
 ."ט, תהלינ כ:בח מ"ב. ברכות .בבל' ה"א. פ.א, בונות 'יישימ' כא( נ'. צ"נ, ת"ליככ(
 ועיין י"ב. א', א', שמואל . והקרא . ה"א. מ"ד, ברכות ירושלמ* כך( בי. כ', שם כנ(ט"ר.



שכט זיל לרש"י הפרדםפפר

 והיא כה( נעות. ווטפהיו בלבו תפלתו שתהא צריך לטתפלל מיכאןישמע
 אשר .בטקום כו( שצוה ה]וא[, ב]רוך[ טהק]דוש[ כן לעשות לטדהטמי

 לשחיטה, ]אהד[ )אחר( .טקום לטה החטאת, תשח)ת(]ט[ העולהתשח)ת(]ט[
 היה ואם חטא, על באה והחטאת נדבה, באה שעולה הבריות כבודמפני

 הכל ידעו טיד החטגת, את שם לשהוט ]בעזרה[ )לעזרה( מי]ו[חד)ה(ממום
 שנשחט עכשיו אבל זה של ]פניו[ טלבינים והיו זו היאשהטאת
 של בהטאו יודעים יאינם עולה, שהיא העם כמבורין העולה, במקוםהחטאת

 אף הבריותז כבוד ער הם ה]וא[ ב]רוך[ שהק]דוש[ כיוו חנה אמרהזה,
 'כו( אדם יתוודה אם ואז בלחש, תפ*לתינו כל ולהתפלל להים צריכיןאנו

 ר מ א כז( : שבליבו מה יורע אדמ שאין מתבייש, אינו צרכיו ישאל אותפלהו
 ]להתפלל[. הכנמת בבית מקום לו.. לייחר אדם צריך חייא בי תנחוםר'

 שם ]השתהוה אשר הראש עד בא דוד ויהי כח( רכתיב מילי הנימנא
 כך י פ ל ו כל( ]לאלהים[, שם ישתחוה אשר[ אלא באן כתיב איןלאלהים
 לאחורין הולה תפלתו ]ולאהר תפ*לתי, קודם פמיעוה שלש לפניומפמ*ע

 צריך כלומר רגלים, שלש ה4י ישרה, רנל ו-נליהם . 5( דכת*ב פמיעות[נ'
 ישרה תהא ישרה כ]ך[ וא]חר[ תפ*לה קודם פמיעוה ג' עד לפניולהפמיע
 עשו 35( כשתתפללו לפניו, ובואו מנהה שאו 5"( אומי הוא וכןונכונה,

 ומפמיע ממהר לפניו מגיע וכשהוא המלך לפני דורון יטמביא כאדםעצמ]י[בם
 לפניו, פמיעותהשלש.

 ואח-

 מנן בברכת קודש בהררת לה' השתחוו כה
 רגליהם וכף 5ג( דכתיב מניין תפלתו אהר של פם*עות ושלש ומוף,חהלה
 טלכי ע5ד( ,א]חר[ ד]בר[ 5ד( תפילתי. לאהר ויהיו שלש, הרי ענל רג4ככף

 כננד פרמ]א[ות וכמהג' בהזירה. ידודין בהליכה ידודין ירודון. ידודוןצבאות
 ל ל פ ת מ ה 5ס( בחזירה: וג' בהליכה פסיעוה ג' עויטין אנו וכננדן *שרא4מהנה
 זו אצל זו 5ו( רגליו יטיכווןצריך

 שנאמ-

 שתי 5ק( ישרה. רגל ורגליהם *5ו(
 תטוש ואל אביך מומר בני שמע *5(( ישרה, וזהו רגל, כאהד נראיןרגרים
 -ע]ל[ וא]ף[ הטוב, כמנהנ לעשוה עליך זה כל 'והנון לך נאה אמר,תורת
 צאי 5ח( כתיב וקרא קרמונינו. הראשונים מנהנ ש]כן[ וכ]ל[ דאממכתאג]ב[
 בהנם בהם נהגו לא המנהגות אלו בכל נרי"ותיך,. את ורע* הצאן בעקבילה
 קורין מה י נ פ מ "5מ( ושטאל: ימין תמור ואל טוב מנהג ,טהוא שראואלא

 ה"3 פ"ח יבקות וירישלמי וכו' תיקנו מה ממנ' ל"ב: סומה עיין כדץ( ל"א, ברכ:תבבלי
 ומובא וכו' הנהיים כל פסוק קהלת ומררש פ"י ובויק"ר פ"ה רבה ומדריט יטם, סדמהומהריט"א
 *טנך( י"הי ו', ויקרא כ2ך( עפי"יט, ותקנתי כ"ג. סימן רש"י ובמדור י"מ, מימן 14 צדבמה"וו
 ר"ב. ט"ו, ב', שמואל כנוץ( עמי"'ט, ותקנתי ה"ד, מ"ד, ברכות ירייטלמי כ2ד( "בהפלהו",צ"ל
 ז'. א', יהזקאל -ץ( עפי"ש. ותקנתי 15. צד ובמה"וו כ"מ, ט'מן ריט"י בסדור הונאכמ(
 לפנינג כמו היא ובמח"וו מעות, והיא תעשו", "לא רש"י בסדיר יןב2( כ"מ* מ"ז, ד-"אלא(
 יטלמה רבינו בשם כ'1 סימן השלם לקמ ב,טבלי אף מכאן הובא לר( '"ם* יהיקאל.לנ'
 מסוק קה"ר לשלמה. היה כרם פסוק מ"ה הזית ז', אות ס"ה מזמור תהלים ממדרש נובעוהיא
 סדרע"ג לדץ( ו"ב, ס"ה, תהלים *ך4ו4( י"ד, בהערה רש"ב הוצאת תהלים מדויט ועיין וכו'שבתי
 שמי בגמרא רש"י לשון לן( : י' מברכות ונובע 15 צד ומה"וו כ"ה סימן רש"י ובסדור 7צד

 שיר לוץ( ח'. א', משלי *לן( ה"א, פ"א, ברכות ירושלמי עחן לן( ז', א', יהזקאל'לן(
 ה"ח, מ"א, ברכות ירייטלמי *לוץ( ה'. א',.היטירים



 ז"ל לרש"י הפרדםמפרשל

 לל( בהם. כלולין הדיברות שעשרת מפני לוי ר' אמר הללו, פרשיותשרזי
 אחדי ה' לוכ( לך, יהיה לא מ"( אלהינו. ה' ישראל שמע ת( ה',אנכי
 בשמיה מישתבע לא למלכא דרהים מאן הי. את יאהגת מג( תשא, לא'לונ(

 מצות. זו אומר ר' תזכרו. למען ונה( השבת, יום את זכור וכד(ומשקי.
 פמוק שבת מצות אלעזר ר' מו(,אמ]-[ המצות. כל כנגד שקולה _שהיאשבת
 המצות. כל כנגד שקולה שהיא להודיעך וגו' קדשך שבת ואת *לנו(מלה
 ואבדתם כ( תרצה, לא מע( ימיכם. ירבו למען ונה( ונו' אביך את כבד)וע(

 לוי ר' אמר תתורו. ולא נכ( תנא~1 לא נ"( מתקטיל. דקטיר מאןמהרה.
 דנניך, ואמפה כד( תגנוב, לא כג( אינון רעביר]ה[ מרמורי תרי ועינאליבא
 אלהיכם ה' אני :ו( שקר עד ברעה תענה לא נמ( חבירך. של ולאשלך

 על העדותה אם ה]וא[ ב]רוך[ הק]דוש[ אמר אמת. אלהים וה' נע(וכת]יב[
 וארץ.. שמים בראתי שלא עלי העדתה כאלו עליף אני מעלה שקרהבירה
 חבירר* של ביתו ולא ביתך. מזוזות על וכתבת]ם[ . כל( וגו'. תהמוד לאכמ(
 : המצות כל קדושת היא זו קדושים, ]והייתם[ )וייהתם(ק(

 בירושלמי קכ( בכלאים אמור אין בפ1 כלאים בממכ' ר' ר מ אק"(
 דאיהו מיניי, לעיל . ליה מותיב אנא להכא גלותא ריש הונא רב מליקאי

 בפיק ובכתובות מנקבתא. ואנא דוכרה מן ראיהו מבנימין ואנאמיהודה
 שמעא בן מנתן חייא ור' אביטל בן משמטיה דאתי ]רבי[ גרמינן קג(אע"פ
 מדור דאתא . רבי גרמינן, קד( יוצאה בהמה במה בפרק ובשבת דוד.אחי
 ומהוקק מיהודה שבט ימור לא נרמינן קה( ובמנהד-ין דאבוה. בזכותאמהפך
 גרמינ דהכי ר'. של ,קינו היה והלל הלל, של בניו בני אלו רנליומבין
 שעשו ממה חוץ עבד אנא נש בר לי דאמר טה כל קן( בירושלמי"תם'
 ]ומנוניה[. )ומכוניה( ]מנשיאותיה[ נרמין ]רשרון[ )דשדון( לזקני. כתירהזקני

 יוחסין מגילת לוי ר' . אמר גרמינן קע( אחרו7 בפרק בייושלמיובתעניות
 מיהודה: ]שבט[ )שבה( ימור דלא בקרא קמ( רבא בבראשית נמי. הכיוהם' אביטל* בן שפטיה מבני חייא ר' דוד מן הלל בה כת]וב[ והיה בירושליםמצאו

 שליח עם שודחה*ן הכל שאול בן חלפתא ר' תנא מ'י ל רוש יקל(

 שמות *כה:נ( ד'י ו', דברים כמ:נ( נ'. כ', ,טמות כמא( ד'. ו', יברים כה( ב'. כ', שמותלכן(
 'ד"וו בירושלמי כמך( מ'. מ"ו, במדבר כהדץ( ה'. ל', שמות 3מר( ה'. ו', דברים כמנ( ז'.כ',

 יבאבודרהם י"ב: ברכות רי"ה ובתום' ל' מימן ק"ש הל' או"ז ועיין מגנצא. בדמום אלא כןליתא
 *כןן( ה"ה. מץ, ושבת ה"ט. מ"ג, נדרים ירושלמי ועיין שם. בהערותינו והארכנו שחריתםגר
 דברים נ( י"ג. כ', שמות כ~ט( כ"א. י"א, דברים כמדץ( י"ב. כ', שמות כהן( לד. מ',נהמיה
 י"א,. דברים נן*( י"ג. כ', שמות ננ( ל"מ. ט"ז, במדבר נבנ( י"ג. כ', שמות נא( י"ז.י"א,
 נכפ( י"ז. כ', שמות נוץ( י'. י', ירמיה נז( מ"א. מ"ו, במדבר נן( י"ד. כ', שמות נףץ(י"ד!

 בדמום המו"ל כפ%4( למנינו. בירושלמי ליתא האהרונות תיבות שבע כם( י"מ. י"א,דברים
 מיהודהש- "שבמ סיבות שאחר )ר"ל כוכב במי' שנרשם מקום עי הזה המאמר כי כתבווארשוי
 והאמת. וצ"ע. דבר איזה שתהמר לא אם לכאה שייך לא קמן(. כוכב ווארשוי בדפום שםהציג
 הץ. פ"מ, כלאים ירושלמי כפננ( במקומם. ישלא ו"דרש ובבלי ירושלמי מאמרי הוא כיאתו
 ירושלמי מן( י'. מ"מ, בראשית והקרא ה'. מנהדרין עפןץ( נ"ו. שבת כפך( : מ"ב כתובותמב(
 .צ"ה פרשה רבה בראשית כןדץ( ה"ב. פ"ד, . תענית כפן( שם. עמ"י ותקנתי ה"ג: פ"מ,כלאים
 קמוע. והמאמר ה"ה. פ"א, ברכות ירושלמי כ~כן( ח'1מימן



שלא ו"ל לרש"י הפרדםסמר

 מ,רים סט' ר' בשם ],גוי[ במודים. ובלבה אוטר זעירא ר' בה,דייה.הציבור
 העולמים ח' העולמימ צוי התושבחות אלוה הבריות כל אדון לךאנחנו
 וקירבתנו ומייעתנו וזיכיתנו וקייטתנו שההייתנו המחים מחייה בראשיתיוצר

 דמוטד. בגמר]א[ גרמינן ההודאות* אל י' א]תה[ בנרוך[ לשמך.להודו]ת[
 אמר]ים[ז דהכי ואמיק אומרנים[. העם טה מודים אומר ציבור שהשליה בזמןכ(

 ברכות בראשי]ת[ יוצר יוצרינו בשר כל ואלהי אלהינו ה' לך אנחנומודים
 ותקיימינו תחיינו כן וקיימתנו שהחייתנו על נצח הגדול לשמךוהוראות
 ולעשות חוקיך לשמור קדשך להצרו]ת[ גליות*נו ותאמוף ותקבצינוותהונינו
 מנהגא זצ"ל גאון האיי רבינו בתב כ"( : לך מורים שאנו עלרצונך
 מעכב בלחישא דמצלו ציבורא ואשכה כנישתא בבי איניש עייל' כדדרבנן
 ואומר וגו' תפתח שפתי ה' מתחיל ציבורא שליחא פתח וכד דממיימיעד

 שפיר ציבורא בהדי קדושתא ועני בלח"שא במילתא מילרזא שליהאבהדי
 להתחיל יכול אם רבנן דאמור והא הפמקה.' בה דלית הכי למיעבדדמי

 שפיר שליחא בהדי מתהיל אי אבל צ]בור[ ש]ליח[ קמ" רמתחיל היכאולגמור
 ואם חובתו. , ירי יצא לא לכן קודם ש]מע[ ק]רית[ המור]א[ י תנ כ3(דמי:
 בבנית[ אןתה קורין אין יודן י' כג( אמר הנ]נמת.[ בב]ית[ אותה קורין למהכן

 דברים מתוך בתפלה לעמוד כדי אלא חובתן ידי לצאת בשבילה]כנמת[
 הדא, . מן נישמיע קרא, לא מפק שמע קריית קרא ק פ ם כד( : תורהשל

 הובתוי ידי יצא לא הכוכבים, צאת קודם דהיינו פי]רש[ לכן, הודםהקורא
 לקיו]ת[; צריך ותאמר השמשו]ת[* בין דהיינו הוא, ספק לא לכןוקודם
 צאת לדבר מימן כמ( לקיות: צריך קרא לא מפק קרא מפק אמרההדא

 כוכבים וכמה וכו'* לדבר זבר לדבר ראייה שאין פ]י[ ע]ל[ א]"[הכוכבים
 לילה. נ' םפק שנים ודאי יום א]חד[ כוכב ר' כו( אמר לילה, ויהיהיצאו
 כוכבים מיעוט כח( הכוכבים צאת עד השהר מעלות כן( והכת]י[ב ספקשנים
 יום וראי א]הד[ כוכב אומר פזי בן יהודה ר' כי( מתהשבי: לא קרמה'ב'.
 ס(. מפק. ליה ו"ית לילה.ב'

 במעלות תעלה לא ס"( לכוכב: כוכב בין אלא
 וער השהר שמעלות ן י י נ מ ו ס3( גודל* בצד עקב מהלכין שהיו מזבהי,על

 דהיינו לחבירת]ה[, מידמיא מילא וכמו, סג( כמו, טילין ד' מ,רחשיאיר
 פי, אטרי לרצון יהיו סמ( לתפלה, לנאולה ף כ ת מד( עלה. השהרובטו
 מבית בניו שבאו שה מע סז( ציה. ביום ה' יענך סו( בתריה כת]י[במה

 ר' והא כוותיה. עובדיה ועבד רבנן על פליג נמליאל[ ]ורבן וכו'המשתה
 עביר ולא ארבנן פליג מאי. ור' עובדא. כוותיה עביד ולא )א(רבנן ]על[ פלינשטעון

 נשנה כבר גכא( מודים(. בנוםה הול תמלת מדר לאבודרהם בבוארנו )ועיין מ'1 סוטהע(
 ירושרמי עבבב( שמ. בהערותינו ועיין המעכם עוד ונכמל התמלות מירש במוף לעיל הוההמאמר
 שס. זנןק( ה"א. מ"א, ברכות ירושלמי עך8( יומי", "רבי לפנינו ירו' קגב( ה"א. מ"א,ברכות
 לפנינו ירו' עה( פ"ו. ד', נחמי' ען( מפא". בר' אבא ר' בשם מנחם "ר' למנינו ירו'ען(

 יהודה , ר' בשם דרומנא יעקב "ר' ולמנינו שם. ירושלמי עט( ב'". כוכבים מיעוט "אלאבטעות
 שמות והקרא שם* ירושלמי נ8א( לכוכב". כוכב בין ספק ליה "אית לפנינו ירו' פ8( מוי".בן
 כוכב כאן הצינ ווארשוי בדמום )והמו"ל כ"נ. י"ט, בראשית פג( שם. ירושלמי נ4~כ( כ"ג.כ',
 ברכות ירושלמי מ4ר( הענין. כוונת בירושלמי לעיין הש ולא לו. מובן שבלתי לאמורקטן
 ה"ב. מ"א, ברכות ירושלמי פ4ן( ב'. כ', .שם- פן( פ"ו. י"ט, תהלים כ4ון( ה"א. מוףמ"א
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 סמ( שטרפו בזמן אימתי בשברע, לחולה אלנתית מכין דתני כוותיה.עובדא
 ר'. אמר תני אמור. ש]בת[ מע]רב[ טרש לא ]אם[ אבל ש]בת[מע]רב[

 לחולה למוך ושמן יין לטרוף מאיר ר' היה מתיר אלעזר[ ]בן פל(שמעון
 מבטל ר' לו ואמר]נו[ היניחנו. ולא ?ד לו לעשות ובקשנו הלה וכברבשבתי
 מלאני לא כד א*מר שהייתי פ]י[ ע]ל[ א]ח[ 5( לנו אמר בחייך* דבריךאהה
 כוותיה. עובדא עביד ולא ארבנן פלכג עקיבא ור' חב*רי. דברי על לעבורלב

 עק*בא ר' מתים מב' עצמות רובע בפ]רק[, ]באהלות[ )בהאולות( 5"(כדתני
 ]טכפר עצמות מליאה קופה שהביאו מעשה ותני מטהריו. והכמיםמטמא
 הרופאים כל ]ונכנמו הרופא תודומום 35( ונכנם בלור[ הבנמת באויר והניהוהוטבי
 ממת גלגולת ]ולא אהר ממת שיירה ?אן א*ן הרופא[ ]תודומום ואמרעמו[
 כאן ויש הואיל לו אמרואחד[.

 מטהריי
 המני*ן, על נעמור מטמאין[ ?אן ]ויש

 טהור. וטיהרת מטמא והיית)י( היאיל לו אמר]ו[ וטיהי. עקיבא מר'והתחיל]ו[
 5ג( הטפיהים כל אומר שמעון י' המן כרתני ובו' רבנן על פלינ שמעוןור'

 שמעון ר' אמורין. המפיחים כל אומרים וחכמ*ם כרוב, ממפיחי חוץאמורין
 5ה( שביעית, של מפהים- מלקט חד המא ]ב[שמיטה עבר הוה 5ל( יוח]א[יבן

 ואיז ליה אמר ימתיר, שאתה הוא את ולא ליה אמר אמיר, ולית -ליהאמר
 )הית ו?ן נחש, ישכנו נדה ופורץ 15( עליה קרא עלי, וחלוק*ן אומרייהבריי
 לקיים יכולים היו תמן ]ונו'[ כוות-ה ועביד ארבנן פל"נ גמליאל ורבןליה.
 לקיים יכולין היו ולא חצות עבר כבר הכא ]ברם לו( )ואין 5ק( חכמיםדברי
 שבהי ללבו ת?לת ן. י ב 5ה( כוותי', עובדא עביד רוז[ אמר חכמיםרברי
 אליעיר דר' טעטיה ומה לו. הממוך מן אותו וראיתם 5מ( לרבנן, טעמומה

 אותו[ וראיתם ~ומרים ]אה-ים הצבעים. בין ניכי שיהא ]כדי[ אותו.וראיתם
 ברגיל אי ק"ימין, אנו מה ]ומכירו[* אמורנ ד' ברהוק הבירו את שיראהכדי

 לא לגביה קרי]ב[ אפי]לו[ רגיל בשא*נו אם ליה, הבים כטה- ברחוקאפי]לו[
 ליה דאזיל ]כה[הוא רנילי ושאינו ברניל קיימי]ן[ אנו בן אלא ליה,חכי]ם[
 לתפרד, מפמיקין ואין שמע לקריית ן י ק י פס מ ק( לקיצ'ן: ואזילבאכמניא

 ר' אמר תורהי דבר אינה תפלה תררה דבר שמע קריית יוחנן ר'אמר
 אין תפלה קבוע זמנה שמע קרייתאבא

 קריית יומי ר' אמר קבוע. זמנה.
 שתים מברך ר. ה ש ב ק"( : כוונה צריכה תפילה כוונה צריבה אינהשמע
 ר י מ פ ה א ל ו ק3( : היללתיך ביום שבע שם על אומר יום. ר' גכו'לפניה
 קג( אמר תורה. -מדברי יות* הביבה בעונתה הא בתורה, קורא שהואכארם

 שב( קל"ד. שבת בבלי ע"ן ם4סן( שבת", מערב ושמן ביין שטופו "בימן ימניני ייו'פח(
 הוא מקום המראה שבא( עצמי". על אני מחמיר לאחרים מיקל שאני "אעפ"י למנינוירו'
 ותודרום "תודרום". למנינו ירו' נבבן( שם. ובתומפתא מ"ו, פ"ב, אהל.ת ועיין המרדם.מבעל
 שביעית וע"ן "מותרין", למנינו ירו' ~בנ( מם"א. בר"ה הנזכר הרומא טוביה אולי הואהרופא
 עובדא". "עבד לפנינו ירו' (בך( אסורין, הגירמא שם שמפורש י' נ"א פמחים ובבלי מ"אפ"מ

 אני. ד"ה שמ ובתום' נ"א: בפמהים ר"ה ועיין המרדמ, כני' ה"א מ"ם שביעיתובירושלמי
 למנינו. ירושלמי עם"י תקנתי 4בן( ה'. י', קהלת (בן( יעי"ש* משונה הגי' למנייי ייו'צה(
 ה"ה. מ"א, ברכות ירושלמי (בדץ( כוותיה", עובדא עביד לא לא- "ואין הגיה ווארשויובדפום
 לעיל הובא וכבר ה"ה,. מ"א, ברכות ירושלמי קא( שם* ירושלמי ק( ל"ם* ט"ו, במדבר(בט(
 "רבי לפנינו ירו' מנ( יעיי"ש, קטוע מאמר והיא ה"ה, מ"א ברכות ירושלמי קב("עיי"שי
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 היא, כמשנה בעונתה הא בתורה, קורא שהוא כאדם אלא תנינן לארב
 ברם  פוהח  הברכות כל קד( מידה: ואינה מידה במקרא העומקשכל

 פותהין. אין ותפלה שמע קרית כגון להבירתה סמוך ברכה היתה ואםבכרוךן

 יוחנן ר' דאמר הוא, שנייא גאולה. הרי יימיה ר' ]התיב[ )כתב(בברוך*
 ליה אמר סופא, והא אלעזר רבי התיב יצא. הכנמת בבית שמעה אםהלל
 שאם היא שנייה נברך, והרי דרהיבון לשעבר. ואחת להבא אחת הנה,שתים
 הרי קשיא. הכל. את הזן הרי נברך. אומרים אין ואוכלין יושבין שניםהיו

 היא, שניא והמטיב,הטוב
 דאמ-

 נקבעה לקבורה ביתר הרוגי משניתנו הונא רב
 קדושה היי לקבורה* שניתנו והמטיב הסריחו שלא הטוב והממיב,הטוב
 יומר שאינו היום עליו וקדש יום מבעוד ושותה יושב היה שאם הואשניא
 אמך הוא( כך ברבות של מיפום מניין ר' אטר סופא. והא ה]גפן[. פ]רי[ב]ורא[

 יפוחה ארוך מטבע בברוך, הותם ואינו בברוך פותה קצר מטבע .יהודהרן
 חותמיהן, אחר ת ו כ י ב ה ל כ קס( בב-וך. והותם. בברוך והותםבברוך
 דאיתמר מכיון יומי ר' קומי אלעזר בר' יצחק ר' התיב פמוק. ברכהואין
 דסבור טליא הלין_ הכמו ר' אמר פמוק. ברכה ו]י[אמ]רו[ קו( חותמיהןאחר
 של ]את[ והזכ,ר ושכה בשהרית ]עומד[ היה, שאם חותמיהן אחרמהו

 אחר ק(( הברכות כל אחא ר' אמר יצא. שהרית בשל והתם והזרערבית
 ברכה משום בו אין ציון, יושבת ורוני צהלי קמ( דאמר]ו[ ואיליןחוהמיהן,
 קי( ט]עם[ מ]ה[ אותו. מהזירין בארץ תורה הןכיר לא אם קל( :פמוק
 ה מ קי"( ותורותיו: הקיו ייטמרו בעבור מה, מפני גוים, ארצות להםויתן
 הראהבזן רבי אמר שמע. אם לוהיה שמע דהיינו שני, לפרק הראשו' פרקבין

 לטפרע א ר ו ק ה קי3( למעשה. השני לתלמוד הראשון לציבור, השניליחיד
 א" תני יהו. בהווייתן והיו קיג( אומר יונה רבי יצא.לא

 ובקריאה בהלל
 דבתיב, בגין הלל, אלא כת]י[ב, בכתבם קיל( מנילה, מקרא ניהאמגילד.
 אבא קל(( ר' אמר מינה, שמעת מה מבואו. ועד שמש ממלרח כיקיו(
 לדורות לנו לא קיח( לשעבר. וגו' בצאת קיז( הסדר, על אטורה היאאת

 נונ לימות חג אסרו קכ( המשיח. לימות ה' ישמע כי אהבתי קיל(הללו,
 לעתיד .שהוא ר ב ד ל כ קכ3( : לבוא לעתיד ואודך אתה אלי קכ"(ו"גוג.
 ומתניתא בהודאה. ]אומרה לשעבר שהוא דבר וכל בעבודה אומרולבוא
 בראש ה מ ל ו קכג( : לבוא לעתיד וצועק לשעבר[ הודאה ונותןאמרה,

 הזית-
 כל י נ ת קכד( מרובה: שטורחתן טפני מימון ור' אבא ר' התאינה,ובראש
 חכם- תלמיד עושה, יהיד עצמו לעשות הרוצה כל צער של שהוארבר
 את ליטול הרוצה כל לא לשבח שהוא דבר וכל ברכה. עליו ותבואעושה
 אלא עושה, חכם תלמיד עושה, יחיד לעשות הרוצה כל ולא יטולהשם
 אומרין .אין לפנ,נן ירו' קו( שפ. .י-שלטי קה( ה.ה. פ.א, ברכות .רהטלמ' כך( טר'..אבא
 פ"א, ירושלמי כ:כם( ו'. י"ב, ישעיה שףץ( חתומיהן". "כעץ לפנינו יר' כ:ן( פסוק".ברכה
 מ"ב ברכות ירושלמי מי:כ( ה"א. פ"ב, ברכות יוושלמי קיא( מ"ד. ק"ה, תהלים קי(ה"ט.
 וי, ו', דברים והקרא סבאיע נחמן תנא אימר יוסי ר' אדא נחמןבר רב "תנא מומף ימנינו ירו' קיג(ה"ד.
 א', קי"ד, תהלים כה*ן( "אבין". לפנינו ירו' מכטן( ג'. קי"ג, תהיים קפין( כ"ז. ט', אסתרקידש(
 כ"ח, קי"ח, שם קכנא( כ"ז. קי"ח, שם קכנ( א'* קט"ז, שם קימי( א'. קט"ו' שםכזידז(
 ירו' מכנ( "לשעבר". עד מ"ליטעבר" שנשמם עפי"ש. ותקנתי ה"ג. פיד, ייישלמיקכבנ(
 ה"ט. פ"ב, שם מכך( ה"ה. מ"בברכות



 ז"ל לרש"י המודםמפושלר

 וכו' לפגיו טוטל שמתו מי קכס( הציבר: על פרנס אותו מינו כןאם
 ר' וכו' תפילין נותן אינו השני וביום הא' ביום שמחות, בממכת קכו(תני'

 מי למימר צריכא הפילין, נותן אינו היטני וביום הראשון ביום אומריהושע
 ]כתיב[ אבא ר' ר מ א קכן( : הא תנא הא דהנא בגין אלא לפניו, מוטלשמתו
 ]ש[אתה ימים .חייךן ימי כל מצרים מארק צאתך יום את תזכור למעזלכמ(
 י נ ת קכל( : )כ(]ב[מתים בהם עומק שאתד ימים ולא בחיים, בהםעומק
 אחת שעה הקרימו כן אם אלא 'טמע, לקריית סמוך המת את מוצראיןאין
 וחזרו המת[ ]את קברו תני והא ויתפללו. שיקראו כדי אחת שעה איחרואו
 ם י ש נ קל"( שעה: בה ולית בה, דאית מברין קל( דהוון בהלין תיפתרוכו'

 וענרים בנותיכם[, את ולא בניכם את במכם, את אותם ולמדתם קל3(]טניין,
 אלא לו שאין מי אחד, ה' אלהינו ה' ישראל שמע קלג( שנאמר[]מנייןן
 תהיה למען קלד( מניין, קטנים אהר. אדוז 'לו שיש עבר יצא אהרארון
 שיהא כרי בתפילה, וחייבים בה. תאב קלס( שהוא כשעה בפיך ה'הורת
 על ובתבתם קלו( כת]יב[ במזוזהן עצמו. על -חמים מבקש ואהר אחרכל

 וברכת ישבעת ואכלת קלז( דכתיב המזון בברכת ]ביתך[. )בתיך(טזויות
 הא הובת*ן ידי הרבים את מוציא אינו פטור שאדם מצותן ל כ קלמ(וגו':
 בברכת שנייא אלעיר קלט( רבי אמר שיצאסוצי]א[. פ]י[ ע]ל[ א]ף[ הייבאם

 יברך: הוא שאכל מי וביכה, ושבעת ואכלת קלנ( ]ב"[ דכתיבומזון
 מן ' בהרא אכלין יתבי]ן[ הוו יצהק רב בר שמיאל ור' ייאשא מ ר'קלו"(
 אמר בצלייה. יצחק בר שמואל רבי וקם רצלותה עונה אתה כנישתא,אלין
 הזקיה ~[תני מפמיקין. אין התחילו אם ר'[ אלפן כן ]לא מייאשא ר'5(ה
 יהא יומי ר' ר מ א קן:3( הדיוט: נקרא ועושהו בדבר פמור שהוא מיכל

 יאת על קננג( רכתיב מעמא, ומאי החמה. דמרומי ער .המתפללים עםהלקי
 ןוט. של מיצויו[ לעת מצוא, לעת ]מהו מצוא לעת אליך חסיר כליתפלל
 מיחלפא וגו' תפילה תרבו כי .גם לוי רבי אמר ה.. לנעיל מנייןקננד(

 שפתים ורבר לוי ר' בשם יהודה רבי קלכס( אמר תמן לוי רר'שיטתיה
 שממאל של ימיו נתקצרו קלנו( בתפלה שריבת ידי על הנה למהמול,אך

 עעה נן אלא לוי של עולמו אין והלא עולם, עד שם וישב קמן(ש]נ[אמר
 הכין, אטר קכ( שגמלתו. שתים יומי קננל( ר' אמר נ"ב, רידיה וחייהקתה(

 ה"א. ו', במרק שם והוא המרדם מבעל היא מקום המואה לכו( ה"א. מ"ג, שםמכה(
 נ'. ט"ז. דברים פכדץ( שם. ירושלמי כהכנן( יעיי"ש. הברייתא. ושיעוי קצרו המרדםוהמעתיקי
 קל( ה,ב. מ"3, ביכות ייישלמיקכסו(

 ירו-

 ענה". ביה ולית ענה, ביה דאית "סברין לפנינו
 רעבדים "נשים תיקן וורשוי דמום ובמרדם עמי"ש. ותקנתי ה"ג. פ"ג, ביכית ייישלמיקלא(
 שמות ,מלן4( ד'. ו', שם 3הלג( י"ט. י"א, דברים כהל:כ( וכו'". שטע דכתיב ק"ש קוריןאין

 י: ח', שם 3הלן( ט'. ו', דברים מלן( בה'. תדיר "שהוא למנינו ייו' קלה( ט'. י"ג,.
 ה'. ל"ב, תהלים *3הנ~ג( חנינא". בן יוסי "ר' ושם ה"א. מ"ד, שם הכמבן( ה"מ. מ"ב,ב"כות ייישלמי "מא( יל ח" יביים 3המ( "יייא"ל לפניני ייו' מלט( שם' ייישלמיקלה(
 דמכנין יהושע ר' ממי ררב בריה אבא ר' עאמר למנינו ירו' מבמה( שמי יירשלמיקמד(
 ירף מכהדץ( כ"ב. א', א', שמהשל כהכמן( בימיו". "קצרה לפנינו ירו' מכמך( לוי". ר'בשם
 אמר עוהא למנינו ירו' הנ( בון". רב בי יוסי "ר' למנינו ירו' מכמסש( וכו'". ליה "והווייןלמנינו
 אמרה". איהכין



וטלה ז"ל לרש"י הפרדםממר

 כאלו ביתו בתוך המתפלל יוחנן ר' אמר קכ"( לציבוי: כאן ליחידכאן
 יוחנן ר' קכנ( אמי תמן יוחנן, דר' שיטתידה מיהלפא ברזל* של הומהמקיפו
 לציבוי כאן הכי, אומר וכאן לתפלה מיוהד שהוא במקום ?התפלל אדםצריך
 תורה מה למצוה, תורה דהקיש והמצוה, והתורה האבן לוהורע את לךנאתנה אלעזי קכד( ר' אמר ברכה. טעונות דהמצות שבל ין י נ מ קכג( :' ליהיךוכאן
 כי קכו( דכתיב מנייןן ה ר ו ת ו קכה( : ברכה טעונה מצוה אף בלכהטעונה
 מזון אם וחומר. מקל ילאהריה ו~פניה, ה-י לאלהינו. נודל הבו אקרא ה'שם

 ושבעת ואכלת קנ(( דבתיב נ~אהריו, ברבה טעון לפניי ברכה טעון.שאינו
 טעונה דהמצוה אף התם. דמפרש וכו'. לפניה ברכה שטעונה תורהוברגת,
 מברך אינו יין מריחין כולו מונמך[ יין, ]ובין מ]ו[נמי בין ה מ קנה(_ברכה:
 איתמר והכא להלק רשאין א*נן י מ ת י א א כ ה קכע( : טועם שהוא מי .אלא
 ואי )ל(בתהילה זהו אי במיף. כאן בתהלה כאן יטמואל אמ4 לזמן.ה*יבין
 קק(. : ]וגו'[ במוף..זהו

 התיבון הכלל* מן עצמו מוצ"א איני אמר ל א ו מ *ט
 דהוא מכיון . אבין ר' אמר הכלל. מן עצמו ]את[ מוציא בתורה הקוראה-י
 הגדול "אל קקכ( אמ4 ל יא דנ קק"( עצמו: את וכולל הוזר המברךאומר
 אמר ולמה נבורתו[ הוא היכן בקולרין מטורין ]בניו הניבור, אמר ולאוהנורא

 ירמיה האש. בכבשן שעשדה בנו-אות נורא[, לקרות נאה ]לזה]דה[נורא,
 בבית אלא נורא שאין ]ה[נורא, אמר ולא הגיבור, הנדול האל קקג(אמר

 כאה לזה הגיבור, אמר ולא ממקדיטיך* אלהים נורא קקד( כדאמרהמקדש.
 לתת רשות לו יש ודכט ובשר ושורזק. הבית בחרבן שרואה גבור[]לקרות
 ואין אמיתי שאלהיהם הנביאים יודעין יצהק ר' אמר הלו~ו. לרבריקיצבה
 פגמו טעמו מ]ינה[ וש]מען. ]וגו'[ עליו מברבין אין פגוכם כום קקה( לו:מחניפין
 את מכבדין ]אומרים[ שמאי בירז קקו( שיעור. בו שיהא צריך מ]ינה[וש]מע[
 שאינו פרקים של בשולחן או קק(( שייש של בשולחן מתניתין וכו'הבית
 4' אמר ברכה. אינה מלכורץ עימה שאין ה רכ ב ל כ קקח( טומאה:מקבל

 המלך. אלהי ארוממך קקל( טעמ]א[ אמצא אניהנחומא
 מירושלמי. בר-ות ממכתנשלמו

 פרשיות[* ]מדר"(
 התורה. קר'את מסורת 3( מוובים. 'מ'בם של הקי'אותאילו

 יוהנן"* ר' בשם חייא ר' אמר אבא "ר' לפנינו ירי' קנב( ה"א. פ"ה' ביכית ירישלמילנא(
 רבי בשם כהנא בר ~ובא רבי תנהומא "רבי' ו למנינ ירו' כהנן4( ה"א. פ"י' ירישלמילמננ(
 מנר( ה"א. פ"ה ברכות ירושלמי כ"א. ברכות בבלי מנך[( י"ב. כ"ד, ,טמות -והקראאלעזר".
 ה"א. פ"זי שם כהנכפ( ה"ד. פ"ו, ברכות שלמי ירו מנוץ( י'. ח', שם מנן( ג'. ל"ב,וברים
 המאמר. ממורם לפנינו ובירו' עפי"ש. - ותקנתי ה"ר.  פ"ה שם קכפא( ה"מ פ"זי שםקם(
 ירושלמי מכפוץ( ל"ו. מ"ח, תהלים כ(סן4( י"ה. ל"ב, יימיה קסג( ד'. ; פ', ךניאל~12(
 מרקים". "ושל . ל-מנו ירו' קמן( אומרים". "ב"ש ג"כ תיקן וורשוי ובדפום ה"ו. מ"ז,ברכות
 א'. קמ.ה, תהל,כ קספ( ה"א. פ"ט, יקלממסח(

 ן

 2ן( השנה". מכל והפפרות הפרשיות קריאת "סדר ט', לסימן ציין יוארשוי בדפיסא(
 עפי"ש. ותקנתי 303. צד במה"ווהובא



 ז"ל לרש"י הפרדםספרשלו

 בוכרא.. שלח במדברא, פמל בכמפא, קדש תורא, משך *3( מימנם. זהובפמח,
 בשבת לך פסל **3( קרינן מקום מכ5 הוי, הכי רמימנא ג]ב[ ' ע]ל[יא]ף[
 עד הקורים כ[רבורע אלי, אומר ארזה ראה ומתחילין ג( מועד, שלבחולו
 מועד של בחולו להיות . שהל שבת דאמר אבא בר הנן כהרב ד(שבעה,
 להיות שחל ופמה ח( אלי, אומר אתה ראה קרינן בתשרי בין בנימןבין

 שלישי יום כשב, או שור ו( למהי מיטכו, 'ק( פישת קורין בשבתב"מישי
 יום לה, פמל דהיינו אומר, ארעה ראה ,( קוריז המועד חול של ראשון.שהוא
 לקרות. המדר, ]ומהו[ )ומיהו( לכמדרן. חוז-ין דהא קדש, ח( קורין-ביעי
 של שבת שהפסיק לא אם עושים היינו וכן עז. או כשב או שור אחרקדש
 מיד אותה קוריז ]שהפם4ק[ ועכשיו ה]מועד[,-ה]ונ[[

 אח-
 הלכה, וכן השבת

 רופאך. ה' אני כי עד השייה וכל בשלה ויהי י"( קורין פמח '( בז'ט(
 ומתרגמינן. הים. את יש-אל עב-ו שהיום ופמוק, פמוק כל ע5 מתרנם וקטן*י"(

 מפטירין ביוכם בו אמת, יטהוא ויב4נו וירעו ויכייו הקרש, בלשוןמבינים- שאינם] לאותם לשון ]ובכל[ )ובבל( ארמי לשין ללעוזי הנם לפרמםהפרשה
 עקש עם יג( באמצעיתה, מצ-ים שיציאת *י3( כולה, רוד שירת י3(בשמואל
 התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תמפך ולמען יד( פרעה. זהתתפנת[ל
 עלךדהם, שחקתי אני לבם וחזקו שכפרו לפי בהם, שהקתי אשיבמצרים,
 קלונם שהיא בליבם ויהביז כ[דעת להם נתרזי ולא ולזעוק וו[המגירםלהכותם
 , ]קורין פמח של אחרוז טוב ביום יו( הרורות. בכלמושכת

 הבכור[,. ככ[
 שאף ית( ישראל. קדוש בק*בך נדול ]כי[ עד היום, עוד לז( בישעיהמפטירין
 יוסיף יל( ישי, מגזע הוטר ויצא *יח( שנאמי, יח( היה. ]בפמח[ הנםאותו
 שניתה'

 ראמר השנה דראש בפ"ק יהושע ער:ידלהיותבפםה,כ(]דקיימאלןכ-' ידו.
 כלפי לבדם, דהחיים על ברבךם צדקה פומקין והיום עתידין. ובנימן נגאלובנימן
 לך ויומ'פו צרקך. לפניך והלך לי"י. מכם - והרמות ידו, כמתנת איששנאמר
 בפרשת הרגלים בכל נדבתם לפסוק לישראל להם נאה כ"( חיים[.שנות
 רב האשל מפי נזרקה כך ירו, כמתנת איש כ3( שאמור, ,מתוך הבכור"כל
 לוייה.מק
 שלפנינו ,בנטרא ל.א. מנ'לה ל"נ,י.נ.ךי( ייט,ת ג( א'. ל.ד, שמ,ת **ב( ל.א. ינלה*ב(
 פ"ז. , מימן התניא בספר וכ"ה אבא" בר חנן "רב דבכ"י בדק"ם ועיין רב"1 אטר הונא"רב
 שמות ו( כ"ו. כ"ב, ויקרא ר( י"ב. שמות "ךק( וכו'1 האידנא ד"ה ל"א, מגילה תום' עיי;ה(
 עד ודלג הששי. ויום המישי יום קריאת כאן שחמר נראה פש( א', י"ג, שמות וץ( י"ב.ל"ג,
 '"11 י"ג, שמות י**( ווארשוי בדפום בפנים תיקן וכן פסח"1 של "בז' צ"ל י( פמה. של ז'יום

 ש"ב יג( 309., צד מה"וו *יבנ( א'-נ"א, כ"ב, ש"ב יבכ( 304, צד מח"וו *י*י(כ"ו.
 הובא כשך( י"ב. שמות ין*( כ"י.כ"ב,

 במח"י
 ישעיה כפן(, שם. פי ע5 ותקנהי 309 צד

 בקרבך גדול כי עד בנוב, היום עוד בישעיה ,ומפפיר נ"נ מימן תניח עיין ין( ו'1 ל"ב-י"א,י',
 הנבואה אותה וכל ה', רוח עליו ונחה ישי, מגזע הופר ויצא שם נאמר 'טהרי ישראל,קדהט
 במערצה, פארה מסעף מנחריו, טפלת שמ וי,ט בפסה, להיות עתידה והיא אהרונה, גאולהשל
 י"ח, פרשה שמות ומדרש וכו'* היום עוה. ד"ה ל"א. מנילה פירש"י ועיין היתה". פסהובליל
 בדפום המו"ל ככ( ל"ג. י', שם יט( א'. י"א, ישעיה *יךץ( שם, מה"וו עיין "ונאמר" צ"ליןץ(

 בפרדם לעיל ע"ן כנא( י"א. ר"ה ועיין 'טם. מח"וו עפ"י ותקנתי קטן1 כוכב כאן הציגווארשוי
 י"ז. ט"ז, דברים כבכ( מוכה, וענייןליקופים



שלז ז"ל לרש"י הפרדםפמר

 ]טוב[הראשון דישנהביום כג(בראש פאמי. יצהק רבינו של ריאותק
 הדברים אהר ויהי כו( השני וביוכם בחנה. כה( ומפטירין שרה/ את פקד וה'כד(

 ביוכמ אפרים. לי יקיר הבן כ(( ומפטירין אברהם, את נמה והאלהיםהאלה
 ]כי[ כל( ]ו[מפטירין אהרן בני שני מות אהרי כה( קורין שחריתהכיפורים

 בחג אמיתי. בן ביונה ל"( ומפטירין בעריות נ( במנהה וני.2א. רם אמרכה
 שבתורת ל3( ]ה[מועדות בפרשת קורין הראשונים טובים ימימ ]בשני[הסוכות
 ]מפטיריןן יטני טוב וביום לה'. בא יום הנה לג( הראשוז בלומ ומפמירקןכהנים
 החג. בקרבנות קורין ההג ימורץ כר[ וי2אר יטו4מה. המלך אל ויקהלולד(

 דלוגי. דמדלגינ' בנהררעא אמימר אתקיז לה( אחיוז, בפיק בסוכהגרמינז
 שהן הי2ני וביום הראשון ביום ישיבות, בשתי מנהג בך גאון, פרישוכך
 שהוא השייהטי וביוכם בלבר. יום עשר ]ו[בהמשה כו( קו*ים טובים ימים]שנן1

 ]הי2ליי2י1, )הג'( ביום לח( קורא ולוי השני, וביום כק( כהן קורא מועד י2להולי
 השני וביום קקויא חוץי והיביעי היטלישי, וביום וקו-א הוץ4 וייטראללט(
 ביום )כ( קורא דלוי השלישי וביום קורא כהן 4ביעי ביום הי2לישי.וביום

 וישר~ילדהרביעי
 הוז-

 וביום קו-א ]ןהרביעי, ]הרביעי1. הד'( ) וביום )ן"( וקו-א
 יום עד ויום יום בכל קורין ]הזה[ המדר פי רעל ה-ביעי[ג וביוםהשלייטי
 כל ):כ( קורין הג של האהרון טוב ביוםשביעי.

 הבכו-

 ויהי ):ג( ומפט.-ין
 מות אהרי ויהי )וס( ומפטירין הברכה וזאת ):ד( קורין ולמהך שלמה.ככלות
 שבת אבא בר נהמן רב אמר ה'[* מזבה ]לפני שלמה ויעמוד ):ו( םןאמשה.
 אתה -אה ):(( קרינן ברהשיי בין בנימז בין מועד של בהולו יהיותי2הלה
 ]והיה1 )נט( בתשרי ]בהט היבישורע, דהעצמות ):ח( בנימן ]ו[אפטו-י אליאומר
 יום ואינו מומף בו שיש. יום כל הכלל זה כ( פי"ם. גוג: בא ביום[ ]ההואביום
 שבעה. ב.2בר2 שיטה הכיפורים ביום המשה טרב ביום ארבעה קוריןטוב
 הד-י כי ומועד טוב יום תימא דל~ו הוא בעלמא טימנא הכלל זה כמ(פ'.
 כנו4( עפי"ש. והקנתי צ"מ. אל"ף פימן פ"ד מגילה אלפם רב מספי נלקה הזה המאמרכג(

 לי-י"מ. ל"א, ירמיה כנן( א'. כ"ב, בראיטית כן( א'. אי. 'ט"א, ככןק( א'. כ"א,בראיטית
 א'. יונה קךא( א'. י"ה, ויקרא ל( י"ד. 'י"ד-נ"ה' נ"ז, ישעיה כסן( א'. מ"ו, ויקראגח(
 לדק)( ט"ו. נ"א-ה" ז" מ"א לד4( א'. י"ד, יכריה, ,לג( מ"ד. כ"ו-כ"3' כ"ב' ייקיאלב(
 עיין לפן( לי-כ-ב. ,טם לןץ( י"ז-י"ם. כ"ט, במדבר לן( י"ב. נ"ט, במדבי לך( נ"ה.סוכה
 : ל' מגילה ור'ט"י פוכה בהלכות . לעיל ובפרדם שם"ן סימן ובשב"ל 619, צד )בערליןבה"ג

 מוכה ה' פרדם עיין כמא( כ"ג-כ"ה. כ"ט, במדבר כמ( הרביעי. וביום קורא שלישידישראל
 תרם"א* ) פימן או"ד טור ועיין י"מ. מ"ו, דברים כ~בן( ההמישי. וביום קררא שלייטידישראל
 איפכא הגי' לפנינו )ובאלפם א'. א', יהויטע כמןץ( א'. ל"ג, דברים ( כמך4 נ"ד. ה', מ"אימג(

 באו"ז ועיין יעיי"ש -וכי' אהרי בויהי סוברים ום"א יטלמה ויעמוד דמפמירין אומרדבראשונה
 ל"ה. יהזקאל כמסן( ל"ז. יהזקאל נמףץ( י"ב. ל"גי יטמות כמן( ה'. מ"א, כמן( יטצ"ג. סימןה"ב
 "מיסקא". דצ"ל נראה ולי המלה. כוונת הבין דלא קטן כוכב כאן הציג וואר'טא בדפום המו"לנ(
 וכו' הכלל זה רמתניתן אפיסקא וקאי קכ"ה. אלף מימן מ"ד במגילה אלפם רב דבריוהיא
 עד ,טמ. אלפם רב דברי זה וכל וכו'". בעלמא סימנא הנלל זה הכיא זה ועל כ"א.מגילה

 ששם כלומר שבעה". ;,ב'טבת תיבת אחר לקמן כתב א'טר "פ" אות כוונת היא וזה"במנהה".
 שכתבנו מה עיין נ~י( נתכוונת.. לאמת כי יראה שם אלפס ברב והמעיין "מיפקא". סוףהיא

 לכאן. וצרף הקורמתבהערה
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 גברא ליה טפי מהבריה מילתא רטפי כל בידך כלר[א האי נקוט אלאנינהו,
 כים ארבעה, ט,מף קרבן שיש המ,ער ובח.ל חדשים בראשייתיר)א(]ה[.

 ששה, כרת דענוש הכ*פורים ביום חמשרה מלאכףה בעשיית דאמוריטוב
 שבעה למנין עולים הכל ]בנן[ ר ת]נו[ ככ( שבעה: מקילה דאמורבשבת
 מפני בתורה אשה תקרא ל~ש חכמים אמרו אבל קטן ואפי]לו[ אשהואפי]לו[
 ויב הונא רב שבעה[* ]למנין שיעלה מהו מפטיר. להו איבעיא צבור.כבוד
 דאמרינן עולה, והילכרעא עויה אינו אמר והד עולה אמר חד אבא בריימיה
 שיתא אביי אמר תצוה. בואתה להיות וטהל אדר הודש ראש כג( העיר בניבפרק
 עד תשא מכי קורא ]וחר נחשת כיור ועשית עד רעצורה ואקה מןקרו
 הילכתא וכך המניין. מן כר( עולה ]מפטיר[ אר[מא מפטיר והיינו נהשת[ כיורועשית-

 דקרו דהיכא מבוראי דרבנן משמייהו דאמר נטרונאי לרב אשכהינן מיהואלא
 בקדישא איפמיקו דלא והיכא עולה, אינו אפטורי והדר בקדישא ואפמיקושיתא.

 ירושלמי כס( הואי דממתבר ]רבה[ וטעמא שבעה למניין .עולה אפטראמקמי
 טוביכם ובימים בשברץות בתורדה קורין שיהו ללשראל להם תיקן משהכו(.

 אל ה' מועדי את משה וידבר כן( שנאמר מוער של ובהולו הורשיכםובראשי
 ובהמישי בשני בתורה שלשה קורין שיהו ל,ם תיקן מיטה כח( ישראליבני

 במנהה.ובשבת
 מי"" ה)א(]דץןפט]ו[רות. מימני הן אילו'כט(

 מוף עד בתמוץ
 שמעו י-מיהו, דברי *ק( ]שר"ש[. )ש-"ש( אר"ק נו"ע דש"ה ק(רההומש,

 מוערה, ענייה ציון, ותאמר עמי, נחמו נהמו ישע*הו, הץון יעקב, בית ה'דבר
 בה'י אשיש שוש ה', ]דרשו ישראל, שובה אורי, קומי עקרה, רני אנכי,אנכי
 ר]אש[ שבין ובשבת ק"(י ישראל[ יטובה מפטירין השנה ראש שלפניבשבת
 בין שבת יש ואם קכ(י בהמצאו ה' דרשו מפטירין הכיפורים ליוםה]שנה[
 ביב שם מיבא זה גם נה( זו", "למנין לפניני באלפם בד( ל'. מגילה בב( כ"ני מגילהבבכ(
 דעזרא איתא לפנינו בירושלמי נףץ( כ"ג, ויקרא כן( ה"א, מ"ד, מגילה ירושלמי נן(אלפס,
 וב', ה"א מ"י מופרים במס' איהא וכן במנחה. וב,טבה והמייטי ב'2ני בתורה קוי'ן שיהי'תיקן
 הנדול, הנביא היה שהוא למי2ה ג"כ וה' בב' הקריאה תקנת עיקר יהפו פ"ב, ב"ק בבבליאמנם
 הפרדם גירסה ולמי' שם. כ"מ ועיין י"מ עיטין ובסמ"נ ה"א, פי"ב, תפלה בהלכוה הרמב"םוכ"כ
 הרמב"ם למני וגם וה', ב' קריאת רזיקן שמשה בפירש בירו)טלמי גם .לפניו 'טהי' ניאהפה
 ובירו,2למי קל"ה, סי' אויה מג"א ועיין וכו'. היקן שמיטה בפיר'ט כ' וע"כ כן הירויטלמי גי'הי'

 רפ"ק וברימב"א 'טם, עדה קרבן ועיין וכו' בב' ק)רין שיהי' היקן עזרא "ולא ה"א, פ"א,מגילה
 פימן רכ"ג( )צד במה"וו הובא ננן( אהר, במקום בזה והארכהי למנילה, ובמאירידמגילה,
 פפיקתא עיין כם( מיהם, על והקנתי ע"א ל"ד דף הפרדם ולקומי ת"ד, סימן ריט"י וסדוררם"ב,
 מ21ה, בר מיטולמ ר' ביטם במרדם לקמן ועיין הקדמונים, מאה אלו הפפרות י2נקבעודר"כ

 לאלמם ור"ן ס"ד אות קרה"ת ה' היימ ובארהות דמגילה. פ"ד ובמרדכי הפ"ד, שצ"ב, סי'ובאו'ז
 מנילה ותופי י"מ עשין וסמ"ג כ' פי' קה"ה הל' ובכלבו נ' סי' פ"ד מגילה וברא"ש פ"גמגילה
 א'. ישעיה ה', ב', ירמיה א', יימיה "כם(י שם, ובהערותינו הפרשיות סדר ובאבודרהמ :ל"א
 ס"א, פ', ישעיה נ"ד, ישעיה י"ב, נ"א, ישעיה י"א, נ"ד, ישעיה י"ד. מ"מ, ישעיה מ',ייטעיה

 כמצן.( ההשובה", על ליזהר "כדי במה"וו כמא( י', ע"א, ישעיה ו', נ"ה, ישעיה ב', י"ד,הושע
 קראי דרמינן )י"ח(, דר"ה פ"ק כדאמרינן ליהידיכם אף מצוי שהוא "על זה על הומיףבמה"וו
 ביחיד כאן ומשנינן בהמצאו, ה' דרשו וכתיב אליו, קוראינו בכל אלהינו כה' מי כתיבאהדדי,
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 קל( יטמפטירין ויש קג( אשיש. שוש להאזינו מפטירין למוכות הכיפוריםיום
 נוהגין וכן כלום ממנה מדלגין ואין ]מלכו ישועות מגדול עד ]לה'[ דודוידבר

 ופושעים עד כולה ]אומר[ ישראל שובדה וכשמפטירין לשירה. שירהבמגנצא[,
 עמ' יבושו ו1לא רהמפר ]מוף עד ומפטירין יואי, מפר ]ו[מתחיל]י7[ בם,יכשעןו
 מתחילים פמוקים י"ב אל4ש זה שאין לפמ מוערה, ענייה ]וכשמפטיריןלעולם.
 אתן עולם ושם זה, במקרא דע7פטרה וממיימים העני-ן, שבאותו דרשואהרידה

 לפי מימן הללו דההפט]ו1רות מן עושין אנו לכך קס( יכררע1. לא אשרלו
 אותה אומ]רימ1י אנו כך זו בשנה . אומ]ריבם1 שאנו וכמו ממידרן משניןשאין
 קו( תוכחה, רברי ]שהן1 אומ'( )שאין ראשונות הפט]ו1רות שלש שנדה.בכל

 לעולמל שבתות ג' ביניהם ]שיש1 )שהם( ב]אב1 ט' ער ברעמוז מי"ז אותםאומ]רימ1
 כך הב]יפורימ1, יו]מ1 ער באב מט, אותן אומ]רימ1 נהמה, שכולןוהאהרונות

 ]רומה )כגון( נחמה מדאי יותר לנחרב ]ו1האומר ]מעט1. מעט לנהם מנחמיןדרך
 ולא קן( שנאמר מאמין, אינו מלך, אהה למחר הפתחים על למהזך שאומר[כמו
 ורעאמר נהמו, נחמו ]תחלה1 לפיכך ]וגו'11 רוה מקוצר )וגו/( משה, אלשמעו
 ואהר נעיבתי. תאמרו אל ];טנחרבת[ )שנאברת( פי ע]ל[ א]ף[ כלומרציון,
 מנהמכם. הוא אנכי ל[אנכ4 ]הקרימוהו )הקד*מות( לפיכך מוערה. ]ענייה[כך

 ועד נוחמה, לא לה קורא אינו שוב ]הרבים[ בהמדיו המקום שניחמהמאהר
 שקובלה ואחר ]מנהמה[, רהוא קח( ואילך מיכאן ]ה[נביאים, ניהמו)ה(עכשיו

 אשיש שוש אורי, קומי עקרה, רנר וגדולה, טובות כמה לה פמקרענחומין
 קן(1 בישעיה נפשי,ותגל

. 

 זק"ל* של.מה רבינו, שפירש כמו פרשיות, מדר זהוכ(
 אין כ"( שנינו ]שכך בהם, מפם4ק אינו כדגיכם שבתורת קללות הקורא'כ(

 שאי( לפי מעכט "מה ט3( כ]ו[לן. ארע קורא א]הד[ אלא בקללות[מפמיקין
 שלפניהם, בפמוק ]מרזהיל[ מתחיל כשהוא אבל הפורענ]י1ורע. על ברכהאומ]רים[
 קילו]ת[ אלא. ש"ו[ ל]א[ ]אביי[ ואמר בפמוקשלאהריהם. ממיים ממייםוכשהוא
 -]דאם הללו טעם, ו[מה ]פומק )פומף( תורה ]'ט[במ-טנה אבל כהניםשבתורת
 יחיד בלשון והעשלו אמרן; הגבורה מפי ומשה אמורות רבים בלשוןבחוקורעי[
 : תורה[ במשנה גמ כ[הפמיק שלא העכם נהגו ]ועכשיו אמ-ן. עצמי- מפיומשה
 ופרשת עצרת. קודמ ויהבר ופרשרע הפסח קודם צו פישת קויין ם ו~ ו ע לטג(

 ה]שנדק[י ר]אש[ קודם ניצבים אתם ופרשת בנחמו ב]אב[ ט' אחרואתחנן
 ' : ותקעו קומו וצלו צומו, ועצרו מנו ופמח, פק]ו[דומימנהון

 "על במה"וו כמג( ליוה"כ, ר"ה שבין .ימימ בע?2רה ומשנינן אימתי, ויהיד ובעינן, בצבור,כאן
 איחא ריט"י במדור פמףק( א', כ"ב, ב', שמואל כמך4( עונור7יהם". שנמדלו צדקה מע,ל?2נעשית

 וניטמממירין נצבים, אתם בם' אשיש שוש היטנה רא,ט למני ממט-ין אהרים "ובמקומותכאן
 ליוה"כ ר"ה ובין וכו'. הילו לפני קולו נתן וה' בציון שופר ותקעו ישראל שובה מפטיריןאותה
 "כדי במה"וו כפן( וכו'", עושין ולנך רוד. וידבר מפטירין יוה"כ אהר שלוב'טבת

 את להוכיח.
 ווארשוי בדפום המו"ל פםוק( מ', ו', יטמות כמד( ירושלים"4 על הנביאים הוכיהום כאשרי?טראל
 רש"י ובסדור שם, ולק"ם מה"וו עפ"י ותקנתי לו, מובן נלתי כי להררות קטן כוכב כאןהציג
 הובא ע( הוספה, עוד הזה חסיום' אהר נמצא בטה"וו כמכן( כעצטו", הקב"ה "ניחמהאיתא

 רקם"י ובטדור רנ"ז, סימן במח"וו גם הובא "ע( עפי"יט, ותקנתי ע"ב, ל"ך דף הפרדםבליקוטי
 עיין כאן, והוכפל בפרדם לקמן הובא עכ( : ל"א שם 37בנ( ל"א. מגילה 437י( שמ"ח,סימן



 ז"ל לרש"י המרדםספושמ
 ושבתות הברכה וזאת האזינו זולתי נ"א תורדה של ת ו י ש ר פ ל ככד(

 ש"כם פעמים ויש השנה, ראש ועל- בראשית שי משבת מ"ה . פשוטהשנה.
 אלג ב4 ירץחשב שלא תשרי זולתי פשוטה בשנה שבתות ושבעהארבעים
 ובשנה בראשית: בשברע בו לענקר~ו במופןאהד

 מעוברת.
 לא מ"ט שבתות

 שאמרנו כמו אחד אלא ]ממנו[ גחשב לא תשרי[ ]זולתי יולתי( )תשרןפהות
 המימנין לנו שיגיעו כדי לכפול צריך ולפי]כך[' מועדוה. .של שבתותךץולהי
 ועצרו, מנו . ופמח,מקד

 צו~
 וקללותיה. שנה שתיכלה כדי ותקעו. קומו וצלו,

 קורין אנו ואין הברכה. וזאת האזיט עם נ"ג שבתויה פרשיות כל"מד(
 ר]אשן אהר הברכה וזאת האזינו כי נ"א, זולתי פש,טות )מ(]ב[שבתו]ת[מה]ן[
 ה]שנה[ י]אש[ ]ו[עד המוכות מאהר שנקרא]ין[ פרשייות ומימן נקר]א[ין.~מ]שנה[

 אחר של ומשבת פרשיות, כ"ה הפמח ועד -מרחשון שלפני משבת טי"ז,כ"ה
 עד שבועות אחר של ומשבת פרשיות ט' שבועהת שלפני שבת 'עד.הפמח
 ב]אב[ ט' אחר שהוא נהמו של ומשבת ' פרשיות. י' באב ט' אהר של4בת
 אבל טי"ץ. כ"ה פירו]ש[ וזהו פרשיוהע. שבע השנהן ראש שלפני שנתעד

 צת"ז. עי"ה צע"ט פע"ו השכ"ה פכ"ד פ"מ וזהו להם יש אחר מימן'השבתורה
 פשוטה בשנה לפמח ממוכות פש הרי מוכות, ]מ[ פשוטה ]פ'[ פ12ד פ"םו,הג_פייוש]ם[,

 וכמליו מרחשון ויהיו ה' יובם םוכות השכ"ה.אכםיבוא פכ"ד. פ"מ הרי שבתותכ"ד
 אותה לכפול נצרך ולא השכ"ה, פירוש וזה כ"דה ]שבתות[ ויהיו דק"ש הרןשלימין
 עצרת פמח פע"ו, פי]רוש[ שבתות.. בכ"ה פלשיות כ"ה יהיו כי פמח, קודם _שנה

 לפיכך תשעה ופרשיות שבתות. ששה שבועורה חג שהיא לעצרתנמפמה
 תורת תהיה זאת עם תזריע כי אשה לפרשיות. ג' .י(כפול ]נצרכה[32רצה(
 פירוש וזה בחוקותי. עם מיני בהר תדהיו, קדושים עמ מות. אחרי .המצורע,
 תשעדה ט' -נחמו, צום )]צ'[ כמ( עצרת, ע' ]צת"ון. )צע"ז( עו"ה צע"טפע"ו.

 אחת פעמ נכשוי לכך פרשיות ועשרה שיתורץ ט' נהמו ועך מעצרתשבתות
 שבת ערב עצרת יבוא עם זולתי בלק, וירא עם התויה הוקת זאתבשנה
 חוקת זאת באב ט' _נעד מעצרת לכפול ]ונצרכה[ )ונףצךה( שבתות. . ה'יהיו
 יומ עצרת עו"ה, ' פירוש זה ממעי. אלה ]עש[ המטות ראשי בלק- וירא .עס
 באב ט' מא]חי[ טו( תקיעה, ת' באב, תשעה צגמ צ' צת"ז; שבתות. ה''ו'

 ]כלל[ נכפול לא ולפיכך פרעוות. שבתותוי'. ז' השנה ראש שהיא תקיעהועד
 בשנה אבל פשוטה ]ב[שנה נש3ה לא ולעולמ ה]שנה[4 ר]אש[ ועד. באב.מט'

 צת"ז. עו"ח עצ"ח פע"ו הכ"ט כ"ט ג"ש ]פכ"ח[ )פכ"ז( ע"מ וזהו מימן*מעוברר2
 כ"ה לפמה מסוכות מעוברת בשנה סוכות מע עיבור, ע' ע"ם פי]רוש[,וזה

 יהיו שלימין וכמליו מרההטון ויהיו שלישי יום טוכות יבוא אם רקשבתות.
 שלימין לין. -ה' יום מוכות יהיה אכם ]או[ לכפול נצירך ולא .שבתותכ"ט
 כת( כראשון[: ]השאף בראשון( מה ופי]רוש[, הן. שבתות כ"ט חמירין]ו[בין

 כמ( המקדש. בבית אותה קורין שהיו כמו אותה קורהן האיינו פרעותו
 היו ]שירה[ מה שבת במומפי *טמ( חכמיכם שאמרו כשם לך( הזי"ו)ומ"מן
 מרדס בלקומי %ען4( עפי"שו ותקנתי ע"ב, ל"ד דף המרדם בליקומי ען4( בהערותינו,שמ
 תיבת המו"ל מגר ווארשוי בדפופ עך( ווארשוי, בדפום גמ תיקן .כן עדץ( , עמי"ש, ותקנתי,טם

 ש"נ טימן ובמה"וו .שם בלק"מ הובא עי( שם, לק"מ עמ"י יתקנתי פירושו ידע לא כי)מא'(
 . ?8ן.()צד

 לכאן. וצרף .מ' הערה עיין ונךץ( מיהם, על ותקנתי שס"ם סימן רש4 ובסדור



שמא ז"ל לרש"י אפרדםממר

 ושבת שבת וכל מ"מן, לך, הזי"ו רב אמר ]רבא . חנן רב כט( אמראומ]רים[
 חולקין - שהיו כררה ' ]רבא[ )ואכא( בר חנן[ רב ואמר 'אהת, או~רהיה
 ישיבה ראש פלטוי רבי .אמר וכך הכנטת, בבית. אותה חולקין כך ]כא7[אותה
 ירכיבהו עד ]עולם[ ימות יכוה ומן עול[מי ימות זכור עד האזונו ה' לך.הזי"ו
 הכמו. .לו עד ]ה'[ וירא ומן ]וינאץ[, ה' וירא עד ירכיבהו ומן ארץ, במותיעל
 -עד ידי[ שמים, ]אל אשא כי ימן ]ידי[, וצמים אל אשא כי עד חכמו להומן
 והשכיעי הכנמת[, בבית דץקמית ששה לך. .הזי"ו דהי~ו כך ]כן. מ( השירהמוף
 יך. הוי"ו הרי הפרשהן מוף מ"( עד ויבוא[ ]מן השירה ממוףקורא

 פור[, מב"ד ר[א לעולם שלהן. וממורת המועדים מימןמ3(
 ופמוקין ומימנן ומוכה, השנה ראש -אד"ו ולא עצרת גה"ץ וו~א פמח בד"ולא

 גהגז לא יכם. יעשה לבדו הוא נפש לכל יאככ[ אשר אך פג( מהם,שיצאו
 פס( ]ומימנם[ השנה ראש אד"ו ע[א לבדה, הגזה על הורב ויהי טד(עצרת,
 באהלך אגורה פו( ומימן הכיפורים, יום אג"ו לא הראש. אדו אל אותםואצוה
 שני לעולם טוב. זבד אותי אלהים ,בדני מץ( ומימגיך פור, זב"ד לאעולמים,
 כי ומוכה, השנה לראש ראשון לעצרת שני לעצרת, ראשון פמח שלפח(

 ה"ץ. ד"ק ג"ר ב"ש א"ת ומימנכמ סוכה. יום הו~י השנד ראש יוכםלעולם
 לשבועות ראשו7 פמה של שני א"ת, הרי באב תשעה יום פמח של ראשוןיום
 אחרית לפמח רביעי ג"ר, הרי השנה לראש ראשון פמה של שלישי ב"ש,הרי
 וצומ כיפוף צום הוא כ[פמה המישי קבצינו, פל( לומר שמנהגינו ר"ק, הרימוכה
 במרורים השביענו 5( ומימן באב, תשעדה יומ הוא לפמה ראשון ה")ן/ הריגרליה
 השנה ראש- טורמ נצבים אתם פרשת קורין ם לעול 5"( לענה: הרוני ביוםבו

 וילך עד אותה נהלוק בשב]ת[ בשלישי .או בשני )או( השנה[ ראש כשיבא]אבל
 יבא אם חולקין, ב"נ ומימ]ניך[ אותה, נחלוק לא שבת יום או ה' יומ יבוא אמאבל
 ומוילך שבת באהד וילך ער נצבימ אתמ פרשת חולקין בג' או בב' דהשנהראש
 : שבת באהד הפרשה מוףעד

 שיתא - וקרו תורות, ג' טוציאין בשבת  הבא מן ני ]דש[ ה ]אש[ ר35(
 לכם, הזה ברההודש 5ד( ומפטיר הדשיכמ ובראשי 5ג( קרי והר דרומאןבעיניי]נ[א
 היכא אלא כמאי בהשמים 15( ולא-כ[יפטר לחודש, באהד בראשון 5ה(ובנביא
 הפמה: קודם אהרן את צו פרשת קורין ע[עולם 5ת( ה]דש[. בר]אש[דקריאתו

 פ"א_ רי"ב הגדהות ועיין רב" אמר רבא בר ענן "רב למנינו בגמראעמ(.
 ולק"פ רש"י טדור עמ"י הוסמתי מ4( שם. רש"י וסדור המה"וו עם"י ותקנתי הנן". רב"אמר
 משה ויבוא שביעי קורין הכנמת ובבית טקומוה, ששה לך הזי"ו הוא "כך רש"י )בסדורשם.
 רב בשמ ניסים ומרבינו ז"ל מרש"י הופמה שם ויש זה. כל חטר ובמח"וו המישה(". מוףעד

 ותקנתי ע"א ל"ה דף הפרדם בלקוטי הובא בב( פ השירה". "סוף בלק"מ ם4א( גאון.סעדיה
 ס"אן תהלימ מ8ן( י"ז. ה', עורא כ4ףץ( ל"ן. ו', שוממים מ4ו4( מץ. י"ב, שמות ם4ג(עמי"ש.
 "התקבצו" מיומ היא נ4כם( לעצרת". רא,:~ון לפסח ע~~ני בלק"מ ם4ןץ( כ', ל', בראשית כני(ה'.

 בלקוםי הובא פבא( מ"ו. ב', איכה 4ב( אהר. משם הפרשיות סדר ,אבודרהם ועיין תורה.בשמחת
 רש"י ובסדור רנ"ו, מימן 22 , צד במח"וו הובא פבבנ( עמי"יט. ותקנתי ע"ב ל"ה דףפרדס
 מ"ה, יהזקאל עבה( א'. י"ב, שמות עבן4( י'. י', במדבר טבנ( מ(הם. ע! ותקנתי שמ"ז,טימן
 וטדור מה"וו עיין לכאן.. מקומו ושייך במעות, לעיל מובא 4בן( א'. ס"ו, ישעיה נבן('"ה.
 ע"ב. ל"ה דף הפרדמ בלקומי גם איתא ומכאן יטם.רש"י



 .ז"ל לרש"י המודםפמושמב

 ואתחנן ]קודם1 באב בט' וצומין עצררז, קודם המפר תה]י[לת וידבר ופר*ת*5ץ(
 ועצרה מנו ופמחו, פקרו ומימנ]יהון1 5ח( השנה. ראש קודם נצבים אתכמופרשת
 עזרא אומר אלעזר בן שמעון ר' 5י( חכמים שאמרו וזה ותקעו. קומו וצלו,צומי
 ושבמשנה עצרת קודם כהנים שבתורת קללות קורין שיהו לישראכם להםתיקן
 עצרת שאף וקללותיה, שנה שתכלה כדי טעם ומה השנה. ראש קודםתורה
 וכל האילן. פירות על בעצרת ק( שנינו שכך ]היאן לאילן ה]שנה1ר]אש[
 לפי אחר. ולא ופמחו פקרו ע[בר ממקומם, לעולם משתנים- אין הללומימנין
 אם פשוטה שבשנה מעוברת. בשנה נוהנ ואינו פשוטה בשנה נוהגשהוא

 שני קורין אנו אהרן, את צו קריאת לפני ]ה[פמח שיהא הפרשייותצמשכות
 עכם ויקהל ]או[ תצוה, ואתרה עם ק~י ויקחו בגון ]אחת[, )אחר( בשב]ת[-מדרין
 בשנה אבל ק"( אחרונות. עכם דהראשונות ארבעתכמ ופעמי]ם[ פקודי.אלה

 ו]ב[פרשת ושברע. שבת בכל ]בלבר[ אהת אחרע הפרשייות קוריןמעוברת.
 ק3( המצורע: תורת תהיה בזאת או במעוברת פמח להיות רניל מותאחרי
 יעצרת שאמרנו המימנין על שנעמוד כדי הנכפלות הפרשייות הן לוא

 השבתות על . יתירות הפרשייות שהם בזמן ה]שנה[ ולר]אש[ ב]אב[ולט'
 תהיו, קדושיכם עם מות אחרי המצורע, תורת תהיה וזאת תז-יע כיאשה
 קודם  ירצה ואמ ממעי. אלה עם המטות ראשי בחוקותי, ]אכם[ עם מיניבהר
 ר]אש[ קודם נצבים אתם ולעולם בלק. וירא עם התורה חוקרץ ]זאת[יכפיל

 קג( לנו ויש בשלישי או בשבת כשני ה]שנה[ ר]אש[ יבוא. ואכםדה]שנה[,
 היאך האזינו, בלבד אהת פרשה אלא לנו ואין המוכות חג עד שבתותג'

 משה, ויע[ך עד אותה וקורין לשנים נצבים אתם ומהלקין מקדימיןעושים
 יום אהר של אהרת ובשבת מוף עד מוילך קורין ה]שנה[ ר]אש[ולאהר

 הולקין. ב"ג ומימן האזינו קוריןהכיפורים
 שכשהוא הברית, ב"לות פומקין שאין ]מכאן[ )מאכן( בתוכהתו. תקוץואכ[  תמאם אל בנ' ה' מוסר קס( קרא האי דריש מופרים: כת במםקד(

 והנקרא ותוכהה, מומר לקרות רוצה שאינו בדהן וקץ כמואם נהאה בהנפומק
 של4א כלומר קוצין, תוכהתו תעשה אל תקוץ ואל תמאם אל בהול,הוא

 -בי. מפי תפמיק. שלא משמע תקוצין אל דרוש. תקוץ ואל בהן,תפמיק
 לפי נימן, משנכנמ פניהם על ליפול נוהגין שאין ומות מק ישקו(
 מג]י[לת דבטיה היא ולא ובו' ]דנימן[ ירהא מריש ותענית[ במגילתששנינו
 ח הפם שלפני ת שב קמ( קז(: השנה ראש בממכת כדאמרינןתענית

- -
 תמלה ה' מיימונית ובהנהות ע"ב, טימן האורה ממר עיין שבףן( סיני. במדבר מרשת היינו"2בד(
 מרשיוה בסדר ביה באריכות ועיין ד' מימן מסח ה' ובמנהיג ז"ל. גאון עמרק רב בשםפי"נ
 מגילה פבנן( תרמ"ה(. )פפדא"מ ראשונים של תורתן נסמר שלהן והפטרות , מובים ימיםשל
 קודמ המצורע תהיה ז4ית קורין מעוברת "בשנה אבל רש"י במדור כץא( ט"ז. ר"ה 3ה( :ל"א
 כהנ( שם. פרדם בלקומי הובא מנכ( ופמח". אוהר או ופסח, פטיר וסימנך מטה, קודםמית אהרי קורין טעוברת ובה"ש מעוברת. "ובה"ה עוד איתא ובמה"וו ופפה", סניר וסימןהממח,
 ובמיריט"1 : ל"א מגילה ועיין י"ב, פרק ריש סופרימ במסכת קד( שבתות". שני לו "וישבלק"ם
 המרדם ובלקומי שנ"4ש. מימן רש"י במדור בקיצור ומובא ה"ה. מ"ג טגילה בירושלמי וכןשמ
 רוט"י ובמדור 222( )צד רנ"ה סיטן במח"וו הובא קן( י"א. ג', משלי כהין( לפנינו, כמושם
 במה"וו הובא כהףק( וכו'. תנאי ד"ה שם ובפירש"י ! י"מ ר"ה מן( מיהם. על ותקנתי ש"נ,סימן



שמנ ז"ל לרש"י הפרדםפפר

 הנדול שבת אותו קורהכם מה על יודעים ואינם הגדול, יטבת לקרותו העמפג"נר
 ממצרים ישראל יצאו ' יטבו ש]ב[נימן לפי ]אלא[ השנה. שבתות משאר]יותר[
 בעשור פמח של ומקהו קל( עולם במדר אמרינן דהכי היה, בשבתהמישי
 תועבת את נזבה הן קי( ואמרו ישראל פחדו הפמח, שלפני ובשבתלחודש
 תראו עתה ה]וא[ ב]רוה[ הק]דוש[ להמ ו~ומר ימקלונו, ולא לעיניהםמצרים
 ]להם להיות ציוה פמחידהמ[, את איש ולקחו הלכו ]לכם, אעשה אשרהפלא

 לפעמים, צועקים היו והכבשים לחדש[. ]יום עשר ארבעה עדל[משמרת
 ולא לבם, ביגונות נידוניכמ והיו נהתכים מ]י[עיהם והיו ויכעמו, מצרימוישמעו
 נימים בו שנעשו ועל הכעמ. מפני ומר רע נפלו,בחולי כולם כי מאומה, לישיאלדזאקו

 נהגו וכן הפמה של הגדול שבת נקרא לפיכך הפמח, שלפני שבת באותולישראל
 קצין דרש וכן קינ( . נ"ע. קי"( רבי מפי הפמה[, שלפני ]שברה הגדול, שבתלקרות

 ו הפמה שלפני ביטבת העם שמאהריכם לפי אחר טעם הגר, מארץ יצהקאח)ר(]ד[ןרבינו

 הילכות שבמ שדורשים עד[ כממנחה ממוך חצות ]אחרי ער דהכנמת_בבית
 חולו הלכות טוב, יום מלאכרן הלכות המצות, שמירות ]והלכות חמיןביעור
 גבורות נפלאות למפר כדי[ ועוד פמה ערב ליל עשיית דהלכות מועד,של

 רא" כתועפות הוציאמ איך במצריםן אבותינו באו איךאלהינו
 ]ו[קרע לו,

 הרבה, ]ו[מושך עשה, אשר כל ]את[ בקהל ולדרוש ]ו[למפר הים את.לנו
 לא.ישמעו שאם הכל, ]את[ שיגמור ]שישמעו[ עד לבתיהם נפטרין אינמוהעם

 שמא השבת, זו אהר של זו בשבוע יבוא פמה הרי ישמעו, מתי']עכשיו[,
 )ולהשכילם( להזור העיקר הוא ועכשיו שמעו נמי אי )י(יטמעו, לא עתהעד

 מיומ מדאי יותר וארוך גדול היום בעיניהם נראה ,ה משך ומפני]יכ~הזכירם[
 בב]ית[. ]עומדין[ הם היומ שכל לפי רב~ן, צומאדהגדוכם צום אומר אתה בדבר כיוצא ה[גדול. ]שבת זו לשבת קראו כן ועלאהף,

 להתפלל, הכ]נסרה[
 אדם בני ]ו[מנהג ורבא. גדול שמו קראו כן ועל וגדול, ארוך היומ כינראה

 להם ואין אנחד, במקום יושבין אלא היום כל ולבאן לכאן דהולכים]כ[שאינם
 סופרים . ת כ מ מ ב ו נ י נ ש - : גדול יום זה כמה לומר מנהג לעשותמה
 קרבנמ, נשיאים הקריבו בו עשר בשנינמ קיך( המשכן הוקם בנימן באהדקיג(
 ימי בל תחנונים אומרים אין לפיכך טוב, יום ]ביומו[ עושה ואהד אהדוכל
 בשביל הפמה ערב שמתענין הבכורות אלא נימן, שיעבור עד מתענין ואיןנימן

 בתאוה. בה שיכנמו כדיהמצה
 לבקשרהמ,םלא'האש,ןבכגון הכנסה בכ'ת פנ'ו על שנופלקיו(אדם

 הי"לם לקפ ביטבלי והובא מ"ב, סימן ה"ב האורה ובפ' -,טנ"ב, פימן רש"י ובסדור 1222צד
 הובא וכן מיהם, על ותקנתי יעיי",ט זצ"ל יטלמה רבינו שהיבר בפרדם מצאתי וכתב ר"הפימן
 יטבת תוס' וע'ין מ"י, סימן בו ובכל הגדול, לשבת פעם היים ובארהות ת"ר פימן או"חבמור
 פ"ה. רבה עולכם סדר קכ~( י"ה, סימן בא הקדום מתנהומא ונובע וכו' יום ואותו ד"הפ"ז:
 ,נ"ע". אברהם ר' "מפי ובמה"וו רש"י נמדור מיא( כ"ב. ה', שמות סהף( פ"ה, ,טבתועיין
 הגר". באר*ן יוסקונמו יצחק "רבינו ווטם ר"ה, סימן השלם הלקמ בשבלי רק הובאכהיפכ(
 רש"י ובטדור 222 צד במה"וו והובא כ"א. פרק מומרים מם' מיג( שם. מי על במנימותקנתי
 קרבנן הקריבו נשיאים עשר "ושנים רש"י ובמדור במה"וו מין4( מיהמ, על ותקנתי 'טנ"גפימן
 ועיין ז"ל 3און האיי רב בשם ל' פימן היטלם לקמ ב,טבלי מובא' כהמפן( יום"1 עיטרל'טנים
 קל"א, סימן אי"ח ב"י יעיין אהר, מעם האי מרבינו הובא שמ"ב סימן ת'טובה.טערי



 ז"ל לרש"י הפרדםסמררשמ

 פניו על ממש נופל יהא שאם השמאלי צדו על יהיה מוטה אכ[א למטהפניו
 ואמרינן וכו'. משכית ואבן קי(( במגילה כדאמר שלפניו במה כמשתחוהנראה
 דתנן מימינו השמאלי צידו שנא ומאי אצלויי. דמצלו ורבא לאביי להוהזינן
 בן המיבת היא וזו המיבה[, שמיה שמאל ]הסיבת המיבה( )ר' קימ(תמן
 באיתו חורין, ואיש מלך בן עצמך מראה שאתה צד ובאותו ומלכים,חורין
 נאון האיי רבינו פירש כך הוא. ברוך הקהוש לפני להכנע אתה צריךהצד
 קיט(*זצ"ל

 ]ממגנצא[ משה בר' משולם רבינו שהשיב ותשובות ת ו ל א ש ו ל א ו קכ('
 במה בשבת להיות שחל טבת ח]דש[ ר]אש[ וששאלתכמ נחמיה. ר'לאחיו

 מהם ויש ושמהי. ברני קכ"( שמפטירין ]שאומרין[ קדץלינו מבני ישמפטירין.
 מיושר אלו. ושל אלו של טעמם ואבאר כמאי. בהשמים עממפטיריןנשאומריכם[

 ]יהי[ כן אומ' יהוידע[ ]של בנרות להפטיר שאומרים אותן המחוקה.על
 להפטי]י[, צריך עניין באותו קורא שהמפטיר עניין שבאותו לעולםהמדה
 ה1דש1 ר]אש[ בשל יקרא לומר נפשך ואם הנוכה. בשל קורא הואוהרי
 תדיר ויטאינו תריר קכג( שהרי המדה היא אינה ח]דש1, ר]אש1 בשלויפטיר
 ר]אש1 אומר]ים1 ח]דש1, ר]אש1 בשל להפטיר שאומר]ים1 וטעמם קודם.רעדיר
 ומצינו דאוריית]א[. ודחי דרבנן אתי ולא דרבנן, והנוכה דאורייתאח]דש[
 נדהנו במקומינו אבל ושמהי. ברני להפטיר שצריך פמוקות בהילכותקכד(

 1כן11 שהורה הזקן ]הכהן1 יהודד ר' של כבודו מפני ה]דיט1 ר]אש1 בשללהפטיי
 למעכמה שמפורש כמו פירותיו. יהו שם העץ שיפול במקום קכה( לןוקיימא.
 התן יזדמן אם ם ת וששאל קכק( הכהן: הזקן יהודה ר]בי1 בתשובותקכו(
 מפטירין, במה פרשיו]ת[ ד' של בשברז אי טבת הודש ראש של שבתב(איתו
 שנוייה ולא כתובה לא לה מצינו שי[א התן של הפט]רה1 אותה לדהותנהגו
 להפטרות ש]כן1 וכ]ל1 השנוייות, הקריאות קכמ( מפני נדחית לפיכך רבותינומפי
 בשבת ואשתקד מקום. בשום ממירין ואין התורה מן שעיקרן פרשיות ד'של

 להחליף שלא ונמרו ננמנו ]בדבר[ )בהבר( ונתיישבו קהלינו זקני ישבושעברה
 באותה ואילך באב עשר ]ומהמשה[ )מה'( באלול שאמ]יינן1 הפטיותאורןן
 רבותי1נו[1 מדברי ממך להם ויש כהנא. רב כמתם ולא קכע( חרזן, שלהפטרה
 בשבת חתן של הפטיה אירע אם ןלמידין1 )למידק( מצינו ]ומהכא[)ומהיכן(
 ונשני]ת1 שכתוב]ה1 לפי חורש במחר שמפטירין בשבת באהד חל ה]דש[שר]אש1
 ע]ל1 דא]ך[ מפניה. ונדחית כתוב]ה[ אינה התן של הפמר]ה[ וזו קל(בתלמוד

 הפטרות שאותז לפי הודש מחר מפטירין דבר של מעיניינו פריטה קורין דאיןג]ב[

 וזוהי הם'בה שמיה שמאל המיבת תמן "דתנינן שם בשבל"ה מיןץ( כ"ג. כ"ב: מגילהקין(
 וצרף קמ"ו הערה עיין כץיכן( בפנים, תקנתי וכן ק"ח, מפהים והיא וכו'", הורין בניהסבת
 ב', זכריה כץ:נא( עפי"ש, ותקנתי 47( )צד נ"ז סימן הגאעימ במעשה הובא קכנ(לכאן.

 קכנה( גדולות"1 "בהלכות נמעה"ג קכד( : נ"א ברכית מכנ( א;י ס"י, ישעיה לכבב(י"די
 ר' תשובת לקמן במרדם עיין כהכן( ל"א.ע"ז

 ~יתא. ובמעה"ג שם, ובהערותינו כהן יהוד"
 לר' היא הזאת התשובה שאף נראה ומשם תס"ב, סימן ה"ב ובאו"ז יטם במעה"ג מיבאסבז(
 וכן כהנא", ר' ומסקם "הואיל במעה"ג הככ~( השנויות". "הקביעות במעה"ג כהכנדץ(משולם*

 סימן ה"ב ובאו"ז וכו' ר"ה ד"ה : ל"א מגילה ובהו8 דר"כ 'מסיקתא והיא כאן, במרדם לתקןיש
 ל"א, מגילה 3ןל( לקמן. ובפרדם יטצ"ד.שצ"ב,



שמה ז"ל לרש"י הפרדםממר

 חתן. של בהפטרה יהחייף שלא ]רבותינו[ וגמרו נמנו כדהנ~י רב קל"(שפומק
 ועשינו במקומינו אירע ומעשה רבר. של בעיניינו קורין דאין ג]ב[ ע]ל[א]ף[

 מאותןהמררהמדריםאיזה ת)י(]מ[ ששאל ומה קלכ( הודש: במחרלהפטיר
 ואלה ויקהל ]להשליב[ )להשלים( נהגו אמנם יחבירו. ]ישולב[ )ישולם(מהם
 שהי ]הוקרו[ אחת שפעם אני זוכר תצוה. ואתד ]תרומה[ לי ויקהו ולאפקורי
 שיגמור קורם תצוה בנו[ארזה והתהילן יי, ויקחו של שבת ]באותוהתונות
 )להשלים( ציבור שליה לפי'שרצה תרומה, לי ]ל[ויקחו דהקהל והח,ירוקרייותיו
 הקהכ[, ההץירו]הו[ כן על תצוה, ואתה לי ויקחו מדרים שני אותןולהשליב[

 ם א ו קלג( : יוהע איני דבר של וטעמו ]ש[נהג]נ[ו, המנהג נוהגין :אנווכה
 בשל ג' וקורין קלל( תורות שני מוציאין בהוי להיות טבת הוריי ראש לה

 בשבת להיות טבת חודש ראש חל ]ואם חנוכה. בשל ואחד חודש,ראש.
 ובראשי והשביעי יום של בענינו ו' וקויין תורות ג' מוציאין קורכמ,התדיר
 והשמים קלו( -ושמחי, רני ץכיידה,קלה( בנבואת בחנוכה קורא ומפטיר.חדשיכם
 רידיה הפטרה דלימא[ ה]דש ר]אש[ בשל מפטיר קרי לא רהא בטלה[,כמאי

 ]ובממכת מנהדרין( )ובממכת קלן( בחודשו. הודש מדי והיה רכתיב כמאיהשמיכם
 כן[! ]העם נהגו לא אבל ה]דש[ ר]אש[ בשל שמפטירין התם גרמינןטופרים[
 שמואל ור' יהודה ב"ר יצחק רבינו במגנצא בדבר הכמים שני שנחלקוושמעתי

 מפי העיך שמואל ור' ויטמהין ברני להפטיר צוה יצהק רבינו הלוי. דוד_בן
 ]וכמדומה[ קלח( עידורעו וקוימו ח]דש[, ר]אש[ בשי שמפטירין לו שאמראביו

 יהפטיר נוהגין ואנן בשבת. להיות שהל אדר חדש ]ראש בשנם נכן[)ו(]ש[חולקין
 מוציאין קע"( בשבת, להיות שהל ארי ה]דש[ ר]אש[ קלי( קלט(:ביהוידע[
 ר]אש[ בשל ]קרו[ וחד יום, של בעיניינו ו' וקורין תורות מפרישלש
 ההיא איקלע ואי ביהוידע. קוככ( ו]מפטיר[ תשא. בכי קור]א[ ומפטירה]דש[,
 חודשיכם. ובראשי קרי ו[הד תשא בכי שיתא ]קרי עצמה, תשא בכישבתא
 דתניא שקלים, ומשם ועשית, עד תשא בכי )רקרי( הדר ]קרי[והמפטיר
 לשקלים. זכר אותה, וכופיין אותה קורין עצמה תשא בכי להיות הלקפג(
 אם השני תורה במפר תשא בכי עוד קורא והשביעי תצוה, ואוזה עדתשא בכי ]שבעה[ )ששה( ]ו[קרן תורורן שתי ליפקו ה]רש[ ר]אש[ אינה ואםקלנד(
 שנייה ובשבת בציבור. תורה טפר גוללין שאין לפי אחר, ת]ורה[ ' מ]פר[יש

 צד במח"וו הובא הלג( עפי"ש. ותקנתי שם במעה"ג מלבנ( דר"כ. פסיקתא היא3הגוא(
 הנוכה.~ בהלכות לעיל במרדם זדה דין ונכפל פיהם. על ותקנתי שנ"א סימן רש"י ובמדור203
 וכו' והלכתא ד"דה שכם ובתום'  ובו' משגיהין אין : כ"ט מגילה עיין 3הלך( בהערותינו.יעיי"ש

 במח"וו ללז( א'. ס"ו, ישעיה קלן( י"ר. ב', זנייה קלה( ה"א. מ"ד, תעניתובירושלמי
 המדמים או המעתיק למני כתוב הי' ספק ובלתי כ'(. במרק )ואי~ע סומרים. במם' רש"יובםדור
 תקנתי וכן סומרים. במם' צ"ל ובאמת מנהדרין" "במט' ר"ת שהוא וחשב "במ"ם" הפרדםשל

 הממטקת, נ~ודה הציג וחולקין" עדותו "וקיימו תיבות אהר ווארשוי בדמומ המו"ל מלןק(בפנים.
 לו שיש מי וכל תורה" טמרי ג' מוציאין בשבת להיות שחל אדר ר"ה "בשל הובא כךואחר
 יובן ומה"וו רש"י מדור עמ"י שהגהתי מה ולמי הבנה שום לו אין כי ידע ולהבין לדעתלב

 םימן 203( )צד במח"וו הובא כהכמ( יעיי"ש. הוטמה. אה"י נמצא במה"וו כהלמן(דהיטב.
 "קורין במח"וו 3הכמ11( ל'. : כ"ט מגילה ועיין מ4הם. על ותקנתי שכ"ב םיטן רש,,ן ובםדוךר1מ

 לא "ואי במח"וו הכמדש( ל'. מגילה 3הכמג( י"ז. י"א, ב', מלכים מכמבכ( שקלים".פרשת



 ז"ל לרעךי הפרדםממרעןמו

 של בעניניינו ב[אחר ]וקרי תורות, שרעי מוציאין קלכה( בארר, שמינישהיא
 אשר את בזכור קעו( פמוקין ג' תצא כי בפרשה וקורין אהרת ומוצ'איןיום.
 שהוא שלישי בשבת פקרתי[. קלוז( שמואל בנבואת ]ומפטיר עמלק לךעשה
 /באחת תורות, שתי מוציאין באדר, כ"ב שדהיא וברביעי מפמיקין. באררט"ו
 פרה קמה( בפישת ]מפטיר[ קורא ]ובאהת[ )ואהר( היום, בפרשתקורין
 בית בואדמ קננט( ביחזקאל, ]ומפטיר הערב. ער תטמא ער ]כולה[אדומה
 אל חיים במים שפמק ]באחד[ ה ש ע מ ו קנ( : אדמתכם[ על יושביםישראי
 ורגמור ומיף תהילה ולברך לחזור והזקיקו השלומ, עליו רבינו ]וההזירו קכ"(כלי
 שראעו ם ימי וארבעה קככ( דהערב: עד תטמא ער כולה. ופרשהכל

 אומא דהיינו ידש . ראש של עיקרו בתוכם. בא לנימן הממוך אררחדש
 זבדדו. ומימניך הלכ[ו. ימים בר' אלא לעולמ יבוא לא יום ואיתו קכג(תניינא,
 אחת לכל ויש בבר"ו. פמה ליתי דלא היכיה כי גביה הזו לא אג"האברן

 זט"ו זבד"ו, והילך מפמיקין שבת וזו שבת שזו להפמקות, מימן ,בר"ומאותיות
 מימן לוי"ו ד"ד. מימן לדל"ת ב"ו. מי' לבי"ת ןט"ו. מי' לזיי"ן ובי"ו. ד"ד.בו.
 עשר. בהמיטה מפמיקין בשבת אדר הדש ראש של שני יום יהיות חלובי"ו.
 חל ברביעי. מפסיקין ברביעי, להיות הל בששי. מפמיקין בשני לףהיותהל

 להיות חל זט"ו. עשר. ובששה לחדש בשני פעמיימי מפמיקין בששי1"ץ"ות
 ד,צאה ובשבת שקלים פרשת קורין בשבת אדר הדש ראש ש. שני1'ונ(
 כרב והיינו שבת, בערב אהריה שיבא לפוריכמ ממוך זכור פרשת שנייהיטהיא
 יש שעדיין זט"ו. ורהיינו מפמיקין יהדש ט"ו שהוא הפורים ממחרתובשבת
 ההרש, פישת ובאהת אדומה פרה פרשת קורא באהת בארר שברהור2שתי

 הל ששנינו ,הו ב"ו. ראיטון. ביום ניסן הדש יבא שבת לאותהשממחרת
 בהדש. ו' שהיא הבאה, לשב, 1"פסיקין לשעבר מקדיטין השבת בשךלה'1ת
 שלישי'. ראשון. ביום אהריה שפורים אדר שום שנייה זכוף לפרשת יששעריין
 שראש ההדש וברביעית אדומה. פרה קורא מאחריה לפורים ממוכהשדהיא
 של שני יום להיות הל ד"ד. ב"ו. והיינו ג'1 ביומ מאהריה בא נימןהד'2
 הבאה לשבת ומפמיקין שלפניו.- ביטבת שקלים פרשת וקרמו ברביעיאדר
 שהפורים אדר של שנייה שבת זכור לפרשת מקומ יש שעדיין בחדש ד'שהיא
 לאהריה שנימן החדש וברביעית אדומה פרה ובשקמישית ג'. ביום אחריהבא

 .וקורין תורות שתי ומוציאין ר"ה, 1טקודם ביטבת 21ק4ים פרשת קורין בשבת אדר ר"חאיקלע
 בכי ר"ה שלמני שבת מיק4ע ואי ועיטית, עד תשא כי קרי ומפטיר ליומא בעני'נאיטבעה
 שמיל שהוא בשנייה ועשית, עד תשא מכי וקורא קוזר ומפטיר תצוה, ואתה עד ז' קוריןתשא
 וכו'" ז' קורין בשבת הדש רא1ט. כשהל באדר שמיני יטהוא "בשנייה במה"וי כהכמןק(וכו'"*
 י"ז. כ"ה, רברים מכהך( בזה, הרגיש לא והמו"ל: במעות הם בשבת" ר"ה "כשהלותיבות
 במח"וו קנ( א'. ל"ו, יהזקיאל רןכהט( א', י"מ, במדבר כהכהח( ב'* מ"ו, א', שמוא5קמז(
 ההמשך לו מובן בלתי כי להורות קמן כוכב כאן הצ'ג המו"ל כהנא( שמ, רש"יובמדור
 כי יראה שם רש"י ובסדור במה"וו המעיין אמנמ וכו' קדש" הן הרי "והביכורים אח"זשהביא
 דף הסר היה המרדס של -המדפים למני שהיה בהקוב,ן ספק ובלתי ארוך, מאמר כאןהמר
 יפה* הכל עולה ובזה מיהם על בפנימ והוסמת' מזה. זה המרוהקימ הדברימ ונתערבויטלמ,
 בסד"ר קנב( : ל' מגילה רשיי עיין קכב( הוסמה. עוד נמצא זו מעשה אהר במה"ווועיין
 וכו'. יבוא" לא ולעולם יום של לחידושו לו מיוהד והשיר קרב המוכףשבו



 ז"ל לרש"י המרדםמפר
וטמי

 בערב אדר חדש ראש של שני יום וןהיות 'חל ובי"וי .ד"ד. והיינו ה'.ביום
 באד-. הפמקות ומפמיקין כרב. שלפניו' בשבת שקלים פרשת קוריןשבת

 פנאי לה יש זכור פרשת שכן לחרש. ב' שהוא שבו ראשונה שבתמפמיקין
 שבןע מפמיקין ושוב ה'. ביוממ מאהריה בה שהפורים ארר של שנייהבשבת
 לפרה מקום שיש מפני ו[חרש י"ו שהוא הפורים שלאחרי שבתיטלישית
 חל ביומ שבו חמשית בשבת קורין והחדש אדר. שו[ רביעית שבתאדומה
 ובי"ו. והיינו לחרשי באהד בראשון י"י אמר כה ומפטירין נימן. חרשראש
 ובהפמקת אילו בפרשיות שנותנין ויש הן. קבועות שהלכות הללו במימניןוהזהר
 כשחל כהלכה: ב"ד פי' ככומות. שבת בערב כהלכה. ב"ר אהר.: מימןשלהן
 ששנינו היא יו זוי כהלכה עויטין בשבת ברביעי או בשבת בשני חדשראש
 ובשניידה הבאה, לשבת ומפמיקין לשעבר מקרימין בשבת להיורה הלקנד(
 לכמדרן. ח:זיין בהמישית החדש. וברביעית אדומה פרה ובשלישית,כור.
 כר' קנס( הפטרות למרר לכמדרן, חוזרין ומאי להפמקה שנייה שנייהומאי
 בערב ארר הרש_ ראש של שני יום כשהל ככומותי שבת בעיב קנו(ירמיה.
 בשבת שמקלימין פעמים. יטרהי ומפמיקין השבתורהי את ממיגין קכק(יטבת

 להפמקה ובשנייה הבאה. ישבת ומפמיקין שקלימי . בפרשת וקוריןשעברה,
 ושותה מפמיק נ[שני ראשון בין פמה. של כוסות כארבע ןכור. פרשתקורין
 בין אבי צרכו, כו[ ושותה ואוכי מפמיק ליטלישי . שני ובין שירצףה.כמה
 קכח(. שנינו שכך מכומו. יותר ולשתות להפמיק רשאי איני לרביעייטלישי

 ישתה. לא ירביעי שיישו בין ישתהי לשרהות רצה אם הללו הכומותבין
 והחרש פרה בין מפמיק, יפרה זכור בין . מפפיק לזכוי שקלים בין כאןאף
 שקלים* פרשת קורא ביטבת חדש ראש כ[היות הל אכם בשבת מפסיק,אינו

 החדש בחמשית. אדומה. פרה ברביעית הבאהי לשבת ומפמיקין זכור,בשנייה
 הללו פרשיות של מידריהם הוא כ:ך בינתיכם. המוצעת הפסקה נמצאתהזה.

 שזמן ארר. חלש בראש שקלים פרשת קורין ה מ ול קכל( שיןהן:וממורת
 בארר באחד קק( שקלים בריש ששנינו כמו קוא. הרש בראששקלים
 ולקהת קקג( דכתיב הבית, בפני אלא נוהנין אין וביכורימ שקלים קקנ(שנינו שכה נוהגין. אין הזה בזמז אבל קק"( הכל~שימ, ועל השקכ[יכמ, עלמשמ"עי'

 שבית בזמן אלעזר וא"ר קקד( נוהגין. מועד אהל גזמן הכיפורימ. כמף.את
 בזמן אלא שוקלין שאין מכלל לו. ומתכפר שקליו שוקר[ אדכמ קייםדהמקדש
 השקליכם שם עליו שקרא כיון הזה בזמן שקל ואם קיים. המקדששבית
 שנינו שכך לעניים. ליתנו יכול ואינו פדיון. להס ואין קדושתו ארעתפמו
 וההרים, והעריך הקדיש קקו( ותנן קודש. דהן הרי והביכורים שקלימ,קקס(
 יים יוליכמ מתכות וכיי . מעות ירקבוי ]ו,כיימ כמות פירות רעיעקר,בהמה
 ]יתןן, ליתן האיש שירצה. מה כל קצבה אין פורים ובמעות קקק(דמלח.

 מרשתא דאזלין כימנהון לוי "א"ר ה"ו מ"ג, ירושלמי קנן( : ל' שם הכה( כ"מ.. מגילהמנד(
 ל', מנילה קכן( ישתה", לא לרביעי שלישי בין ייטתה, לשתות רצה אם הללו הכוסותבין
 הכם( שפ. ר?ט"י ובסדור במח"וו קנכם( : קי"ז מסהימ מכיק( וכו'. ממרגין ד"ה פירש"יוע"ש
 יעיי"יט. במה"וו החמר גדול מאמר רש"י בסדור מביא כאן קכמא( מ"א, א', מרקשקלים
 סוף )המפדה( מ'. ב"ב המדם( מ"ז* ל', שמות קכם3( אחרונהי משנה פ"ח שקליםקמב(
 "ונפורים רש"י ובסדור במח"וו סמן( "ותניא", לתקן ויש ס"ו. יומא כהכשן( שקליכם.-ממכת



 ז"ל לרש"י המרדםסמרשמח

 ,נות,1. )יתן( הוא המוברה עיט כפי .אחד אחד כי ועדקה צדקה, שהיאמפנ'
 )וקורין( הכנימה ליום מקרימין שאמרו פ]י[ ע]ל[ א]ף[ קקח( שאמרו,הכמיםוזהו
 צדקה ]אלא הן שקליס ]בשביל[ *א ביום, בו ]מעורע[ ומחלקיז ביום בוננובין[
 לפורים. קורמ זכור קורין וימה : לאביונים ומתנות קקי( שנאמר לפיבעלמא[
 המן. של למפלתו ממוכדה זכירה קט( שתהא לעשייתה. זכירה להקריםכדי
 אשר ]את זכור קט"( חכמים אמרו שכך לקיותה. אותה שצריכיןומנייז
 אמור". הלב שכיהת הרי תשכח, לא קט3( אומר, כשהוא בלב, יכולעשה[
 פ-שנת[ יבשלישית קורין ולמה באמירה. וזהו לפה. זכור מקייבם אניומה
 בהילכות )חכמיםןווהורשים[ שואלים קכג( חכמים[ ]אמ~ן 'שכך ]ארומה['פרה
 שיזה עד. פמח . עושה היה לא ]מת[ וטמא יום. שליטים הפמח קודםהפמח
 טהרה, הלכות בשלישיתשהיא אדומה פרה _קורין ]לפיכך מת מטומאתויטהף
 הפמח, לפני עצמן לטהר ישראל ילמדו ומתוכה לטהרה[, מטומאהוהזאה
 משומ  ]הןהן, החורש ברביעית ]ולמה[ בטהרה. פמהיהי שיעשו כדיקכד(
 ]ר'[ בשם לוי ר' קכה( תנינן, הוא. יום של שעיניינו נימן ה]דש[ר]אש[
 ]אדומה[, פרה לפרשת החודש פרשת שתקדום הוא בדין  אמר הנינא ברחמא

 קורמת, פרה ולמה ]ה[פיה, נשרפה לו ובשני המשכןן הוקמ בנימןשבא"ד
 שכן ,ברגל, תגעו לא ובנבלתם  קכו( דתניא ישראל. של טהרת)ו(]ם[שהוא
 ששכח ]רבי[  לפני  בא ה ע.ש מ קכן( : ]ברגל,[ עצמן לטהי הייביןישראל
 לקרות שרגילין כמו בהנוכה. שבא ח]דש[ ר]אש[ בפרשת ארבעה. וקראההזן

 חנוכה של תורה מפי הי]ת[ה לא אם ר]בי[ ואמר ר'. הודשים ראשי]ב[שאר
 קכמ( דקאמר]ינן הנוכה. בשל ה' לקיות צריך היה לא הארון מןמוציא

  קרא  לא אם כלומר, עיקר, כל ופורים חנובה בשל משניהין איןהילכתה[

 ]מפרי[  שתי שהוציא עכשיו אבל לחוש, אין ופורים חנוכה בפרשת  ליקרכי
 ]ו[לקרות המישי להעמיד צריר השני, ת]ורה[ ס]פר[ ש( פגמו משוםתויות
 אותו יאמרו שלא הנוכה, בפרשתבו

 מפ-

 לפיכר הוא, פגומ השנ" תורה
 חנוכה בשל יקרא עצמו שהרביעי לומף ]צריך[ ואין קריאה. כלאהחזירוהו

 ש,*תוםק174ם
 במפ-

 מדלג ליה רהוה ח]דש[ ר]אש[ בפרשת הראשון תורה
 התחיל שהרביעי מאחר אלא עיניינים. בשני בתורה מדלגים ואיז]בתורה[.
  בתורה ויקרא אחריו ]ה[חמישי ויעלה וירד, יחתומ ח]דיט[ ר]אש[ בשללקרות
  יאין פוחתין אין ופורים בחנוכה קכל( דאמרן הא שתיבטל דמוטבבהנוכה.
 לקרות אמור בתורה, שקרא ואהר תורה, ספר יפגמ ואל ]עליהן[,מוסיפין
 שלאחר הבהן מלבר לבטלהן ברכה משום מעמד, באותו שנייה פעם]בו[

  אין אם קמ( מר דאמף לוי, במקומ וקורא ומברך עוד עומד וקורא,שבירך
 : כהן קורא לוי]שם[

 ובסד"ר במזק"וו כהגנ( כ"ב. מ', אסתר מכםמן( עפי"י?1' ותקנתי : ד' מגילה מכמדק( קצבה"1אין
 דברימ והקרא י"ח. מנילה כהעא( המן". ולמפלת שקלים למרשת סמוכה זכור מרשת"ותהא
 ממלה רש"י עיין כהעד( עפי"יט. ותקנתי ו'. פמחים כהענ( י"ם. כ"ה, שמ כה,נננ( י"ז.כ"ה,
 במח"וו קעד( ה'. י"א, ויקרא והקרא : מ"ז ר"ה כהען)( ה"ו, פ"ג, מגילה ירושלמי קעףן(כ"מ.
 רבינו בשמ מצאתי' הביא ק"'ן פימן השלמ לקמ ובשבלי שכ"ן. סימן רש"י ובסדור 206צד

  בשבל"ה קעכט( : כ"מ מגילה כהעח( תרמ"ד. טימנ או"ה בב"י ומובא וכו'1 מעשה זצ"לשלמה
 נ"ט: 3יטין מכ8( כ"א. מגילה והיא צ"ל. וכן הדש"  בראש  ראמריבן"הא



?טמט ז"ל לרש"י הפרדםספר

 ידי יצאו וכולן טברך אחד 'צא קטכ( כולן הברכוה בכ4קס"(
 צריך העומד קסג( ואחד אחר כל התורה ברכת אבל ייוונון אםהובתן
 וא]ף[ הב"רו, בברכת שכיון פ]י[ ע]ל[ א]ף[ התורה, הובת משוםלברך

 תפילין. לגבי אמרינן נמי והכי שמע. קרית לפני בבקר בירך שכברפ]ין ען"
 המצוה והיבת. והאהבה קטמ( דמנחי, אימת כל אשי רב דבי רבנן,קמד(
 לולב וכן בריך, ויתיב דעי-ל אימת כל קמו( מוכה לכבי וכן זה, כלגורם
 המצות חבינ*ן מצוה חובת מידי יאשונה מפעם שיצא פ]ק ע]ל[ א]ף[קמ((
 לברך'עליו אמור ביהיד ]הלל קסמ( ולאהריו: לפניו עליו לברך שעהבכל
 בציבור ]אף[ שהרי ההללן את ]בהן[ כומרין שאין בימים ולאחריו[לפניו,
 אבותיהם, למנהכ ]זבר[ למיעבדן להו אית. וצייור בעלמא, מנהשא אלאאינו
 שפירשו עשרה ואפינלו[ בהם, נוהכ למנהג זבר )גומרין( קמל( אין יהידיםאבל
 ]בי"[ אהורי לעצמן שמתפללים אותם ככרן כיחידים, הן הרי הציבורמן

 לעשות מנהכ תורת להם אין ק5( הבנסת, באמיפת הץ שלא ]מאחר[הכנמת
 שלהןן באכודה כשהן העיר אותה של לכינופיא אלא זכר נאמר שלאזכר,

 גומרין שאין בימים ודוקא ק5"( צריכין. אינן ברכה בלא לקרותהואפי]לו[
 בב]יתן להתפלל ]שהלכו[ )שהלה( לידו בא ומעוטה ק5ב( ההלל. אתבהן

 הלכה והורה ההלל את לקרות המנויין ורצו ה]רש[ בר]אש[ האבלהב]נמת[
 כיחידים. הן היי הציבוי מן שפירשו רעשרה -צריך, דלאלמעשה,
ם

 ד-
 הפטרות. מן הבירתה מפני נדחית מי הפטרות

 שאלתי ק5"
 ואמרתי ז"ל[ מביר ]בר נתן ר]בינו[ של משמו כהן שמואל מרבינו עמרםאני

 בהפטרלה(]ות[ מפטירין בטה ,כשבת להיות שהל ניסן ח]רש[ ר]אש[לפניו,
 בהפטרות או להודש, באחד ה'בראשון אמר כה לכם, הזה החודש שלפרשה
 לא ]למה[ ואמר, לי וענה כמאי. בהשמימ חרשיכם, ובראשי חרשהשל

 משל או ]בה[ )בה( מפטירין אם שנגם שבע בן הפטרה בשביל לישאל]ת[
 בשבת להיות אדר[ ח]דש ר]אש[ כשהל כמאי בהשמים ה]דש[ר]אש[

 שאין מזה ללמד לי יש לי, ואמר שאירע, ]לפי[ )לפני( לו ואמרתי]שקלים[.
 מלמדי ]לפניו[ )לפרנין( ובאו ממקומם. הפרשיו]ת[ ארבע[ של ]הפטרותמזיזין

 בל ]יאמרו[ )ואמרו( הפטרה זה באי ושאלוהו השבוע בזהתינוקו]ת[
 שבע'

 "יצא" שתיבת נראה כהכ1בכ( שם. ובמג"א יביטו"ע קל"ט, סימן יב"י אי"ה מיר עייןקפא(
 "העומד צ"ל אולי קפנ( וכו'". יצאו וכולן מברך אהד כולן הברכות "בכל וצ"ל מיותר,היא

 ווארשוי 'בדפום מפ8וץ( דממשמ?טי". אימת "כל איתא ושם מ"ו, פוכה ה83וש( בתורה".לקרות
 ד"ה יטם סוכה בתום' עיין כלכ8ד( : מ"ה סוכה מם8ן( מכרכי". דמנהי עימת "כל המו"להגיה
 וכן יעיי"ש וכו' אהת פעם- אלא מברך אין דאלולב לברכה, 'טוין ולולב סוכה דאין וכו'אהד

 סימן 206( )צד המה"וו עמ"י ותקנתי הוטמתי כה:1דץ( וצ"ע. תרנ"א או"ה בשו"ע להלכהפמקינן
 שדילג המעתיק או המדפימ שגגת ע"י ההתהלה מה ונשמט 'טכ"ז טימן רש"י וסדוררמ"א
 סגר ווארשוי בדפוס כהכנכן( זה. יטבמאמר "לאהריו" עד הקדום שבמאמר "ולאהריו"מתיבת
 תיבההמו"ל

. 

 "מאהר ?טם רש"י ובסדור במח"וו וא~ב( שפ. ובמד"ר 'במח"וו ליתא וכן בממגרת, זו
 וכו'". בכינומייא אלא למנהג יכר שאין כן לצורך הן ושלשה כשנים הכניסה באסיפת היושלא
 ותיבת "ההלל" תיבות ב*ן ק~בב( "ההלל". תיבת עד מכאן ליתא יבסד"ר במח"ייקצא(
 השלם לקמ בשבלי הובא מנבב( במכוא. ועיין אריה" "נור רש"י ובסדור במח"וו כתוכ"ומעשה"
 עפי"ש. ותקנתי ק"צ.פימן



 ז"ל לרש"י הפודםממושנ

 אמרת הלא לו ואמרר,י שנים. שבע בן להם והורה כמאי. השמים אושנים
 ]בפרשת[ ומפטירין ממקומן, אותן מזיזין איי הפרשייות ארבע[ של]הפטרות לי ואמר קודם. תדיר תדיר ושאינו תדיר חודש[ ]וראש בחנוכהרבינו

 החודש מן שהפטרה לחודש, באחד בראשון ה'[ אמר ]כה הזה,)ב(החודש
 שהשיב והשאילה התשובה לי. הראה וק~ד( חודש ]ן[ראש  חנוכה ומןנמי
 בראש בשאילה, . בה כתוב היה וכן זצ"ל[ ]החמיד ;הן ק~ה( יהודהרבינו
 או חו]דש[ ב]ר[ר]אש[ מפטירין במאי בש;]ת[ להיות שהל 'מבתחודש

 כדאמרינן ה]דש[ ב]ד[ר]אשן שמפטירין נוטה דעתי כך ]והשיב[ )וכ'(בחנוכ]ה[.
 חדשן ]דראש ל)ור"ה( בדהנוכ]ה[ משגיחין איז רהילכתא ק~ו( בממקנאהתם
 ידעינן וממילא תחלה, בדחכוכה משגיחין אין לימא לי. למה הרתיעיקר.
 כדמפיש עיקר להו דתרויהו לי, למה תרויהו ק~ן( עיקר. ה]דשןור]אש[
 אהפטרות. עיקי חודש וראש אפרשתאי תחלה בדהנוכה משניחין אין אלאהתם.
 טפטרינן דהנוכה ואפטיתא קאמר אפרשתא דתרויוו ליה דמבירא איכאואי

 ]מ[חבירו )את( התריר כל ק~ח( דתנן כמיניה[ כל ]לאו במיניה()לאכול
 )דהא( ועוד לחבירו[ קודם מחבירו המקודש ]וכל ןל[חבירו. )אח(קודם

 קדים חודש ראש הילכך לא. ותו חנוכה. והתם ושבת הודש ת-תי]דהכאן
 מר]אש[ נילף ואומר דמקשי איכא ואי מהנוכה. טפי וטקודש הדירדאיהו
 משניחינן י ולא בשקלים מפטירינן דהתם בשבת להיות שחל אדרה]דיט[

 יאי2 והנוכה הנדש( ר]איט[ להדדי, דמו לא דהא ק?2יא לא הא ח]דש[.בדר]אש[
 דידיה. באפטרתא ה]דש[ ר]אשן קדים הכי טשום כדאמרינן. עדיףחודש
 דאינהו דידהו באפטרתא רמקדמי טעמא היינו ה]דש[ ר]אש[ נבי שקליםאבל

 משום ק~ל( יאשיה ר' אמר טובי כדר' נינהו ה]דש[ דר]אש[ צורךגופייהו
 מראמרינן דשקל]ים[, אפטרתא גומר בשקלי]ם[ ואתחיל הואיל ועוד סדמי.הכי
 והתחיל הואיל נמי הכא גומרן במתנות והתחיל הואיל הטאת [דמן גביר(

 "בחנוכה והתהיל הואיל נימא נמי חנוכה גבי תימא וכי גומ]ר:ב?2קלי]ם[
 נומר, אמרינן לא עדיפי דלא גומ]ר[,.הנוכ]ה[ כדאמרינן דעריפי שקלים[גומר,
 דלא .היכא איתמך, דאיתמרדהיכא

 איתמ-

 במאי דמעי איבא [ואי איתמר. לא
 בהא קרמא, דחנוכה דאפטרתא זצ"ל נאוז יהודאי דרב ל"( משמי'דבתיב
 התם כתוב דהכי מפומיה. נפיק לא מעולם מילתא דהא בלל למיטעיליכא

 כ-ב קרוש פה אמרה יהודאי ררב דעקא סלקא ואי שבתות. שתיכ-טנופלין
 בשמיה- ואמקה אמרה אחרינא איניש ודאי אלא לישנא, האי כי משתעייהודאי

 ]ד[-]אשן שהפטרת לדברי מייג מצאתי רכ( הזהיר מפר של פמוקותובהלכות
 יצחק ר' דשאל לד( סרפרים בממכת ואי2כהית בדקית רג( קודמת,ח]דש[

 לי" "הראה בתיבת והתהיל סימנים לשני המסקה כאן ע'טה ווארשא בדפום המו"למצד(
 להורות "הודש" תיבות אחר קטן כוכב והצינ אהרת(1 קושמאבשורה מתהילבדמום היא )וכן חדש.סי'

 ממורש יוצא וכן וכו' תשובה לו הראה ור"ה הנוכה שמן אהד, ענין היא ובאמת לו, מובןשבלתי
 לתשובה שציינו במרדס ולעיל 48 צד הגאונים מעשה וע-ין שם. השרם לקם מיטבליהענין
 כ"פ: מנילה 3הצי( ליה. איתא הגאונים ובמעשה "כהן"1 תיבת הסר הלקט בשבלי ק(בףץ(זו.

 מ"מ. זבחים מ(בד,( מילתר. והוא הלקט, בשבלי ליתא "התם" עד "תרויהו" מתיבתקצז(
 בערלין ובה"ג : ל"ו( דף )ווארשוי רע"ג סדר עיין רא( פ"מ: זבהים ר*(/ : כ"מ מגילהמצט(

 מם' רד( "בדקית": וצ"ל ואשכח" "דקית שם הלקמ בשבלי רג( במבוא. עיין ו*בן( 1~6.צד



.?2נא י"ל לרש"י הפרדםמפר

 במה בשבת להיות שחל טבת חודש ראש נפחא יצ"ק רבינו אתמחורה
 ניהו מאי ואלא חודש. וראש )ו(]ב[שבת ו[מפטיר ]משה[ כלות בענייןקורין
 ואמרינן לו( חדשיכם והראשי חדשיכם ובראשי רמ( מדתני חורש. וראששבת

 ושבת ראשחודש היינו ואמרינן בשכתו. שבת בחדשוומידי חדש מידידמפטירינן
 כדאמרן. האהד מן השנים דטובים מינה[ ]שמע קאמרינן ]לא[ בדחנוכהואילו

 ר]אש[ יבא אם ואילך מנ"מו הפטרות מדר על רעם ל א ש ש ול((
 כמאי בהשמים חודש וראש שבת בשל והפטירו שבתות מאותן בחדח]דש[
 הפטרות דאותן הואיל חוזרין, גו שדנ להפטרה אם חוזרין להיכן אחרתולשבת
 לאומרה לי מה מד]ו[רים, ]נחמות[ מעין אלא מר]ו[יים הפרשיות מעיןאינן

 שלחו, הסדר. כעל ]הוזרין[ פרשה אותה של להפמרה שמא אי וו.בפרשה
 ואו"ה שד"ש[. אר"ק ]מנו"ע שש"ד( אד"ק )%ט"ע רמ( מדי להן וישהואיל
 ונדחית הואיל כסאי השמים מפני ח]דש[ ור]אש[ בשבת שנדחיתהפטרה
 אשוש, בשוש לו והפטירו ה'טבתות אלו מן ]חתן[ יהא אם ועודנדחית,
 שלה, בשצת יתירה אשיש שוש הפטנושרת נמצאת 'שדלגו להפטרה חוזריןאם

 אשיש[, ]שוש שוש( )אשיש וזו לע( שלה, ל~רשה אוהי קומי ה~טרהשיהא
 הפטרה ואותה פרשתא. שכנגד הפטרו]ת[ למדר חוזרין ואם מפרשתא,נדהינת[
 של סימן_ נמצאת . נדחירע. ה*א התן של בפרשתו להיות ראוייהשהייתה
 .שתים בשבתות בנתיים נישואין יהיו אם מידרן, בכל נאמרו נחמוהפטרות

 ולאחר בכולן, אשיש שוש אומר שלשאו
. 

 ואומך שהניחו, במקום חוזרין כך
 ומה אומר, ]כמידורם[ )במידורן( ]אלאן המימו מדלגין ואיןכמדרן

 וכן ידחה. , ימוטו שלהן וראיה אומר ואין רי( מניחין. מימן של ההפטרותמן שישא-
 של .בשבתות שדלגו הפטרה להפטיר זק"ל ~רייש דמן ללמה רב*נוהורה
 שבת אותה. כן, לוטר נוהנין קה*לות שאר אבל נחמות, בשביל אלאבאור, ואין הואיל כלום .בכר אין מימן, הללו להפטרות שיש פ]י-ן. , ע]ל[ וא]ק[חתן.
 של הפטרה אומר ח]דש[ ר]אש[ הוא יאם אשיש. שוש אומר]יס[ התן בהשיש
 לגמרי. הכל ידחה שבת באותה לומר ראוייה שהיתה והפטרה ח]דש[,ר]אש[
 שתופשין ]מה[ )כמה( אומרנימן בשבת אלא אהרת. שבת אותה, אומר]ים[ואין
 לומר ]מעולם[- )משלם( לגמרי כן מנהנ ואין ישראל. בשובה מפטירין משהבוילך
 בין חתן שאין ובשעה בלבד. במנהה תעני]ת[ ביום אלא כלל, כלל דרשוהפטרה

 אשיש, שוש משה לוילך מפטירין לשנים נצבים אתם וחולקין מוכות עד באבטי
 מפטירין למוכות הכיפורים יום בין ובהאזינו בשבת, כלל מפטירין אין דרשואבל

 עקרה, .רני שנה בכל לשלש שנוהגין מרביני שמעתי שאמרת ומה דוד.בוידבר
 מימן שמענו ]לא[ )לו( ואומרי]ם[ רבותינו כל תמהים זה דבר ער מניחין,ולא

 ובשבלי חדשיכם". "ובראשי אהת מעם רק ליתא. ווארשוי בדמום רדק( הי"א. פ"כ,פומרים
 פה. לתקן 4ט וכן וכו'". ואמרינן חדשיכם וברא,טי הדשים בראשי מויתנן "אלא שםהלקם
 ואולי ושבת חדש ראש דהיינו בחדשו חדש מדי דמפמרינן "ואמרינן שם הלקמ בשבלירר(

 ותקנתי ע"א* ל"ו דף המרדמ בליקומי . הובא ושן( מה. לתקן יש וכן וכו'" קאמר לאבחנוכה
 עם"י ותקנתי לו, מובן שבלתי להורות קמן כוכב כאן הציג ווארשוי בדפום המו"ל ךשח(עפי"ש*
 היא חתן 'טל בפרשתו להיות ראוייה אשיש שוש "וזו .שם הפרדם בליקומי רמן( שם.לק"ם
 מימן נמגנצא כאן והשיבוני שלה. לפרשה שר"ש סדר על שוב נשנית ההפמרה נמצאתנדחת

 ויאייל "ואומר הפרדם בליקומי רי( בפרדם* כאן לתקן יש וכן וכו'" נאמרו נחמולהפמרה



 ז"ל לרש"י הפודםפפו 'שנב

 ואותו בשבת באחד להיות חל .לניסן הממהך אדר תי שאל לי"( מעולם:זה
 או שבע בבן .אם מפטירין, ובמה שקלים פרשת בה יש אדר אותו שלפנישבת
 : יטבע בבן שמפטיריי רבותינו והשיבוני בתלמוד. כתובה ]וזו[ וזו הודש,במחר
 בה יש שבת ובאותה בשבתי להיות שחל נימן ח]דש[ ר]אש[ י ת ל א שליכ(

 לחורש. באחד בראשון .אם כמאי, בהשמים אם מפטירין, במה ההודש,פיש]ת[
 אדמ שום ואין להודש, כאחר בראשון מפטירין והשיבוני/ בתלמור. כתובה וזווזו

 פ-שיות מד' באחד היתה אם חתן של שבתו תי ושאל ייג( ]זה[: בדברחולק
 כבודו. חתןמשום של בהפטרה או זו פ-שה של בהפט*ה אם מפטירין, במהאלו

 פרשה בשל להפט*ר מוטב ואמרו שבוורמשא לרבות* זאת שאלתיוהשיבוני,
 והורה נ"ע[ לוי יצחק ר' הקיוש רב*נו ]בימי מעשה היה ]וכן[ )ךכ*ר(-את
 הפטרו]ת[ ואלו בתלמיד, כתיבות פישיות של שהפטרות לפי יפטירו, פרשהבשל
 תזוז ולא הוא בעלמא שמהה משום אלא בתלמוד כתובה מצינו לא חתןשל

 כמא* השמים כגון פרשה מפני דוחות התדירות.אינן ומה אומי, מנהם ואנימ*3ה.
 מנהנ שה'ה נ"ע יצהק *בינו משרם אמרו בוורמשא חתן* יטל שכן וכל חוזיטומחר

 פ-שה של בהפט*ה ולא השנה כל של ראשונה פ*יטה מדר של בהימרהלהפטיר
 פרשה ומעין ראשונה פ-שה מעין ראיטונה הפטרה בכל ;,עיש לפ4שנייה,
 הע*בור ובשנת וזאת.תהיה. תזריע כי אשה מעיניין בו יש ]נעמן[ 2נוןשנייה,
 תהיה, בזאת הגרול שבתו4ה

 מצורעים, היו אנש*ם בא*בעה רבות*נו והפטירי
 פרשת שהיתה פ8שה, מפני בנעמן להפט*ר יכלו לא תזריע כ* שבאשהלפי

 המלאכה כל ותשלם פקודי ולאלה וטבעש3*ם בן מיטה לויקהל והפטירוהחודש,
 ר]אש[ גבי ללו( דגרמינן, הא י ל.ת א ש ליד( : חירום ויעש נלא כבודון מלאעד

 ביטלוה מה ומפני וטשעריבם. הרש.2ם מפטיריז בשבת להיות שחל אבה]רש[
 דגים*נן הא ועוד חורש*ם. וראשי שבתית כבשא* 'כמא* בהיטמיםשמפטירין
 ביטלוה מה ומפני שלמה. בויעמוד מפטירין תורה שמחוז שקורין טיכ יום גביליק(

 פעמים, כמה זו שאילה שאלו כבר בכאן נם תשובה, מות. .אחיי בויה*ומפטייין
 שבשבת לומר יש אבל ]בן[. )כאן( נוהג מי יודעין ואין הפטרות, אילו עלותמהו
 ובעובת תפרה, במשפט ציון מחדשיבמעד מפטירין היו ]אב[ )אם( ח]דש[ור]אש[
 וכן ומועדיכם. חדשיכם ער ישעיהו הזוז מפטירין היו ב]אב[ ט' ערב שהיאאחרת
 כסאי, בהשמים להפטיר נחמד בשביל נהגו הראשונים שמא בכאן. רבותינואמרו
 ה"יקל כרברי ב(בד שבוע באותו אלא אכ*לות עיק* דא*ן מקום ומבלהוא*ל
 הואיל במוכות וכן תפדה. במשפט ציון ער ישעיה- חזרן אח*ת בשבת ומפטיריןהוא.
 עניין וקורין חומש מ(טלימין ת*רה ובשמחת הרום* הענחן מפט*רין החג ימותכל

 משה פטירת מעניין נביא*ם מפ* בראש ייק( מתח*ל*ן לכן ע"ה, רבינו מיטהפט*ררז
 מצאתי אחי" נתן אנך,. אבל ביריה. ורפ*א ולאו וה*ן במקומו,והעמדתיהךשוע

 בתענייות לו, בסמוך עניין מאותו אמק*ואן ח2מ' ששאלו יש*בות ראשיבתשובות
 ויש אה-. במקום כתוב שתמצא כמו הסיעי מ* וקללותברכות

 לומ-

 הימן שמאותו
 יש*ב.ת ראשי ]מבו*אין[ אין( )מבור אחרונים ב]י[מי הפטרות אלו הנה'גועצמו

 שם. ר8יננ( עפי"ש. ותקנתי שם. מרדם בליקופי רי14( במ"דם. לתקן יש וכן וכו'שלהן"
 ל"א. מנילה ר*פך( עפי"ש. ותקנתי שם. ר9ד( עמי"ש. ותקנתי - שם. ר8יג( עמי"ש.ותקנתי
 יהושע". "ביאש בלק"פ רין( שם.ר%י(



שננ ו"ל לרש"י המרדםממר

 אומר וכן נוהנין.. שנגהגין ומה. היתה ולא איסור לא אינו הפטרותדקריאות
 ושלומר. זה.. על חכמים וממכו תיליד בכי עלמא נהוג האידנא ר'ח(]אביי[
 מה מפני כששאלוהו נ"ע יהויה בר' יצחק רבינו משום שמעתי ואנ',ליל(.
 מבטל שמנהג נהגו, שנהנו כיין חהשיב משה, מות אחרי בויהי להפטירנוהגין
 אחרי ב.ויהי שמפטי-רן ש*ש רכ( גרולות בהלבות מצאת* ואני ההל2ה.את
 לכ"( עולותדכם תאמר ואם שלמה. בויעמיד שמפטירין ויש משה,מות

 הנרול דין יום וערבה דם*יום משום שמא ערבה, בו הנהיגו ולא ביטלו,.לא למ"
 מחמת עמי אחרת רוח מנחם ואני ועיבה. להפט*ר נהגו- לא לבך;והנורא,
 אני. ורואה. דבריהס, גדולי ושמשי תורה שה*א אבותינו מנהג ולקייםוערבה,
 להפטיר' אפשר שאי בשבת להיות בניםן י/'ד כשהל אני ואומר דבריהם']את[
 משום פמחים עשחישת בהום .לבי על עלתה %א ]צו.תי[ )ציויתני( לאא.מר
 קינה, שפיים על ושאי והשליכי נזרך גזי להפטיף, אפשר ואר במועדו.דכתיב
 ממך ומצאתל רנלים. עולי ישראל של לבן ולהפיל הפסה ערב שהואבשבת
 משולם בר' . משה ר' הר4 של ]המפר[ )המפד( לייי ]כשבא[ בא( )כש'לדברי
 ללר . התורה ' לפ*שיות הפטרות .סימני בנב'אים בי והיו בבל מארץשהובא
 האמת, 'לומר כיוונתי ולכך לה', . וערבה גבי חיין את צו מ*מן וראיתיהשנה.
 בדבר ותנאי בוערבה. ופעמים בעולות*2מ אה-ן את לצו שמפטיריןשפעמים

 הפמח ]שלפני הגדול בשבת אהרן את צו ]וחל[ היא פשוטה שנה אם-זה,
 .מעוברת שנה ואם בשבת. ,הפמח ערב כשהל שבן ו2ל וערבה. בו)ופטרו
 הנדול דשבת השני, אדר של שבתות ]בשאר[ ובאהד( אהרן[ את צו וחלהיא
 ;~חה תלא לאן -אם. .אהרן, את - לצו בעולות*2ם יפטירו אז מות באחרייהא
 מפני ושנהן בכל;.השנה נוהנ רגילות שאין ולפי שבת. באותה פרש*ותמרן
 להפטיר תמיד נהגו זה המדרנים מפני ונשמט נש2ה לפ*כך העיבור,.שנת

 קדושים 4פרשח ובוורמשא .במגגצא בכאן והפטירו תד*ר. שהיא מפניבעולותיכם
 ככגן . מעולם עשו וכן נ.קטנה, שהיא פ]י[ ע]ל[ א]ק[ כושיים, 2בניבהלא
 וג]ל[ א]ף[ בעולותיכם שעושין כע*ן הותירו, ולא פחתו לא ושנה, שנהבבל
 קלונימוט -ביני ]ואמר[ )וגמר(. קהילות* ממנהג תשנה ולא התורגמן, שאיןפ]י[
 כושיים . כבני ]הלא[ אבל מוסיפין.. א.ן )ש(בעולותיכם ]שבמקומן[ רומיאיש
 לקדושים. ..קרא במקומו, אחרת הפטפה להם יטיש בלל, אותה אומ*י]ם[אין

 הפמח לאחר ובוו-משאב2אן,

 ואח--

 וכבר כבר. .עשו וכן הנדול בשבת מות
 פקויי: אלה כלל חולקלן אם כן כמי והשיבותיה 2ן כמו זה על.שאלת]י[

 עליו שטרנניש ציבור שליח שהוא הכנסת חזן תם, ל שא ש ולככ(
 ,ו~י.לה, צ-יך זה דבר תחתיו. אחר ולהננים להוציאו מהו רעום,.ברברים
 הלא .שבשמים לאגיהם ישראל בין שמרצה מי תחתיו, אחר ה2נימובוודאי
 .אמר]ו[ ]כבר[ כן אינו ואם דופ*. פכל בגופו ונקי וישר צייק לה*ות.צריד
 שנאתיה. כן על נקולה עלי נתנה ב~ער כארי]ה[ נחלתי לי היתה רלג(ח2מים

 כמו "ושלום" וצ"ל קפן. כוכב כאן הציג ווארשוי בדפום המו"ל רימם( : ל"א מנילהואיח(
 למהר ד"ה ל"א. מנילה תום' ועיין מצאתי.. לא לפנינו בבה"נ רכ( שם. המרדם בליקוטישהוא
 בפלו". "למה בלק"פ רכא( אלשם. רב בהלכות לעיל ועיין תי"ה. סימן 458( )צד ובמח"וו.וכו'
 ,ענית רכנג( גאון. נפרונאי לרב י'. מימן השלם לקפ בשבלי הובא דפכנבכ( מעות.והיא
 אחרת. ורמא קנם זעין "', י"נ, ידמיה והקרא.פץ:



 ז"ל לרש"י הפודםמפושנד

 צבור שליה קתיבה לפני המוריד זה דרב משמיה טוביה בר זוטרא מראמר
 השנה ]בהאש שכן וכל אמור[ תענית בלא בהול אפילו ]ומתמא הגון*שאינו
 שצריך[ ורחטים, בתחנונים ]להיבות שצריך ,תענית וביום הביפוריםו[ביום
 ואין מיטפל אומר יהודה ר' לכד( ששנינו ]כמו[ )במה( ציבור שליחשיהא
 מעבירה, ריקם בי"ו חמדא רב ואמר ריקם, וביתו בשדה יגיעה לו[ ]וישלו
 נאה[, ]פרקו )פרנוקא( מאי *רכד( לעם. ומרצה ברך שפל נאה ופרקוזקן
 צריכין אנו כך כל ]השתא בילדותו. רע שם עליו יצא שלא אבייאמף
 **רכד( איתו. שממלקין שכן כל לא עכשיו אהריו[ מרננים אם מילדותואפילו
 מתוקנים שמעשיו בזמן אותו ממלקין וחין הוא כשר מומא ציבור שליחאבל

וטובים.
 ובניו שאשתו לאדם לו. מאירה תהא רכהן רב ושאמר תם,וששאל

 יטאוכל שפעמים טעמא מאי למד ולא שפשע במי אלא אמה לא לוןמברכין
 אוכל ונמצא מאכל, של פדיונו שהברכה בברכה ובטיל שם ואשתו בנוואין
 לבנו רשות נותן זקן, או הולה והוא למר שהוא מי אבל לכו( ברכה.בל4
 ביתו מבני לאחראו

 לברך~

 ולא מאירה. לו' ואין כמותו אדם[ ]של שלוחו
 הילכתא. וכן לכך. *חכמיםאמרו

 בהן גומר שהיהיד וחדיומי עשרים באילין חיד בי דצלי ומאן'יכו(
 ולחתום' כולו, את ולקרו]ת[ ההלל את בהן ולגמור לברך הייב- ההלל,את

 יחיר לא קטיעות, ב]ה[לכות יטבתוב וזה "רכק( במתיבתא. מנהג וכןאחריו.
 ואל הוא, גיורה טעות יחידים, ]נקראו[ ציבור אפילו אלא ממש,]יחיד[
 פה בעל ולא בכתב לא ]שמענו[ )שמנו( שרא קטיעות, כהלכורהתטעו

 , יחיד יחיד אלא מנהג שאין כך, תעשו ואל יהיד. צבורשנקראו
 לכק(1 ממש

 רמה רכל( חנה, בתפלת שמנה דמשתכהן א ב ר ע מ ב י ר מ ארכח(
 כה' קדוש אין המתים* מהיה כננד ומהיה ממית ו-ברהם. מגן כנגר"קרני,
 חיל אזר ונכשלים הדעת. הונן ]כננד[ דיעות-ה' אל הקדוש. האל]כנגד[
 שמחתי כי למלוח, מ-בה ]כנגד[ ויעל שאול מוריר בתשובה. הרוצה]כנגד[

 שבעים הולים* רופא ]כנגד[ 'דל מעפר מקים. .ישראל. גואל ]כנגד[בישועתך
 נדחה מקבץ ]כנגד[ ישמור חמ*דרו רגלי השנים. מביך ]בנגד[ נשכרובלהם
 ידמו בחשך רשעים ומשפט. צדקה אוהב ]כנגד[ ארץ אפמי ידין ה'י'2ראל*
 קרן וירם לצדיקים. מבטח ]כנגד[ התים גבורים קשת זדים. מכניע]כנגד[
 ]בנגד[ כאלהינו צור אין דוד. צמח את ]כנגד[משיחו

. 
 א5 תפלה. שומע

 שערי *"רכנן4( עפי"ש. ותקנתי : ט"ז שם *רכנן4( עמי"ש. ותקנתי ט"ז. תעניתר4כנך.
 ברכות בראבי"ה כתב כן רכנן( : כ' ברכות ך4כניץ( גאון. נטרונאי לרב רמ"ה מימןתשובה
 דצלי מאן השובה הלל, שקורא ביהיד "וששאלתם 353 צד במה"וו הובא *ך4כנן( מ"ב.סימן
 מובא 'ו4כנן( עפי"ש. ותקנתי שינויים. במעט קע"ג. מימן רש"י בסרור הו~א וכן וכו'".ביחיד
 פ"ב. שבת ובר"ן מ"ב ברכו, וברא"ש לולב הל' מוף ובה"ג קכ"ח. מימן גנו:ה בהמדהגם

 הלכות. מבה"נ נובע רככוץ( שמואל". ב"ר עלם טוב "יומף מיים שם רש"י במדירר4ס4י(
 פ' רמז שמואל בילקוט ומובא פ"ה.ברכות

 בש"
 " סימן תפלה ה' האשכול ובסמר ילמדנו.

 ואמרינן. שכתב בבה"ג ר~יה כי ויען לפנינו. בירושרמי נמצא ולא ירושלמי. בשם זהמובא
 ובטדרעש ויכילו. טדרש בשם .ש"כ מי' תפלה הל' רקח ועיין ירושלמי. שהוא חשבבמערבא.
 .ב' א', שמואל רכנכן( ואתחנן. מ' טובלקח



שנה ז"ל לרש"י הפרדםספר
 ]כנגד[ לטלכו עוז ויתן ה.ראה. טפיבם,וו עתק יצא עבודה. י תדברהתרבו
' : שלוםשים

 בו יש אימור. שנהגו אדם .בני מפני שכתבתם, נר כנגד מם התחו'ל
 כה אומרים אין זה דבר אלא אימור. בו נהגו ואחרים המותריםדברים
 אימור בו נהגו המותרים'ואהרים דברים רל( דאמרינן הא כי ישראל.באחינו
 ובכולי ומקשינן בכותאי. חמדא רב אמר בפניהם. להתירן רשאי אתהאין

 ומפרקינן דעכו, ומעשה דבירי, ומענש~ה דכביל' מעשה ומותבינן אמרינן.עלמאלא
 ישראל אהינו אבל רמו. כבותיים קמייהר רבנן שכיחי רלא כיון נמי מדינהבני
 רמדמי משום בכותאי דאמרינן ועוך הבי. אמרינן לא והכמה תורהבעלי
 במתני]תן[. איפמיקא והכי הכי. אמיינן לא באחינו אבל למילתא,מילתא

 האורה. טמפר במועדים. הפרשיות קריאת"(.סדר
 תורה אם בי מוציאין אין מ]ועד[ ש]ל[ ח]ולו[ יטהוא ' ג " ם ו י ב3(
 חוזר השלישי,.!ישראל ביום קורא ולוי השני, ביום קורא כהן ד'. וקוריןאחת
 הרביעי ביום ג(: השני וביום קורא וד' הג', וב*ום אהרת פעםוקורא
 הרביעי, וביום קורא רישראל הד', ביום קורא ולוי השלישי, וכיומ קוראכהן
 הרביעי, וביום קורא כהן ה' ה ום י ב הרביעי: וביום השליש]י[ וביום קורא.וד'
 הרביעי וביום קורא וד' ההמייטי, ביום קורא וייטראל הה', וביום קוראולוי
 השישי, וביום -קויא :ולף הה', וביום קורא כהן ו' ה ום י ב החמישי:וביום

 ם ו ב.י השישי: וביום ההמ*שי וביום קורא וד' ה'טישי, וביום קוראוישראל
 ]קורא[ וישראל השביע*, וביומ ]קורא[ ולוי הששי, וביום קורא כהן י ע י ב שה

 בחולו שבת להיות הל ם א ו ז': וביום הש?2י וביום קורא וד' הז',וביום
 אתה ראה בפרשת ז' קורין כאחת תורות שני מוציאיו במוכות מוערשל
 בתרי קורא ומפטיר דיומא, בענייני כפנחם מפט*ר קורין ובשנית אלי,אומר
 שני מיציאין ט]וב[ י]ום[ שהוא י ינ השמ ום בי גוג: בא ביום והיה.עשר
 קורא ומפטיר פ*שתא מוף עד הבבור כל מן המשה קרי בהראתורות,
 במלכים, והפטרה פרשתא, מוה עד עצררז השמ*ני ביום מן בפנחםבשניה
 חג של אהרון ט]וב[ ג]ום[ שהוא .תשיעי יום שלמה: ככלות.ויהי

 בבראשית בשניה היא והששי הברכה, בוזאת המישה , קרי בהדא מפריםג' דנפקיי
 מות אחרי ויהי ביהוש*ע והפט-ה הח' ביום באידך קורא ומפטיר ויכולו,עד

 שבעה קרו מ]ועד[ ש]ל, בה]ולו[ שבת מקלע וכד ד( . ואמץ: חזק עדמשה
 מפטיר גדי. תכשל לא עד אלי אומר אתה ראה מן תשא דכיבפישתא
 והיה ביחזקאל' ואפטרתא ,יום של מעניינו שהו פרשיות שתי בפנחםקורא
 נ"א. ממחיםרל(

 יש"בא(
 במבוא.

 האורה" "מם' בהתחלתי שנישמ שמה י כתב 9. 8, צי העורה לממי
 יעיי"ש. האורה". ממפר כאן ."עד במומו רשם לא לכן האורה בם' כלל נמצא ולא בטעות.הוא
 אהר ' איתא קושמנדינה דסום בסרדם כי ראה ולא ווארשוי, דפום בפרדס הטעתה עינוהנה

 שלא אהרי אמנם לפניו. שכתב מה כל . על קאי וזה ה~וורה" מממר דע"כ דגים טימניהלכות
 ילעיל : ל' מגילה ועיין הסרדם. לפפר מילואים הזה המאמר להדפים אמרתי בהאורה"ובא
 פרשיות ובפדר כאן. הנאמר כל בקיצור *83 ,81.,82 צד ח"א ובהאורה שכתבנו מהבפרדם
 קריאת ונשמט בחסר דנלקה נראה בכ( 38, צד ההלכות נכות בית בפפר מובים ימיםשל

 עוד נכפל ר( השלישי": וביום השני "וביום דצ"ל נדאה נ( .דמוכות. וב' א' .יום שלהמר"טיות



 ז"ל לרש"י המרדםמפרשנו

 ישראל: אדמת על גוג בואביום
 בא בפרשת המשה קרו בחד מפרי, תרי מפקין א', ם ו י ה( לפסח.סרר

 מקלע .ואי צבאותם. על מצרים מארץ עד משכו מן פרעהאל
 ומפטיר לזכרון לכם והיה מן הדא פרשתא על מומיפין בשבתא קמאיומא
 ההיא בעת ביהושוע והפטיה פמקא מוף עד דפינחם בפרשתא באידךקו,רא
 שהוא ג', ום י המלך: וישלה במלכים קורא ומפמיר ישראל. בני כל ארזעד עי או כשב או שור מן המש,ה מרו ב', יום האהץ: בכל שמעו ויהיעד

 פרשתא, מונף[ עד בכור כל לי קדש מן תלתא קרו מנועד[ שנל[חנולו[
 ם ו י פסקא: סות עד הראשון החודש והקרבתם מן בפנחם קרירביעי
 עד עמי את תלוה כמף אם המשפטים אלה בפרשה תלתא ~רו י, ערבי
 .בפרשה תלתא קרו י, המיש יום אר,מול: כמו קרי וד' גדי, תבשל~לא
 תלתא קרו ששי, יום כאתמול: וד' גדין תבשל לא עד לך פמל תשא,כי

 דמועדא יומא הדין ובכל האר'ן* ולאזרח לגר עד מיני במדבר מןבהעלותך
 והקרבתם מן ד' קרי ובהד דיומא בענינא שלשה קרו בחד מפרי, שנימפקינן
 ויהי מן חמשה קרו בהד מפרי שני מפקין שביעי יום פסקא: סוףעד
 מוף עד והקרבתם מן בפינחם באידך קרו ומפטיר רופאך, ה' אני כי-עד

 ם ו י : עולם עד ולזרען לדוד עד להי דוד וידבר בשמואל ואפטרתאפמקא,
 מקלע פרשתא..ואי סוף עד ראה שבפרשת הבכור כל מן ה' קיו יני מש

 שצריך לפי תעשר עשר מן פרשתא קרא על מומיפין בשבתא בתראיומא
 לעמוד_ בנוב היום עוד בישע"ה ואפטרתא כאתמול, קורא ומפטיר ז'בה
 מן תשא כי בפרשה שבעה קרו מנוער[ שנל[ בחנולו[ שבת מקלעוכד
 ואפטרתא פסקא, מוף עד והקרבתמ מן ומפטיר גדי, תבשל לא עד אתהראה

 בכמפא, קדש, תורא, משך, הפרשיות .ם-למ.ן ה'ן יד עלי היתהביחזקאל
 בוכרא: שלח, -במדברא,פמל,

 בנים תוליד מכי ואתחנן בפרשת תלתא קרו בצפרא י( באב.בתשעה
 אמיפם אמוק בירמיה מפטיר והשלישי משה, יבדיל אזעד

 : בהמצאו הי דרשו בישעיה מפטיר והג' משה, ויהל ,שלישי ' קרובמנחה
 בנשיאים' ג' וקורין אחת תורה מוציאין א' ם י י (( חנוכה. פרשיותסרר

 מ' ו י : המקריב ויהי עד משה כלות ביום ויהימן
 ד' ייום הד': וביומ הג' ביום קורין ג' יום הג': וביום השנ* ביום קוריןב'

 קורין וי מ יו הו'. וביום הה' ביום קורין ה' יום ההי. וביום הד' ביוםקורין
 קורין י. נ י מ ש ם ו י החי. וביום הז' ביום קזיין ז' ם ו י הז'* וביום הו'ביום
 ל ה ם א ו ח( המדר. מוף שהוא אלי וידבר -עד השמיני ביוםמן

 של בענינא ו' קורין באחד תנורה[, מנפרי[ ג' מוציאין בשבת טבתהנדש[ רנאש[-
 בזכריה ואפטרתא הנוכה, בשל מפטיר ובג' הודשן ראש בשל אחר ובבןיום,
 בחנוכה שבתות ב' מיקלעי ואי לה. חן חן תשואות עד ושמחי רנימן

 חנוכהנ בשל ואחת יום, של מענינו אהת שבת, בכל תורה מפרי 'שני-מוציאין
 הימים. את חירום ויעש במלכים מפטיר ובב' ושמחי, ברני ,מפטיר א'ובשבת
 טנעמא[, מנאי[ חודש, בראש בין בשבת ביז במומפין חנוכה שלומזכירין

 : תפילות בארבע שנתהייב הוא יום*ח(

 עולם. בורא לאל שבח ונשלם,הם
 כ"ד. שבת 1ץ( : ל' כ"א. מגילה ן( מנילה. מוף ן( ל"א. מגילה 441 לעיל. שנשנה מההפעם



שנז והערות* לתקוניםמלואימ

 למנות והיה דכת.ל רש"י כתב;. פ"ת וביומ" קכ.א. בשבת מצוה"1 "טבילה'בזמנה 5* ש' א'1ע'
 בגדיו וכבפ והשביעי ביום וא"או דכאיב רש"י כתב ה'. וביומא - וכו' במיכם ירחץערב

 יראה ח' ביומא "גממא במוגית - היטב המע"ן אמנמ בזה. הטפרשים נתעוררו וכבר וכו'1ורחץ
 בזמנה טבי%ה מובר .דר"מ לאמור בתה%ה הגמרא רוצה שמ דהנה הימב. ז"% רש"יכוונת
 מקרא מלוה נ~מנה טבי%ה די%מינן מצוה, בזמנה %היות %טבי%ה הזאה דמקשינן ופ'רש"ימצוה
 %דרשא %יה דרשינן והמאו דקרא מיטום . מצוה איצה בזמנה דמבייה מובר ור"י הכו'וחטאף
 קא ור"י ור"מ מצוה בזמנה דטבי%ה מברי ' דכו"ע בג"רא מטקינן ואח"ז מ"ב. קידושיןבממ'
 א"כ מצוה, בזמנה דטבי%ה מ"% ר"י אי %דקדק יש ולכאו' לטבי%ה. הזאה מקשינן אםמיפ%יגי
 למבילה* מקשינן,הזאה ,ומ"ט,לא ש6 דקידושיז %דרשא. וחמאו הך דמוקי מהא .הדר קאעכ"ח
 מצוה, בזמנה מבילה ילפינן והמאו דמקרא רש"י פירש לא כאן דעד וי"ל עצום. דקדוקוהיא
 מקרא מצוה בזמנה מבילה דין למילף הוכרה. ע"כ לטבילה הזאה דמקיש דר"מ אליבא רקהיא

 דמוקי לר"י אמר ושפיר היקישא, ליה דלהוי הזאהשבפרשת
. 

 אחיינא, לדרשא והטאו קרא
 בזמנדה, מצוה .לית הזאה גם מטילא מצוה בזמנה טבילה ליהולית

 אמני
 בגמרא מםיק אח"ז

 מימלגי, קא ובהא אחרינא, מקרא רק דוהטאו מקרא לא רק מציה, בזמנה ט~ילה לר"ידאף
 דבחרא כיון למבילה הזאה מקיש שמיר א"כ והטאו* מקרא מצוה בזמנו דמבילה מוברדר"מ
 הדר דלא יליףי קא מהטאי דלאו כיון מצוה, לזמנו טבילה דסובר אף ר"י 'אבל כתיביפרשה
 כתיבי דלא כיון ושמיר אהרינא, מקרא. דיליף אלא אה~ינא, לדרשא וחטאו קרא דמוקימהא
 "ירשקי שפיר כן ועל למלילה. הזאה מקשינין לא הזאה, במרשת מצוה בזמנה מבילהדין
 וכו' וחטאו - מקיא ולאל וכו' למנות והיה מקרא מצוה בזמנה טבילה דילמינן הא הש"םבכל
 דכו"ע דאליבא ילפיתא מפרש קא א"כ בגמרא, נקטי קא בזמנו הזאה לענ;ן דלאוכיון

 היטב.ודו"ק
 המסיקה לא "אם ובהאורה נקיותה" ימי להשלים הספיקה לא "אם במחו"ו 19. ש' א,יע'

 ובמהו"ו. בפרדם לתקן יש וכן נקיותה" ימילהשלים
 נדה". בממכת כממורש עניינין מכמה "וכן ובהאורה במהו"ו, ליתא וכו'" מכ_ה "וכן 27. ש' 4י"ע'
 בזת. הרגיש לא רש"ב והמו"ל עה"נקיים"1 "מנק~ם" מתיבת ונשמט בהאורה ליתא 29. יט' א',ע'
 : רשום ובמחו"ו- ז"ל"1 ש~ון לרב*נו נדה "הלכות : רשום בהאורה א'1 להערה 31י ש' א,,.ע'

 בר שלמה לרבנא מידה,. באין ארוכות וקידה, כקנה נדה הלכות נדה. הלכות הם"אלו
 ז"ל."יצהק

 שם. ופירש"י ח' עירובין עיין ו'1 להערה 36י ש' 4ל',ע'
 ימים ב' ראתה דשמא דד"ז, החומרא בטעם כתב כשה: מגילה רש"י מ'1 להערה 40. ש' 4ש',ע'

 יעיי"ש.. נקיים ז' וצריכה רלופים ימים ג' דהו"ל וידעה, ראתה והיום ידעה ולאימים
 דילמא לחוש יש אשה בכל א"כ ידעה, ולא דתראה לחוש תיתא מהיכא ביאור, צריךוטעמו
 "ואע"ג ? שכתב היטב, מבואר שי"מ סימן נדה מסכת בראב"ן אמנם ? ידעה ולא דםתראה
 דטעינן היכי כי הנשים ואמרו. בדקו, ולא היא, רגלים מי הרגיט כמבורה כשרואה מ-גשתדאשה
 ויעע עכ"ל. ההמירו" ולכך אדעתין ולאו הזינן ושמא בראיות טעינן נמי הכיבווסתות
 רג*כם מי דהרגשרע מוברת דהיתה ידעה", "ולא שכתב במה לזה כיון ו"ל רש"י דגםלומר

 והבן.היא.
 שרו אחד בפה כולם הראשונים הגאונים; כל הנה וכו'"1 נונעת שהנדה "כלים 17י ש' ג"ע'

 לנגוע לביה"כ וליעול להתמלללנרה
 תשובה שערי עיין בעלה. בבגד והיא בבגדדה,:

 שמייהמה שם וליקומים קמ"ה מימן בו ובכל ק"ע מימן ושם גאון, שרירא לרבי קם"טמימן
 ובתשובה 48. עמיד .)בערלין( נדולית והלכות ע"ז. ע"וי מימן פסוקות וחלכות גאון, נמרונאילרב

 מימן גאון יהודא, דרב קצובות להלכות מובא וכן גאון יהודא, לרב מ"ה מימן ליקהגאונים



 והערות לתקוניםמלואיםשנח

 גינצ- ל' לההכם גאונים ובסמר מ"ד סימן ומעויב מזרח גאוני ובתשובות 1890.( )בערליןי"ב
 מאו"ז שפ"ה אלף סימן באגור מצאתי אך כ"ג. סימן ד' שער צדק ובשערי 4. צד ח"בבורג
 הגדול מאו"ז ג"כ למהרי"א וכתבים ובפסקים בביה"כ, ליכנם אסורה שנדה צמח רב בשםהגדול
 נדה דמטכת ובביייתא 25 צד ח"ב ראשונים יטל בתורתן לגאון תשובה ועיין דהגאוניםבשם
 ליתא,( שלמנינו הגאונים )במעשה הגאונים מעשה בשם שי"ח סימן ברקה ומובא 36י 6, 3,צר

 מי מרק מוף ברכות ובמרדכי ג'1 פי' תמלה מהל' מ"ד ובהגה"מ ס"ח םימן ברכותובראביה
 יו"ד משה דרכי מ"ה מימן או"ה מור וב"י נדה מפכת וסוף .ברכות 'טמתו מ.ק ואגודהשמתו,
 ללבוש בגד להם היה התלמוד בזמן גם והנה ס"א. פ"ה סימן או"ח ורמ"א ה', ארת קצ"המימן
 להתפלל, לביה"כ ובכניסתה נדה בכלי יצהקילו:הגאונים ומה ע"ב. כתובות רש"י עיין נדותהבימי
 ולהוציא דהוה. בזמן לדבריהם מומאה שיש נדותה, בגדי אסרו בימיהם שהיו שהקראים יעןהיא
 עלינן השם יזה אשר עד הזה בזמן למהרה מומאה דין שאין מהורים, נרה שכלי אמרומלבן

 בימינו* במהרדה לפהרינו המאתמי
 שהלכות תראה שמזה כ"ב, הערה 168 צד באורה רש"ב י"כתב מה לו. להערה 38 ש, ףש,,ע,

 רבינו"1 להם והשיב וכוי. אנשים היו "וכבר הביא לכן בשמוי תלמיר כתב לרש"י נדה"
 מהמאמר שרק אפשר כי רש"י, של מעמו יצאה לא נדה הלכות כי ראייה מזה איןהנה
 על במנים והובא הגליון על תלמיד איזה כתכ נקיים" ז' "שתיצמור עד וכו' אניטים היו"וכבר

 ז"ל. רש"י ממי שיצאו וודאי הלכות שאר אבל מערזיקימ. ,או המדפימיםידי
 היה "ורש"י כתבו בימי ד"ה - ע"ב י"ג שבת בתום' וכו'1 נוהג רבי את רא-תי כך 12. ש' ר"ע'

 נזהר .שהיה שמעיה רבי הרב "מי' הביא מהלמא, ד"ה פ"א. כתובורע ובתום, וכו'"נוהג
 שמעיה ר' דברי נוהג" רבי ראיתי "כך כאן דכתיב הא א"כ 'טלמנינו. המאמר והיא וכו'"רש"י
 אשר נדה הל' . להמנים הגליון מן הזה המאמר בא וא"ב נוהג, הי' רש"י שרבו שכותבהן

 הי' שרבו העיד והיא בעצמו' רש"י מדברי גם זה דבאמת לומר ייט או ז"ל, ממירש"י.ימודו
 רשעי שכתב דכיון משום שמעיה ר' ב.טם או נוהנ הי' שרש'"י ההום' דכתבו והא וכו'נוהג
 שמעיה לרבינו וימרי במהזור הובא לרש"י נדה שהלכות וכיון נקטיה, הכי בוידאי רבו בשםזה

 והבן. שמעיה ר' בשםקראו
 רצ. עליה רשום 1608( )בצד הופמה במהו"ו נמצא זה לפ~י וכו'" תאמר "ואם 13. שי ר,יע,

 "תומטת"(, )היינו דן*ובסומה
 לא ובמה"כ במרדם, שתיקן מ"ג אות רש"ב בהערות האורה עיין ס"ז להערה 113 ,ט' ז',ע'

 בו, שכתב מה ותיקן הפרדם דברי במניםראה
 מלאתי אשר ער הדא כשעה משתעים עמדו אשר רבים הנה קמ"א. להערה 136 ש' ין~,ע,

 הקראים דרשת על אומר" "והירושלמי 'טכהב במה כוון המידם דבעל לאמורלבי
 שאמרו במקום בארוכה החלמתי את לבאר כמהיוב ומצאתי דזה. בזמן "ירויטלמים" ביצםשנקראו
 הוא מעות אלא מנהג זה אין אומר, המ"ו י"א מרק ב.אה איסורי בהלכות הרמב"ם כילקצר.
 לכופן ומצוה זה דבר למדו הצדוקין ומן המקומות באותן היא מינות ודרך התשובותבאותן
 שמפרש קמ"ד מימן זאב בנימין בשו"ת ועיין וכוי1" "כמים בדברי ולההויק מלבן ל"וציאכדי
 קודוש שנאמר לבעלה ,טרומז תגע לא קד'ט דבכל "קרא וה דין. להוציא עוהשבו הנ"לדעת

 "והשוטיפ אומר תזריע( מרשת זומרתא )ממיקתא טוב בלקד מוביה ורבינו יעיי"יט. לה'ישראל
 ורבינו יעיי"ש, וכו," לאמור ומעו ו"ל אבותינו שערים לא .באו מקרוב דתות והדשו באואשר
 וסבירות וכו' שטועות הנ,טים ואותן אומר, ג' חלק כ"ו נתיב וחוה אדם הולדות בסמרוירוחם
 לביה"כ נכנסות אינן ומן אותו שבכל מהן יש ונם ונומר תנע לא קודש בכל כתיב שכןוכו,
 ליגע פמאה שהיתה זולתי וכו, ידן על למחות וצריך היא גדולה ומינות הוא בטעותמנהג

 ממרישים והיו קיים שבהמ"ק בזמן היה וזה קרלנה שתב:א עד למקדש ו*כנסנקדיצים



שנט והערות לתקוניםמלואים

 ולבעליה ע"ז עליהן להזהר צריכין ע"כ וכו' נדה ממגע נשמרים אנו אין הזה בזמן אבלכפומאה,
 וכוחשי מינים .מנהג כי יראה ישר ושכל להבין לב לו שיש ומי יעיי"ש וכו' ידם עללמחות
 חכז"ל מפי יוצא זה בססוק זאת. לדרשה קל רמז אף הי' ואם זאת: היתה מה שבעלתורה
 דרשה רק כי ברור אלא המהמירימי על ולהזהיר זיינם בכלי יוצאים רבותונו גדול' הי'לא

 151 צד 111זו לראשונים זכרון בטמדו הרכבי א' אברהם ההכם הביא כן כי היא,קראית
 ובארבמר דזכר יומי בשבעה יולדת אף , : בזה"ל מיטדם לעגן המצות בממר כתוב קראיתשהלכה
 בל"ג יולדת י ממיא בו האכי הם זב בטמאת דמרישנן היכן ובל מממאיא נדה כי הםדנקבה
 דד בסמר עיין "ירשלמין" בשם עצממ את מכינן והקראים דנקבדהד. ובם"ו~ בזכר מהרהימי

 אדם בני את .לעורר בזה כוון הסרדם ובעל רכ"ה. וצד ו' צד קדמונית יליקומי מ"פמרדכי
 שמאמין מי לא אבל כן, דורשים הקראים דרק אדם, בני לכמה נראה אינו שמנהגםהמרושין
 בדברי ולההזיק מלבן, להוציא מקום בכל. לפרסם וראוי חכז"ל.בקבלת

 החכמים..
 והלשון

 זה, לשון מצינו לא הראשונים סמרי בכל כי הזאת. להשערה ג"כ .הנהני אומר""והירושלמי

 דקאי אומר" "וה-רושלמי לא אבל וכדומה, בירושלמי" "כדתני או. בירושימי"' "איתא אםכי
 שאומר קראי אייט על דכוונתו או"ו התלמוד. מפר על ולא אישי מוגעל

 כן.,
 להרחק וראון

 הימב. והבן לו ודומה הכיעורמן
 על ונתנו ת"ל "מה כן איתא ובמהו"ו השלם הלקמ ב'טבלי וכו" "ומשמע 9. ש' י"ןק,ע'

 בסרדם, לתקן יש וכן וכו'," שהכנף דמשמע הכנףציצית
 "ומשולשלת," הלקט בשבלי אבל במהו"ו נם היאן כן "ומ,טולשת". 8י ש* י"פ2'ע'
 זו' תיבה ליתא ובשל"ה במחו"ו "כוליה" 16* ש' י"פב'ע'
 מהאהרים", "יותר בשל"ה מדי" "יותר 19י ש' י"פי,ע'
 שמתים". ארבע .כל מלא הרבה "ציציות בשל"ה ציציות" המליה כל "שימלא 23. י"פט'ע'
 "שרשרות." ובמחו"ו "שרשות" בשל"ה ל"ה להערה 30* ש' י"פם'ע'
 ביטל"ה. גם היא כן ל"י להערה 31י י"פש,ע'
 כלל. פי' בלא הסמרי יטהביא שם מהוגו עיין ל"מ. "להערה 32. ש' י"פש'ע'
 ת"ר ע"ב4 מ"נ, במנהות דאיתא מהא צ"ע לי ייט היא". אהת מצוה "שאיבעתן 5* ש' כנייע'.

 בבגדיהן וציצית בזרועתיהן ותמילין בראשיהן תמילין במצות הקב"ה שפיבכן ישראלחביבין
 מירש"י ועיין וכו'". צדקיך מיטפטי על הילתיך ביום שכע דוד אמר ועליהן בפתהיהןומזוזה
 ד"השם

. 

 עכ"ל שבע, הוי ומזויה ציציות וארבע וטתים הרי ובז-וע - ב.אש' תמילין ביום, שבע
 לארבע הברייתא להו היטיב קא והאיך אהת.היא מצוה שארבעתן זו את זו מעכבות ציציות ד' האוקשה
 אותו, מקימות המצו' שאין אדממישראל לך אין אומר "י"מ איתא ה"ח מ"ה ברכו' בירו.טלמי והנה ?מ~ות
 הוא אותו, מקימין בטליתו ציציות ארבע בבשרו מילה במתהו ומזוזה בזרועו ותפילין בראשותמילין
 ערום עצמו, את ראה למרה~ן נכנס וכו' צדקיך .משממי על הללתיך ביום שבע אמרשדוד
 למנצח להקב"ה נמקלם התהיל שלו במילה שהביט כיון המצות מן ערום שאני לי אויאמר
 להדא יד ושל ראש של תמילין דהשיב ואי הוי, תמניא דהא וצ"ב לדוד". מזמור השמיניתעל

 ליהשל לי' דהוי מכ"ש הן אהת מצוה וארבעתן זה את זה דמעכבין ציציות ד' גם א"כמצוה,
 הוי לא א"כ לשתימ יד ושל ראש של ~תמילין מצוה להדא ציציות ד' דחשיב ואילחדא.
 והשבו בבשרו". ."מיה ליתא כי"ם ובירושלמי מ"ז ברכות בתוממתא והנה ארבע. רקלהו

 ע.כאשר אומר הוא שאה"ז הוא' שנכון ונראה מצות. לארבע ציציות ולד' מצות לשתילתמילין
 ותומפתא לירושלמי גם צ"ב כ"ז אך ,מילה. במצות נזכר אז ערום עצמו את ור~שה למרה'ןנכנם
 את זו שמעכבות כיון היא אחת מצוה ארבעתן , הא מצות לארבע ציציות לד' חשיב קאהאיך
 ואמשר הן. מצות ארבע דארבעתן כ"ה. במנהות דםובר .ישמעאל כר' דאתי לומר ודוהקזו.



 להערות ותקוניםמלואיםשם

 ראש של דתפילין ודומי זה את וה מעכנ*ן דאין ולבן תכלת בתרתי ציצית השיבדהירושלמי
 ועיין שבע. הרי לחדא ומזוזה ומריעה, מילה דהיינו לתרתי נ"כ חשיב וטילה ד', והוי יד,ושל
 מילה שנים שהם שנים שנים שנים, לבוש ביתה כל כי הממוק על י"ג מימן ראה מדר תנחומאמדרש
 ומריעה מילה דהיינו שנים יש דבמילה ומבואר וכו' תתן נתן תענק הענק תמילין. ציצית,ופהיעה,
 יעיי"ש. ראש ושל יד של תמילין היינו בתמילין וכן ולבן תכלת דהיינו שנים יש בציציתוכן

 אחת למצוה רק זה ארע זה מעכבין דאיד אע"ג ולבן לתכלת חשבו לא מצות מוניאטנם
 אחרת תמונה לו יש אהד דכל משום י"ל מצות, לבי חשבו קא דתמילין ואע"ג תרי"גלבמנין
 מילה הלכות באבודרחם עוד ועיין קל"ז. מי' בריב"ש. ועיי' בתים בד' וזה אהד בביתשזה

 בעזהשי"ת. שהארכנו שםבהערותינו
 מכאן"* "תלמוד בשל"ה "ינ"י" 24* ש' כנ',-ע'
 כסות למעמ בא אותו דוראיתם כתבו קל"א שבת בתים' וכן נ"ד. להערה 38* ש' מ2"ע'

 רבותינו ממי נובע הזה הדבר ובאמת שם. בהידושיו והרימב"א הרשב"א וכ"כ~ומא
 מן מטור סומא ז"ל' גאון ששנא לרב מיוהם קנ"ו סימן תשובה ן בשערי עיין ז"ל.הגאונים
 מ"ז סימן תמילין הל' רא"ש ועיין לפומא"* מיט אותו וראיתם דכתיב הציצית ומןה,מילין
 בציצית אותו דוראיתם ודהה לגאון, ממקא בשם להב-עלוני העתים ס' בשם זה דברהניא
 המעד"מ בזה תטה וכבר ל"ה. סימן או"ה הב"י ותניאו ליה. מורה דבציצית ומשמע דכתיב,הוא.

 בירור. צריך והדבר ציצית. ובהלכו,שם
 דם.ש להבין 1:'תי לא וכו', דטי שסיר הנר לפני דבל,לה שק' הסרדכ דבר, 40. שי כ',ע'

 להא כוונתו בלילה, להתעמף דמותר דאשמועינן והא הנר, לפני שלא או. הנרלמני
 דהאי דיי סימן כ"י בתשובותיו הראיטון ישעיה רבינו בשם ה"י סימן או"ה יוסף -בברבידמובא
 את ודחה לא. למה לההכםות אבל לברך "ילי הני לילה לכסות מרט אותו וראיתםדאמרו

 הותרה מצותו בזטן והותר דהואיל ר"ת שימת ע"ב מ' מנהות בתוס' ועיין יעיי"ש אלודברי
 הנר* לאור בלילה דין לענין סק"ז* ה' סימן די.טם הל' הו"מ בממ"ע ועיין יעוי"ש.תמיד

 ל'* אות בלא בשל"ה היא וכן ")ל(כל"נ צ"ל "]ל[כל"* 6* ש' כנ"4~1ע'
 "דאינה"* ת'בת הסר בשל"ה לפוסקו"* מצוה דאינה "ימאהר 0ן* ש' כנ"איע'
 האי רב השיב "וכן : אח"ז עוד שהביא השלם לקמ שבלי עיין ס"ט. .להעיה 31* כ"ב"ע'

 יאינו כך שקשרן, לאהר ולמעמן הציצית להשוות מהו ועטיטאלתם כדבריו ז"לגאון
 ואנוהו. אלי זה טשום מכוין הוא ולימותן לנאותן אלא משיעורן למעמן מתכוין שאינושמלהר
 אצבעות. ג' בתוך במלית ישים חומין בעה 114 ר' מ.' שלש בתוך ארבעה המורר. לדברינהזור
 א' דהיינו הציצית יתלה אצבעות ט ובאמצע ולמעלה השמה מן אצבעות גי תמדודכלומר

 הטלית בקרן תמדוד והצי אצבע דהייקו ג' תוך וכשתמדוד אגודל קשר "יינו שלש ותוךוחצי
 שילך כדי ירחיב אלא המלית אצל ידהוק אל הקשר לקשור וכשבא כסונו באקבאמצעיתו
 בם' בציצית מתעמף הידה ע"ה יבינו ולכאן. לכאןהציצית

 באב.
 כן כמו דורו גאוני וגם ביום

 מ"ב. מנחות תצא פ, ספרי ן ועי י"ל*" רש"י של ציצית הלכות מליקי מתעממין.היו
 כמו"ש דלא שהוא ווארשוי דמוס הפרדם המו"ל שהקשה מה ל"מ. להערה 36* שי סנ"ריע'

 נובע הזה שהמאמר א, בהערה זו הלכה ברי~ם כתבנו כבר הנה שם. למנחותרש"י
 ראש של על שתים מברך דמה מוסק הלא הזה והגאון ז"ל, גאון יהודא דרב קצובותמהלכות
 רכ"מ(. עמוד בעילין )תוצאת בח"ג עיין וכו' סח רא ד"ה שם מנהות בתום' ר"תכשימת
 לא ז"ל, גאון יהודאי ר' מדברי כולו המאמר שהעתיק ז"5 ורש"י תמיל'ן, בהלכות ברי"ףהובא

 והבן. כוורעיה ממיק דלא אף ממקומו, זה דיןזז
 וראיתי ב' שנה "הצומה" ממר לידי בא עתה מימרים". כתיקין מויזה "מדי 8י שי כנ"היע'



שסא להערות ותקוניםמלואום

 אפטביצר אבינדור החכם ע" וי"ל 718ן, נו' מריש מכ"י העתקה טזוזה" "םדר מאמר ק'נצד
 מופר שאילה ואמשר נודענ לא ממחבר בעל שם שלפנינו. בפרדם עשכתב מה לכלומתאיכם
 את הקורא למני ואתן כאן לנאמה שם אנאמר השויתי והנה הפרדם. ממפר לעצמוהעא4ק

 והתקומם.ההילופים
 תקט"ה םימן במח4ץ היא וכן רבות4נו יצנו "כך פר"ט בכ"י רבנן" "תנו י[* "" ג2יוץ'ע,
 ) מהק". בו "ש*ש בטעות ובמחו"ו מריש בכ"י מחק" בה "שיש 9* ש' סנ"ה,ע'

 אחה אות תוממות א4 אחת אות מחק, בו "שיש הני' במחו"ו נ'. ה ר ע ה ל 9* ש' כ"ה'ע'
 אות". נריעות או אות אהת תוממות "או מריש ובכ"י אהת". אות נריעותאו

 ידי בה יוצא אינו רש"י ובםדור במחו"ו מריש בכ"י חובתו". ידי יוצא "אינו 110 ש' סנדץ'ע'
 אנרת.( כתבה ד"ה : ל"ב שם ורש"י כ"ט. כ"ה, מנחות משנה )ועיין הובתו".,

 בחמישי או_ חמישית בשעה בשני ;,ונכתבת במחו"ו וכו' נכתבת" "ואינה 10* ש' סנ"ףץ,ע'
 ובחמישק בשני נכתבת האו[ה "ובימים מריש ובכ"י וקמיעות". תמילין וכן רביעיתבשעה

 תמילין, וכן שעה, באותה הממונה רפאל במלאך בתהלתה חמה במזל המישית בשעהבשני
 באותה הממהנה ]ענאל[ )עזאל( במלאה בתחלתה נוגה במזל רביעית בשעה ]בהמישי[ונכתבת
 בפרדם ,להניה יש ולפי"ז מצליחין". שעות באלו הנכתבות וקמיעות ומזוזות תפילין וכןשעה,

 כמלאך .]בתחלתה[ המה ]במזל[ )בתהלת( המישית, בשעה בשני אלא נכתבת ואינה כן:שלמנינו
 בתחלת]ה[ נונה[ ]במזל רביעית בשעה בשבת בהמישי ונכתבת שעה, באותה הממונהרפאל

 ב,. . מ"א, המלאך רזיאל ועיין השעה". ]אותו[ על הטמונה ענאל]במלאך[
 תיבה שיעור שיטא בריש למישבק וצריך רש"י" בםדור וכו' למיש~ק "יצריד 13* ש' כנ"ה,ע'

 בו"יה. כווא בגובתא בה מעייל וכי כוותא, דמיתהזי היכא כי שמוע1 ]אם לוהיהקטנה
 כשיעור שמוע אם דוהיה שיטה בריש להניה "וצריך ובמחו"ו כווא". להדי טוא דלהוי היכאכי

 שיטת לרא* שיטה מםוף גוללה בקנה מזוזה מכנים וכי שיי, מאהורי שיכרהוב קטנה,תיבה
 צריך ינהוא מרןש ובכ"י כתוב". שדי ויראה בחלון הלון שיעור כדי ש4הא חלון בקנהוימתח
 נוללה בקנה אותה מכנים וכי כחלון; שיראה כדי קטנה, תיבה .כשיעור יטמוע אם ]בוהיה[לעזוב
 חםר מותא" -'"בנוותא דאמר והא וממרשה, ארמי בלשון המאמר שמביא הפידם, דנרייובנו ולמי"י בחלין"4 חלון שיהיה נדי . בוהיה הלון בקנה ומותח האנרת' את[ ]כנולל לראשממוף

 4כו'.(. האידנא ד"ה שם תום' ל"בנ . טנהות )ועי.ן כוותא". בנובתא עומותהוצ"ל

 ובוונן ויתייות חםירות לבדוק וצריך איתא מריש בכ"י וכו'". דחםירות "יםימן 21* ש' כ2"וץ;ע'
 תתיהות בהםירות "ומדקדק איתא רש"י' ובמדור .שם. במהו"ו וכ"כ וכו'" מאדך הןואכ,ו

 וכו;1 אנרת 3תבה ד"ה ובתום, שם. 1רש"י : ל"א מנחות ועיין וכו'". ויתרות דאםירות ומימןיוףיני
 מאדך' מריעו' וב"י ו'. אות הטו"ל ובהנהות רש"י בםדור עיין וכו' "מאדך" 22* ש' גנ"ה,ע'

 בפרדם מ"ש פי על החסרין להשלים ויש לאבותיכם"4 . בתראה, מזוזות לטוטפות,ידך'
 פ"ב רמב-מ )ועיין בזה. הרגיש לאוהמו"ל

 מהל'.
 רא"ש רגמ סימן מזוזה הלכות רי-ף ה"ו, תמילין

 ל"ד: מנחות ל"ז: זבחים : )ר' םנהדרין ותוס' ד םימן נ' כלל הרא"ש ותשו' נ'. מימן מזוזההל'
 שלש לדשלש במזוזה אותיות "ושבעה .פריש .בב"י אותיות"וכו') "ישבעה 3ה* ש' כנ"ה,ע'

 נץ"* עשעטנז ממ במזוזה אתי ;,ו~צבעה ה~ם"י ובםדור נזנ"ץ"* שע"ם ומימניך וזיונןתנין
 -פתה, -ואמפת ז4ומן ם"ב . אותיות מאלו ;,חוץ פריש. בכ"י וכו'" אלו מן "בר 24* ש', סנ"וץ,ע'

 הכעיל;"י"ב ודמגיה פק". הםיננניך ובתראה קדמאה דלטוטמות ומ .ואהרון ראשוןובקוטך
 '5ר"ף ועיין לטטפת". ואמפת ןקשרתם ובקומך ימתה אילין מן "בר רש"י בםדור ועייןזיונין".

 תרמ"ד, עמוד ובמהו"ו . שכם. וראש ורמב"ם.
 )ועיין כוונתו. אדע ולזנ עאות" תיבת םגר פריש הכ"י המו"ל וכוש אות "וכל 25. ש' כנ"ה,ע'



 להערות ותקוניממלואיםשמב

 ר"א.( סימן התרומה ובם' : כ"ט מנחות ותום'רש"י
 - כוונתן. וצ"ב בין" "כגון מוסיף. מריש בכ"י איתיות" ם "של ש' כ"היע'
 בעור או מעובר בגויל אלא נכתבת "ואין מריש בכ"י וכו' עיבוד וצויכה 28י ש' כ2'ה,ע'

 וכו'. לשמה" עיבוד וצריכה איל ושל צבישל
 טריפות ומשום נבילות משום הוששין ואין מריש בכ"ן וכו'" הוששין "אין יי ש' 'ב2"ך,ע'

 איזה. ד"ה ק"ח. שבת תום, ועיין תרנ"ב עמוד מחו"ו ועיין ישראל"1 שהיטתוצריכה
 ונת ה"ב פ"א סופרים מם' דה"ט פ"א מגילה ירושלמי עיין "ו ט יהער-ה 1* ש'. כנ"ך,ע'

 ה"א. פ"א מזוזהמסכת
 -לכתוב ךצריך שויות, בכ"ב להכתב "וצריך מריש בב"י וכו'" לכתוב "וצריכה 6* ש' כנ"ך'ע'

 ומשפשף בשרו את רוהץ כך ואחר ולהוף בהמין ראשו לרהוץ וצריך וטהרה,בקדושה
 בשעה ג' ביום ויכתוב נקיים אחרים בנדים וילבש ויטבול 'ראשו ויהוף הטבילה לבית וילךבהמין

 הבורא." בעזרת במלאכתו ויצליה ליכתב הראויות בשעות ימים בשאר אוראשונה
 וייצ ע"א. כ' לף שבת מוצאי בענין בליקוטי.הפרדם בם מובא א'. להערה 18י ש' כנ"ך'ע'

 נותנת". "שהשבת בלק"מ 19* ש' כ"וי.,, שם. פי על הפרדם אתלתקן
 -"וכשהוא". בלק"פ ב' להעיה ס2י שי כנ"ר,ע'
 הנותרת". הנשמה "יתהיה בלק"פ 2-2י ש' כ"ו,ע'

 ששת". את "בזוכרו בלק"פ 23* ש' כ2"ך,ע' -
 ביציאתו "אף בלק"פ 25* ש' כנ"ריע'
 סימן הלקמ בשבלי גם ש.הובא: בהערה וחסר ע"א". כ' הפרדם בלקימי צ"ל 37* שי כ"וע'

 נטרונאי. רב מר אמר חכי רע"ג בשם הבדלה הל' גיאות ורי"'ן נאון נפרונאי. רב בשםק"ל
 מ"ה. בהערה שם ועיין המשיב. שם בלי התשובה שנכמלה ל' עמוד לקמןועיין.
 וכו': ואומרים עזשין "שהיו ובשל"ה ובלק"פ בסד"ר במחו"ו 11י ש' כנ"ך'ע'
 דר"א'. בפרקי' "וראינו עד ששנינו". "כמו מתיבת ליתא רש"י ובסדור .במחו"ו 1* ש' כנ"ז,ע'

 שם. ובלק"ם בשבל"ה והובא- "וראינו"* עד ב' בשןרה "תחלה" מתיבת ליתאובסדרע"נ
 ) כפיו". לתוך אצבעותיו ראשי .אדם כופף "בתהלה בלק"ם 2* ש' י כ"ו,ע'

 שם* ולק"פ ושבל"ה רש"י ומדור- במחו"ו "והובא צ"ל ה' להערה 6* ש' כנ'ז'ע'.
 נהורא". על ומבדלינן "דמברכין בלק,פ 9* ש' כנ"ז,ע'
 וכו'." "טדאיייתא מתיבת ליתא שנ2 בשבל"ה ~*. ש' כנ"ז,ע'

 כבשן של "אור עד "ולכך" מתיבת ליתא ובמד"ר במהו"ו 10* ש' כנ"ז,ע'.
 ההבדלה".- בתוך פפוקא להאי "לומר בלק"פ 11* ש' כנ"זיע'
 ההבערתן "תהילת ובלק"פ בערלין. בבה"ג כמו הןא ו~מד"ר במחו"ו י"ד* להעייק .12* "' ננ"ו'ע'

 וכוע"מברכין

 ר ו א "ו : עוד מובא מברכין" "אין תיבות אהר שם ובסד"ר במחו"ו בכה"ב 13י ש' כנ"ו,'ע'
 בערלין )בבה"ג דמדליקין חשוב אדם דאיכא היכא הכנםת ביתשל
 ועיין דיליה" שמשום גואות וברי"'ן לינה" "משום ובסד"ר צוותא" "משום ובמחו"ו,אמטלתיה"

 דליכא היכא עליה. מברכין לא לנהורא צריך דלא אע"נ נ"נ.( ברכותרש"י
 ומובא וכו'", יהודה רב אמר עליה, ומברכין טדליק קא לנהורא חשובאדם

 כ"ט. בצדבפרדם
 עד מבדילין" '"אין מתיבת חסר ובסד"ר ובמחו"ו בסדרע"ב הנה מ"ו. להעיה 14י ש' כנ"ז,ע'

 שמאמר וחשבו בזה שם .והמבארים המו"ל הרגשו ולא דר"א". במרק שכתב"אעם"י



שמנ להערות ותקוניםמלואים

 זצ"ל שלמה רבינו בשם "מצאתי איתא ובשבל"ה וכו' האור על מהזירין אאין .קאי וכו',אע"פי
 שם. בלק"ם איתא וכן לפנינו. כמו וכו'איןג

 "מיישא". בלק"ם "מחנא" 17* ש' כ"הע'
 הנר", "לאור איתא ובלק"פ .מדרע"ג. עם"י תקנתי האש"' "לאור 18* שי כנ"?,ע'

 הביאו לא כוכבים של לאורז לברך דיכול דר-א ממרקי זה רין י"ז, להערה 21* שי כנ"וי.ע'.
 ובהגהות מ"א, אות הבדלה הל' גיאות לרי"ין ירנן יצחק עיין להלכה; האחרוניםהמומקים

 למדרע"ג אלתמנן
 ירושלים,.

 בורא דאומר דמיפא פ4מקא הך הביא לא הלקט בשכלי והנה
 שם.( מדרע"ג עם"י היא )וההוממה ~לבד. ימתכל אלא יברך דלא ומשמע האשמאורי

 שם, הפרדם ורקומי לקט בשבלי גם היא תקנתי כ~שף י"ח. להערה 24* ש' כנ"י,ע'
 הלק"ם, גיאות ורי"*ן ושבל"ה רש"י במדור נמ הזבא י"ט. להערה 1* ש' כנ"ימ'ע'
 "דקאמדינן". בסדרע"ג "דקאמל, 3* ש' כ"יקיע'
 פיהם. על יתקנתי שם ובלקהם בשבל"הומיכא במדרע"ני ליתא ל"א(. )שורה שבת" במוצאי :אבל עד לכתחלה" "אמי' מתינת 4* ש' כ"ח,ע'
 השבועה". על חלה שבועה "דאין בלק"ם 10* ש' כ"יקיע'
 רש"י ע4ן .ןכו'." קד'1 "ן' על חלה נזיוה .ייאין 28. ": כ"ח,ע'

 נזי-

 והרא"ש ור"ת ע"ב. ג'
 נזיר בתום' כמב4אר לקדש לנזיר דאמור וטוברים שכם :פירשעי על השיגו עזריאלור',
 בכפתור היא וכן גאון האי רב בשם כ"ה מימן ב' כלל הלקט .ובשבלי 'עם. מקובצתובשיטה
 וכן רי"ג מי' מל"ת וממ"ג הי"א מ"ז נזירנת הל' וברמב"מ כ"ה מי' שבת . הל' יבאו"ז פ"וופרח
 ובחכם תכ,ב. סי' ח"א רדב"ז ובשו"ת רע"ב או"ה רמ"א ועיין מורא. בימוד העזרא ,אבןדעת

 קם"ה; מי' צבי'
 רש"י ובמדור 119* צד במחו"ו גם יהובא שנם ממדרע"ג ונובע כ"ט, להערה 2* ש' כנ"מייע'

 רצ"ו. א4"ח טור ועיין רע"ג. בשם צ"א, מימן ה"ב )וב"ו"ז תקכ"ז. ');'
 .מפריל מדינה, חמר הוה ושיכרא כלל הטרא שכיח דלא "והיכא שם במחו"ו 4* !ט' כנ"מן,ע'

 בערבי כדאמרינן יעיכראעל
 בהג' ועיין ואבדיל". הוא מדינה חמר ש"מ דממיק ממהים'

 תקכ"ח, מי: רש"י ובמדור והבדלה, קידושהלז

 ש; כנ"ם,עי
 במדרע"ג נמצא לא כי' נמחקין. ל"ב" דף "ובסדרע"ג מלות ל"א י להעיה 4*

 דשכרא.מדינא
 המ-טר. כל שם בלק"ם. גם והובא ל"א. להערה 4* ש' כנ"כן,)ע'
 הגירמא והיא ריו"ח.. בשם אבוהו ור' רב בשם הונא "ורב ובמדרע"ג ל"ט, להערה 21* ש' כנ"מן'ע'

 הנכונה.-
 זה מובא רק הנר". "ועל עד "טעם" ממלות ליתא שם בלק"ם מ', להעדה 24* ש' כנ"פפ,ע'

 וכו'. טעם ומה המאמדקודם
 ]שם. בקל"פ גם הובא מ"ב. להעיה 26* ש' כנ"פ,ע'
 יצכתב וכמה נפרונאי רב של התשיבה לעיל שמובא מה הובא מה מ"ה. להערה 16 ש' )ץ',ע'

 רצ"ט, או"ח מור ועיין שם, בלק"ם -היא יכן ל"ב, דף,במדרע"ג
 ושומםים ששותהו, לאחר ברכה של בכום מים להטיל רגילים אנו "וכן במדרע"ג 10. ש' ל',ע'

 וכתב וכו'. מצוה שיירי כלומר כך, לעשות ,טמצוה מרבותינו שמענו וכן ושותהו,אותו
 ששיירי". "לפי וצ"ל ליתא, שם בטור וכן כלל מובן איע "כלומר" יתיבת ווארשוי, מדרע"גהמו"ל
 בכום מים דמטיל להימך שם דר"א מרקי ועיין לפנינ4. במרדם המדרע"נ עפ"י לתקן ישוכן
 מצוה שיורי למה עיניו גבי על. מעבירו בכום שישאר ומה דהמצות לחבב כדי הבדלהשל

 כתב והריצ"ג כ"ה. אות שם לפרדר"א בפירושו הרד"ל בזה הרגיש וכבר ועיי"ש,. ובו'מעכבין
 וטור. במדרע"נ שכתב כמו כתבו מ"ח ס" ובמנהיג הבדלהבה'

 וכו'. ששת ורב ד"ה ע"ב ט"כ ברכות תום' עיין מ"ט להערה 3 ש' ל',ע'



 לף.עיוח ותקעים-מליאום ש~ד,"

 . ט"ו4 צד רא~טעט. ע4ל' גן"]-ש29-7."בתרררק.ען

 כאיטר: -נוסחתו ושוה ק"מן , :מימן פכוקות ~הלכותי ופ ;מובא' כיב, להערא 1; יש'ן..1קף'::ל"%;
 מ'.( )צד לקמן ובמרדם, באריכית מזג טימן- גניזה היחמדהגל ועאין ;אעתים. 5מארחיא

 יר' המקומות בכל וטיוהם' ק"מ טימן פסוקות ב."ללות והובא כ"טנ :להעיה ""יטי* ל"א,.ע'
 רק דמותר- משמע וסשם בבה"ג. ועיין שם'( דעימן נתמים ל,קן. ישי )וכן גאוה.יהור~ו

:
 הקליפים להשליך '

 -בקעדה.
 . הים. אל ישר ולת

 שם :י"א בהעיה המו"ל וט קמ"ג סימן ,פסוקות :בהלכות 'מובא א'. להערה 13* ל"ג;.ש' ע',
 2שלפניני דהתשוכה שם מ"ש.. אך שרירא". רכ א' "רהכי התשובה .כראש. איתאשככ"י

 'השיב הוא הא דבריו הבנתי נתישבה,ילא, .לא נהצר למלטל מותר אם ..שהשאיכ[ה שלימהאינה
 וגה- ועיין לטלמל". מוהר השכיר שלא אע"ם מימ של בפונדק א"ד ייטרחל "שאםכמירש
 קם"ה סי' ח"כ בא"ז אכן שי"א. סימן הרי"ף ובתשו' ל"ג, ל', פגו, "סי' ומערג מזרחי גאונישו"ת
 והובא. שכתן. להוצאת רעעות שום ממנו ולשכור דצהיך'.להזור'כ'

 )ושוה שם"כ; סי' או"ח בד"מ
 העתים.(. כסמר למ"ש ממוקות' ,-הלכות'נומהת

. 
: 

 13* ש, ל"גע'
 מה רי"ג דכרי .העתק שהמרדם ל' ' בהערה ל"ה צד 'עיין. ט"ו. להערה-

 דכוונת נתן זכר ס' בעל כתב שם. יהודאי.גאון ר' דבדי על העתים סמר געל שהתמלא.
 כמו ולא שירצה, שבת .ערב באיזו' לעשות בירו. רשות לע"ם עשה- לג אם ני משו~ההגאין
 שם עת'ם,לבינה בהגהות ודהה ע"ש. בכל שיעשה הגאון :שנוונת צעל-ם*ר.העתים'ק4תשג
 הממח אחר "יעשה בקצרה כתב שלא: משום קאי, עיש כל על הממוקות בעל לשוןדעכ"ח.
 כל.על

 יעשה בקצרה כתב ולא ,ע"ש נכל עירוב יעןצה שאם.נשרף במ"ש 'לכסוף וכן ההצנה"
 עירוב אכל השנה, לכל מועיל בע"ם עירוב שדנקא כוונתר שהיתה .מוכיה זה הנה אהר,'עירוב
 ממר בעל 'קושי' והירה אהד. רק.ליטבת מועיל אינו הממח אחרשעושה

 :והנה לדוכתא. העתים.
 לקמן המדרם ספר בדברי הימב:המעחן

 צד.
 נתן זכר כעל כיון שימה דראה ל' הערה ל"ה

 בעירוב דדי היא שכתב, 104 צד העתים ,ספר בעל דכתב להא דכוונתו עוד לתרץןאמשר
 והמחמיר נפסל* או נרקב שלא- עד קיים, שהעירוב כ"ז השנה, יכל יבפסח או -השנהבתחילת
 ע"ש! בכליטעושה

 'תכוא
 עליו.

 יפיטע שלא ל"זדהר צריך ומ"מ הוא, הטירות ומדות ברכה
 ככל.מלעשוון

 יעיי"ש למלמולי אמדר ימשע שאם ע"שי
 ולכאור"

 מדות.הסידוה מאי' א"כ קשה
 ןבוא לא .יממילא השנה ,לכל- אחת - ,מעם ש4עשה טוכ, יותר הא ע"ש, בכל .עושתי אם. בי'אית
 חסרון צד שיש שכוונתו יהאה ' שם, העתים בעל .עול דכריו בתוך המעיין אטנם משיעה.לידי_
 לעמושי עבילי ולהם העירוב, במל נמסד או נרקב (הי' דאם השנה, לכי אהת פעם עושהאם
 דהעושה כ' וע"כ נתעמש, אם לראות יזהר לא דדילמא ע"ש* ככל שיעשה יותר סברא ישוא"כ
 שיעשה טוב יותר אולו הי' יפשע, שמא יה השש משום ואך יפשע. שלא תדהר רק !זע"ב,כן

 ירקב ולא קשה שיה" כדי עירונ למיעבד דנהגו שם אח"ו כתכ ע"כ השנה, לכל אהת.צמעם
 אחת מעם עירוב שיעשה טוב יותר וממילא ירקכ, דשטא הששא לי' אזלי וא"כ יתעמש,ולא
 מע4ער יותר כע"מ שעושין פה, הפרדם כוונת וזהו יעיי"ש. ומשע לשמא דניהוש השנה,לכל'

 כממחים כדאיתא מתעמש שאינו לקיום שמכנימו דבר והיא מצות, עושין (טבפסהמועדים,
 דעבידי המץ עושין ע"ש בשאר משא"כ השנה, לכל עייוב בע"ם לעשות 'אמשר וא"כפ"ו,

 אם וכאמרע אדעתיה, ילחו . שיתעמש דניחוש השנה: לכל אהת פעם לעשות . איןלעמושי,
 אוכלים ע"ש דבשאר כיון רק השנה, בכל אחת במעם די לעירוב השנה בכל מצהעושה.

 דברי י מדוייקים מאוד ומה ע"ש. בכל מהמ*ן שעושה עירוכ לעשות דצריך כתכו ע"כהמץ,
 משום וכומ שבת בכל עירוב לעיטות צריך בע"ם עירוב שלא "מי כתוכ דמצא .שכתב,המרדם
 כע"ם' עירג שלא מי משא"כ השנה, לכל די לקיום ומכמסו. ממצה העירוכ עושה פסהדבערב
 כתג זה ועל לעמישי. ועבידי מחמץ העירוב עושה השנה דכל ושבת ושבת בכל לעשותצריך



יצסן( להער4ת., :ותקועפ , מלשנםי
 לע,טות זה.שזייה בדבה שחלקו על:הנאגי%. כוונהו "כן" לעשות צריך שאינו אמרו לא"והנאומם
 ;כלל,ע??נ

 ג~4ה~ח.( ספר על( רכומתו אחת,ילואפשר ,במעם השנה::דו יבתוך דגם . יאמרו ע"ש;-
 המצה .מן אלל.ב .,ע4נה:,פע"פ. ,רק:1"אכמי:5א :אמגאו )יא הנה:-הם ז)של גכל יעשות עריהואינו
 המסח" עד עליהי -ויממוך 'השנה בשאריימות אמי" חמץ שאינו עוגהל יעשה ירצה ,"ואםלעפישין ועכידי משום ע""גו ככין עליו:לעשותי'עירוכ החמץ ימן דייקא החמץ.' מן כל-:ע"ש'עשה
 טחמץ עירוכו ו~ם-"עשה חמץ', אוכל הוא השנה 'דכל משום _.ורק אך לעמישי עבידי לא.דמצה
 ר' .הרכ שכתב מה. שמיר המרדם הכיא זה ועל "שנה*לכלל די לק?מ41' . דעכידי מ~ה , בע"מג-דעישה משא"כן ע"ש, ככל לעשות צריך יקייו4א עבידי5ג

 -קלונימוט:,
 - הטעם

 שעושץ.
 כע"ם

 נאנל אמ 'ובאמת מתעפקש שאינו לקיו6 יטמכנימו -עועוה היא _מצה: דבע"פ מועדיבם 'מ"צארןיותר
 והיא ושבוז, שכת פכל ,יצהך ולג 5כל)השנה וי' ויהי', מצה.. של ,עוגה יעשה עירוב)אותו
 מצות עליו יטחכיבה טל ;אך יפשע. לשמא דניחוש ע"ש עירוכ'.מחמץ.ככל משיעשה :פוב-ותר
 שכח. עדאם .שכתב הגאון כוונת ' גם הוא -וזה 4עשייתו. יז*הר כוודאי שזה כ4 עריצהעירוב
 הוא המצה מן לכע"ם משום ע"ש בכל דייקא .ע"ש" ככל .יעיצה בע"מ עירוכו לעשותאדם
 לעשותו ,וצריך לעמישי: דעכידי עיושה הוא ההמץ מן. השנה ככ4 משא"כ לקייום :ונכנםעויטה
 ודו"ק; השלדן "מועץל:לכל. טויה הגאון גם: המצה מן השנה. ככל עושה אם' ובאמת ע"ש._בכל
 או.שתים עוגה: וןאפה קמח ההגק ימול בע"מ, ועוש,, דאם 'שם הגאון דכרי מדויקים מאודומה
 שפג :בר"ך "%5ץיל!1ע"ן משא"נ. לקיים "שה....שמנניסו נעשות דמצה וכו' קשה ויעשםעועת

 דכריט.. לכל שכוון כתכי בל.מרס
 שבמלה,להעלות" "ה'") ואות מימי. אלהעלות העתים ובממף פמוקות כהלכות 16. ,ש' 5ף"ג,ע'

 אלו. הממר-ם .פי' .עלהקנתי
 ' ימימץ* שמנה לאותן טטוקות."אר, 19;"בהלמות ש' ל?,ע,)

 . במונדק." הוא אחד ישראל "שאם פמוקות בהלכות 19* יט, ל"גיע'
,-

 מיהם, על ותקנתי י"ה, להערה 4. ש'. ל"ןץ1ע'
 כאן איתא וכמחהו ראשונים של כהורתן 11. ש' ל"דץ,ע'

.: 
 ומקיים כאודחא דאתי "ומאן

 / אתי דלא ואע"ג _ כדוכתא, שכיתא וקמהד
 והני דמי. שמיר כשכתאי, אלא .גמליה.

 הדר, . פרק בבה"ב ,והוא", . וכו'. ' אמור - -מי' .לא. פמי אכל אמה, אלפימ , .ליה דסמ הוא, .טילי
 מפרדם. דנשממ,ונראה--

 שהוא כל. אמילו "כשבת .בתרש"ר 2ן ש, ל"ך4ע, :רמ"חי :מימן הב"י -או"ה- מור 'ועיין לפנינוי
 שינויים. במעפ אבל במהודו כמו היא. בתרש"ר כ"ז להערה 13* ש' .ך"ךץ,ע'
= במהו"ו. כמו היא בתרש"ר. כ"ח .להערה 16* ש' ל"ךץ,ע'  שולהנו". על. "או נמחו"ו 17.- ש' ל"היע'
 *דפרי הם ונו'" להןדיעם "צריך עד שכח" אם "ולעולם מתיכת ל' להערה 18.. ש' ל"ה,ע'-

 שם. העתים בממר בשמו המוכאיםפסוקות
 זה ביה דהא דוהקא, דהיא.לאו נראה ובית"* כית מכל קמת החכם "יטו4 21. ש'ע'..ן"ןץ,

 יעו"שי מ"פ, עירובין. ייצמואל מימר4 עיין פת ליתן א"צ העירוב בושמניחין
 ומדכרןהם שם ורמ"א שט"ו מימן משה דרכי עיין וכף שת"מ חו אחת עוגה 21* ש' לעה'.ע'

 שם"ו סי'. לה4הרש"ק מהיימ ממר ועיין מהקפד לעשות בעינן אחד ככר דדווקאמשמע
 ' "לגתחילה לעשות ,טמ4רער במי' משמע ומכאן בזה שנמתמק.

 שנכו מקמח הרבה ככהות גם
 והבן* וביתמבית

 ביין "רוצה במהו"ו דג, כהתינת או 8* ש' 5"ן,ע'.
 ותולהו". "ומברך ובתויעט"ר במהו"ו לע5נ להערה 12* ש'ע".לז'.

 יקה"'וכו'. שכת כערב יעשה "כן במהו"ו 23 ש' ל"ן,ען



 )להערית ותקומםמלואים12סו
 והראב"ד -תהומע על דמברכין הכ"ד ,פ"ו עירובין הל' רמב"ם עיין "ומברך". 24. ש' ו"ן,ע'

 108 צד העתים ממר ועתן העתים. טפר בשם שם הטגיד הרב ועיין עליוהשיג
 יעיי"ש. בעזהשי"ת הארכנו זו להלכה ובב"אינו השלםובאבודרהם

 או נפשות להציל .אחרת למדינה עלילך במהו"ו 1. ש' לן"ן, ע'.
 ספר.

 שהיצ אעפ"י תורה
 וכו'." לשם לילך טותר אמה מאלפנמ יותררחוקה

 וכו'. חר,ם ביד עירובו יהשולה .ביטל"ה 13* ש' ל"ז'ע'
 שפסקל סמ"ז שם"ו מימן חיים ארחות עיין וכו'", מאתמול עירוב דלא "והיכא. 17, ש' ל"ן,ע'

 ערב בכל לערב שרגיל בכה"ג עליו לסמוך בתשובה הגאון רכדאי י"ל דבערזאן הגאהן.
 יעיי"ש,שבת

 ובשערי ז"ל, רש"י בשמ .רמ"ז מ" ישלם לקם שבלי עיין מ"א. להערה ך. ש' ל"%, ע')
.

~ 
 תקם או"ה וב"י קפ"ד סימותשובה-

 ן דהלשון ביה הן" אהת "קדושה תיבות אחר איתא שם רש"י ובסדור במהו"ו 4י* ש' לץ"מן,ע'
 למאן דאפילו הן קדושות השתי שכ['/גליות טובים ימים בשני יוסי ר' ומודה."ומסקנא

 דהן קדושות . דשתי גליות של מובים ימים בשני אימור עו,טה יומי ר' היה וכן איסידתני
 : ל"ט עירובין ועיין ולו," מינהושמעינן

 ובפירש-

 שם.
 שם. הלקט בשבלן כן ואיתא מ"ם, ליהעיה 'ט'-4* מ',.ע'
 קמ"ו. סימן תשובה בשערי הובא נ"ו. להערה 15* ש' כמ',ע'
 :. 3ן וצ"ל במעות, שם נדפסו .ובטהו"ו" ,"בהאורה תיכות י"א. לוהערדה 30* ש' מ"אזע'

 ואהת. אהת כל על הייב ושתה בו מתרין ושתה, בו "טתרין דהני' ובמהו"ו בדהאורה.
 שתקנתי. כמו כן גם שמ לתקן ויש למנינו, במרדם כמו הגי' הלקמובשבלי

 בארהות וכ"כ ז"ל. רשןי בשם זה דין שדהביא ת"נ מימן או"ח בטור ע"ן 17י ש' בה"4ל,ע'
 בב"י )עיין שעה. כל במרק ובמרדכי מ"א ובהגמיי' מ"ז אנת ומצה חמ*ן הלכותהיימ

 לפורעה דצריך כתבו למה א( זה, דין פסק צ"ב ולכאורה שמ, בשו"ע להלכה מסק -וכןשפ.(
 דבההוא דכ-ון למירש"י יאות ד"ה :. ס"ב ע"ז תום' עיין שרי. הפסה הוך אמילו הלא המסח,אהר
 אפילו זה ולפי שביעית, קדושת עלייהו חייב ולא בינדהו הליפין לא בעין דהנך הוי לאשעתא

 בהמ'ן -וכ"ש יעיי"ש. ובו' שביעות' מירות אכלו כבר אמ. לפרוע יכורין היו .עצמהבשביעית
 משום טעמא דנקמו הא צעב ועוד כ( בפסה, אף למורעדה מותר דוודאי .דמיו. תוממדאינו
 שלה והוה איסורה קודמ הראשונה לה קני הא בעין הוה אמילו הא בעין, היו ולאהואיל
 לומר אפשר הר~שונה הקושי' על והנה איסורן. כשעת דקנאו איסורין לשאר דמי ולאהחמ*ן,
 אהרת ככר למורעה אמשר שאי ואחרי אהרח, ככר לפורעה .מהבידתה ככר לוותהשהאשה

 אף בדמים לפורעה מותרת ובאמת הפפה. אהר למורעה צריכה נקטו ע"כ הפסה, אהרעד
 עיון. צריכדה בו קושי' אך הפסה.בתוך

 אלעזר מנהת בשו"ת ראיתי כעת וכו'" דאורייתא איטורא בו טצינו "אכל 7י ש' מ"2נע'
 מונקאטש אבדק"ק ועבודתו נתורתו המפורסם הצדיק הגאון הרב לאדומו"ר נ"ם סימןה"א
 פטה . דאיתקש הזה היקש נמצא לא לפנינו דבש"ם גשגכה פליאה דדהליטון שכ'שליט"א,
 בשלהי אמרינן מצה אכילת לעניין אלא המסה, הקרבת בזטן בע"פ המצה אפיית לענייןלמצה
 אח"כ בפרדם שכ' זה מה וא"כ לפסה, דאיתקש לראב"ע הצות עד לאוכלה שצריךממחים
 לעניין ולא ההיקש נמצא מצה אכילת לעניין רק אדרבא הא וכו' הוקש" נמי מצהעואכילת
 דאיתקיט כמו דר"ל לשונו הימך י[מרש שנדחוק או נמל, מ,ם יטאיזה ודהדהכרה המצה.אפיית
 )וכבר וצע"ק, עשייתו. לעניין גם דאיתקש מסברא י"ל כן כמו אכילהו לענין למסהמצה
 אימורא בו "מצינו שכ' דהמרדם לשון שם דיקדק עוד שם,( למחו"ו בהגהותיו רש"ה בזההרגיש

 גיסורא לשין מה עכ"ם כהלכתן המצות אמיית מקיימ אינו אמ דגמ ביאור לו דאיןדאורייתא"
 לכל דאיתקיש נאמר ואם מ"ע, ב'טמירת ולא ל"ת יק הוי אימור דהא בזה, ,טייךדאורייתא



 .שמ : להערות ותקינ64מלואים

 כמו דם.ובד' דטץ על תשחם דלא לאד כעין' עובר הדט'ן על המצות כ'טאופה י:לט'לי,
. יעיי"ש,בממה

 כסשן הווקח כ' .ו"ל סק.ג תע"א פ.מ. אנ.ה פו"ח ע"ן ל.ב. להעוה 12. ש' ו[.ב:יע'
 דאמור דם"ל משמע ע"כי מצות תאכלו בערב דכתיב בע"ם מצה לאכול דאסורר"ם
 לא ע"ם פ') דריש. בירושלמי יכן וכו' וליתא וכו' עשה מכלל הבא לאו דהו"למדאורייתא
 דהררקח עיק" ולכן מד"ם אלא בע"ם מצה אכילת אישר שאין הרמב"ם וכ"כ זו, דרשהזהוזכרה
 מסהים בבה"ג מקורם האלו דהדברים כי ראה נולא עכ"ל, ודו"ק - אקרא אממביה דנמשיהממברא
 41ל "במנדגימ כ' ששם הרקת בסמר במנים המר"ה ראה דלא נראה זה ומלבד כ"ש,מרק
 ומצות אש צלי דפסהים בתרא במרק לפסה טצות(1 )צ"ל מצה- הוקשו מצאתי יטלמדהרבי
 דאמר מסח לאכילת הוקש מצדה ואכילת כן המצה עשיית אף ימחצה מז' מטה עשייתמה
 ואם4ר ידי"ח יצא לא לראב"ע חצות,( לאחר מצה אכל )צ"ל חרוסת ולא מצה אכלרבא
 מסמר אלו דברים העתיק דהרוקה הרי עכ"ל, מצות" תאכלו בערב דכתיב בע"מ מצהלאכול
 י:~אמרנוי כמו בבה"נ מקורם מצא ודהמרדם כן, אמר דנפשיה ממברא ולא הגש"י בשםדפרדם
 ל~לה ממוך מצה לאכול ) דאסור משמע המלשונו שהקשה הבה"ג על הלכות שונהועיין
 מקמי.אבל

 אבל היום הצות קודמ בזמן רק המאור ובעל הרי"ף נהלקו לא יג"כ והא מותר, הכי
 דאימור הבה"נ' כוונת דוודאי דבריו הבנתי ולא ע"ש, מצה לאכול דאמור ס"ל כ"ע ואילךמהצות
 כל הוי נע"פ מצהאכילת

 היומ.
 למיכל "ואמור בעצמו :ש6 שהביא וכמו מהירושלמי כדמשמע

 מקמי עד היום דכל כלומר והלל" הנדה ואומר דליקדש עמקמי שכהב, והא יום", . מבעודמצה
 וכמו"ש והנדה, קידוש קודם שצה יאכל בלילה דמיד תימה דלא מצה, לאכול אסורדליקדש

 וברור, משומ וזה .שיקדש קודם .יום מבעוד מצדה לאכול דאסור לפגינוהמרדם
 שאלו שם"א שמעיה. ה"ר כתב רל"מ מימן ה"ל או"ז עיין ל"ה* להעיה 15* ש' מה"בנ,;'

 אברהמ גן שטעון רבינו . בתשובת ראיתי וכן וכו' בבצים שנלושה עיסה עללר1ט"י
 יעיי"ש,וכו'

 קכ"מ. בהערה קם"ח, צד לקמן במרדם עיין מ" להעיה 7* ש' נה"ג,ע'
 הימוץ," לידי בא ההטה "שאין שמ הלקמ בשבלי 14* . ש' כמ"נ,ע'
 תרו"ה להפריש וי"א הלה, להמרייט יברך שכ"ח פימן יו"ד מיר עיין ט"ז:' להעיה 16* ש' מ"מע'

 דצייך . נלמ:זי פמה בהלכות רש"י ט"ש "וטתוך 'טכ' שם פרישה וע"ן ע"כ, הילוקואין
 לשם תרימו העונות מן אהת הלה ור"ל כתיב תרוטה תרימו כי הלההלה ולא תרימהלהמריש
 לחלה שהמריש כזית דאותה שם ומ לי?נות ואין שמה ותרומה נקראת תרומה ומיהוה-ומה
 יעיי"ש. וכו' ושורמה לאור משליכה ואח"כ הלה לי, מדקרי הררה כעין ומרהיבה דקיעיטנה

 בהערה הנזכרימ המפרים בכל יטכתב כמו לתקןדיקפרדם יש באי?", "שורמו 22* ש' כמ"נ,ע'
 בא1ט." "ושורפהמ"ו

 ברכה נה שיש דמכה דמשמע צ"ב, ז"ל לרש"י המרדס דברי קפ"ב. להעיה 24י ש' נ"טיע'
 דעת הא כזית, _דא"צ כורך, כגון ברכה, בו שאין דבר לשלול ובא כזית, להיותצריך

 מברו הראשונימ ובאמת המ*ן, מה' פ"ח בהגמיי' בשמו וכש"כ כזי, בעינן בכורך דגםרש"י
 סיי ממה(ם הלי ובאו"ן ק"מ, טימן יראימ עיין הברכה: מצד ולא כזית צריך עצמו מצד,טמרור
 ע,מ פרק הרא"ש בשם )כ' רמ"ה סי' בתה"ד והנה זו, מצה בפיפקא לר'ט"י הגדה ובביאוררמך
 תע"ה או"ה לבוש ועיין -עכ"ל. מרור אכילרל על דמברכין משומ במרור כזית דבעינאטעמא
 שאינו כזית לאכול צריך מה"ת אכילתו על מצוה 1טהוא שניון מרור כזית יקח שכ'פ"א,
 דרבנן. מיור בזה"ז הא במ"ז טק"ח רעע"נ בסי' במרמ"נ והקשה מכזית, מחות אכילהנקרא
 לברך, שלא ירצה ואט הברכה, משום כזיות צף'ך דמרור תימא דלא סלבוש שכוונתואמשר



 להערות ותקוניםמלואששמח

 כעין ובזה"ז אכילהד להעת. דצריד משום דילטעם הלבו"ש כ' ע-ז מכזית, 'בפחוק ידי"חצא
 תיקנו.דאורייאא

 הגאונים בתשרבו' כי וז"ל,, שכ' רל"ב סימן פסחים ה' באל"ז עיין ה"ה. להערה 41י ש' נ"ר,ע'
 אמתניתן דברכות בירויטלמי נדא~-ינן שם וסיים וכו' 4אכול הזלן קלונימום כ' שכהפ"א

 אכילת רתנא מאן פסחים, גכילת תנא דלא אית פמחים' אכילת תנן אנן חלבים,דהקטר
 רב אמר . י-ו' לילה כאן נאמר דר"א מ"ם ר"א, פסהים אכילת תנא דלא ,ומאן רבנןפסחים
 בירושלמי והנה יעיי"ש. וכו' לדבריו טעם וההזיק ברהמ"ז. לאחר פמחים אכילת כאן ליתהונא
 וגרם כן ליתאלפנינו

 אחר. הפסח דתנינן כרבנן אפילו פסחים אכילת כן ולית הונא רב "אלי
 דאינו. בירושלמי שגרט נראה שמדבריו הבנה שום לו אין האו"ז וגי' הידים"* את מטמאחצות
 ? מסהים אכילת כאן ליתני .לא _זה מפני וכי המזון, ברכת שבירך לאחר הפמח לאכוליכול
 נפ4 דטעות ואמשר ? היטהר .עלות קודם בהמ"ז לברך יוכל הא חצות, לאחר בהמ"ז עניןמה
 הספרים. ובכל . והכן. וכו'" הצות "לאחר וצ"ל שסהים תיבת אחר, "וכו'" תיבת והמר או"זבני'
 שהובא'באו"ע רירושלמי ההוא הביאו ולא קלונימום רבינו דברי העתיקו זו בהערה ציינתיאשר
 שבאו"ז הירושלמי את אהצו"י.לברכות בטפרן שהביא ראשנער ר"ב הרב ע5 בעלני גדול)וחידש
 על שהקשה תע"ו סי' ב"י ועיין --( בדיוק שלא עבודתו ועשה ר"ה, דברי את העתיקולא
 בהמ"ד ולברך מצה ולאכול בפה"ג מברכת הוץ המזון ברכת לסיימ לו - דהי' קלונימוכרבינו
 בפה"ג בלא בהמ"ז למיים רעשות יש לדידן אבל כום טעונה דבהמ"ז דם"ל, וכ' הכוםעל..
 ראה. .ולא -עיי"ש.וכו;

 הוא דגם שמבואר ובמהרי"ל. ושה"ל ובאו"ז המרדם בם' הענין (וף מרן
 שמעונה ש"מ עלי' שלישי כום שתקנו כיון בפסה רק השנה בכל בום טעונה א-נה, דבהמ"זס"ל
 ע4 עליו "אמרו קצרה סדר בסוף פסהים במרדכי ועיין שם. כהב"י דלא ומבואר' בפסהכום

 .ולא וכו'". שכח שפעם ההסיד יהודה רבינו של זקנו הזקן קל,)וצימו.סרבינו
 השמיפר וע"כ וכו' כום טעונה אעה בהכה של כום אם באמילו ושל"ה בפרדם שכתבו הךהביא
 בנ"י שהאריך מה ל"ז אות המרדכי על פטהים ישע בגדי ועיין מהמרדכי שהעת~ק שםהב"י

 לפנינו. בפרדם כמ"ש היא שם שתירצו וכו' אתכא ד"ה מ"ב. ברכות תום' ועייןשם..
 בהג"ות שי"ח סי' שבת הל' חיים -בארחות עיין וכו'" (מהים שנן על "וששאלתם 9י ש' נ"ט,ע'

.

 גם ,דלרש"י ע"ב י"ז ביצה ופ"י- תק"ג סי' וב"י מהרשב"א שהביא ז"ל דבערזאן להגאון
 הרער'י בדעת מ"ש קכ"ה סי' ב"ח בתשו' וע'ע כאן, בפרדם רש"י דבדי .נגד והוץ אסור-ביו"ם
 העצום הגאון הרב בשרי שאר אדומו"ר כבוד של טסמרו חנדפם גליון לידי לא וכעתבזה.

 "שו"ת בשם יע"ח דסילאדי-שאמלוי אב"ד שלים"א עהרענרייך זלמן שלמה מוה"רומפוימם
 יעיי"ש. הפרדם בדברי עמוק בפלפול י"א אות נ"ז סי' בתשובה שם שהאריך ויאיתי שלמה"לחם
 ז"ל* מברעזאן הגאון בד-גהות רע"ב סימן חיים ארחות עיין וכו'", .צמוקין "ושל 1* 1 ש' כ2"זא'ע'
 לרב קפ"ם סימן תשובה בשערי מובא הזה המאמר וכו'" דבורימ "ודבש 14* ש' כ2"וא,ע'

 עד לשתות "ואסור ומתיבות לפנינו. בפרדם מ"ש עפ"י שמ לתקן ו"ט ז"ל. צדק כהן.
 ה' סימן הר"ן .ובשו"ת ת' סימן ראש בשמים בסמר בזה עוד )ועיין שם. ליתא שצ4ונו",כמו

 ' סר.( ערךובערוך

 התגות". משום שותיז אין וכו' צמוקים ושל תמרים של גוים של "ושכר 33* ש' כט"ושיע'
 מדביי והוא התנות. משום בו אין תבואה של דשכר פוסק ס"א קי"ד מיי יו"דברמ"א

 בגמרא רהא מחוורת, דאינו שכ' "ר"ח ועיין רקכ"א, בסיל לר"ת הישר בם' והובאראבי"ה
 וכו' רמו מכי ד"ה ח'* ע"ז תום' עיין אטנם אסרו* שכר טון דכל משמע קאמר סתמאשכר
 אסיי לא וא"כ מכישות או מתמרים רק משעורים שכר עושין שהיו טצינו לא הש"םדבכל
 צ"ו ומב"ב ע"ב י"ב ממו"ק נפלאו תום' רברי ולכאו' בזמנם. כלל היו שלא משעוריםבשכר
 .משמע וכן נ"ב קידושין רש"י עיי' מתמרים היא בש"ם שכר דמתמ י"ל עכ"ז אמנםע"ב



שמפ והערות לתקוניםטלואים

 דמובי ומשטע ש:י, במתם כ' ולא תמרים של ב.שבר. היא חתנות דאימור שכ' פהבפרדם
 ,טבמם, .שכודאע

- 
 4,השעורים ;ומן כן ; יקשלא הרמב"ס .דעת וגן תמלים יטל. שכר רק ,ל"א ,ע~ז

 פפא מרב ראיי'. הפרוחל .קהביא ומה ממיהם. מצוי הי' ע~לא הזה בזמן נאסר דלא יעיי"שוכו'
 שותה דהי' דר"פ י"ל ועור מתאנים. אבבא:שכר ושתה. מתמרים שכר מוכר הי' דר"םי"ל

 שנתעשר. אחרשכר
 לקמ בשבולי מ"ש ד'. להערה 31. ש' :כט"ויע'

. 

 "ורבינו שם
 שלמה.

 צריך רני", אומר כ' ז"ל
 .כן כתב רש~י של דתלמיד נאמר לא :אם כן, לכתוב ז"ל הש"י של דרכו דאיןתיקון

 פמק וכן וכו' הנעלה צריכה-. פשאינה שכ' צ' מי'. חו"מ הל' חיים )באורחות ק ומוכח רבובשם
 ששמע מה שמעיה לר' רש"י השיב ואולי עכ"ל. ז"ל" שמעיה לר' שהשיב בתשובה ז"להר"ש
 דא"צ מיבר האוי דרנינו דכ' תמוהים שם המרדכי דברי הבאמת שם. רבתי בתניא ועיין.מרבו.

 הרניש שלא .ותימה .להנעילמ* דצריך מובר האיי דרב. שהביאו הראשונים כל ננד וזהלהנעילה.
 דרב דכתבו תשל"ה סימן ובאנור ממח ה' במהרי"ל ועיין כלהם.- עליו העיר לא הב"י ונםבזה,

 לפנינו. שמבואר כמר להנעילה דא"צ סובר ורש"י להנעילה, דצריך סוברהאיי
 רש"י. שם .על תנ"ב מי' או"ח במור עיין' בצונן להדיחן דצריך .במרדם מ"ש 33* שי. כט"זיע'

 מן הפלימה מי הדיח משום אי בזה יש תועלת דמה ,תמה ע"ז מם' במוףוהרא"ש
 עלייתו עם . הרותחים המים מן שהוציא מיד כי תקנדה אין גזה בו ויבלעו יחזרו שלאהכלי
 ויוכל 'לצטצם, אפשר דבי"א ע"א מ"ו יומא רש"י ועיין עכ"ל* לצמצם א"א כי- בו%עהוא

 ע"ב ע"ו דף בע"ז התום' הא זה, לרש"י דמנ"ל צ"ע אך קרים. מים. עליהם שישפוךלצמצם
 -שם שפי' לרש"י. יוצדק %א וזה יתיררעה שמיפה ע"ב צ"ו. בזבחיס מדאמרו כן דנלמד;כתבו
 שער ד )ב.ת רשב.א.במרג'א ועיץ כלל. מ.כח לא א.כ בחט,ן השטשה מלבד נצוקשטיפה

- ברכה של כום שפי' רש"י אולם הכום. כשפימת שפיפה_ שאמרו ממה יה שנלמד כ'ד'*(
 וצ"ע. מזה ללמוד נוכל לאא"כ

.

 מימן בו ובכל קל"ה מימן ובמנהיג קפ"ח מ? תע~ובה שערי )יין . ל"ה. ;להעיה 4ע ש' כם"כטיע'
 רנ"ח. ומימן " מימן ובתשב"ץ הי"ד, מ"א מהלכות פ"נ וברמב"םקהד

 ;ז"ל, צדק כהן לרב' בקיצור רפ"ה מימן תשובה בשערי מיבא 4"נ. להעיה 1.9* שי ע"א,ע'

 ל"א. סימן הנאונים במעשהוע'ין
 "והופפות הבבלי על שהומיף ה"א, פ"ד מגילה ירושלמי עיין י"ז. להערה 26* ש' ל"א, .ע'

 ליתן אמור אחרונים ימים דבנ' הפרדם כתנת וזה ימים". נ' לפבילתה קודםומורקות
 ימים במ דהיינו וכו'", . ולחוף לרחוץ "ומחיובת וצ"ל שערות, מבך משום בראשהשמן

 - והבן.לטהרתה
 מ'. מימן צדק בשערי עיין ז'. להערה 21* ש' ונ"ז,ע'
 )ומ"ש קנ"ו. ב"ב פ"ה גיפין נ' קידושין עיין שקידש קפן דין ל"פ. להערה 8. ש' פ4"ן,ע'

 שם במנהדרין והר"ן הן הרי ד"ה תום' י"ב ויבמות מ"פ מנהדרין עיין כשיים, בניואבל
 ומוף ה"ו נזילה מה' פ"ח .הרמב"ם מדברי אבל א'. מיי באה"ע ובב"ח נ"א, מי' ח"אומהרי"פ
 ד,"טלדת, ד"ה ה"ח פ"ח ניפין ירושלמי קרבן בשירי ועיין מוליד אינו דקמן משמע ממריםהלי
 עליה בא ואם ומ"ש ה'. טי' ל"ה כלל ובשו"ת ע"נ כתובות רא,ט עיין .וכו' עליה בא אםומ"ש
 המדיר פרק כתובות הר"ן ע"של . זנות בעילתו עושה דאינה מטעם מקודשת וכו' שנה י"גלאחר

 קרבות. לעמן ואפשר י מה לענין צ"ע שמו על דנקראין ומ"ש מ"א: ל"נ סי'ואה"ע
 פ"א כתובות מירושלמי :צ"ע וכוי" לעשות שנהנו זה ששמנהנ 29. ש' ק',ע'

 קידשה ה"א.
 היתה זעתה אם דאף בתולימ פענת לו אין -אז כי וכו'. קנמיי באילין להו ליבחופה.

 ס"ב.ש סימן אה"ע וב"י ובטור נ"ז. כתובורע )ועיין )אחד. ביום הי'. והנשואים האירוסין. כיפנוייה



 והערות לתקוניםמלואיםשע

 כ"ש שטועמין החופה תחת שנוהגין המנהנ ליישב יש ובזה קמ"ט. להערה 3. שי ק"א,ע'
 על לברך יוכלו לא אדם בני של ותמהון הטרדות שמפמ שיאו דמשום ז כשיעור ולאי
 באה"ע כנה"ג ועיין הנפן. על ~וחריו לברך יצטרך שלא כשיעור שתו לא וע"כ אחריו,הגפן

 ס"ה. ק"צ סי' או"ח השקל ובמחצית סק"ג ל"ד סימןהגה"פ
ע'

. 

 נ"ז מימן ולותר צרמת חכמי נתשובות גם מובאה זו תשובה קם"א. להערה 1* ש' ק"בנ'
 ז'* ה בשור ]כן[". יכתוב "האיך ג' שורה ב לפנינו: בפרדם _שם עם"י לתקןויש
 )ועיין למחקו. יש "היא" תיבת '. ז ה ר 1 ש ב " ושם קברו". ]של[ אמות ד' משום,והאומר
 לו שאין אע"פ אמות ד' קרקע לו והקניתי שכותבין ר"ת שיטת אעפ"י י"פ כתובותבתומפות

 שיש משום כותב דלכך האומרים דברי מתרו דלא, ד"ה תומפת : מ"ד ב"ב ובמם' שמודה,כיון
 .בן לר"ש נמצאות זו תשובה והנה הזהב. פרק ברא"ש ועיין בקבר. וקרקע בא"י קרקעלו

 פי"ד. ופרח כפתור בפפר מובאים ולהרי"ףחפני
 ויש נ"ח. מימן ולותר צרפת. חכמי בתשובות מובא וכו' נן רי מ יא הא 9* ש' ק"ב'ע'

 דר"ז י"ד. במנהדרין דאיתא הא )והנה לפנינו. בפרדם עפימ"ש הרבה שםלתקן
 מוחלין אא"כ לגדולה עולה אדם אין אלעזר ר' דאמר הא דשמע כיון למיסמכיה מיפמירהוי
 ומפורש בקיצור בבבלי ומובא פה. שמובא שמואל ממדרש דרשא הך דשטע עונותיו, -כל עללו

 ה"ה.( פ"נ ביכוריםבירושלמי
 דב דסובר נראה היה בגדולים, הקטנים שיחבלו גם כתב מדלא ר"ו, להערה 5. ש'. ק"ן,ע'

 מכין וכן שמ ה"י מ"א גניבה הל' רמב"ם ועיין אותו. מלקין אין דבקטניםנהשון
 מתשובת הוציאו שהרמב"ם ונר1וה מקורו. רשם ולא יעיי"ש וכו' וכן כ' וה"ה וכו' העבדיםאת
 נחשון רב מדברי מבואר אשה אבל הגאונים. מתשובת דינים להוציא שררכו כידוע נחשון,רב

 עכ"ל. והאשה האיש מ"מ שניהם את מכין ה"נ. פכ"ב הא"ב ברמב"ם מבואר וכן מ"מ.דמלקין
 הרמב"ם ודבדי ס"נ. ס"א מימן חו"מ בטושו"ע והובא ה' מי' ל"ם כלל הרא"ש תשו'ועיין
 להכות לבי"ד ראוי' כ' ואח"כ וקטנים. ועבדים נשים הזכיר שמתחילה צ"ע שם גניבהבהל'

 ז לנשים והשמים וכו' עבדימ מכין וכןקטנימ
 הם דמ"מ .כ' מנוה הר"ר בשם ע"ב דקי"א שבע באר עיין רם"א. להערה 7* ש' מ""'ע'

 רב אמר לעדות כ1טר העריות על חשוד נחמן רב אמר מ"ג בטנהדרין והנה ממ'.מחות
 הרי השמועה. טובה ל~ע על מלקין מר דאמר רש"י וכ' וכשר. בכתפי' ארבעין מרי עניששת
 )דף חולין בחי' והר"ן תצ"ה. פי' באו"ח הטור דעת היא וכן ארבעים. מ"מ הוי דלרש"ימבואר
 וראיתי מ"מ. היינו ב' לוקה דזר ההוא שפי' תנא. -ד"ה ע"א י"ב דף ר"ה תום' ועייןקמ"א(.

 מכבדה ואינה בתורה העומק כל א'. סימן ד"א ממם' חדא ארבעים, מלקות הוי דמ"מ ראיותב'
 ד"א ממם' ושני' ארבעימ. דלוקין ומבואר מ"מ. הוי וודאי מלקין והאי עכ"ל מ' אותומלקין
 בן שמעון מר' ראי' והביא עשה בעה"ב שיאמר מה דכל ק"ע מימן בטואו"ה והובא מ"דזוטא

 דברי על שעברו בשביל הטור דברי ולפי' מ'. אותן והלקה ומבדין נודרין והיו וכףאנטימרם
 הם דמ"מ מבואר וא"כ שם. באו"ח בטו"ז עיין לקו. וכוי בעה"ב שאמר מה כל שאמרוחכז"ל

 דר'ל ט"ס והיא נזיר. מירושלמי א' חמר מ' דמ"מ ט"ו סימן 'תשובה שערי ועייןארבעימ.
 ה"ו. פ"ד נזיר ירושלמי היא וכן רפ"ב סי' ובישנות קפ"א. מי' תשובה שערי ועיין תורה,מלקות
 של"ד. בהערה קי"ז צד במרדם לקמן ועיין למ"מ. הת' ונחלף אמ"ת" כתיב דהי' הטעותונמל
 שתצא עד מ"מ אותו מכין בעה"פ מצה שאכל ומי כ' הי"ב חו"מ מה' פ"ו הרמב"םוהנה
 בתשו מצאתי והנה דכתובות. 4"ד ובר"ן מרד. ערך בערוך ועיין נ"א. סי' תענכ"ץ ועייןנפשו".
 טלקות ל"ג טעם וכו' חיים בן ראובן ר' "להחכמ : הלשון בזה שכתב ד', טימן סוף כ"יהגאונימ

 למצות"1 שנה י"ג בן כדאמרינז ,טנה י"ג עד במצות חייב האדמ. איןשהרי



שעא והערות לתקוניםמלואים
 חשד". שנם יש "ואם המה קפ"ו דף לב מחקקיובעלי חשד' שם אין "ואם הגיה תשובה שערי לתשו' הים באיי חשד" שם "ואם 15, ש' ק"י,ע,
 זצ"ל* גאון האיי רב בשם ק"ל סימן הלקט בשבולי מובא רצ"ה. להערה 7* ש' מי"ניע'

 אנו "אין שם הלקט בשבלי כמו"ש שצ"ל יכולין" "אין 13. בשורה בפרדם לתקןויש
 להתיר."יכולין

 ובאשכול נטרונאי רב בשם ר"ז סימן תשובה שערי שו"ת עיון ש"כ. להערה 10* ש' קט"ז'ע'
 פי' ראש בשמים ובשו"ת ה"א מ"דן תענית ובירושלמי פ"ו סי' כהנים ברכתהלכות

 תשובת תי"ב סימן באו"ז אבל קכ"ח. מימן או"ח ובפור ה"ג, מפ"ו, נ"כ הל' וברמב"םשפ"ז
 דמגילה פ"ג ובמרדכי ב' סי' מר"ב מהר"ם ובשו"ת ה"ג, פפ"ו נ"כ הל' ובהג"מ גרשוםרבינו
 ותום' וכו'. ד"ה ע"א ל"פ מופה ותום' רש"י בשם לא ד"ה ע"א ק"ט מנחות ובתום' תתי"חסי'

 ה' סי, רבתי ובתניא ל"ג סי' הלקפ ובשבלי קכ"ה סי" ובמחו"ו וכו' מה אי ד"ה ע"א כ"זתענית
 אם כי ז"ל מרש"י אינו כאן בפרדם שכתב ומה כמיו. את לישא לו שמותר אחד במהפסקו
 סימן ובמה"ת ה; סי' מהד"ק נוב"י ועיין דאמרו, הנ"ל הגאונים מדברי העתיק תלמודאיזה

 יעיי"ש.ו'
 מדרבנן"* מ"מ אלא מלקות חייבין אין פומאה שספק למקום נכנ6 "אבל 14. ש' קי"ן,ע'

 דהוה וכו', המרם לבית "נכנם דאמר להא מירש שזה ונראה שם, בתוסמתא ליתאזה
 תוסמתא שהיא מקורו שם העיר לא הכ"מ )והנה דהי"ג. פ"ג אבל הל' רמב"ם ועיין סמק* רקנ"כ
 מרדות, מכות מכין גרידא בסמק דגם מזה ומבואר הכ"ג.( פ"ד שמחות ובמם' פ"ג סוףמכות
 ובמעדיו"פ רצ"ז סימן ביו"ד הבית ובבדק ה"ו, פ"פ, כלאים הלכות משנה בכסף למרןוראיתי
 וכבר יעיי"ש, הרמב"ם מלשון כן והוכיהו ספק על מ"מ דאין ס' אות ה' סימן כלאיםהל'

 מדברי רטבואר חובלים מקל בקונטרם אש עמודי במפר נפלא ובבקיאות באריכות בזההאריך
 יעיי"ש. מ"מ הסמק על דלוקין ראשוניכם ומשארהרמב"ם

 צדק ושערי רפ"ב סימן וישנות קפ"א סימן תשובה שערי עיין ש"ל* להערה 1י ש' קי"ן,ע'
 פ"ל. סימן ע"ב צ"א דףי
 "מורים צ"ל אולי מווים" "היינו 4, ש' להף"פ'ע'
 רל"ו. סימן הרכבי לרא"א הגאונים תשובות עיין שנ"ה. להערה 33. ש' כה"כ2,ע'
 גאון. נטרונאי רב שם על גנוזה בחמדה מובא שע"ד. להערה 28. ש' מכ"ב,ע'
 מבואר וכן י"נ סי' יו"ד שו"ע עיין כשר", כנפו או רגלו ריפרף אפי' ועוף 22. י הכ"ג,ע'

 תורה דעת "ועיין כשרה". זנבה וראש גפה בראש כ,טכשה "דאפי' פ"ג חוליןבתוספתא
 קל"ב. צד בפרדם ועיין סקי"ח, ע"ב ע"אדף

 ח'. סימן סעודה הל' ומנהיג צ"א סימן תשובה שערי עיין שס"ד. העיה 14* שן קכ"ב,ע'
 ע"נ ריש דע"ה לר"ת הישר ובס' בה"נ. בשם רם"ג סימן או"ח וב"י י"ט מ4מןובשבל"ה

 צ"ח. סימן ח"ב כ"י הגאונים ובתשו' צ"ב מימן תשובהובשערי
 על יברך אם הפומקים - חקרו דלמה שתמה קצ"א מימן חיו"ד ח"מ ע~ין 5י ש' מכ2"ח,ע'

 ד~ברכין בוודאי א"כ אמך, תורת תטוש מאל היא דמנהגא נ' בפסחימ איתא האהמנהג,
 מברכין אין ל"ת דעל שאמרינן מה ולפי יעיי"ש, תטור מלא דרבנן מצוה על שמברכיןכמו
 קודם מברכין לא דאמאי .קל"ז פי' ח"א הלק"ט בשו"ת שהקשה מדה ג"כ מיושב ובזהא"ש,

 א"ש. מברכינן לא ל"ת דעל אמרינן אי אמנם יעיי"ש יגרע לא ועונתה טקיים דהאהתשמיש
 דבמימא שאני דהתם תמור. מלא שהוא אף דרבנן דבר על מברכינן אמאי א"כ להקשותואין
 וכן קמ"ז.( )מ"ע המצוות בם' הרמב"ם . וכ"כ מ"ע, דהיא כו' התורה פי על שמ כתיבדקרא
 תטוש לא מיטום דהוא במנהנ מ'טא"כ עליו מברכין שמיף ולכן ממרים הלכות בחיבורוהיא
 דמנהגא, בברכה המומקים שחקרו מה על הח"ם קו' ומיושב עליו, מברכין אין ע"כ לאודהוא



 והערות לתקוניםמלואיםשעב

 קבוע זמן להם שאין משום הוי ל"ת על מברכין דאין דמעמא משמע המרדם מדבריוהנה
 מ"ד תפילין הל' מרמב"ם אבל לברך. הו"ל קבוע זמן לה דיש בל"ת לפי"ז וא"כ עשה,כמצות
 בלילה תמילין דכשמניח שם דכ' לאו על מברכין אין קבוע שזטנו היכא דגם משמעהי"א
 מברכין ואין לאו דהיא משים או"ו אותן, כשמסירין בלילה מברכין אין למה וא"כ בלאועובר
 דתשביתו דהעיטה דהוכיח ום"א מ' מימן האו"ח הנוב"י על התמוה ליישב אמשר ובזה לאו.על
 ואין לאו, רק עשה ליכא הא בממח כשבודק דמברכין הרמב"ם כ' אוך דא"כ בממה, גםהוא

 הוא ל"ת על מברכין ראין דהמעם במרדם כאן מבואר הא קשה ולכאורה לאו. עלמברכין
 . . לברך מהראוי הי' ל"ת על גם א"כ קבוע, זמנו הלא דחמץ ובל"ת קבוע, זמנו שאיןמשום
 לו הי' לא דאל"כ במסח, גם הוי דתשביתו העשה דעכ"ח שמיר הנוב"י הוכיח להרמב"םאולם

 ודו"ק. לברך און קבוע דזמנו ל"ת על גם דלשיטתיהלברך,
 "בוריה". צ"ל אולי מ' להערה 14* ש' יכ"ין,ע'
 מעביר או אצבעו על המכין מוליך אי המומקים מ~וגתת וכו'". בודקה "והאיך 27. ש' ק"ל,ע'

 מוכח כאן המרדם ומרברי מקי"ד ובמר"ת מק"ז י"ח מי' ד"ק עיין המכין, עלהאצבע
 מכאן מבואר ועוד הבשר. על במכין הוא בושרא ובדיקת המכין על הוא מומראדבדיקת
 ע"ה דף תורה דעת ועיין כלל. מגם משוכם ולא חד הוא אם לראות רק הוא בישראדבדיקת
 יעיי"ש. חד הוא אם לראות הבשר על המכין שמנמיכם השו"ב מנהג בזה ליישבע"א

 להואות צריך בחכמה בש1'ן דנפ מ1ה מבואר 1כ1.. בהוכמת1 שנטתו %מ 12. ש' קל.א'י
 שהשוחמ מירש"י וכו' .חכם טבח ביקור . כדי וכו' שהה אם מ' בהולין והנה סכינו.לו

 והנה ממנו. בעיר מומלא יש אם דרק משם מבואר יעיי"ש וכו' ~מנו בעיר מומלא ואיןת"ח
 להראות הצמ' א"צ והכמה בזקנה ביותר מומלג רבאינו שם ממירש"י ג"כ מבואר מ"גבעירובין
 לאחרים.כמוש"ש. לא אבל הוח לנמשיה דוקא דהתם לדהות ואמשר מכינו.לו

 במר"ח והנה בעלמא, אממכתא רק היא מקרא דיליף הא נ"ח. להערה 19. ש' קל"ב'ע'
 בארץ הדם שימול ובלבד מותר לגומא ממש מטוך המדרון אם כ' מק"ב י"ב מימן.יו"ד

 להרהיק דיש משמע כאן המרדם מדברי והנה בזה. סגי שהוא כל ואפילו לגומא שיגיעקודכם
 ע"ב. נ"ה דף תורה דעת_ ועיין נקמ. דווקא לאו דטמה ואמשר טמה.עכ"ם

 מכאן להוכיה שכ' ע"א ע' דף תורה דעת עיין וכו'" שהימה אחר "והנ"מ של.29. קל"ב,ע'
 שהאריך. מה יעיי"ש ממי' דעדיף שכן מכל שה.טה אהר המירכומ כל הי'דאם

 מצריך המרה, נימלה המכשיר דאף מבואר המרדם מדברי ק"א. להערה 16. ש' קכם"ושע'
 המרה נימל למה השואל שנתקשה קמ"ד מימן ה"א רדב"ז שו"ת ועיין הכבד.טעימת

 אא"כ מכשירים היו לא בעצמם המכשירים הטעם ומזה וז"ל הרדב"ז וכ' מרימה וניקבכשירה
 דהמכשירים מבואר המומקים בשאר וכן ז' מי' להמ"א בהגמיי' אך יעיי"ש וכו' בכבד המרהמעם
 דברי ובאמת מ"ב. מימן יו"ד בב"ח ועיין הכבד. מעימת בלא אף מכשירים המרהבנימל
 מרות שתי שפיר א"כ הכבד מעימת בלא אף כ,טר הפרה נמילת אי דבשלפא צ"ב,המרדם
 דכלכשירה

 יתר.
 מ"ט הכבד בטעומת אם כי כשירה הוי לא המרה נימל אי משא"כ כנט"ד.

 שום בה נשאר ולא הוית לגמרי נטולה דמי כנטול יתר כל אמריק כי הא מרות בב'כשירה
 דהא שכ' רמא"מ אשירי בהגהות ) ראיתי ואח"ז מ"ב. מימן יו"ד בב"ח עיין עיקר כלמרירות
 ניטלה מאילו גרע לא דמי דכנטול את"ל אמילו דבמרה ה"מ מבהמר ביתר טמידמכשיר
 ובשערים ברקח וכ"כ יעיי"ש. דמרה מרירותא קמן איכא דהא מרירותא, טעם בו ומעמוההמרה

 שם. בב"ח עיין בהגהותיו ובמהרש"ל ובמרדכי.ד"ה
 כהן לר' ק"נ מימן ומערב מזרה נאוגי בתשובות ומובא ט"ו. להערה 23* ש' קע"ב'ע'

 בשם הובא מאות וברי"ץ תשובת בשם קי"ח מ4 פמה ה' במנהיג והובא ז"ל.צדק
 האי. רב נשם י"ד סי' חו"ה ה' ובאו"ח נמרונאיר'



שעג והערות לתקוניםמלואים
 על "בא"י 1ן שורה קמ"מ בצד לקטן ועיין העין" מרי ועל הארץ "על 4. ש' קע"ן,ע'

 הפירות". ועל הארץ "על החתימה מ"ד. בברכות הא צ"ע ולכאו' העץ". מרי ועלהעין
 לקמ בשבלי ועיין וםך"ר. להמהו"ו המבארים בזה הרגישו ולא להברכה. במירושו כאן כתבוכן

 על חותם המינים חמשת על כתבו ז"ל האיי ורבינו גדולות "והלכות שכתב קם"א םימןהשלם
 ועל הארץ על היין ועל העץ מרי ועל הארץ על המינין שבעת ועל המחיה, ועל הארץ.'

 הגמן".מרי
 דכתן 1,א.ש ביי"ף רק דידן, בתלט1ד נזכרה לא 11 נונה פ"1. ,העוה 16. ש' קע.1,ו'

 למניהם דהיה משטע מזה וכו'. חתים במאי מוחתם הנמן מרי ועל הגמן עלדחמרא
 מאריז כ"י נוםח שם ברכות מומרים בדקדוקי שהביא מצאתי ואח"ו וו. גירםאבגמרא
 לקפ השבלי למני הגי' הי' וכן הגמן". מרי ועל הגמן על עדחמרא במירש בגמרא גרםדהי'
 ד"ה ע"א מ"ד ברכות תוםי ועיין הגמ;, מרי ועל הארץ על לחתום כתבו והרא"ש והרי"ף קם"א.מימן
 וכו' הגפן מרי ועל הגפז על שחותמים ויש המירות ועל הארץ על חותמים שיש וכו'על

 מוי ועל הארץ על צ"ל אלא הגמן מרי ועל הגפן על להאום דאין כתב ובתר"י'ע""ש.
 ובראב"ד בכ"מ וע""ש המירות. ועל הארין על לחתום כתב מברכות, מ"ח והרמב"ם יעיי"ש.הגמן

 לא והשו"ע ר"ח מימן או"ח המור וכ"ם הגמן. מרי ועל הארץ על לחתום ום"ל עליושחולק
 שם המנ"א וכ"כ הגמן מרי ועל הארין על לחתום דיש י"ד ס"ק שם בטו"ז ועייןהכריע

 ירא.ש ובר'.ף מ.ד. ברכ1ת עין עלש.. ל,ין אדת ברכה לכרך זק1ק .אק 19. ש' קע'1,ע'
 ברכות. 1:ל' רמ"ה וברמב"םשם

 . 21. ש' מע"ו,ע'

 ד"ה ובתום' ע"ב מ"ד ברכות עיין דמים". על ממו בנ"ר. "ולבסוף
 וכו'.עבידנא

 המובא ז"ל ממראני ישעיה מרבינו תשובה לברכות נתן בית עיין כ"ו. להערה 8. ש' קע"ףץ,ע'
 המובא והיא שחיבר". הפרדם בם' כתב המורה "וגם הביא ושם ז"ך דף הלכותבשונה

 שם. הלקמ בשבליגם
 נראה "לך שכתב קם"א םימן הלקמ שבלי עיין וכו', חתים" מאי "בפירי 22. שי להע"ח,ע'

 בשתים התימה משום לאו דימי דרב להא שהזכיר מה מי' מאי, הכא חדשים וראשיישראל מקדש בר"ח חתים רב אמר דימי רב . אתא כי התים. מאי מיהתם זו שמועה .טלתצעה
 בשתים אי באחד אי למיחתם בעינן מאי ידעינן לא דאכתי זצ"ל שלמה רבינו שמי'כמו
 הכא בעי קאי דעלה למימר אדעתן תיםק היכי למיחתם בעינן דקא מאי ידעינן דלאוכיון
 הדש דראש הא כגון אחר במקום ברכות חתימות שמירשו עודומצינו חתימתה* ליה מירש ולא הוא מאי שלש מעיין אחת ברכה לאביי מ.רש דימי שרב למיאלא

. 

 משמיה לה דמריש
 ששית שנה בהצופה הביא בלטימור - משנן יעקב ההכם א'. להערה 15. ש' קמ"ג,ע, דקימב. ודו"ק וכו'". וריו"ה ר"ה לה וממרשיבה, חותמין האיך נמי אי דימי רב קיבל אשר כזאת כלומר מאי, הכא התלמוד שואל כן עלדרב

 למנינו* כמרדם הנדמסת התשובה והיא גאון, עמרם רב תשובת הגניזה מכ"י 1 18עמוד
 והוסמות שינוים ביניהם ויש גאון עמרם לרב היא מתמית וכו' וששאלתכם שתשובה לנוונודע
 על היא והתשובה 5-[', 10 נ 3 הוא הכ"י )סימן שם, הימב יעיין בהן לדקדקוהרוצה
 הנהו למממר 858 לשטרות ק"ם שנת בדנוכה הישיבה אל שהגיעה השאלות מן אהתשאלה
 פ"1, שורה ע"ב 1' מדף מתחלת התשובה 445/6. צד חי"א .4? .5 האננלית בהריויוראה

 לעווין.( להחכם הנאונים באוצרועיין
 בר-וו. וכן.תוקן ,פעמימם מאנן בכ"י "פעמים" 19* ש' ממ4"ג,ע'



 והערות לתקוניםמלואיםשער

- לחם" אוכל 'והוא 23* שי קפפניע'  עליו". אוכל והוא "מאנן בכ"י 
 בתורה לעמוק עומד שלמה אשרבינו ב' סי' בו בכל עיין וי. להערה *7 שרה קפ'ח'ע'

 ברבון מתחיל לביהכ"נ וכשהולך כו' התורה על ומברך כו' 'ענמ"י ומברך ידיו נופלי
 שכתב מטה צ"ע ולכאורה התורה. ברכת ב' פעם אומר ה" שלא מזה ומבואר עכ"ל.העולמים"

 או"ח טור ובב"י כ"א סי' ק"ש ה' ובאו"ז ע"ב י"ד דף לברכות בחידושיו הרשב"א רש*יבש6
 תתנ'א סי' ח"א הרשב"א ובשו"ת מ"ג מי' מרומענבורג מהר"ם בשו"ת לזה ורמזו מ*זמימן

 הפעם. עוד בירך להתפלל לביהכג"ם הולך וכשהי' התורדה ברנת מנרך הי' מממתו ,קםדכשהי'
 שהי שם ק"ש בה' באו"ז ועיין רש"י. בשמ ע"ב י"ד דף לברכות החמיד ר"י בתום'והביא
 מ"מ למי"ז )וצ"ע יעיי"יט. כהירושלמי ום"ל שנית לברך הוצרך וע"כ תיכף למד ו5אמפסיק
 קודם קם דכשהי' תירין הברכות מעון בקונטרסו אש ובעמודי הזה.( הירושלמי הפרדםהשמיפ
 שלא בו ובכל במרדם בשמו שמבואר ומה ביום. התורה ברכת שנית פעם אומר הי' היוםאור
 מ"ב סימן חאו"ח נחמי' דברי שו"רע ועיין היום. כשהאיר כשקם מיירי שנית פעם מברךה"

 ליום. מלילה ב' פעם לברך דיש ס"לדרש"י
 "ומים : זה מאמר הפרדם בלקומי כתיב לשנים". "ואפילו תיבת אחר 27* י קפ"חיע'

 וליכא מכנה, משום אלא מצוה ואינם חובה שהוא למי ברכה צריכין איןאחרונים
 יטאנמ"ל משום רחיצת על ולא ידים נמילת על מברכין למה וצונו. במצותיו קדשנו אשרלמימר
 ונמל". תרגם וישא כמו כשרוחצם, ידיו להגביה שצריך משום ועוד הכלי.שמ
 3ה ד.ן שכתב קע"ו סי' א-.ח נ., ע.ין וכו'. מנ'א'ן' היו לא אם .אבל 17. "י קפ.פיע'

 הפרדם. בסמר מצאושכן
 ח"א. גאורה עיין 3. להערה 1* 1 שי קצ"היעי

 לתקוני ליה אימשר דלא למאן נ"ו. סימן
 פור )ועיין השבת כבוד משום סעודתן ליפסק ליה שרינן זימנא לתרי מאכליתרתי

 כ"י בתשובה אלברנלוני הרב לרבינו הביא שם ברכה ובשיירי ג'.( דין רצ"א סימן ושו"עאו"ח
 באו"ז ועיין כהלכה. שלא הוא הכא אחד למעבידנהו דנהיג ומאי לבמלה ברכה דהוהדכתב
 בראשונה בהמ"ז שיברך לאחר בשבת וששאלתם מצאתי. הגאונים איבתשובות נ"ב סיי שברעה'
 ענמ"י ולברך ידים למול אנו צרוכים שלושית שהוא שניי' סעורה מיד לעשות ערוכיםואנו
 ,וכן בישרא5 רווחת --הלכה וכן וכו', ולברך לנמ"י שצריך ראינו כך לא. או המוציאקודם
 עכ"ל זצ"ל יהיאל ר' בני אברהם ור' דניאל ור' נתן ר' זצ"ל יצחק בר שרמה אני לי_השיבו
 שמ. זה על חולק והאו"ז הגאונים". תשובתלשון

 מכמ"
 משמע ג"מ למנינו בפררם והנה ראיות,

 רש"י. בשם ובאו"ז בהאורה למ"ש סותר. וזה הסעודה. מפסיקיןדאין
 דאטרו דרבנן ידים דקינוח עיקר ונמילוה ונעשית בנמילה יהתחיל. "היאיל 29* ש' י4"בכיע'

 מדרבנן. רק הוא ידים נמילת עיקר כל הא צ"ע והיאוכו'"
 טימן או"ח יומף ברכי עיין וכו'" הלבנה על המברך כל מר דאמר "וליתא 2' ש' ר~י"סן'ע'

 לא ברכית דבשאר ש"מ שכינה פני כמקבל דהוי משום בעמידה לבנה דברכת ד"יבסנהדרין. דילן מש"ם והקשה עמידה מעונין המצות דכל הירושלמי בשם א"ח דברי שהביאח'
 החדש דכתיב לכם ג"ש מכח עמידה דניבעי הקשה למנינו בפרדם והנה יעיי"ש. בעמידהבעינן
 ציצית בסדר השלם באבודרהם ועיין הלבנה. לקידויט ענין זה אין ולכאורה לכם.הזה

 שם.ובהערותינו
 שהביא ר"ה למדר אבודרהם עיין דסיסרא" אימיה שפעתא פעיות ק' כנגד 25 ש, ר4ף"פפע,

 שמעה היום ואותו המזבח, גבי על יצחק נעקד שבר"ה במדרש "ואומר : בזה"למדרש
 ינבא -יום ומתרגם לכם יהיה תרועה יום הכתוב אמר כן ועל ותילילי ותיבנ ותצחק אמנושרה
 מדרש ליתא למנינו בטדרשים והנה לנו. ויכפר אטיט שרה יילת הקב"ה ינו" שיזטרכדי
 נ"1 עמוד לר"ה וירושלים ציון אהבת ראמנער ועיין שם, בהערותוט בזה דהארכתי וכברידה



שעה והערות לתקוניםמלואים
 שרה*. אמנו שמתה פעולת "ק' ראשונים ובשאר בפרדם לנרום צריך זה המדרש מישעל
 צוחה שעה "באותה ב' כ' ויק"ד המדרש שכחו ושניהם צדק לכהן באוצר רייפמאנן ר"יועיין
 שרה לבכיות זכר הם בר"ה שהתקיעות יוצא שמפורש תקיעות", ו' כנגד קולות -שרה

יעיי"ש,
 ז"ל* מהרש"ם בהגהות תרמ"ח מי' חיים ארחות עיין ל"ז, להערה 6. ש' רך"ח,ע'
 בשולי וכתב קמן. כוכב ווארשי' דפום המו"ל ציון כאן בישרא". "למיכל 8* ש' רטנ"םע'

 ט"ב,. משום הוא והרבותא שחל, פ"ב אמרו דהא "צ"עהיריעה
 דף חיים ובארחות לולב הל' ובמהרי"ל תרם"ח מי' או"ח שו"ע עיין נ"ח. להערה 1* ר4"במ,ע'

 ז"ל. מהרש"ם הגאון בהגהות ע"אק"ע
 ונו', להעמידה צריך ואין שכ' תר"ל מימן בהג"ה שו"ע עיין מל. להערה 19* ש' ר"בה,ע'
 ישעיה רבינו ב,טם שהביא תר"ע סימן או"ח יומף ברכי עיין נ"ז. להעיה 1* ש' רכמ"ויע'.

 תר"ע. מימן לאו"ה מבערזאן הגאון בהגהותועיין
 ז'ל. מבערזאן בהגהות רם"ח מימן חיים ארחות עיין קעיג, להערה 9, ש' ~טן"י,ע'

השמטה*
 ,אמפם תיבות לשני אמפמנתונין מלת המריד ווארשא בדפום מ"ב. להערה 8* שי נ"ה,ע'

 ע"א ל' ע"ז בבבלי דאיתא כמו אחרע, במלה שלמנינו כמו וצ"ל פעות והואנתונין.
 עוד ועיין אפמנתין. ערך ערוך עיין )ווערמופוו"ן.( ת!ט51811~8 ורומית יונית מלהוהיא

 ה"ד. מ"ה, תרומותבירושלמי
 וט, ומנעילה "חוזר שם וצ"ל בהאורה נפל פ"ם מפק ובלתי ד', להערה 33. ש' כם"ז,ע'

 וכו'." להגעילה שא"צ אומר ורבי ז"ל האיי רבוכ"כ
 נה,משקה. צ"ל אולי משקדה, 16. ש' כם"דשיע'
 הנשה. ניד מ"פ וברא"ש 104 צל ה"ג אשכול' עיין כ"ז. להערה, 38. ש' כם"וק,ע'
 אבן נדוניןן זה דרך על פמאה ובהמה פמאה "וחיה צ"ל אולי כ"ח, "הערה 39. ש' כם"היע'

 מששים באחדחכמים שיערי והזבנב פדהור, והמשקה מאות והמש באחד נשקלין גדולים ורמשיםשרצים
 ל"נ: דף ובאמרכול פ"ג. וה"ב .37ן צד ח"א האורה תר"ז יש"י מדרי עיין 41* ש' כט"חיע'

 העתים. בשם פ"הובכמו"מ
 בישנות. גם ובקיצור קע"מ. ט' ח' ז' טימן תשובה שערי עיין ר"ם, להערה 5, שורה כן"י,ע'

 שהביא רע"ג מימן ח"ג ובתשב"ץ ש"ד. ש"ג ש"ב, סימן הרי"ף ובתשו' קל"ו.מימן
 - נתיב רוהם ברבינוי והביא להרי"ף". בתשו' נמצא "וכן ! באומרו דבריו והושלם ז"ל. גאוןמשכם
 משום ,אבל שכ' הפרדם ומדברי פ"ז. סימן בישנות עוך ועיין ז"ל. נפרונאי רב בשם ח"ככ"ב
 ועיין בלבד. אחת שמועה על ולא רבות מעמים דנחשד נראה י"ג" אותו מלקין המצויחשר
 ואינה זו, תשובו' לרש"י מייחם ע"ד דקם"ו לב חקקי בעל )והנה ו'. מימן ע"ב ד"א צדקשערי

 ז"י.( האיי לרנינו הם כיכן
 שהיא ביאור' נ"י מימאנמען - מהר"ד החכם ק"ב. בהערה שם עיין יפא* 21* ש' קסה'ע'

 )קניעשייבע,(18ט01ז
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 ותקוניכמ: בהערות התיקוןלוח
 32* למנ יהודאי. 5") יהודה 30* לזי לאדם. 5"ל לאיש 34* לה, וכוונתמ. 5"ל וכוונם 32.לה,
 יז. יב שמות 5") יד שמות 40. מא, : לט עירובין 5") : לפ ביצה 34, לט, שמשון. ב"ר 5")ב"ר
 דוואר,טוי. המו"ל 5"ל הטו"ל 36* שמו, .אהד. נאון 5') נאון 35* מה, הכל. המים 5") הכל 26*פז,




