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ד ו ב כ  ל

 אדוני אבי מורי המופלג בתורה וביראה הטהורה

ך שליט״א י י ר נ ע ר ה ס ע ו מ י נ ו ל  מיה ק

 ולאמי מורתי גברת הבית

ע שתח״י י נ ע  מרת ה
 יושבי אובליא מחוז זמפלן.

 מוקטר ומגש ברגשי אהבה

 מאת בנם׳ דבוק באהבתם*
 ח ׳י•

 ועל הטוב הזכר זוגתי היקרה מרת רבקה שתתי׳ בת אדומו״ח
י יחידתי ת  הרב הגאון הצדיק טהר״י שיק ז״ל הרב בנאדאודוואר׳ עם ב

 שיינדל שתח״י, ונזכה לגדלה ולחנכה ברוח התורה והמסורה.



 מפתחות•

 עמוד
 הלכות שחיטה לר׳ שלמה קכט
 הלכות טריפות לר׳ שלטה קלח
 הלכות בשר בחלב קנה
 הלכות חול הטועה קעא
 סדר ברכות על הפירות קעו
 דברים הבאים מחמת מעודה קפג
 עניין נטילה קפז
 עניין. ברכות קפט
 פיסקי ברכות לר׳׳י בן-פלאט קצה
 הלכות ראש השנה רינ
 עניין יום הכיפורים; רלא
 עניין. סוכה רלה
 מנהג שמיני עצרת \רמא
 םדר חנוכה יימב
 עניין פורים רמז
ה נ  מנהג תשעה באב ר
 הלכות אבלים של גאונים רםא
 הלכות הם^ד" רפ
 הלכות ביקור חולים . רפב
 מסכתי תמורה רפו
 הלבות סופרים רצנ,
 פירוש תפילות לר׳ שלמה רצח'
 מסכת ברכות מירושלמי שבז.
 סדר פרשיות שלה

 סדר קריאת פרשיות מספר
 האורה שגה

 עמוד
 הלכות גהה 'א
 הלכות ציצית יז
 הלכות תפילין כב
 סדר מזוזה כה
 הלכות הבדלה כו
 הלכות שבת ל
 הלכות עירוב לג
 הלכות יום טוב לז
 הלבות 6םח מ
 הלכות יין גםך נו
 הלכות געולי גוים סו
 עניין בישולי גויים סט
 עניין איםור והיתר עא
 עניין שעטנז עב
ת רבית עג  הלכו
 עניין ספר תורה עג
 הלכות ברכות חתנים עד
 עניין מילה עה
 עניין יבמה עז
 הלכות חליצה עט
 עניין חליצה פ
 הלכות מודעה פ
 הלכות מסדר נשים פג
 הלכות אבילות פח
 ליקוטים פט
 הלכות שחיטה לר׳ שמואל מבג

 ני:־שה על ידי מסדרי-אותיופ

 יעקב יצקיק ראזענצווייג, מרדכי קלונימוס צי:י צאבעל, מרדכי אברהם הערשכייק׳
 הערש ווייזער מאשינענעייסמער.



 הסכמות מגאוני וגדולי זמננו.

 ב״ה

 חיים יה והה יעלה לראש גבר בג וברין דד׳ג תלמיהי הרב המאור
 הגדול לממשלת התורה הריף ובקי טובא קב ונקי כקש״ת מו״ה
 חיים יהודה עהרעלרייךיךנ״י חובקה״י דעווא, אשר מעלה בדפוס הספר
 הקדוש פרדס המיוחס לו־־בנינו שלמה- רש״י, המפרש התורה שבכתב
 ושגע״פ׳ וזה הספר צריך ביאור יפה, כי מרן רבינו שלמה. כתבה בקיצור
 מאוד, דברים המעוטים מהזיק המרובים, וגם נפלו בו טעותים רבים
 בדפוס שקדמוהו, והרב הנ״ל הטה שכמו והקדיש עתותיו לתקןעפ״י
ה מוצא כל דין, והיכן מקורם בש״ם בבלי א ר  שאר ספרים וב״י, וגם ה
ל כ ן יצח וישר ושום ש  וירושלמי ומדרשים ספרא וספרי, בלשו
ת. לכן הנני אומר באו ונחזיק טובה להרב ישרו ת ו ו נ ו כ ת נ ו ר ב ס  ב
ב. על כן ר טו ת ו י ן ה פ ו א  הגדול הנ״ל שעלה בידו לתקן הספר ב
 יאמר בספר זה׳ טהרו וקחו לביתכם ספר היקר הזה, בכסף מלא

 יקחוהו, נוצר תאנה יאכל פיי.

.  פה המדבר לכבוד התורה מוצש״ק ם׳ תולדות. תרם״ד לפ״ק

 ישעיה״ק זילבערשטיין
 הרב דקה״י וואיטצען יע״א.

 ב״ה
 גם אנכי. באתי להיות לפה ולמליץ עבור הרב הגדול חויב
 וכו׳ כמה״ר חיים יהודה עדרענדייך נ״י אשר עוסק בדבר 'מעוד, רבה
ח ר ט  להוציא לאור חידושי תורה מרבותינו מאוה״ג הראשונים זלה״ה, ו
ם ר א ב ל ם ז״ל ו י נ ו הראשו נ י ת ו ב י ר ר ב ד ק ב י מ ע ה ה ל ב ה ר ח ר  ט
ב היטב׳ וע״ב דבר טוב עשה לנו הרה״ג הנ״ל, ומצוה גהולה ט י  ה
 שב״א יהיה בעזרו, בכל מה דאפשר, כדי שיוכל לגמור את מחשבתו
 הטהורה. ודד ירום קרן התויה בקרוב, דברי הכותב למען כבוד התורה

 ולומדיה.
 בעה״ח יום ב׳ ויצא תרפ״ג לפ״ק פה קאששוי.

 ה״ק שמואל ענגיל
 האבד״ק ראדימישלא כעת בין הגולים פה ק״ק הנ״ל.



 ב״ה

 מבוא לספר הפרדס לרש׳׳י דל•
 א) ספרי הפסקים מישיבת רש״י ז״ל•

ם לבו לרשום לו פסקי דינים. כל  וזאת לפנים בישראל. תלמיד הבא לישיבה, ש
 מעשה בית דין שיצא מפי רבו, וכל תשובה שהשיב הכל כתב התלמיד, ולא זו בלבד, אלא
 כל תלמיד הבא לישיבה, בקש וחפש תשובות ופסקי רבו אצל התלמידים הקודמים להעתיקם
 אל תוך מחברתו. ועוד אסף בהפנו אף פסקים שמצא בקובצי פסקים של גאונים אחרים. אף
 פסקים שמצה בעצמו, השקיע בתוך ההעתק שערך לו. ספר פסקים כזה היה אוצר הספרים ההלכותי

 של אותו התלמיד, להיות מוכן ומזומן בידו, להורות ולדין מתוכו בהיותו מורה הוראה בעירו.
 אין ההתפתחות ספרי הפסקים שביד כל תלמיד ותלמיד אהדותית. ההעתקים היו שונים
 כמו שנשתנו כשרונותיהם זה מזה. יש אשר היה חרוץ לכתוב הרבה בסדר נאה ובלשון צחה
 והעתיק לעצמו ספרים שלמים, ויש שרשם רק כל הראוי לו להזכר ולהשתמר, ולא חש לסדר

 את ספר רשימתו בסדר הגיוני, וגם נלקה כתב ידו בחסר ויתר.
 מישיבת רש״י הגיעו אלינו ששה ספרי פסקים. ארבעה מהם בדפוס: הפרדם,(קושטאנדינה
ר ו ד ה (לבוב תרם״ה.) ס ר ו ר ו י ט ר י (ברלין תרנ״ו) ה א ו ז ח מ  תקם״ז, ווארשא תר״ל) ה

. ם י ר ד ס ר ה פ ס ר ו ת י ה ר ו ו ס  ר ש ״ י (ברלין תרע״ב) ושנים בכתב יד: א
 בספרי הפסקים האלו נעתקו מלבד פסקי ותשובות רש״י גם פסלן ותשובות גאונים
 אחרים. עד כי דרושה זהירות יתרה לברר וללבן כל דבר למי הוא/ ולהגביל תהומיץ זו לרש״י
 מו אינה לרש״י, ומי הוא ״רבי״ סתם הנזכר במקומות אין מספר. על כל זאת נאמר כי ספרי
 ־הפוסקים• האלו הם פרי רוחו של רש״י. כי תלמידיו שיצקו מים על ידו• לא משו מסביבתו׳
 ותמיד היו בלויתי, בבית מדרשו ובביתו, בשבתו לאכול ובשבתו לדין, וכל מה שראו ושמעו
 מרבם העלו על הכתב, ועל כץ יש זכות לקרא ספר הפסקים של התלמידים על שם רבם.
 והם — תלמידי רש״י — הצילו את עבודת ובם במקצוע הפסק מכליה, ני רק את פירושן
 להתלמוד העתיק הוא בעצמו. ואלמלא לא רשמו הם מנהגי ופסקי ותשובות רבם, היד, אבד

 כל זכר לפעולתו י הפסקנית.

 ספרי הפסקים שיצאו. מבית מדרשו של רש״י אינם . דומים זה לזה. על כל זאת יש
א נעדרו אף באחד. מהם. אבל לפעמים אפשר למצוא נם נגודים למכביר, ל  הלכות הרבה ש
 פסק מתעד בדין אהד, ושניהם בשם רש״י. וכן שונים הם בעניץ הסדר. כי תלמיד המעתיק
 לו סםר פסקי דינים לשמוש, הקדים את הקודם לו בשמוש, תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.
 ש אשר סדרו דיני נשים בתהלת־םפרי הפסקים, כי הלכות נשים נחשבו לנופי. תורה בדורות
 הצניעות, ובהן באו הרבה שאלות לפני הרב, ולכן הקדימץ. ויש אשר סדרו הלכות יום יום,

 דיני אורח חיים בתחלה.

.של רש״י,  והנה אין מנמתי לדבר פה בפרטות על כל ספר וספר שיצא מביית מדרשו
 כי כבר ערכו זאת בטוב טעם ודעת החכמים המבקרים המוציאים לאור במבןאם לספרים הנ״ל.
 רק תכליתי בזה לעורר על כל הנוגע לספר הפרדס בכלל ובפרט. ונם בזה האריך למעניתן
 ר׳ שלמה בובער במבואו לספר האורה, אבל עדיין לא נשלמה המלאכה בידו׳ ובאתי לדבר

ה דברים שלא נגע בם. וזה החלי בעזר צורי ומאלי. • • ב י ה ל  ברחבה ואעיר ע

 ב) כיי מספר הפרדס•
 גאון ישראל רהיד״א כתב בשם הגדולים (אות פ׳ סימן קנ״ד) ערך םדדם: ,״פרדס
ד ספד על קלף כתב יד  לרש״י נדפס לקוטי פרדס בוויניציאה. ואח״כ באמסטרדם. ויש בי



ל  ו מבוא לספר הפרדס לרש״י ד

 ובו שכ״ו סימנים מדינים והלכות מרש״י, ואומרים שהוא ״הפרדס״, וכן באות ש׳ בסימן כ״ז
 ערך שבלי הלקט כתב: ,,ובשבלי הלקט ה״ב כתב יד יש בו הלכות נדה מדש״י והן הם אשר
 ראיתי בספר תשובות רש״י י״י שאומרים שהוא ספר הפרדס, ועתה דאיתי במרדכי בסוף
 ברכות שכתב מצאתי בספר הפרדס שסידר רש״י, .וזה שראיתי סידר תלמידיו״. וגס בספרו
 פתה עינים מנחות פי״ג הביא מספר הפרדס כ״י. הנה הכ״י אשר היה לפני הגאון היד״א
 נאבד ואיננו, לפי עדות ההבם רש״י במבואו לספר האורה (צד 91) נמצא ספר הפרדס
 בכ״י באוצר הסבירים בפאריז קרבין 387/3 ומתחיל בהלכות נדה, גם החוקר ריטלי׳ץ בספרו
 ל״ג (צד 160) הביא ביי:ם י״י פרדס ולא גלה לנו לאיזה כ״י כוון, ואודות הכ״י אשר נדפס

 •עפ״י' ספד הפרדס דפוס קושטאנדינד. אדבר בפרק הבא.׳

 ג) ספר הפרדס הוצאת קושטאנדיבה ה״א׳ תקס״ז.
 ספר הפרדס יצא לאור בראשונה בקושטאנדינה . בשנת ה״א תקס״ז. וזה שער ה_ם1ר

 של התוצאה הזאת,

 זה השער לה׳ צדיקים יבואו בו.

 ספר הפרדס
 פיתחא בקר״ן זוי״ת פתיחה לחכימי להמאור הגדול לממשלת בכל מקומות
 ממשלתו אחד מאי׳יר עיני חכמים וקדו ליה רב בהו״ראי שהלכת כמותו
 ממנו יתד ממנו פיכה, רבן של.כל בכי •גולה׳ דמאריה משתבח ביה, עוזו.בשחקים,
 כבל ישראל גאותו, ה״ה הגאון המפורסם גדול אדונינו רש״י זלה״ה׳
 כפשו צרורה בצרור החיים׳ רוחו וכשמתו, זה קפל תולדות אדם הגדול
 בענקים, פסקי דיכיס והוראות בישראל ונקרא שמו ספר הפרדס וגם מקצת
 חידושי דיכים והוראות מאשר נמצא• מספר האורה, נוובים השכים קמוכים
ךאחד ברומ״י ברומו של עולם להגאון רש״י זלה״ד־י, זרוע תפארתו  לעדכד׳
 ומהזיקנא עיבותא לרישא דלהבא, דין הוא הדר הגביר החכם המרומם לחיל
q צדקה והקל ומרבה להעיב תמיד .תחילתו׳ ! )  ורהיס ומוקיר רבכן 1
 ה״ה כמה״ר רפאל משה בצלאל כר״ו יאיר כצאת השמש בגבורתו׳ לכו
 חזו מפעלות צדיק אשר הזיל זהב רב מכיסו על הדפסת קפל התורה
ד והדר פעלו וצדקתו ישלם ה׳ פעלו מלס שבעתים בחני תלת ו  הזאת ה
 י מיל׳ דאמור רבכן בכי חיי ומזוני גם עושר וכבוד יענורהו ובאישון עיכו
 ישמרהו ההלל והשמחה שרוי במעונו פירא בעה״ז והקרן קיימת לו סכה

 שכרו אתו ופעולתו כירי׳א נק״ו.
 נהפס

 בקושטאנדינדה
 אשל תחת ממשלת אדוננו המלך שולען שלים יר״ה.

 בשנת המלאכה אשל עשה המלך שלמה לפ״ג
 בדפוס כה׳יר. רפאל חיים אליה פארדו מי״ו.



r מבוא לספר הפרדס לרש״י ז״ל 

 ועל התוצאה הזאת נתנו גאוני קושטאנדינה הסכמתם עוד בשנת תקס״ב. וזה לשונם :

 הסכמת רבני וגאוני קושטאבדיבה יע״א הי ר״
 מד, ככבד היום ממחה וששון, יעלה ויבא יגיע לפני כל יודעי דת ודין שמול״׳ם
 לכל בכי ישראל חוקים ומשפכויסוכלחכסלב qpv מהלוח שבחים ועוכרת
 בהגלות בגלות״ ספר הפרדס, והכה מחובר לנוהור מקצת דיכיס מספר
 האורה שכיהס מלאים׳ אבכ׳ שלהם ואבכי מלואים, היקרים המקולאיס,
 כלס כיתכו מרועה אחד המיוחד פרש״ן דת״א וקרו כיה רבי מאי״ר שמאיר
 עיכי גולה גדול אדוכיכו מרן מלכא המלך שלמה הוא הקדוש רש׳־י זלהי׳ה
 באמת אמרו מגלגלין זכות על ידי זכאי כי אמר אנהיס תגלה ותראה חמדה
 גכוזה על יד היארר אחד מאיר לארץ כלי״ל לאישי״ם וחכם הלשיי׳ס במבוכה
 ובדעת קדושים, החכם השלם הדיין המצו״ן מר שד״ר מעה״ק ׳רוסלס תובב״א
 זרע קדש קדשים כמוה״ר חזקיא יוסף קוב״ו כר׳יו אשל יגע ׳וכורח בעשר
 אצבעותיו למען עשה כהיום הזה להוציא לאולק׳ הכד להאיר.על הארץואפריון
 כמעייה את האול כי כווב לודq צדקה וחס״ ומלבה להכויב אוהב התורה
 ולומדית פלי עץ הדל הגביל החכם המ׳ כמה״ר רפאל משה בצלאל כלי׳ו
 אשל נדבה רוחו הואיל משה לתת לכqp מוצא להדפו״ק הדלי׳א, יהא לעוא
 זכות מרן המחבר ז״ל יגן עליו ועל בכיו ועל בכי בכיו ישמח משה במתכת
 חלקו• וכהן הכqp וקם לו ולזרעו עד עולם כי״ר: ואכן כיקום וכגזור גזרת
 נחש למען אשל לא יקרב איש זר להדפיס את שפר התורה הזה ע־ עשרה שכיס
 לצופים מהיום בלתי ידיעת הלב הכד כר״ו כי היכ׳ דלא לימנוייה ליה כזקא
 ופלגא כזקא. ולכל בכי ישלאל חכותיכ״ו במדב״ל בוזו כקף בוזו זהב לקוח
 את ספל התולה הזה ובלב־ שתעכולוהו בזהוביס והיה שכלם העושר והכבוד
 והחיים והשלום. ואכו לי״ה ולי״ה עיכיכועד מתי כצכוער וכיזיל מדוע.לא בא בן
 ישי ויבן כמו למיס מקדשו ימהר יחישה יובא לציון בכ״ל בעמיו להיכל׳יו יראו
 עיכיכו בשעה שהכהכיס כככסים על עבודתם ועל משאם והיתה לה׳ המלוכה
 כי״ר. כ״ד לכבוד התולה פה קושטנדינה יע״א .כרו לחדש תמוז משנתינו

 התקס״ב ליצירה בלוב עז ושלום.
 חזקיא רפאל. . מיכאל משה

 חיים י אלפאנדארי אשכנזי פרישקו

 והמוציא לאור כתב הקדמה לספר הפרדס וזה לשונו:

 הקדמה•
 כאשר שמעכו כן ראינו בקפלן של צדיקים מראש מקדמי אל״ש וממדב״ר
 קדמו״ת עבידי רבכן דמקדמ׳ ואתו מקצה במחבר״ת לעומת מחבלת״ה
 באלו אמלו מקדימין דמשכ״ו בדבורייהו להודיע לבכי אדם מה שיחו כותכיס
 לו את השבח מתוך שיחו, מזכילין גבולות כפי כחו, כאיש גבורתו: כ׳ היכי
 ילישתמעו מיליה באתרא דלא ׳לעין ליה. כפום חיליה. וכל מעשה תקפו
 וגבולתו. בעבור ישמע העם הן הן גבולותיו. הן הן כוראותיו. ואלו מן

 ההלכות שכאמרו בעלי״ת דברי אותותיו. שהלכה כמותו.
 מכדי מדע ידיע הוא הקדוש אביכו הלאשון המלך שלמה אכן כודע



ל ד י ״ ש ר  מבוא לספר הפרדס ל

 במסכה העברים את כל תוקף קדש תקדשים. ואת יקר תפארת !גדולתו.
 הלא זה הו״ד. מלאך מלמעלה כורא מאד. כל אסר קראו. לגאון סמהו,
 אדוננו הגאיץ רש״י זלה׳־ה ואמרי לה בחכיכתו: ומת בצע יתיצבו תוללי״ם.
 כת מעסיו כמה גדולים./ הבוכה בסמים מעליותיו ואין קצת לאוצרותיו.
 אין חקר לתבוכתו. ותופסי.התורה הקנונים עם הגדולים. תמיד לא יחסו
 הכל קוראי״ס. שותים בצמא תורה דיליה דבר המלך ודתו: אס סכות
 מספר׳ ישב אדם לפכי- הקפ״ר. מספרים תהלות׳ שבחי״ם ועולו״ת. לא
 יצא ידי חובתו ופוע״ר אין אותו:. וכל המרבה לספר חוששכי לא מחעא״ת
 כי מגרעות כתן באמת אמרו יפה שתיקה כי מי גוי גדול ויודע פשר
 דבר יום ליו׳[ס] יביע. לשליש ולרביע. בשבח המגיע. ישמיע כל תהילתו.

 על כן מהכיו אבהל אמרתי אכי אל לבי מי אתה קראת אל המלך י
 מרתת כוליה גופא׳ ובאימ״ה רבה שתהא אימתו. בשגס הוא בצ״ר דבציר
 ליבא. ודבריו־ לא בתשכל כשהיה תצעי״ר. מגיע למדב״ר שדי מומא בין
 ש״פתיס משפתו אל שפתו: ומכתבים עמל כתבו ככותב״ת תגס״ת דלית
 ביה ממשא. ואת אותותיו בספר ויוחקו. ועליו ישחקו. וחכמים אומרים
 איכן אלא לגכאי אתה בא לידי גנותו: ונוסף גס הוא אגב מעלעלי דשף
 מדוכתיה ובגולה ל״ו תלך. מלמד שהדרך גורמת רוח רעת מבעתו:
 מדוע קראו״כ׳ את כל הקורות׳ ותהייכת צרורו״ת. עצמו מ״צערות. כי לא
 ידעתי ספורות. צרים וצרות את כל עכותו: וזו אחד מן תמקראו״ת
 שהיה יוסף משלשל בצער״ו בצאתי מירושלים מחמת שדי ואין כסתר
 מחמתו: אכן כגר״שתי מהסתפח בנחלת ה׳ כדגלו איכשי. צ״עיר המשתלח

 בשליחומייתו דרבכן קדישי. רבכי גאוכי ארץ אלה ראשי עה״ק ירושלם.
 תובב״א. רמו עלי חובה היא גופא גזרה מצווה ועושה אתת שלוחיכ׳
 שליח עושה שליחותו: וכיון ללא אקתייעא מילתא חדלו ארחות ולא יכול
 יוסף לשו״ר על פ׳ שליחותו: כסב״ר לבי אקומה כא ואסובבה על שער
 בת רבים לחוקק׳ ישראל הממנלביס, אולי יתעשת האלהיס ותימה הרוחה
 משמכר בתיכלתו. והשב ׳שיבכו ירושלם^ארץ חפץ חפציי בה אלך לי אל

 המור התר חמד אלהיס לשבמו:
 אנכי בדרך כחכי ה׳ הכה העיר הזאמ כעמ״י אזמיר יע״א ואכשיס בת אשר
 ה׳ קורא לה ׳שלאל לסגולמו: וממוכם כעין החשמל ראימי והכה
 מכורמ זהב וכלי״ל לאיסי״ים, שדעחו יפה ויועץ וחכם חרשי״ס. אחד מעיר
 אחד המיוחל. מורת וגדולה במקום אחד. ובמושב זקכים יהללוהו לכבוד
 ולתפארת וימן לצב״י עוזו ומפארחו: וכרוב תקדיו חק רחמכ״א עלן
 עצת כוונה קא משמע לן. למען דפוק זאמ תמורת לקדוש ה׳ תכי קרא
 שמו ספר הפרדס הנמצא כתוב שלל! כגמרה מלאכתו: האי ספרא׳ דבי
 רב מריב לסוכות. מקרא מועע והלכות מרובות כי כן יסד המלך שחלק
 מחכמתו. ועליו,אמר שלמה בחכמתו עשיתי לי גכות ופרדסי״ס. אשר כל
 שומעו בא בכל אות כפשו כככסו לפרלס להשכיל להעיב אמור״י קדשים
 הסולח אמרתו: ההוא אמר זאת העצה תיעוצה הלא בלכתך בלכת דידך
 לעיר ואס בישראל שאלוניקי יע״א לדריוש הדבר ומכן לחקר מאן דחמא
 חמת מכרתקה היד החזקה והעלתו שם ועשה את עולת״ו: מאן דעביד
 תא זוכה לשתי. כקיע בידית תרתי. גם כי יזכה וכי יצדק אנוש דכפיש
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 זכותית תן תהוי ארכא לסלוותך. והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך.
 תמצת ליתכות יהכה כדרך הכאתו: ואני בבואי לעיר המהוללה. עיר
 גלולה לאלחיס שאלוניקי יע״א תכי חזיכן לתו לרבנן לחמס דהרו קא
 מצער נוובא -מאן יתיב לן מכתבו״ת מי מביא לנו תמורתו: כשעלה
 רציץ הוא תבורא יעיר לי אזן על שמצאתי את שאתבת נפשי תורה
 היכן היא חמדה גנוזה אתו במשמר שומר הפרדס אחל מאי״ר צדיק
 כתמר. שישנו בלמידת הא למיגמר. בתורת ת׳ חפצו ובתורתו: הדר הוא
 החכם הס׳. והכולל מגזע היחק והמעלה כמת״ר שלמה יבן. חביב ת״י
 רב באתריה עיר גאליפול יעיא כי שם ביתו: ויהי מאז שמח לבי וכל
 ראשי אברין ירויון מלשן תאי לי״שנא לתאי פרלקכ״א כי אמר אלהיס
 תגלה ומראה יפרח כשושנת וממהר תאלהיס לעשות,• בי אתא זעיר״י
 ויחן את פני תעיר רבתי בדעות שרתי במלינות וכל העם אשר ראיתי
 במוכת הכת נחלתה בניס חבל נחלתו • קושט״א קאי שמצאתי >£מ שאתבה
 נפשי מת מתוק מדבש דרחיס ודחיל ומוקיר רבנן ביתו פתוח לרוחה

 ידו פרש ש״ר במיתן עניין ירא את דבר ת׳ ובמצותיו לזפץ! מאד צדיק.
 תמים . כתיב בית צדיק באמונתו: ה״ה תגביר תחכם המרומם כמח״ר
 רפאל משה בצלאל נר״ו ובלל שדי יתלונן ובהיכלו כלו אומר כבוד כלו
 שלאכן ושקע ושאנן בית צדיקים יבורך כל בית נכאתו הביאני המלך

 חדריו ויעכבכו זח פעמים שלו הייתי בביתו ורענן בהיכלו,בצילו חמדתי .
 ישבתי בשלם קכו ומעונתו: חקלאת איהו וחקלאין מילוהו אס אמרתי
 אקפרה את כל תגמולהו. ברחמיו וברוב חקליו וכל חקלו כציץ תשלה
 כי לא יקפר מרוב חקךיו ואמיתו. לדידי אקברא לי• קבר פנים יפות
 פני משת כפני חמת מפתו אוכל ומכוקו אשתה וארוחתו ארוחת תמיד
 כקעולת שלמת בשעתו: מידי דברי בו תעיר ת׳ את רוחו רוח נדיבה

־  לקרבה• אל המלאכה למען דפוק את ישראל פרדס דמונים ההוא אמי
 ול״ו יעשת אמירתו לגבוה כמקירתו: עבד נייחא לבריה החכם המרומם
 הן• גביר רודף צדקה וחקד פמת״ר נסים. מנחם בצלאל מ״ך למען ינוח
 מנוחת כי ערב ותתעדן בדשן נפש היפה בס־וב תלין במנוחת נכונה השקנו
 ובעח ותיתת מנוחתו: והי תעוב המעליף עובו תוציא תקב״ת חמת מכרמקת
 ונפל נתורא תשמש יצא על האר^ ליהודים הימה אורת ספר האורה
 •לרפן״י ז״ל בראשונה היה נעמן אל גנזי המלך הרב המובהק כמתר״ר
 יעקב אסא זלת״ה נולע בשערים ועל תמלינומ נכבלומ. מדובר ויגידו
 צדקמו: מצות לברך על צדיק עת״ק אורת רבת ויקירא לין הוא תל״ר
 האמור במורה כולו כתלר״ה וילכו בחלרמ״ו תחכם תשלם תליין המצויין
 כמהר״ר חיים ציאנו נר״ו מקצה.לינץ מאשר עלה בילו כי קפר תאורה
 הנד נמצא כתוב על קלף ישן נושן בלוי ויעת״ק משם ומשב באמן קקה״ו.
ז שתול על פלגי גס ברכות. ע  יהא רעוא לליפוש חיי קגי ומקגי והיה כ

 תהי לה כבגל יעעת אשר כברכתו:
 גס האיש משה לאורה הוא צריך כיון שכיתכת רשות ללקע אורו״ת ואורית
 אלי״ס כככקו לפרל״ק לחבר את האהל במיכו במחוב״ר אומר ללבק.

 יחלץ ילובקו בשתים תתחתן היום ביום חתמתו.
 הגה ברך לקחתי לתאיש משת אשר הזיל זהב רב מכיקו וממוכו וההוצאה•
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 מרובה על הנייר. ועל תליפתרא כר״ך וכל תקמוך למען עסה כהיום
 הזה לעסות מלאכתו: מצוה זו יכולה היא שהגן עליו לאגוכי מגכא
 ואצילי מצלא ונתן הכסף וקם ותחסב לו לצדקה לדור ודור עד עולם
 וחש׳׳ב עם קונה״ו אחסביה רחמנא ממעל לחש״ב וחס״ב אפודתו כי היכי
 ללימעי ליה שיבה אורך ימים וסכות ח״ס סל סלוס עובה וברכת יס לו קרן
 ויש לו פירות הון ועושר בביתו: וחבית ימלא מזהב ורב פכיכיס ויחדיו יחיו
 תמים ההלל והשמחה. במעונו ירום ונישא כוכב מערכתו ותינשא מלכותו:
 והחיים והשלום להבן יקי״ר יקירכ׳יו ואור עינינו החכם המעולה כמח״ר חיים
 יחיאל בצלאל כר״ו חלחיס יחונכו ויברכנו כאישון עינו יצרנחו וישמרנו וגם
 הוא יגדל ברוב עושר וכבוד בבנים ובכי בכיס ואורו יזרח אור זרו״חכצאת
 השמש בגבורתו: הכה כי כן יבורך האי מרגיכתא, עבא רחימא דכפשאי
 'ליתיב בגו תואכי דלבאי דחביב עלי כגופא׳ ודודי לי ועלי תשוקתו אחד
 מאי״ר וזרח מצעי״ר מכתפיה ידיע אוהב התורה ולומדיה ובמצותיו חפץ
 שומר מצות עביל משמרת למשמרתו: כי בלב שלם ויד חזקה רודף צדקת
 ה״ה .החכם המעולה בכתם אופיר לא יקולח. הן גביר כמת״ר משה בצלאל
 כר״ו בן המכות חח׳ המרומם כמה״ר נסים מנחם בצלאל כ״ע ברוך שזה
 ילל אשלי יולדתו׳ אף הוא היה׳ ממכרן לגומרה של תורה, ידו פרש
 פיזר כתן וצלקה תלומס ואל מכחמו: ובא על כיק״ו וקמץ משם מלא
 קומצו למסייע לן• בקיוע שיש בו ממש כילו הרחבה כליי מילתו: זאת
 תפילתי עלי על יהי אלתיו עמו• •קרנו הרום בכבול מוקף חומת מימרת
 ושירות חיים ורב שלום ותית עליתו רב מאול מחכתו זרעו למינתו אשר
 י פריו יתן בעתו ואתו עמו תאור כי עוב א״ח עוב זית רעכן יפת פרי
 תואר בחירי רצתה נפשי האריס תחכם תמעולת בן פורת. יוסף בצלאל

 כר״ו הגס הלום גזרת יהלום נופך קפיר גזרתי׳ו:
 וזאת הברכת מוספא ואזלא על ברכ״י יוסף עוב אחרית לבר מראשיתו
 הבית תזת עליון יתית בית צדיקים יבורך וזכות מרן רש״י המחבר
 ז״ל יכול על מגן עליתם ועל כל תכלויס אליתס אב על בכים תכשים
 כאכשיס מכשיס באהל אהלים כאשר המה יעמדו על תברכה ויתעכגו

 על רוב שלום תחילתן שלוה וסופן כולן שוין לעובח איש וביתו:
 בל כי האי מילתא מחייב איכיש להולועי באתר למתבעי כי כתב אשר
 ככתב בשם המלך רש׳״י זלה״ה בס׳ הפרדס הלא עע״ו במלב״ר על
 שגיוכות והדברים עתיקי״ם ואת אותותיו בנס חיו עומדים ולא כהלין
 כתבא למקרי אשר לא יקר״א אחת דתו: ועוד אחרת ח׳ ת ת דבר שבתוכה
 הץ קדר למשכה מקדר קדר המערכה פיק״ק פיק״ק מדינ״א ומדיכ״א איש
 על דגלו יפה בעתו כי שם בלל שפת כל האר׳׳ ש כל האר״ש דמשנ״ו
 שומענית שכר שאינו חוזר לברייתו: ואף גס זאת לשקוד על דלתותיו יום
 יוס לשמור מזוזות אשר דבר תמלך ודתו מני״ה יגעתי בעשר אצבעותי
 בקורא לתגי׳׳ת על קרוב לע״ו לפיס עד מקום שידו מגת״ת לפעולתו
 ולעבולתו: ואולם בעבור זאת תגלתי תיוס כי באתי אל תאר״ש מגיל
 ומשמיע את כל התלאה כל תעובר עלי ועל ראשי על עת בוא תקפר הכד
 לילי כי עירלות תזמן עלות עלי לא יתכוכי השב רוחי גס כח לא תית
 בי כי אמת יתגת חכי אמת לאמיתו. לין גרמ״א לעצירא״ת לא אוכל



 לצאת ולבא ולא חיה פנאי לחזות בנועם מהות הקפל ועניינו לבוא עד
 תכונתו. זאת הימה לי פקיר! סידרא ואין נסל״ר על כן אמרתי העמד
 דבר על חזקתו אי לזאת .יציבא אבעא קורא נעים אל נא תשת עלינו
 חכואת כי אין דנין אפשר משאי אפשר כי כבר מיכתא אמירת שאני

 זכאי באמירתו:
 ואומר חלותי היא אליכם אישים ישראל קדושים לקוח את קפל.המורה־
 הזה בוזו כסף בוזו זהב עד סיכניסנו לרשותו: ועינכם אל יחוס
 תחוסו על עשה דכבוד תורה כי הוא אין .ערוך אליו אס יתן איש את
 כל הון ביתו אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק ולאחיו יאמר חזק
 כל חד לפום חילית תא ודאי זכותא דמרן רש י המחבר דל יעמוד
 לימינו ציצת וסוחרת אמיתג ועל כל פרועת ופרועת יצר ת׳ איתו את

 הברכת במאה קשיעה כי ירבה כבוד ביתו:
 ואני בתוך הגולה זכרה אלהי לי.לכוונה בגמר דברי אני קובע ברכה
 לעצמי קובע מקום לתפילתו: ואתכפל לפכי ת׳ אלתא אבתתי אהיה
 עוזר לי השיבני ואשובה אלהי רוחך עובה תכחכי אל תוך כ,ות ציון על
 הארץ העונה לחזות בכועם ה׳ והראכי אותו: ישב כא עבדך יושב ציון
 ובא לציון בכל אומ כפשו שבמ״ו ימן על התורה ועל העבודה חוזר

 •לעבודתו לעשוה רצוכך אלהי לקפר בציון שם ה׳ ומהלמו: •
 דרשינן סמוכים מקמך הפלה למפלה עדיף ורחמיו למבעי יבוא בעל הכרם
 וברחמים גדולים יפקוד צאכו הכימכים למעה עמו וצאן מרעיתו: ל״ו
 תהיה הצאן קדשים שומרי ברית״ו ול״ו כתון את ישראל עבור בגבולו
 בע״ל בעמי״ו להיכלו על אדמת הקדש ישיב לאדמתו כחזי אכן בכוח
 ציון וארמון על משפעו והבית נהבכומו: שהכהכים כככקים על עבודתם
 ועל משאם המשרתים את פכי המלך מלכו של עולם כאשר הימה נאמנה
 איתו: וכל ישראל שמחים ושבו בכים איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו:
 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות לפ״ג. אז יאמרו בגויים תגדיל

 ת׳ לעשות תודיע ת׳ ישועתו: כ[ן] י[תי] ר[צון]
 ד,לא כת דברי פת קושע״א יע״א עמוס התלאות תמקות רחמי ת׳ ואת
 יעונו והוא הצעיר חזקיא יוסף ס״ ע בן לא״א ועע״ר הוא הרב המופלא

 כמהר״ר יצחק קוב״ו נר״ו.
 ובסוף הספר הפרדס תוצאה זו כתב שנעשתה:

 על ידי המסדר - והפועל ונצב על מלאכת הקדש באמונה כה״ר
 יצחק פארדו בן המלפיק יצ״ו.

 על ידי המסדר והפועל העוקק במלאכת הקדש באמונה כה״ ר
 יעקב פארדו בן המדפיס יצ״ו.

 על ידי תפועל תעוקק במלאכת תקדש באמונה כה״ל דוד פארדו
 בן המדפיס יצ״ו.

 והמפתחות שבסוף הספר מעשה ידו של המוציא לאור או נעשה על ידי איש אהד
 עושה רצונו. כי נםדרו הענינים שבנוף הספר על פי סחרו של בעל הטורים. .וסדר שמושי
 זה בא לידינו בזמן מאוחר שנתחבר ספר הפרדס. ספר הפרדס תוצאה זו, כמות שהיא לפנינו
 בדפוס, נדפםז־ז עפ׳׳י כ״י אחד אשר נלקה בחסר ויתיר, כי היה הכתב יד מטושטש והסריס
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 הרבה מלות ושורות שלימות. והרבה מאמרים המובאים בראשונים בשם הפרדס חסרים לפנינו
 כמו שתראה להלן. כי הכ״י היה בלתי שלם; או שהשמיטו מהמת אימת הבקורת. והוסיף
 המףל דפוס קושט׳ אל הפרדס באמצע, במקומות אשר יש שייכות להפםקים, מקצת מספר
 האורה שהיה לפניו בכ״י על קלף בלוי. ולא טוב עשה לערב יחד שני ספרים שונים. וספר
: ״מספר האורה״ ובסופם  האורה לחוד וספר הפרדס לחוד. המו״ל רשם על המאמרים האלו
 »ע״כ מם׳ האורה״. ספר הפרדס תוצאת קושט׳ היה יקר במציאות עד שהחוקר והמבקר מריטל״ץ
 בתולדות רש״י שלו (ונם החכם הר״ש בלאן־) לא ידעו כי נדפס הספר בקושט׳. ונם הגאון

א ראה עוד את ההוצאה ההיא, כי הלך למנוחות בשנת תקם״ה או תקם״ו.  חיד״א ל

 ד) ספר הפרדס הוצאת ווארשוי תר״ל•
ל , כ ם י נ י י ע מ ל ה ל ע ק ה , ל ם י נ ו י ו צ ו ל ג י צ ה ו  פעם שנית נדפס הפרדס ״
״ ע״י השותפים המופלגים הרב וכוי מיכאל לוי פרומקין בהרב ם י נ מ י ס ת ב ו כ ל  ה
 ר׳ אלכסנדר סענדר מדובראוונע] והנגיד הר״ר יצחק פינקעלשטיין מקרעמענטשוק
 בשנת ״ר ש ״ י ז ״ ל ב ה ו ד נ א ו נ ו״ לפ״ק. בדפוס הרבני מהו׳ נתן שריפטניםםער ווארשר
 1870). ומלבד הסכמת רבני וגאוני קושטאנדינה זצ״ל הסכימו על התוצאה הזאת הרב הגאון
 יוסף תומארקין אב״ד דקרעמענטשוק והגליל ומורי ודייני דק״ק בארדיטשוב ר׳ יוסף יוזפא םנ״ל
ד ארטענבערג. הרב ר׳ מיכאל לוי פרומקין כתב הקדמה דברי אגדה, ומעורר  אפרתי ־ור׳ ח
 לעיין לס׳ תשובת אב״ן מיגאש שהוציא לאור, ושם כתב איככה בא י לידו הפרדס הזה מאלופו
 הרה״ג ר׳ יוםף תומארקוץ. ובסוף דבריו הוא אומר: ״וגם העירוני שם כי הדפום הזה היה
 מטושטש ומשובש, ועשינו גם פה כאשר עשינו שמה כי תקננו במקום אש־ ראינו טעות
 הנראה ממסדר האותיות׳ ואשר היה ספק בידינו סגרנו בבח״ל מרובעים, והיתורים בבח״ל
ה העתיק ״לשון מ ד ק ה  עגולים. ונם סימן כוכב (*) להעיר. המעיין במקום הצריך וכוי״. ואחר ח
 קדוש גאון עוזינו הר״ר היד״א שם הגדולים ח״ר מע״ג לה״, ועיקר חסר מן הקדמתו! כי שינה
 המו״ל את הסדר אשר בדפוס קושט׳, וסידר הדינים בסדר אהד על פי סדר שעשה הטור
 בספרו. ומהלכות יין נסך נשמט מאמר אחד ונתן בסופו. והלקוטים הנמצאים בדפוס קושט׳
 בדת כ״ב ע״ג והלאה, נדפסו בדפום ווארשוי בסוף הספ־. וסופם הדפים בהתחלת הספר אחר
 המפתחות. ורשם ,,השמטה מהליקוטים״. כי היה קצר המצע מהשתרע בסוף הספר והדפיסם
 בתהלתו. ועשד־י, המו״ל . בדפוס ווארשוי סימנים להםפר׳ ומספרם ביחד עם הוספות מספר
 האורה שי״ד סימנים. ולהלקוטים לא נתן סימנים. והנה מלבד כי שלא כדת עשה המו״ל
 הזה, להפך את הסדר שסדרו רבותינו הראשונים ז״ל, השמיט איזה מאמרים הנמצאים בדפוס
 קושט׳, ויש אשרי מהמת הבקורת של ממלכת רוסי׳ נעשתה ההשמטה, אבל יש גם אשר לא

 נדע טעמם, אם לא כי שגגת המדפים או המעתיק גרמה להשמטתם. וזה דבר השמטה.
 בדפוס ווארשוי בין סימן קי״א וסימן קי״ב נשמט המאמר אור של כבשן וכר והובא

 בדפוס קושט׳ דף ז׳ ריש ע״א. ועיין בתוצאתנו צד כ״ז 11 הערה י״ג.
 בדפוס ווארשוי דף נ״ט ע״ב חסר המאמר: ״אותה שאילה ששאל רבי על ד־ואנוסים

 כו׳ והובא בדפוס קןשט׳ דף כ״ג ע״ד בתוצאתנו צד צ״ט 7! ובהערה קל״ג.
 בדפוס ווארשוי דף ם׳ ע״א חסר שני מאמרים המובאים בדפוס קושט׳ דף כ״ד ע״נ.

 בתוצאהנו צד ק יה משורה 16 עד שורה 31.
 בדפוס ווארשוי דף ם׳ ע״א הסר המאמר .וששאלתם מי שנחשד״ וכוי. מובא בדפוס

 קושט׳ דף כ״ה ע״ב. בתוצאתנו צד ק״י 5 ובהערה ר׳׳ס.
 בדפוס ווארשוי דף ס״א ע״א הסר המאמר וששאל משומד וכד המובא בדפוס קושט.

 דף כ״ו ע״א וע״ב. בהוצאתנו צד קי״ד >3 ובהערה ש״ו.
ר העירותי עליהם במקומם. ש א  ועוד הרבה מלות בודדות הסרים בתוצאה זו כ
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ל הוצאתנו החדשה מספר הפרדס•  ה) אופיה ע
 נפשי בשאלתי ותורת רבותינו בבקשתי להביא את הספר הפרדס לרש״י דל! במחנה
 יודעי וחובבי ספרות ישראל ותורתו הקדושה, בתוצאה הדשה מוגהת ומתוקנת, כיד ה׳ הטובה
ת ת . בכל מאמצי כחי השתדלתי לתת להוצאה החדשה הזאת יתר שאת ויתר עז. והנני ל י  על

 דין וחשבון על מלאכתי בכלל.
 1) סדרתי וערכתי את הספר בהפסקות והבדלות בין ענין לענין ופרק לפרק, כי
 בהוצאת קושטאנדינה־־נדפם רוב הספר בלי שום הפסק, ועשה מאמרים שונים זה מזה לחטיבה אחת.
 2) מלאתי את הראשי תיבות או החצי תיבות ועליהם קו שכוב, אשר רוב הספר מלא

 מהם בהתרשלות המעתיק או המדפים וכתבתי ם מפורש באר הטיב.
 3) הפשתי ועיינתי וחקרתי בספרי הראשונים למצוא את מקור המאמר. ולפעמים
 מצאתיו כי בפרדם לפנינו המאמר קטוע וחסר, והשלמתי ותקנתי בפנים בין מחברת מרובעות
.( ) ו  כזו [ ]. אבל נם הנוםחא המוטעות לא הרחקתי לגמרי' רק הצנתיה בין מחברת עגולה כז
 4) ובשולי היריעה ערכתי הערות. מראה מקומות לכל הפסוקים מתנ״ך, והמאמרים
 בתלמודים ובספרי רז״ל. ורשמתי אנה מובא המאמר בספרי קדמונים, ועל פי איזה ספר הנהתי.
 השרתי המאמרים זה לעומת זה והעירותי על חילופי הגרסאות והשינויים., בארתי ופירשתי
 המקומות הצרובים ביאור, והפיצותי דרך אגב ביאורים על הרבה מאמרי ח״ל וגדולי קדמונינו.
 ויש שדברי הפרדס מובאים בספרים אחרים כל הענין או רובו, רמזתי בהערותי רק פעם אחת
 להמקור אשר על פיה תקנתי שלא להרבות בציונים. וממילא] יובן הקורא שכל ־התיקונים
 בפנים על פי המקור שרמזתי נעשו. אמנם יש ר״ת .או חצאי תיבות ולפעמים מאמרים שלמים
 אשר לא ידעתי פתרונם, ולא מצאתי מקור בספר אחר להגיה על ידה הנחתי את הטעות בפנים,
 ובהערותי עמלתי על פתרונם• כיד ה׳ הטובה עלי. אבל בתקון הלשון שתהיה על פי דיני
 השפה, בעבר ובעתיד, בזכר ונקבה, ביחיד וברבים וכדומה לא שלחתי יד לתקנם. וזאת לדעת
ם או המעתיק אלא  כי 'בספר הפרדס הרבה תיבות מליאים וי״ו או יו״ד. ואין זה טעות הדפו
 כן היה סגנון הכתיבה של רבותינו הראשונים לכתוב תיבות מליאים יוד במקום חיריק וי״ו

 במקום הולם או קמץ. (עיין גיטין ם״ה: ובערוך ערך ספר ובםפ־י הםידים םי׳ תתפ״ו.)

 ו) ספר האורה בספר הפרדס•
 בפרק ג׳ הבאתי שהמו״ל ספר הפרדס קושט׳ •הוסיף באמצע מקומות מספר האורה.
 ומאליו מובן כי לא אביא בתוצאה החדשה הזאת את. מאמרי האורה, כי אין מעדבין ספר
 בספר. ובפרט כי ספר האורה יצא לאור בשלימוו/..על פי כ״י הרבה, על ידי ההכם המבקר
 הנפלא ר״ש בובער (לבוב תרס״ה). ולמותר להדפיס את מאמרי האורה אשר בספר הפרדס
 מקוטעיץ והסדין. והי׳ לך רשימה ממאמרי ספר האורה, אשר נדפסו בספר הפרדס בדפוס
 קושטאנדינה ודפוס ווארשוי בין מאמרי הפרדס, באיזה סימן •הם בספר האורה של ר׳ שלמה

 בובער.

 בח״א בסימן ם״ב. מסוף סימן נ״ג, עד סוף סימן ס״א. ס״ח, ם״ט. (רש״ב במבואו להאורה
 צד 8 שכח לציין זאת.) פ׳, פ׳ 0, פא, פב, פג, פד, פה, פו, פז, פח, פט, ע, צא, עט׳ צא,
, צד, צו׳ צז, צח, צפ׳  צב, קיא, קיג, עד, עה, עו, עז, עח, צה, קטז, פנ, קד, קד״ קי, קי. קי,

 ס״ה, ס״ד, קטי׳ו, ק, קא.
 בדפוס קושט׳ דף ם״ב ע״ב ווארשוי סימן ל״ב המאמר ״סדר קריאת הפרשיות, במועדים
 מספר האורה״. לא נמצא בהאורה בובער, לכן הבאתי את המאמר הזה בסוף ספר הפרדס

 (עיין צד שנה ובהערה שם אות א׳).
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 ז) מי סדר ספר הפרדס ?
 דבר המוטל בספק היא עדיין מי סדר ספר הפרדס ואסף לאספה הדינים ופסקי הלכות.
ספה מהר׳׳ם איםרלש ז״ל (קראקוי דף קם״ד ע׳׳א.) כתב: •ועוד. היה לרש״י  בספר היוחסין בהו
 שני תלמידים גדולי ישראל׳ האחד נקרא ר׳ שמואל מבונערבורג עשה ספר הפרדס״ והשני
 'ר׳ שמעון עשה ספר הלקט״. שם הגדולים ח״ב אות פ׳ סימן קכ׳׳ה כתב: •פרדם חיברו
ת רש״י כתב: ״נם חבר רש״י פסקי דינים״ לדו  שמואל מבונבורנ תלמוד רש״י״. ריטל״ץ בתו
 לפי הנראה אסף. וקבץ אותם רש״י בעצמו׳ וקרא אותם בשם פרדס׳ לקוטים ממנו עשה ר
 שמואל מבונבורג, ונודע בשם ליקוטי הפרדס, ור׳ שמואל זה מובא הרבה' פעמים במרדכי״.
 ועיין עוד בתולדות רש״י למהראו״ו הערה 78. וכבר העיר עליהם רש״ב. (אוצר הספרות כרך
 הי.) ולדעת הרב הרש״ה במבוא למחו״ו, ר׳ שמעיה תלמיד רש״י וחבירו של רבינו שמחה
ם הרב מהר״א ברלינר  בעל מחזור וויטרי הוא המחבר והמסדר מספר הפרדס. ולדעתו הסכים ג
 בלקוטי בתר ילקוטי, צד 172. ועיין עוד במאנאזין ה״ד צד 207. וסוף דבר קשה מאוד להניד

 דבר מוחלט.

 ח) יחס הפרדס לרש״י דל.
 כבר אמרנו לעיל בפרק ראשון״ כי בספרי הפסקים שיצאו מבית מדרשו של רש״י
ה פםקים ״ ותשובות מנאונים קדמונים ואחרונים. ומכלל זה לא יצא נם ב ר  נמצאים בהם גם ה
 הפרדם. וקשה מאוד לקבוע בו תחומין זה לרש״י וזה אינו לרש״י. על כל זה נמצאו בו
 פםקים גדולים ותשובות אשר שם רש״י יקרא עליהם או חתם שמו אחריהם. (אבל נם בזה
 .יש לעיין היטב היטב״ כי אחר זמן רב נתוםף המאמר שנקרא ע״ש רש״י באיזה הוספות על
 ידי מעתיקיו.) וכץ לאחר חקירה ודרישה יש לברר וללבן מאמרים •הרבה על פי השואות עם
 מקומות אחרים כי רש״י יצרם. ובהערותינו טרחנו כיד ה׳ הטובה עלינו לעורר על כל פרט
. ם והכוונה על רש״י דל ת  ופרט. וכן בהרבה מקומות הובא בפרדם בשם ״רבי״ או ״רבינו״ ס
ל דרושה זהורית יתרה לקיים את המאמר על שם רש״י כי שמא אחר הוא. ובמקום שאין ב  א
 לנו מופתים חותכים המעידים על הדבר למי המאמר הזד״ מידי םפק לא יצאנו. ואין להקשות
 ממקומות הסתומים על דברי רש״י המפורשים. מספר הלכות גדולות ומסדר רב עמרם נאון
 שאב המסדר הרבה, וכן אסף בחבורו את הלכות קצובות אשר עשה רב יהודאי ריש מתיבתא.
 ונמצא בכ״י בפארמא קובץ 1089 •והוציאו לאור הרב ח״מ הורוויץ ז״ל (פ״פ תרימ״ב) בספרו
 תורתן של ראשונים ה״א. והנה עתה נתגלה לעינינו ספר מעשה הגאונים! כולל תשובות ופסקי
 דינים מחכמי שו״ם הקדמונים ורש״י דל. נדפס ע״י חברת מקיצי נרדמים ברלין תר״ע. ורוב
 ס׳ מעשה הגאונים נכנם בספר הפרדס. וכן הרבה מאמרים מצאתי להם מקור בספרי שאלות
 ותשובות להנאונים אשר ראו אור בזמן הזה. ועל הכל רמזתי בהערותי בשולי היריעה. וכן
 שמתי עיני בהערותי להשוות את מאמרי הפרדס עם המאמרים של ספרי הפסקים שיצאו
 מבית מדרשו של רש״י ז״ל, כגון האורה מחו״ו וסדור רש״י. למען ידע הקורא מי הצליח

 יותר במלאכתו להעתיק את דברי רבם.

 ט) ההדמונים אשר הביאו את הפרדס•
 ספר הפרדס הובא בהרבה ספרים מהקדמונים. רבינו ישעיה מטראנו הראשון (מהרי״ד)
ם וכו׳ והוא בפרדם לפנינו ד ר פ ע סימן נ׳ כתב: ״וכן כתב ה מ ו ר ה ב י ר כ מ  בספרו ה
 ע׳ מ״ה ש׳ 13. עיין בהערה ע׳. — ב ה מ כ ר י ע סימן ע״א הביא: ״וכך כתב ה מ ו רה



הפרדס לרשיי ז״ל טו  מבוא לספר.

ת ו ה ג ה ם שחיבר בענין •קידוש על הפת״.הוא בפרדם לפגיגו עמוד כה. — ב ד ר פ  ב
 מ י י מ ו ג י הל׳ חמץ ומצה פ״ח הביא בסי׳ ג׳ ״וגם מדור הנכרך עם מצה מטביל בחרוסת
. והיא בפרדם .לפנינו ע׳ ג״ב (עיין הערה ״ ס ד ר פ ר ה פ ס ב ר ש ״ י ב ת כ  יכן מצאתי ש
! רבינו צדקיה בר׳ אברהם הרופא ז״ל, הביא הרבה ט ק ל י ה ל ב  ק״פ.) — גם הרב בעל ש
 פעמים את ספר הפרדס! ואלה הם המקומות אשר הביא את ם׳ הפרדס. וגמצא בפרדס לפנינו.
 (שבלי הלקט השלם ווילגא תרמ״ז.) בסימן ט׳׳ה בפרדם לפגיגו ע׳ צ׳ עיין בהערה ח׳. —
 בסימן ג׳, בפרדס לפגיגו ע׳ ש׳׳ב עיין בהערה ע׳׳ה. — בסימן קם״א, בפרדס לפגיגו ע׳ קע״ה׳
 עיין בהערה אות כ״ו. — בסימן קצ׳׳ב/ בפרדס לפנינו ע׳ רם׳׳ה. עיין הערה נ״ו. — בסימן
 ר׳׳ד״ בפרדם לפגיגו ע׳ שמ׳׳ב ועיין הערה ק״ח. — ובדף קע״ג ע״א היא בפרדם לפגיגו ע׳
ה בובער חושב שבהרבה מקומות שהביא בעל שבלי מ ל  רם״ה ועיין הערה ג״ו. והחכם ד׳ ש
 הלקט ״מצאתי בשם רבינו שלמה זצ״ל״ כוון לםפר הפרדס, ונתן במבואו להאורה פרק ל״ז
 רשימה מהמקומות ״שהביא מצאתי בשם רבינו שלמה זצ״ל״ ואנה המאמרים נמצאים לפנינו
 בפרדם. ומתוך כך נכנם לתוך הדחק להסש אחר מאמרים הרבה: שהביא בעל שבל״ה בשם
א מצא בפרדם לפנינו. ולדעתי אין זה מוכרה שבעל השל״היכוון במה ל  רבינו שלמה זצ״ל ו
 שכתב שמצאתי בשם רבינו שלמה זצ״ל אל הפרדס, כי אפשר שמצא כן בשאר ספרי פסקים
 שיצאי מבית מדרשו של רש״י ז״ל. וע״כ לא הבאתי אותן מקומות להחלט בהחלטה גמורה
ר אי״ה סימן קס״ה הביא שאלו לרש״י וכתב הב״י ״כ״כ ו ט  שמספר הפרדס גלקחו. — ה
 בספר הפרדס״. בפרדס לפגיגו ע׳ קפ״ז ועיין הערה א׳. — ו ב ת ש ו ב ו ת מ ה ר ״ ם
 מ ר ו ט ג ב ו. ר ג דפוס פראג סי׳ תרל׳ד סיים בסופו ״פרדס״. בפרדם לפנינו צד רמ״ה ועיין
 בהערה מ״ב. אבל בספרי האחרונים לא מצאתי שגזכר הפרדס ושגשתמשו בו להלכה או
 לפלפול. רק פרט יצא מן הכלל והוא הגאון האדיר והמפואר מבערזאן ז״ל שהביא כמה פעמים
 בספריו הנחמדים את ספר הפרדס ובנה וסתר בדבריו להלכה ולמעשה. ובהערותי ציינתי עד

 שידי מנעת את כל מי שהביא והזכיר את ספר הפרדס.

 י) מאמרי הפרדס אשר הביאו הקדמונים
 ולא נמצאים בפרדס לפנינו•

 בספרי הקדמונים נמצאו אמה מאמרים מספר הפרדס אשר אינם נמצאים לפנינו
 כי הפרדס בדפוס קושטא נלקה בחסר, שהיה לפני המו״ל כ״י מקוטע ומטושטש. והפרדס
 אשר היה לפני הקדמונים היה יותר כשלימות. ואתן פה רשימה מהמאמרים שהביאו הקדמונים
 בשם הפרדס, ואינם נמצאים בפרדם שנדפס לפנינו. ואציין עליהם גם איזה הערות והקונים.

 א] ובן ר״ח שהל להיות בשבת קורין שבעה בפרשת היום והשמיני המפטיר
 קורא בפרשת ר״ה. כך מצאתי גם למורה בפי־־דם שחיבר.

ן בספרו המכריע סי׳ ל״א. ולא נמצא בפרדס.  [כן כתב רבינו ישעיה מטראני הראשו
 ועיין בפרדם לפנינו צד שמ״א וצד שמ״ה.]

 ב] כ״כ גם המורה בפרדס בה׳ פסה גבי הגעלת כלים ואבן מלה הדחתה
 היא מטהרתה.

 [כן הביא רבינו' ישעיה בספרו המכריע סימן ם״ב. ובפרדס לפנינו ליתא, כי אם בספר
 האורה שאצל הפרדס (בדפוס קושטא דף י״ב ע״א ובדפוס ווארשוי סי׳ קב״ד. ובד-אורה

 תוצאת רש״ב ח״א סימן פ״א ועיין בהערותיו שם אות י״א.]
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 ג) וכך כתב המורה בפרדם בה׳ פסח גבי הגעלת כלים ואבן מלח הדחתה
 היא מטהרתה.

 [כן כתב בשבלי הלקט השלם סימן ר״ז דף פ״ג ע״ב. ודין בפרק זה סימן ב׳ בהערותינו שם.]
) ופירש הבינו שלמה זצ״ל בפרדם, מה שנהגו לומר ודברך אמת וקיים לעד,  ך
 לפי מה שדרשו רבותינו בפסיקתא דראש השנה, לעולם ה׳ דברך נעב
 בשמים. תני בתקיעתא דר׳ זה היום תחלת מעשיך, ואתיא כההיא דתני
 . ר׳ אליעזר בעשרים וחמשה באלול נברא העולם ובאחד בתשרי נברא
ם הראשון, שעה אחד עלה במחשבה כו׳ בשתים עשרה יצא בדימיס ד  א
ש א ר  אמר לו הקב״ה אתה סימן לבניך בו׳ שעתידין לכנס לדין ב

ה לכן קבעו בתפלה ודברך אמת וקיים לעד. נ ש  ה
ם סימן רפ״ו דף קל״ה ע״א וליתא בפרדם לפנינו, רק ל ש  . .[כן הביא בשבלי הלקט ה
 י הובא כן במח״וו סימן שכ״ה (צד 268.) ומה שהביא בשם ״ הפסיקתא היא בפסיקתא

 דר׳יכ פםקא כ״ג ועיין בהערות שם אות מ״ב.)

 ך,] נהגו לומר אבינו מלכנו חטאנו לפניך כו׳ כמו שכתוב בסידורים ומפרש
 בפרדס רבינו שלמה זצ׳׳ל שהיו רגילין ובאין לאומרו מימי רבי עקיבה
א נענו ירד ר׳ ל  במו שמצינו במסכת תענית פעם אחת נזרו תענית ו
 עקיבה לפני התיבה ואמר א״מ חטאנו לפניך א״מ אין לנו מלך אלא אתה
 א״מ עשה עמגו למען שמך׳ וירדו גשמים. וכשראו שנענו בתפלה זו

 הוסיפו עליהם מידי יום ביום וקבעום לימי התשובה.
 [כן הביא בשבלי הלקט השלם סימן רפ״ז דף קל״ה ע״ב. ולא נמצא בפרדם לפנינו.
 .ומובא במח״וו צד 384, ובב״י או״ח סימן תקפ״ב בשם הכל בו. ועיין במנהיג. ,ומה

 שהביא ממסכת תענית היא .שם כ״ה ע״ב.]

 ף) זו כששאלוהו שגוהגין במקומינו בשביל כתובה שבותבין בששי בשבת
 וחותמין במוצאי שבת ופעמים קונין גם קניין והכתובה נכתבה בששי
 בשבת, והוכיחו בתוכחות מהה צריך לבהוק לו על"מנהג קהילות קדושות
 מימי קדושים אשר עברו הישישים ממגגצא וגם המיושבים הרב ר׳ יהודה

 בר משה מארלדי ור׳ שלמה בר מצליח ור׳ דוד בר יקר ז״ל.
ה הזאת מובאה מריטל״צ לט״ג צד 160 ומיע החדשי 1878 ע׳ 253 בשם ב ו ש ת ה ] 
 ם׳ הפרדס כ״י, ועיין במעשי הגאונים צד 55, ושם • מתחיל המאמר ״השיב ר׳ נתן לר׳

 יהושע״ ובאריכות נשנה שם, ועיין בשה״ל במבואו של רשי׳ב דף ח׳ הערה קםי׳א.^

 f) א) עשרה מילי חסידות דהוה נהוג בהן רב ובתריה לא יכלין כולהו
 ב) שמעי לאהזוקי בהן, וכל חד מנהון אחזיק בחרא מנהון. (א) ג) דלא
מה זקופה, •ד) וגהג רב יהודה אחריו. (ב) ת)  הוי מסגי• ד׳ אמות בקו
א הוי מסגי ר׳ אמות בגלוי הראש. ו) ונהג רב הוגא ־ אחריו. (ג) ל  ד
 ז) דהויה מקיים נ׳ סעודות בשבת ח) ונהג רב נחמן אחריו. (ד) נו)
 דלא הוה מביט לצדרין. (ה) י) דאפילו לפניו לא היה מביט דמאן דאתי
 לקבליה לא הוה ידע ליה עד השמע קלייה, יא) • ונהגו רב יוסף ורב
 ששת אחריו, ולא יבלו לעמוד בה וסימו את עיניהם.. (ו) יב) כד הוה
 עייל לבי מד דשא הוה מקיף ולא הוה פסע ועייל קמי רבנן כדנרסי. רב
 לא מטרח צבורא. יג) וגהגו רבי זירא ואביי אחריו. (ז). יד) הלא. הוה
 אכיל מסעודת הדשות, עו) משום חלב ודם וגיך הגשה. (ח) רכל דקפיד



ל יז  מבוא לספר הפרדס לרש״י ד

 עליה אזיל איהו גביה והוד. אייהו מפייס ליה, כדגרסינן בפרק יום הכיפורים
 נח) רב אזיל לגביה טבחא, ח) ונהג מר זוטרא בדיה דרב נחמן אחריו.
 (נו) יח) שהיה רגיל בתפילין, יכן) ונהג רב ששת אחריו. (ל) כ) שהיה
י  קולו ערב, והיה רגיל לירד לפני התיבה, כא) ולהיות מתורגמן לרב
 [חייא] ולכל מי שצריך לקיים מה שנאמר כב) כבד את ה׳ מהונך. כ0.
 [ א) הגאון חיד״א בספרו פתח עינים על עין יעקב (ליווארני תק״נ ווילנא תרל״ז.) הביא
 במנחות פי״נ סימן כי׳ח וזה לשונו: ״מצאתי ענין זה באורך מעשר קדושות שהיה נוהג
 רב בספר הפרדס כתב יד.״ והעתיק שם כל הלשון, והביא שם נ״כ ״וכן הוא בספר
 האורה כתב יד מרש״י.״ וליתא בפרדם לפנינו״ וכבר אמרנו שהיה לפניו הפרדס מכיל
 שכ״ו. סימנים, ורמזו עוד בקיצור בספריו מחזיק • ברכה ארח סימן תכ״ו ובקו״א
 שם. ובם׳ דבש לפי מערכת ח׳ אות י״ז ומערכת ר׳ אות ב׳ ובספר ברית עולם על ם׳
 חסידים סימן ל״ד. ועיין בשערי תשובה םי׳ קע״ח ובהאורה תוצאת רש״ב ה״א צד 3.
א ארוכה. ב) ר״ל תלמידיו. ג) עיין ב  ובם־ יוחסין ריש אות ר׳ ובסדר הדורות ערך א
א הביט למעלה מד׳ אמות. ל  ברכות מ״נ: סנהדרין פ״א. קידושין ל״א. וביוחםין הגי׳ ש
 י וכ״כ ברש״י מנחות ק״י. ד) עיין מנהיג ריש הם׳ אות מ״ד ובפרקי ד״א שבם״ם ראשית
 הכמה ובפי׳ רש״י אבות פ״ו מ״נ, ובם׳ חסידים סי׳ נ״נ. ה) ירושלמי ברכות פ״ד ה״א.
) שבת קי״ח: ס) שבת קי״ח: נו) בשערי תשובה ז : ט  .ו) שבת קיי׳ה. קידושין לא. כ
 הגי׳ רביעית וחמישית וטעות סופר היא שאין כאן אלא חרא מילתא׳ ונשמטה מרה
 חמישית. ועיין ביוחסין ובםדהד״ר ״רביעית מכוון לבו בתפלה חמישית לא ..הביט
 לצדדין״. ועיין עירובין ם״ה. (ועיין רמב״ם אבות פ״א, מ״ו. ובהלכות ה״ד.) י)
 מנחות כט. קי. בכורות מ״נ: נדה כד. ירושלמי עירובין פ״א ה״ד.-יא) עיין רץ קידושין
: יב) יבמות ק״ה:  קידושין ל״א. וביד מלאכי סי׳ שמ״ו ורמב״ן הי׳ קידושין לא. ב״ב ט
 מגילה כ״ב: יג) קידושין לג. יד) חולין צ״ה: כוו) הוא ט״ס, וצ״ל מסכת חולין
 פרק ניד הנשה״. נוז) יומא פ״ז. קידושין ע״א: זוהר מקץ. יז) מגילה כ״ח יפו) רמב״ם
 פ יד מהל׳ תפילין ה׳ כ״ה. ברכות י״ד: ירושלמי ברכות פ״ב׳ ה״נ. מו״ק פ״נ ה״ד. יכו) שבת
 קי״ח: כ) מנילה פ״ב. כא) יומא כ: ירושלמי סוכה פ״ה ה״ה, שקלים פה ה׳׳א. חולין ק.

 מו״ק כא. סנהדרין מ״ד. כב) משלי נ׳ ט׳. כג) עיין בשע״ת עוד הוספה.]

 ח) ובס׳ הפרדס כשמבער חמץ בככר ראשון כשמוציא מברך על ביעור חמץ..•
 [כן כתב המרדני ריש פסחים. ובם׳ ליקוטים מהלכות אמרכל שנדפס בחמשה קונטריםים
 מהרץ קורניל (וויען 1864) דף כ״ו ע״ב הביא ״ובספר הפרדס על ככרי ראשון וכר״
 כמו״ש במרדכי, וליתא בפרדם לפנינו. והובא דין זה במח״וו ד,7 כות פסח סי׳ א׳ (צד 254)
 ובסדור רש״י םי> שנ״ה. .ובשה״ל סי׳ ר״ו בשם הל׳ פטה של רבינו שלמה וכוי ועיין הגר״א

 .או״ח סי׳ תל״ב םק״ט,]

 ט) מצאתי בספר הפרדס בתשובת רש״י ז״ל, הנבעלת ברצון מן העובד
 כוכבים נאסרה לבעלה, וסימנך אסתר בת אביחיל שנבעלה לאחשורוש
א גליא ליה מאיזה משפחה הייתה, אלמא באונס היתח, והדר אמרה  ל
ר אבדתי אבדתי,. כאשר אבדתי מבית אבא כך אני אבודה ש א  למרדכי כ
 ממך, כי עתה שגליתי.לו משפחתי נבעלתי ברצון, וא״כ א׳׳א שהמירה
 לעבודת כוכבים כמו כן אסורה לבעלה, ואע״ג דליכא עדים שראו כמכחול
 בשפופרת, ואמר שמואל במנאפים עד שיראו כמנאפים כמכחול בשפופרת
 אפ׳׳ה מיתסרה בלא עהים, הקי״לבמס׳ יומא יצר עובד י כוכבים נטרד



 יס מבוא לספר הפרדס לרש״י ז״ל

א בין דאיש מ י א נה דאין המרות לעבודת כוכבים ה  והלך לו, שמע מי
 בין דאשה לשם עבודת כוכבים ויצר דעבירה עדיין קיים. ויש מקשקשים
.פרק ר״ג כמו ם סיוע שכבר סתמו ה  בדבר ואין ממש בדבריהם שאין ל

 כן ואין להקל דאין לההות, וכן הלכה. עכ״ל.
 [כן איתא בהגהות מרדכי כתובות ריש סי׳ רפ״ו. וליתא בפרדס לפנינו.]

ר סהר רש״י כשהוא מברך ברכת המזון ש  י) 'מצאתי בספר הפרדס א
 לעצמו יחיד אינו מתחיל ברוך משביע רעבים כדמשמע בירשלמי גבי
 ברכות הפותחות בברוך דקאמר, הרי נברך והדר פריך הרי הזן קשיא,
 משמע דיחיד מתחיל י בה״ ואין אומר שום דבר קודם אלא מברך בא״י
 יאמרה הזן את העולם כולו בחסד וברחמים הוא נותן לחם לכל בשר

 כי לעולם חסדו וכד.
 [כן כתב המרדני סוף ברכות ולא נמצא לפנינו בפרדס. ומ׳׳ש מירושלמי הוא בירושלמי

 מס׳ ברכות. פ״א, ה״ה.]

 לא) וכן נהג מורי רבינו שיהיה שא״א ימלוך אלא בבעמוד, ואומר שאין לומר
ל לחתום ברוך אתה, ואין תפילה בחתימה׳ וכן  ימלוך שכבר התחי

 מצאתי שכתב רש״י בספר הפרדס.
 [כן הובא בהגהות מיימני בסדר תפלות כל השנה בסופו על מה שהביא הרמב״ם על

 בא״י המלך בכבודו חי וקיים תמיד ימלוך עלינו. וליתא בפרדס לפנינו.]

ה נ כ  יב) מצאתי בפרדם שכולם הדרים בח״ל השבינן כחולי שאין בהם ס
 . ולכן התירו הרבה שכותים לעניין שבת וכוי.

 1נן הביא בשרת מהרש״ל סוסי׳ מ״ה. ואין אני יודע לאיזה ספר הפרדס כווץ, כי בפרדס
 לרש״י לפנינו ליתא. ועיין הגהות הגאון מבערזאן ז״ל לס׳ ארהות חיים סי׳ שכח סקי״ט].

 והנה מספר הפרדס נעשה ליקוטים בשם ״לקוטי הפרדס״, ונדפס בפעם' ראשונה בוויניציא.
 רע״ט ואח״כ הרבה פעמים, והיה לפני המלקט ב׳ כ״י מן הפרדס, ומובא בליקוטי הפרדס
 מאמרים אשר לא נמצאים בפרדס לפנינו, ונראה שהכ״י של הפרדס שהיה לעיני המלקט
ל מהנ״י שהי׳ לפני המדפים בקושטאנדינה. ובהקדמתי לס׳ ״ליקוטי הפרדס״ אשר ח  הי׳ יותר נ
 יצא לאור בעזהשי״ת על ידי בתוצאה חדשה מוגהת ומתוקנת הארכתי בזה, וציינתי את
 כל המקומות אשר שאב בעל ליקוטי הפרדס מץ הפרדס, גם את המאמרים אשר הביא ולא

 נמצאים בפרדס לפנינו.

 יא) הגאונים והקדמונים המובאים בספר הפרדס״
 (את העמודים ציינתי באותיות והשורות במספר,)

 ד׳ אברהם שמנ 11. (עיין בהערה קי״א.)
 ר׳ אברהם בר מאיר הכהן. צג 13, קםא 4.

 ר׳ אהרן הכהן. קיח 17. (עיין אגרת רש״ג 1סדר הקבלה לראב״ד מ״ש.)
 ר׳ אלכסנדרי ר״מ 9.

חל קכנ 13 קנ 10, קנו 4, קסז 27, רטז 26, (בראש ר״ה פ״ד סי׳ י״ד הביא  ר׳ אליעזר הנ
 בפירש רבינו יצחק בר יהודה בשם רביע אלעזר נצ״ל אליעזר] הגדול וכן הובא בשה״ל



 מבוא לספר הפרדס לרש״י ז״ל יכו

 סי׳ רפ״ו.) רמ 3׳ רםב 31׳ רםד 4.

 ר׳ אליעזר ברבי קליד קד, 10, רכה 30.
 ר׳ אליקים עד 11, עח 27, ריז 11׳ דלג 12׳ רנז 12, רםב 17.

 ר׳ אלייר (אלדד) קמח 15.
 אפייתר רם 13, (עיי״ש בהערה מו׳ ועיין בראב״ן דף פה ע״ב<.

 ר׳ בנימין בר שמואל מסוסטני רכט 1.
 גאון׳ גאונים עח 1, 12קז , קנח 13, קנט 6, ריג 27, רנג 17, רנא 29, רםא 3J רםג 6.

 רבינו גרשום ענ 8, 11, קנ 8׳ רלט 8.
 ר׳ דוד הלוי קמח 31, קנט 32, קםד 4, רמה 24, רסב 33׳

 רב האי גאון עח 3, צ 7, קה 16, קו 15, קט 6, קפח 18, קצב 16, רה 29, ריב 1,
 רל 26׳ רלא 14, שלא 9, דשם 6, שבז 8.

 חכמי אלקדואן שנב 35.
 מרחנילאי (חנינא) קכז 4. י

 מר רב חכינאי (חנינאי) קכז 19.
 מר רב הביבאיי (הבינאי) קכז 19 (אודות הגאונים האלו עיין ספר דורות הראשונים ח״נ.)
 רב יהודאי גאון טו 21, פה 27, קבב 22, קכז 5, 17׳ 30, קנד.7, קםו 22

סח 26.  קםז 2, 7׳ קצנ 23׳ רי״ז 19׳ רלא 9׳ רסז 17, ו

 ר׳ ייהודה הזקן הכהן קגט 32, רסב 19, 29, רםג 20, דשם 19׳ 21, שנ 29.
 ר׳ יהודה חםיד בו 12, שג 6.

 ר׳ יהוהה בר ברוך רלד 19.
 ר׳ יהודה בר יצחק רנג 17, [שמט 40, בהערה קצב. הוא ר׳ יהודה בר יצחק וגקרא גור

 אריה ע״ש נור אריה יהודה. עיין תושי׳ הצו״ל סי׳ כ. הערה ד.]

 ר׳ יהודה לוי קכנ 12.
 ר׳ יהודה בר קלוגימוס לד 17.

 ר׳ יוםף ריש מתיבתא (?) קכז 33, גהחכם השלם יהודה ליבוש שפער מלובלין•
 כתב לי: ״לכבוד הרה״ג הנכבד ונו׳ מהרח״י עהרענרייך נ״י. ויען שכת״ר עוסק בם׳ הפרדס
 אכתוב לו הערה אחת קטנה ויודיעני דעתו עליה. בפרדם הגדול סי׳ רטז הביא: בי״ד דמר
 ורב יוסף ר״מ ברי דמרנא ורבנא שילה. ואין אתני יודע מי הוא. וע״כ נראה לי שאולי
 הוא הרב ר׳ שילה לונברדו [ר״ל מארץ לאמבארדא.־1 שהביא ר״ב בעל המסעות (מהד׳
 ר״א נרינהוט ע׳ 16.) כי נראה שם מד׳ ר׳ בנימין שהי׳ אדם גדול ומתאים לד׳ בעל
 הפרדס״ עכ״ל. והמעיין היטב בהערותינו שם ובהתיקונים שעשיתי בפנים הפרדס, יראה כי

.  היא השערה פורחת באויר, כי צ״ל תחת ״דמר ורב יוסף״ ״דמרנא ורמאי

 ר׳ יוסף הגדול ריב 28.
 יוםף קי״ח 17.

 רב יוסף קכז 33, דנו 21, רםד 7.
 ד יוסף הקצין קםא 5.



ל  כ מבוא לספר הפרדס לרש״י ד

 ר׳ יוסף בן פלאט קצה 17, ריא 30.
 ר׳ יעקב גאון קה 16.

 ר׳.יעקב כהנא בר מרדכי קבו 19, קכז 31.
 ר׳ יעקב בר יקר ענ 11, צד 27, ק א 9, קנ 9, קנו 8, קפז 16.

 ר׳ יעקב בר יצחק הלוי רמ 2, 6.
 ר׳ יעקב פאםי קצז 4, שלז 1.

 ד יצחק בר ירודה סנ 9, עו 6, פד 30, צט 9, (מ״ש כך שלח מורי ובו׳ שייך לתשובת
 וששאלתם על ניקור וכוי) קנו 9, קנט 31, קסט 15, קענ 18, קפו 18, רטז 25, רלד

 3׳ רמא 18׳ רמד 20, 21, רנה 29׳ רס 9, שמה 17.
 ד׳ יצחק הלוי קנו 1׳ 10, קסא 17, קסז 7, קסט 15, ריז 1, 4, רלד 19, רלו 4,

 רלט 24, שנב 10, 14.

 רבינו יצחק כה 18, נז 25, סנ 6׳ קנב 18, רמד 25, רםנ 17.
 ד יצחק בר מנחם הגדול ח 24.

 ר׳ יצחק בר משה קמז 24, רנ״ו 25, שננ 3.
 ר יצחק מארץ הגר שמג 12.

 ר יקר רנז 31, רנט 9.
 רבינו יקותיאל נז 25, קםז 3׳ רםב 30, וסד, 2.
 רב כהן גאון סח 20, קה 19, רל 18, רלא 10.

 כללט ח 25, (והחכם רש״ב במבואו להאורה אומר שצ״ל ״כלוט״ והיא שם צרפתי. ועיין
 או״ז ה׳ גדה םי׳ שם״ג.)

 ר ליאינטין הכהן רמו 2, רםב 14.
 גאוני לותייר סד 23, קסט 18, רם 6.

 ר׳ לוי/ הלוי רכג 10, רלד 7.
 הלוים רלט 23.

 ד מאיר כהן צג 13.
 ד מאיר בר שמואל קגו 2.

 ר׳ מנחם פ 1, פד 16׳ קגט 32, קסו 8, קעא 17, ריג 22, שגב 13.
 ר׳ מנחם הלוי ם 9, שנג 8.

 ר מנחם בר יהודה רנ 23.
 ר׳ מרדכי קענ 15׳ רלט 12.

 ר׳ משה רנו 22, שי 9.
 ד משדה בר יקותיאל רנה 25, רנו 3.

 ר׳ משה בר משולם שגג 14.
 ר׳ משולם בר משה רטז 17׳ 27׳ רלא 22, רנה 3, רםב 1, 30, דשם 8.

 מורה צדק קעד 13.
 רב מתחיה קו 31.



ל פא  מבוא לספר הפרדס לרש״י ד

 ד׳ נחמיה רסב 1׳ דשם 9.
 רב נחשון גאון קו 5, קיט 8.

 רב נטרונאי גאון בו 25, כט 5, קה 24, קכז 19, רנ 6, שז 17, שי 14, שב 3,
 שבו 25, שלח 11.

 ד ניםי בר שמואל קצ 8.
 ר׳ נתן בר מכיר פ 1, פד 28, צו 5, קסו 8, קעא 17, רלד 13, שמט 20, שנב 34׳

 (עיין עמודי העבודה צד 189 ובמבוא לספר האורדר 199).

 רב סגן לויה שלו 26.
 מר רב סימונאי קכז 19.

 ר׳ סעדיה גאון רלא 5.
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 ספר הפרדס ררש״י זלל״ה• *
 א) הלכות נ(י)דה•

ה דם בתחילת נדתה טיפת י ת א  [נהה דאורייתא הכין פירושא.] o 'אם ר
 דם כחרדל [או פחות מכאן,] טמאה כל שבעה ג)׳ בין שפוסקת באותה ראייה׳
 בין שאינה פוסקת ע[ד] ס[וף] כל ד. ובלבד שתפסוק בסוף ד. ד) וטובלת לערב
 בעת עאת הכוכבים ומשמשת. ואותה טבילה היתד, בזמנה. (ההכי) [ועלה דההוא]
 אמרינן *ד) טבילה בזמנה מצוד,. ם) ולסוף אותן ז׳ [הימים היו] נכנסין י״א#
 יום שהן בין נדה לנדה. ומה היא באותן הימים, אם ראתה יום [אחד]
 ופוסקת לערב, שומרת יום, כנגד יום, יום טהור כנגד יום טמא. וטובלת
 לערב[ו] (יום של שני) [של יום שני] ומשמשת. וכן אם ראתה שני ימים
 רצופין שומרת יום הג׳ כגגדן וטובלת. וכן היתד, עושה שומרת יום כנגד
 יום או יום כגגד ב׳ ע[ד] ם[וק] י״א יום. ומכאן ואילך אם היחד, רואה
 מתחילין ימי ניהותיה [לבא]. ונוהגת [בעצמה] >מ)דין שאר גדד. משחיתה
 (יוצהא [יוצאה] מן י״א יום. ואותן הימים מקרא והלכה למשה [מסיני] הן׳
 (בסוף מס׳ נדה) ו). ואם היתה רואה ג׳ ימים רצופץ באותן י״א יום בין
 בתחילה, r) בין באמצע בין בסוף, זו היא זבה גמורה ותשב עליהן ז׳ נקיים
י תורה, מיום שפסקת .לראות. יכשהיתה מונה שבעה •נקיים] (הם) [אם] דב ] 
 ראתה באמצע הז׳ או בסופם סותרת כל [מה] שלפני[ה]ם ומתהלת לימנות
 מכאן ואילך ז׳ נקיים. pv כל ימיה, אם לא הספיקה למנות ימי נקיותה. אבל
 פסקה מתחילין ימי נידותה לבוא ונוהגת בעצמה באשה בנידתה כמו שמפורש
 למעלה, וחומר בנידה שאפילו בראייה [אחת] טמאה כל ז׳, מה שאין כן
 בזבה, שאינה אלא שומרת יום כגגד יום. וחומר בזבה, שכשרואה ג׳ ימי[כ]
 רצופין צריכה ז׳ נקיים [רצופין], מה שאין כן בגדה. שאפילו רואה כל שבעה
 ופוסקת אותו יום ז׳ טובלת לערב ומשמשת. ועתה פירשתי י״א יום שבין
ו בנות ישראל שבאות לידי א ר ך ש ו ת מ  נדה לנדה וימי הזיבה כדין התורה; ו
 ספק זבה, שאם היתד, טועה במניין הד מכנסת [ימי נדה לתוך ימי זיבה
 וימי זיבה] לתוך ימי נידה, וכן מבמה עניינים הוי טעות בנידה בדמפורש
 התם, ח) מתוך כך אמר ר׳ זיר(ה)[א] ע) בנות ישראל הן החמירו על עצמן
 שאפילו רואות (דם) טיפת [דם] כחרדל יושבות [עליה] ר נקיים [כלומר
 בראייה אחת של טפת דם], ומן התירד־ן אינה צריכה ז׳ נקיים שאפילו רואה
 כל ז׳ ופוסקת טובלת לערב ומשמשת, והן החמירו על עצמן עד דאייה אחת
 כחרדל [ו]עשו אתהן ספק זיבות לישב ז׳ נקיים כדין זבה שלא תבוא לידי ספק.

 א) בתאורה לרש״י חייב סימן א׳, ובמחזור ויטרי סימן תצ״ח תצ״ט על שם רש״י ז״ל. ועשיתי
 זחתיקונים על פיהם. ועיין לקוטי הפרדס ה׳ נדה, ובמבוא שם מה שכתבנו. ב) נדה מ. ג) רש״י
: *ך) שבת קכ״א.יומא פ״ח. נדה ל. . פסחים צ ם  ערכין ח. ד) נדה ם״ז: ובפרש״י ש
 ה) נדה עב: ועיין פלוגתת רש״י והרמב״ם, וכל הפוסקים הסכימו עם רש״י. ף) המוי׳ל דפופ
 קושטנ׳ ווארשוי סגרו תיבות ״בסוף מם׳ נדה״ במסגרת בלי טעם׳ והיא בנדה ע״ב פלוגתת
 .ראב״ע ור״ע. ן) במח״וו ובהאורה ליתא תיבות ״בין באמצע״. ח) נדה ם״ו. ועיין רש״י ותום׳
 שם. (והנה ברי״ף פ״ב דשבועות וברא״ש בסוף נדה וברמב״ם רפי״א מהל׳ א״ב ובטור יו״ד
 קפ״ג הביאו דעת רש״י ותום׳ ביחד. ועיין בב״י שם. ט) ברכות ל״א. חשוב לה להא דר׳׳ז
 להלכה פסוקה. ובטעם חומרה הזאת' עיין רש״י מגילה כ״ט: והנה מדברי הרי״ף והרא״ש
 משמע שהחכמים. קבעו מנהג זה ״ ולפי שקבלו עליהן חומרא יתירה יחסו החומרא לבנות ישראל

 ואמרו בנות ישראל החמירו ע״ע. וכן משמע מדברי ראב״ץ סימן שי״ט.



 ב ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 והבי נמי אמרינן בפרק אהרון דניהה משום ספק [זבה] היא, דאמריגן התם
 י) אמר ליה רב פפא לרבא מכדי לספק זיבה שוינהו ובו׳ גבי מילתא אחריתי
 קאמר ליה. מיהו שמעינן [מהבא] דמשום ספק זיבה הוא. יא) והאי אפי[לו]
 רואות (דם) טיפה [דם] כחרדל, (כנ״ל) [ובו׳} דקאמר ר׳ זירא רבותא היא
 דאשמעינן, דמדאורייתא. אינה יושבת ז׳ נקיים אלא זיבה שראתה ג׳ ימים
 רצופין תוך י״א יום שבין נידה לנירה. והן החמירו שאפילו בתחלת נדה
 בראייה א[חת] יושבו[ת] ז׳ נקיים מה שאין כן בנדה. והא ליכא למימר, ההא
 אתא לאשמעינן דמדאודייתא טיפת דם כחרדל לא מטמאה. והז החמירו
 דמטמאה. דהא אפילו מדאורייתא אשד• מטמאה בראיית דם כל
ק יוצא דופן יב)'מיטמאין בכל שהן ואפילו כחרדל ובפחות  : שהוא. כדתנן בפי
 מיכן, הילכך לאו אטיפת דם כחרדל קא מהדר אלא (מ)[א]ראייה . אחת
 קא מהדר כדמפרש לעיל: O והאי דאמר דאשה מטמא[ה] בכל שהוא היינו
 לעניין ראייה אבל לעניין כתם הנמצא בבשרה או בבגדה לא מטמאה עד
 כגרים ועוד,. שאפילו עד כגרים תולה במאכולת כדתנץ יד) הרואה כתם
 בבשרה הרגה מאכולת הרי זו תולה בה. ועד כמה היא תולה בה. ר׳
 חגיגא בן אגטיגגם אומר עד כגרים של פול אבל בגרים [ו]עוד טמאה ואינה
 חולה כדמפרש בגמרא. כוו) ובל הין בתמים נוהג [בזמן הזה] כמו שמפורשין
 במסכת נדה נוז) בין להקל בין להחמיר. ועתה פירשתי לך למה יושבוזת]
 ז׳ נקיים; יז) וזו [היא] דרכה של אשד. שרואה [דם] מט״ו יום עד ט״ו יום
 או מחדש• ־לחדש או'מחדשים לחדשים. וזהו ווסת שאמרו חכמים .שרגילה
 לראות מזמן לזמן. יח) הגיע - זמן שקבעה בווסת שלשה פעמים פורשת
 מבעלה עונה אחת סמוך לווסתה ובודקת עצמה תדיר. דקבעתנן] [הלכה] כר׳
 יהודה 'שאוסר כל עונת ווסתה. והעונה או יום או לילה. ואותה (או) יום או
 •לילה שקבעה לה ווסת בין באמצעיתה בין בסופה פורשת מבעלה ובוהקת
 עצמה תדיר ולובשת חלוק לבן, ומצעת מצעות לבנים פרוסין על מיטתה,
 שאם תראה דם כלום יהא ניכר בהן (בטוב) [היטב]. ואם עבר לה זמנה
 ובדקה וראתה דם אסורה לבעלה עד שתטהר, [ואם] לא ראתה כלום טהורה
 היא לבעלה ואינה צריכה לשמור יותר מאותה' עונה כלל. כיצד, אם היתד,
 רגילה לראות בתחילת היום משמרת ופורשת מבעלה כל אותו היום ואינה
 משמרת סוף הלילה הסמוך לתחילת היום. ואם רגילה לראות בלילה משמרת
 כל אותה הלילה ואינה צריכה לשמור סוף היום, הסמוך לתחילת [ה]לילה.
 דקסבר רבי יהודה כניסת היום גורם וכן כניסת [ה,]לילה. והכי אמרינו •יכן) תנא חדא
 ר׳ יהודה אוסרה לפני ווסתה. פי׳ עונה אחת, ומתירה לאחר ווסתה [פירש, מיד אם
 לא ראתה]. ותנאי אידך [ר׳ יהודה] •אוסרה לאחר ווסתה(ו). [ו]לא קשיא הא דרגילא
 למיחזי בתחילת יומא [ו]ה,א דרגילא למיחזי בסוף לילה. פי׳ הא דתניא אסורה לאחר

 י) נדה ם״ז: יא) עיין תר׳י בברכות ל״א. ובר״ן שבועות פ״ב. ובארחות חיים הל׳ נדה הביא בשם
 רש״י. ועיין תום׳ מגילה כ״ח: ד״ה שאפילו וטי. יב) נדה ע״א. ועיין ש״ך ירד סי׳ קפ״ג,
 םק״ג. והיא תימה הלא היא משנה מפורשת, ולא תקנת אחרונים וצ״ע. ין;) ומובא בארחות
, דהלכה כרב חםדא. וכתב הרשב״א ם  חיים חל׳ נדה בשם רש״י. יד) נדה נ״ח: טן) ש

 ההכין פסקו כולהו רבוותא, דלא בם׳ התרומה סימן צ״ב וראב״ן סימן שכ״א דפםקו כרב.
 הונא. טן) נדה נ״ט: בפירש״י האי דגזור רבנן בכתמים להחמיר על ד״ת ולא להקל בנדה
 נמורה ומיהו כתמים עצמם דרבנן ואזלינן בהו לקולא ותלינן בכל מידי יעיי״ש. ין) עיין רש״י
 בפרק כל היד דםתם נשים חזיין לםוף ל׳ יום. יח) נדה ם״ג! שבועות י״חי* יט) נדה ם״ג.
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 'ווסתה דרגילא למיהזי בתחילת יטמא. והא דתניא אסורה לפני ווסתה דרגילא
 לטיחזי בסוק ליליא. דקםבר ר׳ יהודה דמי שווםרתה בלילה ואפי׳ בסופו
 אסורה כל הלילה. ואם ווסתה ביום, ואפילו בסופו אסורה כל היום. כ) אמר
ה שעת ווסתה ובדקה ולא ראתה ושמרה ע י ג ה  רבא הלכה כרי יהודה: .
 עונה טהורה לבעלה. ומכאן ואילך מאחר שהיא בחזקת טהורה אינה עריבה
 שתבדוק עצמה (בשעת בעילה) [בשעה שבא בעלה] לשמש. דתניא"כא)
 החמרים והפועלים והבאים מבית האבל ומבית המשתה (כשהן) [נשיהן להן]
 בחזקת טהויה ובאין ושוהין עמהן בין עירות בין ישינות. במה דברים אמורים
 שהניחה בחזקת טהורה, אבל הניחה בחזקת טומאתה, לעולם בחזקת טומאתה
 היא׳ ער שתאמר לו טהורה אני. ותו אמרינן כב) אמר רב. כהנא שאלתינהו
 לאינשי ביתה דרב פפא [ורב הונא](ודרב) בריה דרב יהושע כי אתו רבנן מבי
 מדרשא מצרכו להל [בדיקה], ואמרו ליה לא. אבל צריך נהוא] לשייולד, אם טהורה
) דכל לבעלה  [היא]. אבל בריקה אינה צריכה. 'והכי אמרינן בפרק קמא דנהה מ
 לא בעייא בדיקה. דאם בן לבו נקפו ופורש. ואינה צריכה לא לבדוק ולא לפיוש
ד ה והיולדת(והבלת) [והמפלות] טמאות לקוץ  מבעלה עד שיגיע שעת ווסתה: ה נ
 כד) [חלה] כה) ואסורות לבעליהן ליגע בא [חד] מאיבריהן, כו) ואסורות
 להתקשט ולהתנאות לפניהם כז) ואסורות להרבות שיהה [עמהן] מפגי הרגל
 עבירה. כלים שהגדה גוגעת בהן בזמן הזה טהורין הן אצל בעלה. שהרי בני אדם
 שבזמן הזה טימאין בקברות ובאהל המת ובשרץ ולא יטהרו לעולם עד שיזרוק עלינו
 מלכנו מים טהורים לטדרינו. כך כלים שהנידה נוגעת בהן מותרין ליגע בהן"
 ולהשתמש בהן. אבל ־מחמירין אנו על עצמינו ואין אנו אוכלין עמה כח) בקערה
 [אחת] *כת) ולא משיורי מאכלה, כנו) ולא יושבין על מושבה. *ל) ולא נוגעין
 בבגדיה, ל) ולאי מקבלין כלום מידה. *לא) וכל מה שיוכל ירחיק ממנה ונותנין
 אנו לה בלי מים וקערה ומטפחת וסדין וכר וכסת להשתמש בימי טומאתה. ובעת
 טהרתה מכבסת הבגדים במים ומעביר מהם הכתם, וכל אשר אתה ידיה ויטהר.
 ומנהג זה יפה לישראל ׳לנהג, מפגי הרגל עבירה, אבל איסור טומאה ליכא.
 לא) ויש נשים שנמנעות מליכנס בבית הכנסת בגידותן לב) ומליגע בספר,
 חומרא בעלמא הוא. [ואינן צרובין לעשות בך, המה טעם הן.עושות, אם מפני
 שםבורות הן שבית הכנסת הוא כמקדש, אפילו אחר טבילה למה נכנסת .בו
 והלא מתיםרי כפרה שבבר טבל והעריב שמשו אם נכנס בו בברת, ואם כן
 לא תכנסו בו לעולם עד שתביאו קרבז לעתיד לבא, ואם אינו כמקדש תכנסו,
 ועוה שהרי כולנו בעלי טומאי נפש ושרץ ונכנסיז שם. הא למדת שאינו
 כמקדש ויכולת ליכנס, אבל] (0מקום טהרה להן ויפה עושות ואשריהן:

 כ) שם. כא) נדה י״ב. ועיין רש״י ותוס׳ שם• בכ) שם• כג) שם• כד) המו״ל דפוס
 ווארשא הציג סימן כוכב להורות כי בלתי מובן. ותקנתי בפנים עםיי המח״וו והאורה. ועיין
• כה) תום׳ שבת י״ג: עך) שבת ם״ד: מכאן ואילך ו ק״  שו״ע או״ח פ״ח ובביאור הני״א ם
 העתיק בארז ח״א ה׳ נדה סי׳ ש״ט בשם פסקי הלכות נדה ונתכוון להלכות. נדה
 מרש״י וע״ש שחלק עליו בכמה חומרות. כן) אבות דר״ן פ״ט• כח) עיין רמב״ם םי״א
 מהל׳ א״ב הי״ח ובראב״ד. וכן בפט״ז מהל• טומ״א הי״א ובכ״מ. וכן. הביא בשם רש״י
 ריא״ז בשלה׳׳ג שבת פ״א סימן רצ״א אות יי׳• *כך|) מובא ברמ״א ירד קצ׳׳ה
 ס״ג בשם הלכות נדה. ועיין שם ש״ך םק״ט ובביאור ייגי״א םיו״י• כט) עיין טור •ירד
 ק״צה ובב״י. ומדברי ורש״י משמע דאף ישיבה אסור. *ל) שבת י״ג: ך) תום׳ שם כתבו
 שרש״י היה נזהר בכך וכו׳ ועיין רבינו ירוחם. *לא) במח״וו ובהאורה ליתא. לא) בארחות
) ליתא במח״וו ובהאורה  חיים הל׳ נדה הביא בשם רש״י. ובהג״מ פ״ד מהל׳ תפלה. לב
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ת ומגיקה שראו דם הרי הן כשאר כל הנשים, בין לז׳ יום [נקיים] ר ב ו ע ) מ  מ
ה שפסקה [םופרת] ז׳ נקיים בדמפורש לעיל. [ואותם שבעה ד  בין לטבילה; נ
 שהיא מונה] לא מיום [שהיא] גש)פוםקת [לראות מתחלת למנותם, אלא חוץ
 מאותו יום שפוסקת, שזה מנהג כותיים שסופרין אותו יום שפוסקת] ולפיכך
 טמאות. דתנן לד) בנות כות[י]ים נידות מעריסתן. ומפרש בגמרא לה) לפי שיום
 שפוסקת בו. םופרתו למנין ד. ולפיכך בנות ישראל נודגת [למנות] ז׳ נקיים
 חוץ מאותו יום שפוסקת בו, שאם רוי;ה אפילו יום אחד מונה ז׳ והוא. ואם ב׳ או
ה ז׳ והן; ( לו) וכבר היו אנשים שחלקו על הרב רבינו שלמה בר׳ נ ו מ ^ 
 יצחק נ״ע בכך, שהיו אומרים, מיום שפוסקת בו םופרתו למנין ד. והשיב לחן
 רבינו אם כן בניכם ממזרים הם. שעל כן בנות כותי[י]ם נידות מע^יםתן לפי שיום
 שפוסקת בו סופרתו [למניןשבעה]. לז) והשיבו לו מן [ד] תשובה של אחריו שהשיב
 לח).רב אחא ואמר אנן נמי נםפר[ינ]יד, [דהא קיימא לן. מקצת היום ככולו.] והשיב
 להן רבינו והלא תשובת של רב אחא בצהו, שהשיבו רב[א](אחא) אם בז וכוי.)
 והם העידו שאם רואה אפילו יום א[חד] מונה ז׳ נקיים חוץ מיום שפסקה. וכן לשנים
 או לג׳ ימים וכן כל ימיה עד שתשמור ז׳ נקיים; וא[ף] ע[ל] [פי] שאותן ימים שהיא
 מתחלת למנות מהן ישגן טמאין מן התורה, שלא יקרא עליהן שום גקיות שהרי
 אינן נקיים אף על פי כן משלימן ומונה אותן ויעלו להן לספירתה שהרי
 לא חמורים הן מזכה דאורייתא שעולין לה לימי ספירתה. דאמרינן ביולדות בזוב
 ימי לידתה הן ז׳ לזכר ושבועיים לנקבה, שאינה רואה בהן לכו! עולין לה לימי
ה נקיים׳ ואף על פי שהן טמאין מעיקרא דבר תורה. ע ב ש 6  כפירתה, [למנין] (
 ־[כדכתיב] מ) וטמאה שמעיים כנדתה. וכל שכן זאת שאינה אלא ספק זיבה שיעלו
 לה מותר ימי(ה) [ה]ז׳ שאינה רואה בהן (יעלו) למניין שבעה נקיים [שבאו
 עליה מתוך הומר] וא[ף] ע[ל] פ[י] שהן טמאין מעיקרן. מא) ומכאן תשובה
 לאומרים שהן צריכות [להמתין] ז׳ וד. ד ימי נידותן [תחלה] ואחר בך ז׳ [ימי
 נקיים], וכםבורין [הן] שאותן הד שיש בהן טומאה כל עירך אינן עולין [לה] לספירת
 ימי נקייותה. כי איך יקראו נקיים והלא הם מלוכלכין וטמאין. ואינו כן, שדךי
 מצינו בזבה ודאית שימים טמאין כאלו׳ עולין לה לספירת ימי נקייותה כ[ל]
 ש[כן זאת] שאינה ודאית; ועוד יש בני אדם שקוריץ לאותן ד אה־ונים ימי ליבונה, לפי
 שמתרחצת בחמין ומתלבנת בבגדים נאים. וכולן אינן פורשות עכשיו מן הטומאה
 ואוכלות ושותות עם בעליהן. ועושות לבעליהן כל מלאכ(א)[ה] שהאשה עושה
 לבעלה. מזיגת הכוס, והצעת המטה, והרתעת פגיו ידיו ורגליו באותו הליבון שלה״.
 מב) וזו רעה גדולה, במו ששניגו במ[םי] שבת מג) בפ[רק] א׳, כיוצא בו לא יאבל
 ה1ב עם הזבה מפני הרגל עבירה. פי׳ כיוצא בו, לעשות הרחקה לעבירה [ש]אמרו
 לא יאכל הזב עם הזבה, וכל שכן טהור עם הזבה מפגי הרגל עבירה. דמתוך
 שדן מתייחדין יבא לבעול זבה שהיא בכרת. ותני עלה, מד) תגא דבי אליהו
 מעשה באיים אחד שקרא הרבה ושגה הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה

דה ל״א: לה) שם ל״ג. לו) בדפוס נ ;  כ״ב בשם רש״י ברמ״א או״ח פ״ה. לג) נדה ז׳.' לך)
 קושטא נסגרו הדברים האלו במסגרת. כי איזה תלמיד"של רש״י כתבם. אך צריך להסגיר עד
 תיבות ״עד שתשמור ז׳ נקיים״ כי עד שם דבריי התלמוד. לן) עיין ב״י יוי׳ד ריש סימן קצ״ו.
 ובראב״ן סימן ש״כ ובספר הישר לר״ת סי׳ תרי״ה. לח) נדה ל״ג. ושם דגירםא רמי בר חמא.
 לטי) עיין תום׳ נדה ל״ז ע״א ד״ה אביי. מ) ויקרא י״ב הי. £א) עיין רמב״ם פ׳ י״א הלי
 א״ב יי,״" ב״ב) ליתא לתיבות אלו במה״וו ובהאורה. וכתב שם ״ותשובה לה ממה ששנינו
 •:׳׳״ שביי יי. מד). שבת י׳׳;. ושם הגי׳ בתלמיד אחד ובו׳ יעיין אבדר״ג פ״ב ובתו״ה
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 ומת בחצי ימיו והיתד. אשתו נוטלת תפילין ומחזרת בבתי'כנסיות ובבתי מדרשות
 ואומרת להם.. כתוב בתורה מה) כי הוא חייך ואורך ימיך. ו3עלי שקרא הרבה
 ושנה הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה *מו) ׳ועתה מת בחצי ימיו. ולא היה
 אהם שמחזירה דבר. פעם אחת נתארחתי אצלו? אמרתי לה בימי נדותיך מהו
 אצליך. אמרה [לי] חס ושלום אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. בימי ליבוניך מהו
 אצליך. אמרה לו אכל עמי ושת(י)[ה] עמי וישן, עמי בקירוב בשר ולא עלתה
. אמרתי לה ב[רוך] ה[מקום] שהרגו שלא נשא פנים  [על] דעתו לדבר אח־,
 לתורה. שדדי אמרה תורה מו) ואל אשה בגדת טומאתה לא תקרב. [כי אתא
י אמר מטה אחת הואי.] במערבא אמ־י סיגר מפסיק ביגו לביגה. מז) מ י ד ב  ר
 פי׳ ושימש ת[למידי] ח[כמים] הרבה׳ להסבירו סתומות המשנה וטעמיה׳ והוא
 הנקרא תלמוד. נדותייך, כל ז׳ של ראייה ראשונה ואליהו שמע בישיבה של מעלה
 שלפיכך גענש אותו ת[למיד] ח[כם]. ולפיכך שאל לה איסור נדה משאר
 איסותים], ומה ששאל על איסור גיהות תחילה ואח[ר] כ[ך] על הליבון, לפי שהיה
 רוצה שת[ת]והה. וכן יאמר לה׳ בחייך אימריליבימי גדותייך מהו אצליך, דשמא
ת מרז) בק; צר ימים. ואמ־ה לו, חס ושלום וכו׳ [והשתא כי  נכשל בה לפיכך נ
 אודי לי מיהא בימי לבוניד מיהו אצלך. אמרה לו כו׳]. מכו) [ו]אותן ימי ליבון
 ששאל ילה אידהו הן ז׳ נקיים שזבה יושבת בהן מן התורה׳ ולא אותן ז׳ שהחמירו
 על עצמן הם. לפי שבאות׳ זמן היו מחזיקות עדיין כדין התורה. שהרי אותו תלמיד
 מצינו שהיה בעת התנאים, כ) כדתניא התם, דתניא מעשה באדם אחד וכר.
 ואותה הומרא מימי ר׳ זירא ואילך היתה. שהרי היא. (חומ־־א) [אמרה] בכל
 מקום. ועוד שרב[י] בסוף התנאים [היה], ובימי רבי מצינו בפירוש שלא היתד.

ק אחרון מדד. נא) התקין רבי שאס ראתה יום א[חד],  אותה חומרא. דתניא בפי
 תשב ששה'והוא. ב׳(או ג׳ ימים) תשב ששה והוא. בג׳ תשב ז׳ נקיים. ותקנה זו
 של רבי אינה דומה לאותה של ר׳ זירא. הא למהת מכאן שהליבון של אותו
 תלמיד לא היה כזה שנוהגות עכשיו בעצמן׳ אלא ליבוניך, כ5) כגון זבה שסופרת
 ז׳ גקיים משפסקה, והיא צריכה להיות לובשת בגדים לבנים לבדוק שמא תראה
 ותסתור ספירתה. כג) שמ! התורה אסורות אותן ז׳ נקיים. והיינו רקאמר לה ואל
 אשה בגהת טימאתהוגו׳דטמאה גמורה היא לכל תורת נדה וזבה. כנדת טומאתה,
 פי׳ עד שתבוא במים לטבילה הוא לעולם בנדתה דמ־יבינן מתהיה בגדתה, בהווייתה•

 ־[תהא], עד שתבוא במים. בתורת כחגים כד)מטה[א]חת הויא ורחבה׳ ולאו קירוב י
 בשר [הויא] וסבר דשרי בהבי. סיגר כת)(פוייצנש בלע״ז) בגד שהיא חוגרות בו

 ומגיע ממתגים ולמטה כר) - והוא כמבגסיים לאשה שלא פיסות רגליה כשהיא.
 בחלוקה לבה. הרי משנה׳ הרי ברייתא׳ ואתה למה מתוכו שאף על פי שמתרחצת
 בחמין ומתלבנת בבגדים באותן ז׳ נקיים [והן נקיים;] ולבנים בלא. ראיית דם
 אף על פי כן אינה יוצאה מירי טומאה עה שתטבול בזמנה. לפי. שלא

/ כ׳. *מו) במה״וו ובהאורה  שבת י״ג:ד״ה בימי וכו׳ ועיין תשובת ח״ם יו״ד קצ״י. מל,) דברים ל

 ובהאורה• מט) עיין תום׳ שבת י״ג: ד״ה בימי. ותום׳ כתובות ם״א. ד-״ה מחלפא וכו׳ ובמנהיג
 הל׳ נדה. נ) לא זכיתי להבין איך משנ^ע מהתם דאותו מעשה קודם ר״ז הוי ועיין במנהיג
• נב) רש״י שבת,י״ג: נג) ליתא״״במה״וו ובהאורה. נד) י״כ רש״י שבת ו ׳ ם ד ד • נא) נ ם  ש

. וצריך לתקן בפירש״י ״דמרבינן 'מוהדוה : יעיין ספרא סוף פ׳ מצורע ובמס׳ שבת ס״ךן  מ
 בנדתה״. עיין ריטב״א בחידושיו שהקשהילרש׳:י דלזקנים דמוקי לה לדרשא אחרינא מאכ״ל?

 ואפשר שכיון לרמב״ם פ״ג מהאם״ב ה״ד. ועיין תום׳ יומא ע״ח. וחגיגה י״א. ובתנדבא״ר פט״ו. ^
 וכב״י •ירד קצ״ז• נח) ברש״י שבת י״ג•. פורציינט. וכ׳׳ד, במח״וו. וליתא בהאורה. נן) ליתא.

 הני׳ ״מפני מה מת״ וכוי• מו) ויקרא י״ח. י״ט. מן) לשו׳
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 מעינו שום טהרה במים חמין ושאובין. ואף על פי שעשתה כל כך אסורה
 ליגע לבעלה. כדתנן במסכת כתובות כ׳ן) כל מלאכות שהאשה עושה
 לבעלה, גדה עושה לבעלה, חוץ ממזיגת הכום, והצעת המטה ורחיעת פגיו ידיו
 ורגליו, לפי שיש חימוד במלאכ(ה)[ות] 00 [אלו] יותר משאר מלאכות. ומתוך
 חימוד באין לידי עבירה. [ו]כל [ז]מן שלא טבלה הרי זו בהיכרת. ואף על פי שיש

 *כז) בה ז׳ נקיים•(כהי ילפינן). [כרילפינן•בגזירה שוה] כת) [בןבשר על גביי
 גחלים. דמה זבה הבא.עליה (וכוי) י [כל זמן] שלא טבלה ישנו בהיכרת. לפי
 שאינה יוצאת מידי טומאה לעולם עד שתטבול, ואפילו תשב,מאה ואלפיים
 נקיים, כדאמרינן, כע) ואחר תטהר אחר מעשה תטהר. p) והן אחר טבילה.
 אף נידה נמי אינה יוצאה מידי טומאתה לעולם עד שתטבול. ולפיכך אסור
 ליקרב אצל בעלה.[לעולם] עדשתטבול. קא) כך ראיתי רבי נוהג ואפיןלו]
 במסירת מפתח או שום דבר אחר מידו לידה היה פורש: ואם תאמר וכי
 מאחר [שמצאנו] שצריכה נדה טבילה, מה זו טהרה שהן עושות בחמין. דע והבין
 שהגשים עושות מלבן. לפי •שבשעת ׳טומאתן היו מהליפוןתן בגדים שלהן
 ולובשות בגדים מכוערים כדי שתתגגו על בעליהן ולא יבואו לידי הרגל עבירה
 ולאחר שהיו פוסקות לשבעתן היו רוחצות ולובשות בגדים גאים. לפי שהיה
 קשה להן להתגגות כל כך. וכאשר ראו [כתוב] ימי ליבון האשה, התחילו
 לומר, שאלו הן [ה]ימים שדברו בהן חכמים. והתחילו לעשות קבע. והגשים
 היו משרתות את בעליהן באותן [ה]ימים. ואסור לעשות כן. דהא [דאמריגן]
 לא יאבל הזב עם 'הזבה מפגי הרגל עבירה (ועוד) [עד] שתטבול קאמר.
 ויישר כה האשד, שאינה מתלבנת ואינה רוחצת ומתגגה לעולם [על בעלה]
 עד אחר הטבילה. שכשם שישנה בהכרת בעת טומאתה כך ישנה נמי עד
 שתטבול. כאשר פירשתי. [ולכך לא תתלבן.]: ועוד יש רעה חולה אשר
 דבקו בה. שמתוך שנהגו באותה רחיצה שעושות בימי ליבון שלהן, התחילו
 לעשותה קבע, ושבחו(ה0עיקר רחיצ(ת)[ה] סמוך לטבילה שנעשית כהילכתה.
 וכמעט (אשר) [ש]באוות לידי ממזרות גמור, שהרי אותה רחיצה רחוקה מן
 הטבילה, וכבר יבשו• עליהן.כל חבורות וגרביס, ויש בהן חציצה. •ואין עולה
 טבילה להן ומשמשות בה, [ו]גמצאו גבעלות בגיהתן, וב[ו]עליהן בועלי גדות.
 וכולן בהכרת במזיד. ולפיכך מעוד, (להשבית) [להשכיח] אותו מנהג, ולהשפילו
 קב) ולהעלותו מעליהן. שמתוך שעשו אותו קבע התחילו לומר לא אלו"
 מטהרין [אלא אלו מטהרין] מידי דהוה שגזרו(רבוי) [רבותינו] במסכת שבת
 קג) שהבא ראשו ,ורובו במים• שאובין טמא. לפי שהתחילו לומר כמו כן.
 ומכל מקום סמוך לטבילה צריך ללבן ולרחוץ את עצמה בחמין- ולשרות
 שערות[ה] ולחופפן. כדאמר התם בפרק [אחרון] דגדה. קד) דבעיגן סמוך
 לחפיפה טבילה כדי שלא יהא חוצץ דבר על בשרה. שאפילו חבורה קטנה.
 חוצצת. כדאמר התם קה) הגי ריבדי דכוםילתא עד תלתא יומי לא חייצי
 משום האכתי הוי .להו לחץ מכאן ואילך חייצי משום ההוויין יבשין.
 ואמטי(ל) [ל]הכי צריכה חפיפת חמץ לשרות בהן כל בשרה: ואיכא

 במחי׳וו ובהאורה. נן) כתובות סי׳א. ועיין בתוספות שם ד״ה מפקרא. *נן) במה״וו ובהאורה
 נחלקו לשתי תיבות ואולי צ״ל ״שישבה״ נח) עיין מבוא. נט) ספרא סוף פ׳ מצורע, נדה
בא בתום שבת י״ג: ד״ה ז ח״א הלי נדה שנ״ט. ס) ־ליתא במח״וו. םא) הו ר  סז: ועיין א
 בימי. ובתום׳ כתובות ס׳׳א. ד״ה מזזלםא סב) עיין מח״וו ובהאורה גי׳'אחרת. סנ) שבתי״ד.

 0ד) נדה ס״ח• סה) נדה ס״ו.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל ז

 למשמע החפיפה בנוף הוא. דאמר רבא Op טבלה ועלתה ונמצא [ע]ל[י]די
 דבר חוצץ rp) אם םמוך לחפיפה טבלה, אינה צריכה לחוף עוד ולטבול, [ואם לא
 צריכה לחוף ולטבול. יאיכא דאמרי אם באותו יום שחפפה טבלה אינה צרובה לחוף
 ולטבול.] והלכה כאיבא ראמרי. [ו]הכי קיימא לן בכ״מ. ומדקאמר ונמצא לה הבר
 חוצץ בהדי חפיפה קח) אלמא דהפיפא בנוף הוא. דאי בראש מאי שנא
 (רחיצה) [חציצה] דנקט [נבי הראש טפי] משאר הגוף. אלא ש[מע] מ[ינה]
 דבגוף [הוא] ש[מע] מ[ינה]. ויש שטוענין באותה חפיפה ואומר[ין] דהא
 דבעיגן סמוך לחפיפה טבילה, חפיפת הראש קאמר. דומיא חפיפה שמוצאין
ל נזיר. דאמרינץ [גבי] גזיר קנו) לא יחיף ע) ראשו באדמה.  בראשו ש
 ואמר[ינץ] שחפיפה זאת בראש הוא. עא) ומתוך כך [אין] אנו מצדיכיז סמוך
 לטבילה חפיפה בגוף. אבל על שפת עב) ראש מצריביץ חפיפה [ב]ראש.
 ויש להשיב על דבריהם שהרי כמה חפיפות [מציגו] בגוף. דאמרי[נן] עג)
 מי שיש לו שם כתוב על בשרו הרי זה לא יחוף ולא יסוך [ב]שמץ.
 ואמרינן עד) האי משהא דחפיפתא, משיהא שדרכה להופפה על גרב והבורה.
 הא למדת שחפיפה בגוף הוא. ועוד יש 'תשובה אחי־ית. .שהרי בפירוש יש
 לשמוע שאותה חפיפה אינה אלא בגוף, דאמרינן התם עה) מהו שתהוף עו)
 בליל[ה] ותטבול בלילה עז) מר זוטרא שרי ורב הנינא (מםורת) [מםורא]
 אםר. אמר ליה רב ארא בר אהבה לר׳ חנינא [מםורא, לאו] הכי הוי עובדא
 באינשי ביתיה דאבא מרי ריש גלותא דאיקנטי עח) כעסה, ועייל רב נחמן
 בר יצחק לפייוםה. ואמר[ה] ליה מאי אתיית השתא תיםגי אתיית למחר.
 ואמר לה עבדי חסרת טשטקי חסרת דודי הסרת. [כלומר עבדי הסרת להסיק
 האש, דודי הסרת לחמם בהם מים] טשטקי הסרת לישב עליה[ן] בשעת •רחיצה.
 שכן דרך אותה רחיצה [שקורין] שורפינדא. ואילו לחפיפת.[ה]הראש כולי.האי
 מבעייא. אלא ודאי לחפיפת הגוה קאטר# שמע מינה: וצריכא אתתא (לבי־כם)
 [לפרכס] את עכו) שערה (ולנסר) [ולנקר] את שיניה כדי שלא ימצא בה[&
 לא עצם ולא בשר ולא קיםם כדאמרי[נן] פ), מעשה(של) [ב]שפחתו של פא)
 . בית רבי שטבלה ועלותה ונמצא לה עצם בין שיניה והצריכה ר[בי] טבילה
 י אחרת. פב) וצריכה תגלהת צפורנים כדי לינקר מן הזבל שלא [יהא](י)חוצ[ץ]

 בפגי הטבילה. והגי מילי בשינים ובצפורגים הוא דחייצי, אבל בית הסתרים
 ובית הקמטין אין צריכין [טבילה. ואף על פי כץ צריכין הדחא. כדתניא!
 פג) בית הקמטים ובית הסתרים אינם צריכין] שיבא בהם המים. ואמר

: TD) עיין האורה• םח) תום׳ נדה ם״ו ע״ב ד״ה אם וכו׳ ובמרדכי הל׳ מקואות.  סן) נדה ם״ז
 ובםמ״ג לאוין ה׳ נדה׳ תום׳ ב״ק פ״ב ד״ה ושתהא וכו׳ ובטור יו״ד קצ״ט ובב״י שם• סט) נזיר
 מ״ב. במשנה שם איתא. רק דיא יחוף באדמה. אבל בביצה ל״ה : הגי׳ .״לא יהוף ראשו באדמה,
 ע) במה״וו ובהאורה הג״י ,,שערו״. עא) עיין במח״וו ובהאורה. עב) במח״וו ובהאורה הגי

 »על שפת הים״ ופי׳ המו״ל שם דר״ל במדינות שעל שפת הים מצריכיץ חפיפה בראש• עג)
 שבת ק״ב: ובמה״וו ובהאורה חסר תיבות ״כתוב״ ויש שגרסו מי שיש לו סם על בשת• עד)
 כתובות י״י י יעד,) נדה ס״ז: עך) י ליתא במה״וו. ען) בנמרא שלפנינו מהופך הסדר.
 ועיין שם עוד איזה שינויים. עח) ליתא במח״וו ובהאורה. עט) במה״וו ובהאורה את ראשה

ספתא ומשנה פ״ח דמקואות. ועיין • פא) ליתא במח״וו ובהאורה• פב) תו ״ו  פ) נדי׳ ס
 ברא״ש וברשב״א בת״ה ובשאר הפוסקים.
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 פד). רבה בר [רב] (שילא) [עולא] נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי
 לבא בו מים בעינן כדר׳ זירא, פה) דאמר ר׳ זירא כל הראוי לבילה אין
ה • מעכבת, בו [ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבות ־ בו]. והיינו דקאמר ל י  ב
 רבא בפרק אחרון הנרד, פו) לעולם ילמד אדם בתוך י ביתו שתהא אשה
ח פיה  מדיחה קמטיה במים. פז) ו[אף] ע[ל] פ[י] שאינה צריכה לפתו
 ולהכניס מים בתוכה. דהא בית הסתרים היא, ולא בעי טבילה, אפילו.
י הציצה פםלה בה, ב [דר ב י] זירא, דבל הראוי •לבילה אין בילה מעכבתו. כ  ת
 הבי נמי.מקום הראוי לבא מים בעינן. והא ליכא למימר דכי אתמר חני
 שמעתתא >ב)[ד]חציצה במסכת נידה לטהרות אתמר׳ אבל לבעלה לא.
 פח) ליבא למימר דכי. בדמוכח ביבמות פע) בפ־ק החולץ. דתניא וכל
 דבר שחוצץ בטבילה, חוצץ בגר ובעבד,משוחרר ובנידה. והא נידה בנידה
 [לבעלה] מיירי׳ להתיר האיסור, דומיא׳ דגר ועבד משוחרר, דאי בנידה
 לטהרות [לטהר את הטומאה], צ־יכה י למימר החציצה מיפסלא לטבילה.
 'והא עיקר דחציצה גבי לטהר את האדםילטדדות כתיבא צ) (ורחץ במים
 את (כל) בשרו וגו׳) וגבי נידה לא כתובה לא הציצה ולא טבילה כלל.
 אלא כולהו טבילת (0מהתם. ילפינן לחו [ד]חציצה פסלה בהן. ועוד (אז)
 [אי] בטהרות מידיי [מאי שנא הנקט גדה טפי מטמא מת וטמא שרץ, אלא
 בודאי בנדה לבעלה מיירי] וא[ף] ע[ל] ג[ב] דאית ספרים דגרסי (במסכנת)
 [במסקנא] דההיא •שמעתתא (1)[ד]לית הילכתה ככל הני שמעתתא, כי
 איתמר צא)נמי בטהרות אבל לבעלה לא. שיבוש גמור הוא. ולא גרםינן
 ליה, ההא מייתי סייעתא ממילתי דריש לקיש. וההיא מילתא לא דמיא מידי
) [לכל] שמעתתא דאמרינן לעיל. והכי גרסינן לקמן צב) אמר ה י ל ו  (כליל כ
א דריש א דרך גדילתה. ולא גרסינן, י כי ה ל  ריש לקיש אשה לא תטבול א
. וכן הנהיגה  לקיש, ובספרו של ר׳ יצחק בר מנחם צג) הגדול לא גרים דה
ת בנות עירה. לחטוט שיניהם  אחותו מדת צד) בללט צה) משמו( ת) א
 קודם טבילה. וכן השיב רבינו צו) נ[שמתו] ע]דן]. והילך תשובתו. • צריכות
ת  נשים בעת ,טבילתן (לחצות) [להטוט]׳ שיניהם. דא[ף] ע[ל] ג[ב] דבי
א מים בעינן *צו) כרי  הסתרים אין ׳צריכין • ביאת מים. מקום הראו• לבו
א אמרו ל  זירא דבל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכו׳ והבא לומר ש
 חכמים כן אלא לענין טהרות, אבל ל[ענין] אשד, לבעלה לא. שנינו בברייתא
 בגמרא דההולץ ליבימתו, צז) כל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בגר ובעבד
ת פשיטא,  משוחרר ובנידה, והכא צח) .והאי לבעלה עסקינן, דאי לטהרו
 מ[אי] ש[נא] משאר צע) טמאות. ועוד דומיא דעבד משוחרר וגר שאין

ה ד נ : פה) ~ ר רבא ועיין נדה ס״י מ  פ״ג נדה ס״ו * פד) במח״וו נרם במו שלפנינו. ובהאורה גרם א
תא במח״וו ובהאורה. פט) ה בפ״ה דמם׳ מקואות. פח) לי נ ש . פץ) מ :  שם. פו) ינדה ס״ו
 יבמות מ״ז: צ) ויקרא ט״ו, ט״ז. ועיין מח״וו שמביא קרא ויקרא י״ד, טי. ״ורחץ את בשרו
. וגו׳״ במסגרת ולא אדע כוונת ההסגר. צא) .  במים״ ובדפוס קושטא נסגרו תיבות ״ורחץ .
 במח״וו ובהאורה : ״ההוא לטהרות. צב) נדה ס״ז. צנ) במה״וו ובתאורה לית א, ועיין במבוא.
 צד) במה־׳וו• ״בילא״ ובהאורה בלל״ט. י ועיין במבוא. צח) משמו של ר׳ יצחק בר מנחם,
 צו במח״וו וכן השיב רש״י נ״ע. *צו) נדה ס״ו: צן) יבמות מ״ז: ובמח״וו ליתא תיבות

 ״ליבמתו״. צח) במח״וו ״בנדה לבעלה״ צט) במח״וו טהרות״.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל ט

 טבילתן לשום טהרות אלא לאיסור והיתר, אבל אין להורות כן, שלא להוציא
 לעז על הראשונות. ,נעור (דהווא) [דההוא] מעשה ר,) של בית רבי בשפחתו
ה עצם בין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת. [ו]אם  שטבלה ונמצא ל
 תאמר יחיד(ה,)א[ה] הוא, ויחיד ורבים הלכה כרבים, חרא׳ המימרא היא
 וליכא דפליג עלה. ועוד דרבנן בתראי סמוכו עלה וקבעוה. דאמרינן קא)
 דרש רבא לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשד, מדיחה בית קמטיה

 וכו׳ עד מםקנא. וכולה 'ההיא שמעתתא מוכחא לענין [אשה] לבעלה.. קב).
 דאי לטהרות מאי שנא אשה. ובימי רבא לא .היו טהרות, שמיום >שפסקו
 מי חטאת כולנו טמאי מתים, ואין לנו טהרה עד• שיבא מקוה ישראל לזרוק
 עלינו מים טהורים לטהרינו. קג) שלמה בר׳ יצחק קד) נ[שמתו] ע[דן].
ל גלד וכל חבורה ונרב שלא יחוץ  ועוד צריכה אשה שתסיר [מעליה] כ
ה [עד] י שלשה ימים אינה חוצצת, (לפגי) [לפי ה של הקז כ מ  על בשרה. ו
 שעדיין המכה לחה ופתוחה, מכאן ואילך חוצצת, לפי שעלתה על המכה]
 קרטיפנא. קה) כדאמר רמי בר חמא הגי ריבדא דכוסילתא .עד (ט)[ת]לתא
 יומי לא חייצי, מיכאן ואילך חייצי(לפלוף,) [חולה] שבעין קו) שקורי[ קצירא,

ם לה אינו חוצץ, אם יבש חוצץ [דאמר מר, קז) לפלוף שבעין לה אינו.  א
קרא יבש כשמתחיל לירוק. אם פותחת עיניה  חוצץ יבש חוצץ]. ואימתי נ
 ביותר [גב] העין חוצצת למעלה. ואם עוצמת ביותר חוצצת למטה״- דאמר
 רבי יוחנן קח) פתחה עיניה ביותר אושעיצמה עיניה ביותר .לא עלתה" לה
 טבילה: כשטובלת פושטת זרועותיה לכאן ולכאן ופורשת כפיה ומרתקת
 אצבעותיה זו מזו, כדי שיבואו המים ביניהם. קנו) האמר ריש לקיש אשד,
א אורגת  לא תטבול אלא דרך גדילתה, [שכן דרכה של .אשה] כשהו
 פושטת זרועותיה לכאן ולכאן. קי) אמר רבה בר..(בר הנא) [רבהיונא] גימא
 אחת קשורה. חוצצת, שלש איי חוצצת,• שתים איני יודע. קיא)ור1בי] יוחנן
 אמר [אצו] אין לגו אלא [גימא].אחת (אין) והבי גרסינן.בברייתא קיב) ורחץ
א י יהא דבר חוצץ ביז בשרו למים. את בשרו ל  את גבל) בשרו במיכס, ש
 [את] הטפל לבשרו. ומאי ניהו שערו. שמעינן •ממסקנא דשמעתתא במסכת
 נדה קיןג). קיד) הרוב שערו קשור אחת אחת בין מקפ(י)ד[ת] בין שאימו)[ה]
 מק(0פתת] חוצץ, ולאי עלתה (לו) [לה] טבילה. וצריכאיקעו) להתיר ולחוף
 במסרק ולטבול. אי נמי מיעוט קיוז) בשרו ומקפ(0ד[ת] חוצץ. ושתים ושלש|שערות
 קשורין יחד בין מקפ0ד[ת] בין שאינ(ו)[ה] מקפ(0ד[ת] אינו חוצץ ושאר כל דבר
 הנמצא בבשרה סמוך לטבילה, אם מקפדת בו צריכה לחוף ולטבול פעם שנייה.
 ואם (עשתה כך) [אינו מקפדת] עלתה לה טבילה ומותתת ל]בעל[ה1, דתנן
 במסכת מקוואות, קח). זה הכלל כל המקפיד עליו י חוצץ..ושאינו מקפיד עליו

. קב) במח״וו ובהאורה ליתא, ונראה כמיותר. קג) היא• התימה ם ש מ  ק) נדה ס״ו: סא) ש
 רש״י על התשובה. שהובא לעיל ״וכן השיב רבינו נ״ע.״ קד) והנה מלות ״נשמתו עדך
 בחתימתו הוסיף המעתיק. ובמח״וו איתא ״שלמה בר יצחק ז״ל״. ל,ד|) נדה ם״ז. £i) עיין רש״י
 נדה ם״ז. לפלוף. קצירה• לןן) נדה ם״ז.״אמר מר עוקבא״. מה) נדה ם״ז. קט) שם שפ.
 £י) שם שם. במה״וו ״ובא״ קיא) במח״וו ״הכי אמר ריו״ח״. קיב) ויקרא י״ד׳ ט׳̂• ל.יג)
 נדה ם״ז. סיד) במח״וו ״שאם רוב״ ל,טף) במח״וו ״לחוף ולטבול״. סטן) במח״וו

 ;,שעיה.״ קין) מקואות פ״ט, מ״ז.
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 אינו חוציז: ועוה שמעינן מהתם ד(6אשד•(בזמנה) [בזמן הזה] חייבת (לטבות)
 [לטבול] בלילגי) ח׳ ואם עושה אותה בשביעי׳(אם) קיח) אינה עושה מבעוה
 יום, אלא סמוך לשקיעת החמה. כדי שלא יהא לה פנאי ביום [לשמש] אם
 בעלה קודם שתחשך. מידי דהיה אזבה ודאית בדאורייתא, שאף על פי
 שזבה טובלת בשביעי לנקייותה מבע[וד] י[ום], כדכתיב קינן) ואחר
 תטהר [אחר מעשה תטהר. ואפילו מבעוד יום] אף על פי שצריכה
ת היום ככולו. ולפיכך זבה צ ק  ז׳ נקיים כיה שיש מקצתו אמרינן מ
 יכולה לטבול מבעוד יום דבר תורה. יאבל אמרו חכמים אסור לעשות
 כן, שמא תבוא לידי הספק. שמא תיבעל לאחר טבילתה מיד ותראה .[דם]
 אחר שתבעל ותסתור כל מה שלפניה׳ ונמצא בועל נידה למפרע, ולפיכך
ת ביום. וכדאמרינן ל ב ו  י אסור לעשות כן. והוא הדין נמי' לזבה זו שאינה ט
 '׳נטי קכ) התם אמר ליה רב קכא) פפ>0[א] לרבא, מכדי כולהו לספק
 זבות [שויניהו], לטבול ביממא דשבעה, אמר ליה משום דר׳ (ישמעאל)
 [שמעון], דתניא ואחר תטהר [רבי שמעון אומר לאחר מעשה תטהר], אבל
 אמרו י חכמים אסור לעשות כן שמא תבוא לידי הספק. והיינו היכא דתטבול
 ביום השביעי, .והוא ההין נמי (הבא) היכא דטבלה קכב) בשביעי. הילכך
 לא תטבול קכג) בז׳, אלא סמוך לשקיעת החמה או בליי1 שמיני. קכד) ואפילו
 באה לטבול חוץ.לזמנה אינה טובלת ביום, כגון שאם עבר בליל שמיני
ליל תשיעי. אבל ביום שמיני לא תטבול משום  ולא טבלה, ממתנת עד י
 סרך בתה [שמא תראה בתה] שהיה טובלת ביום, ותלמ(0ד גם היא לעשות
-כן׳ [שןתאמר אמי טבלה ביום אף אגבי אטבול . ביום. והיא לא ידעה
 שמה שעשתה אמה היה בשמיני, והיא עושה.בשביעי, שאסור לעשות משום
 ספק זבה. אבל מחמת האונס שמתיירא שמא יזיקו לה [גוים] כמו במקומות
 ׳שרודפים אחריהם במקלות או באבנים, או פחדים וסכנות אחרית מיתר.
 או היכא האיכא למייהוש משום גנבי או משום ביעתותא דלילייא מותר, או
 משום צינה,־ טובלת ביום ח׳ או ביום תשיעי ׳אוי באיזו יום שתרצה משמיני
 ואילך. והכי אמרינץ במסכת נדה, קכת) .אמר קכו) .רב נהה בין בזמנה
 בין שלא בזמנה לא תטבול .אלא בלילה, קכז) משום סרך בתה. קכח)
 ורב אידי בר אבין (אמר) [אטביל] ביומא דתמניא משום קכנו) ארייותא.
 ורב אחא בר יעקב (אמר) משום גנבי. ורב יהודה (אמי) משום צינה. קל)
 ורבא (אמר) משום קלא) אבילאי. והאימא נמי איכא למיעבד הכי׳ היכא דאיכא

נה  סכמא)[תא]. והיכא הליכא סכנה לא תטבול אלא בלילה. ומכל מקום אי
 צריכת [להמתין עד] צאת הכוכבים׳ קלב) ויכולה לטבול קודם'שתחשך
 סמוך לשקיעת החמה. דלמאי ניחוש לה קלג), דילמא אתייא לידי הספק,
 [הואיל] ומחשיך ובא אין לחוש, אפילו טובלת בזי, והתם נמי (ספק) [פסק]

 מיח) במח״וו ובהאורה ״אינה טובלת״ לןיט) ויקרא ט״ו, כ״ח• מכ) נדה ס״ז.
חא ״לרבא ולאביי״. וברי״ף בגי׳ שלפנינו• ליכב)  מכא) גנמח״וו ״פפא.״ בגמרא שלפנינו אי
 במה״וו ״בשמיני" לבג) במח״וו ובתאורה ליתא• מכד) במח״ווי״אם באתי׳ מכד) נירי
: ״אתקין רב ם • הכו) במח״וו ״רבא״. מכן) עיין פירש״י נדה שם. מכח) בגמרא ש "ז  ם

 אידי בגרש למטבל ביומא דתמניא״. ובגמרא שלפנינו ליתא ״בר אבין״ ועיין סדר הדורות
• הלב) ם  וביוחםין. מכט) פי׳ אריות. מל) בגמרא שלפנינו ״רבא״. לןלא) עיין רש׳י ש

 בהאורה ליתא. ללג) במח״וו ובהאורה הגי׳ משונה.
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 תלמודא: (והילכך) [והלבתא] קלל) אשד, חופפת ביום וטובל[ת] בלילה,
 אבל בליל(0 טבילתה לא תחוף, דמתוך (שמטהרת) [שממהרת] *קלד)
 לטבילתה, •לא חייפא שפיר. ואי לאו משום [האי] .חששא מוטב •שיזתחוף
 בליל טבילתה. הא היכא דאיפשר לחוף ביום חופפת ביום, כגון דאירע
 ימי טבילה באמצע ימי החול/ משום דהכי שפיר טפי, דאי חפפה בליל
 טבילתה אימור לא חייפא שפיר. והיכי דלא אפשר לחוה ביום, כגוי
 שאירעה טבילתה במוצאי שבת׳ קלה) [חופפת בערב שבת ולא תטבול
] עד שתחזור ותהוף עוד את ראשה. ואם חלו ב׳ ימים טובים ת ב  במוצאי ש
 אחר השבת ואירע טבילתה בליל ב׳ של י[ום] ט[וב]. דהשתא איגד, יכולה
 לחוף בליל(ה) [טבילתה] ולא ביום שלפגי טבילתה חופפת מ[ב]ערב.שבת.
 המוטב שתקדים חפיפתה קודם טבילה יום או יומים יותר משתאחר לשמש
 (את ביאתה) [עם בעלה] לילה אחד, ותבטל מפריה ורביד,:.קלו) והאידנא
ן על הזוחלין. ומטבילין בכל הנהרות בין טפי ו רמנ  ל# חיישינן שמא י
 ביומי ניםן בין ביומי תשרי דמילתא דלא (שחיכא) [שכיחא] היא. ולא
 סבירא לן קלז) לא בשמואל ולא באבוד,: מתקנת ר׳ זירא [ואילך] מהמרינן
 עלן, .ומחזקינן כל היולדות בין המפילות בין היולדות ולד קיימא, כיולדת
 בזב. דילמא ראתה דם משהו בשופי קודם הלידה ובו נעשית זבה בר׳
 זירא׳ (.והיכחא) [והלכך] אין• האשד, טהורה לבעלה, אפי׳ בדמי לידתה
 עד שתפסוק ז׳ נקיים, חוששין שמא יולדה בזוב. והיא טועה בכד. לפיכך
 •האשד, בזמן הזה (תשב) [לאחר שעברו עליה] ז׳ ימי.טומאה לזכר, ושבועיים
 ימי טומאה לנקיבה, אם פסקה סופרת ז׳ ימים נקיים בבדיקה בלא ראות
 דם וטובלת ומשמשת, ואחר שטבלה יושבת בדם טוהר. שבל הדמים שהיא.
 רואה טהורים .ומותרת לבעלה עד מלאת מ׳.יום לזכר .קלח) ופ׳ לנקיבה
 ואח על פי שרואה דם קראו הכתוב דם טוהר. ואפי׳ [ראתה] כל 'ל׳ ונ׳
 לזכר, ואפילו כל ששים וששה לנקבה רצופין דם טוהר הוא לה. ואפילו
 בדיקה אינה צריכה אלא תשמש קלע) והולכת ואינה צריכה לפרוש מן
 בעלה ומשמשת ביום ראייתה בלא שום טבילה. קמ) ויש מבני אדם
 הפרושים שאיגן גוהגיץ כן, ולא משום איסור אלא הפרשה עושיץ לעצמן.
 ומגהגם אינו נראה לכמה בגי אדם. האין לחוש שמא תטעה. קמא) והירושלמי

) נדה ם״ה. ירושלמי מגילה פ״ד ה״א. ובשאלתות פ׳ אחרי. *ללד0 במה״וי. ד ל  ל
 ״שמהומה לביתדה ממחרת טבילתה״. סלד,) המו״ל דפוס ווארשא הצע סימן כוכב כי בלתי
 מובן, ותקנתי עפ״י המח״וו והאורה. ללך) שבת ם״ה: לדץ) בהאורה ״לא כרב ולא
 כשמואל״. לולד() בהאורדז נלקה כאן בחסר עד תיבות ״ששים וששה״ שכתב לקמן.
א שום טבילה״״ סס) ל ) במח״וו ליתא כן, אלא נרם ״תשמש ביום ראייתה נמי ב & ל  ל
א מכאן עד תיבת ויולדות נקבה וכו׳ ועיין בספר המנהיג •ידן יולדות. ת י  במחו״ו ובהאורה ל
) לא נמצא •בירושלמי שלפנינו. והמעיין בירושלמי פ״ט דפםהים ה״ד יראה דרשה.אחרת א מ  ל
ק זה. ומצאתי בבדיתא דמםכת נדה פ״נ ה״נ(פפדא״מ תרץ.) שהביא דרשה זו. והנה בפסיקתא  בפסו
 זוטרתא פ׳ תזריע איתא בזה הלשון: ״והשוטים אשר באו וחדשו דתות מקרוב באו לא שערום אבותינו
ם א  יכרונם לברכה וטעו לאמור בכל קדש לא תנע זה בעלה א״כ מה הפרש בין דם טוהר ילדם טומאה ו
ב ואיש כי יקדיש את ביתו וכי אסורה היא לכנס-לתוכו אם הקדיש אדם את י ב א ה  בכל קדש לא תנע ו
 ביתו לא תכנם לתוכה בדמי טהרה ובו׳״. ועיין ברמב״ם פי״א מה׳א״ב הט״ושקרא תגר על זה. וכן
 ברמב״ן על התורה. ועי̂י שו״ת. בנימין זאב הלכות נדה סימן קמ״ד בשם תורת הבית ושערי



ב ספר הפרדס לרש״י ז״ל  י

0 שנאמר מ  אומר קמב) בכל קודש לא תנע, זה *קמב) (אשה) [אישה] ק
 קדש ישראל: *קמד) [ו]יולדות נקיבה אם לא ראתה בתוך שבועיים ללידתה,
 אלא פסקה בנתיים (שומרת) [סופרת] שבעה נקיים בתוך השבועיים עצמן
 ועולין לה. אף על פ־ שהיא אסורה בתשמיש בתוך השבועיים, (בימי
 ספירתה) [מיהו לימי ספירתה עולין לה.] שכך שנו הבמים, ימי לידתה
 שאינה רואה בהן עולין לה לימי ספירת זיבתה וטובלת לאחי שבועיים
 ותשמש. אבל בתיך שבועיים מכל מקום אינה יכולה לשמש אפי׳ ספרה
 בהן ז׳ נקיים. דהא כתיב קמל) וטמאה שבועיים כנדתה [אבל] אם לא
 (ראתה) [פסקה שבעה נקיים] אחר לידתה לעולם היא אסורה עד שתפסוק
 שבעה נקים ותטבול. דבעינן נסתם הטמא [ו]נפתח הטהור. ובן נמי אם
 פסקה מן הדם ב׳ או ג׳ ימים מסוף שבעת ימי טומאה לזכר או מסוף י״ד
 של נקבה, מוספת עליהם שאר הימים של נקיים י ממי טהרתה והיא מותרת
 לבעלה שאר הימים. שלאח.־־ הז׳ שמנתה והשלימה. וכן הלכה דהא רבא
 סבירא ליה כההיא מתנית[א] דקתגי, ימי לידתה שאינה רואה בהן עולין
 לה לספירת זיבה. כדאמ^ בבנות כותים קמה). ופשק־ינן ״קמה) בשאילתות
 דרב אחא הלכה ב״בא, משום דבכל דוכתא אבי ורבא הלכה כרבא חוץ
 מיע״ל קג״ם *קמו) שהלכה כאביי. וביום מלאת מ׳ לזכר ופ׳ לנקיבה
 [לערב] צי־יכה לפרוש מן בעלה ואסורה לשמש כל אותו הלילה. [ואפילו
 אינה רואה]. שכך שנינו קמו) היושבת על דם טוהר אסור[ה] לשמש. וכמה,
 אמר רבא עונה. .מאי טעמא הואיל והוחזק מעיין פתוח. בלומר מפני
 שהורגלה עה עתה לשמש עם ראייתה חשו חכמים שמא תראה גם הלילה
 ולא ,תרגיש לפ־וש, בשם שלא הרגישה עד עכשיו. 'והלילה דם ראייתה דם
 טמא.היא: קמז) תגא ר[בי] הייא כשם שהשאור יפה לעיסה כך דמים יפין
 לאשר, תגא משום ר[בי מאיר] כל אשה שדמיה מרובין בגיה מרובין.
 קמת) ־תניא היה ר[בי] מאיר אומר, מפגי מה אמרה תורה גדה [ל]ז׳ -מפני
 שרגיל בה קץ צה, אמרה תורה גטחא) [תהא] טמאה ז׳ כהי שתהא חביבה

 עליו [ביום] טבילתה כיום כניסתה לחופה. קמע). ״

 *קמנו) בששחת התן (ג)[נ]עלה קכ) אמי רבא תבעוה להנשא
 ונתפייסה, קנא) [פירש] נתרצית, צריכה שתשב ז׳ נקיים, קכב) קודם

 דורא בהגהות ובהלכות נדה שבסוף מחזור מנהג רומי דפוסי בולוניא ומנטובה. וברבינו ירוחם
 בםפרו תולדות אדם והוד, גת.יב כ״ו חלק נ׳. ואפשר דכווגת הפרדס במה שכתב ״והירושלמי
ם דרו בירושלים וכיגו אותם בשם ״ירושלמי״. והקראים ד  אומר״ על הקראים אשר מימי ק
 חושבים את היולדות כל המ׳ או הפ׳ ימים לגדה גמורה. וכן יראה .הלשון שכתב ״והירושלמי
׳ יי. *ממב) צ״ל ״אישה״ פי׳ ״ יריק• לימ0 ייקרא ב א ת י  אומר״ ולא כתב ״ובירושלמי א
' ג׳• *המך) מובא ' ב • ODD ירמי ל " נ ב ה ו  בעלה. וכן היא בברייתא דמס׳ נדה ובילקח ט
א י"ב יי׳. ממד) נדה ל״ז. ועיין ר ק י  בשם רש״י בספר ארהות חיים הל׳ נדי׳. למל* ו
 תום׳ שם ד״ה אביי יכו׳. *ממל,) שאילתות פ׳ תזריע סימן פ״ו. ועיין בה״ג ה׳ יולדות סימן
 •מ״ב וברי״ף הל׳ נדה פ׳ ב׳ דשבועות. סמן) ור״ת חולק על כל הראשונים ופסק כאביי וימיי
 לידה היינו למד דיע״ל קנ״ם דהלכתה כאביי ולהחולקים עליו הוא לחי העומד מאליו.
; ל£ט) כאן סיים המח״וו: אלו א ״  ממן) פסחים קי״ג: למן) נדה ם״ר י למח) נדי־ ל
 דברי הרב הצרפתי וכו׳. *למפ&) מובא בהאורה ;•ח״ש סימן ב׳ ובמחזור ויטרי בסימן תם״ו
 ותקנתי בפנים על &יהם....לנ) נדה ס״וי. יבמות ל״ז• לנא) תקנתי עפ״י מחי׳וו ובהאירה

0 במח״וו ,,פי׳ קודם החופה.״ נ ׳ ,׳שאמרה נתרצתי״. ל י  הנ
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 [ה]הופה. שמא מהמת [תאות] הימור ראתה דם, שדרך אשה לחמוד קודם
 [חופה] ימים או עשור,• ולכולהו אין'אנו חוששץ אם ראתה דם אם לאו
 שהרי תטבול קודם בעילת מצוד,. אבל לשבעת הימים הסמוכים לבעילת
 מצוה, דהיינו ליל א׳ דחופה אנו חוששין, שמא אם תראה בהם דם, לא
 מהנייא ליהטבילה, דקודם בעילת,)(?׳) [מצוה] שהיי צריבה לספור ז׳ נקיים
 והילכך לובשת בגדים לבנים בל ד ימים דקודם [ד.]חופה, ופורש[ת] סדין
 לבן במטתה, ובודקת את עצמה :לעם [אחת] או פעמיים ביום. ואם לא
 [ראתה בהם דם טובלות בליל קודם ליל בעילת מצוה. שמא ראתה דם
 שנה או שנתיים בימי 'בתוליה ולא טבלה ומטהרת עכשיו בטבילה זו.
 ואם לא] שמרה ז׳ [ימים] נקיים [קודם לכן׳ לא תבעל בלילה הראשון
 עד שתשמור שבעה נקיים] מליל א׳ ואילך, שמא ביום שלפני החופה
 ראת[ה] דם מהמת הימוד, קכג) ודם חימוד טמא היא. *קכג) רבינא איעםק
 ליה לבריד בי רב חביבא. רבינא תבע את בתו של רב חביבא לבנו
 ונתפייסה, אמר להו רבינא לקרוב• האשד, ליו[ם] פל[וני] לכתוב כתובה.
 כי מטא ההיא יומא שקבעו לכתוב [ה]כתובה. אמר[ו] ליה [ל]רבינא לנטר
י עד ארבעה אהריני, עד יום ד׳ בשבת אחר מיום ד׳ זה עד ז׳ ימים.  מ

 וההיא יום ד׳ לכתוב הכתיבה כדי[ן] הבתילות הנישאות ליום [ה]ד. אמר.
 [ליה] יבינא לרב הביבא מאי טעמא נמתין עד ז׳ ימים. אמי ליה רב
 הביבא [לרבינא] לא סבר ליה רב׳ בתמיה, להא דאמר רבא תבעוה
 להינשא ונתפייסה צריכה קכד) להמתין ז׳ נקיים. אמר ליה אימור דאמר׳
 רבא בגדולה, דשכיחא בה דמים, בקטנה מי אמר, אמר ליה, בפירוש
 אמר רבא לא שנא גדולה ולא שנא קטנד. גדולה מ[אי] ט[עמא] . משום
 דמחמדא, קטנה נמי מהמרה. פירוש, שכן דרכה שיל אשד, שרואה דם
 מחמת חימוד. [בשעה שמתרצ־ת ואומרת רצוני ליכנם לחופה לאותו זמן,
 וכד מטיא לאותו זמן או בין כך רואה מהמת הימור] לפיכך צריכה שתשב
 ז׳ נקיים.. קודם יום זה. ושמא אתמול ראת[ה] ולא מהגייא לה טבילה
 . דהשתא להבעל לאורתא. או שמא למן דיום (אשר) [ש]נתעםק באשד,
 וקיימו דבריהם לא היה ד ימים עד אותו יום ד׳ ־שקבעו [זמן לכתוב הכתובה

 לא יכלה לשמור שבעה נקיים, הלכך לינטר מר] עד ארבעה אחריני..
 ותתן [על] דעתה, ותשב ז׳ נקיים ותבעל [ב]ליל א׳ דחופה, במשפט
 הבתולות ליכנס בליל א׳ [לחופתם]. איעכב רבינא ז׳ יומי בתר ההוא יומא
ה טבילה המורה במים חיים כ י ר צ  שהתחיל[ה] לשבת ז׳ נקיים: קנה) ו
ה בועל בעילת מצוה ופורש בין הגיע זמנה כ ל  >ו<קודם כניסתה לחופה: ה
 לראות בין שלא הגיע זמנה לראות, בין בוגרת בין שאינה בוגרת בין
 ראת[ה] בין שלא ראת[ה] [ו]פורש׳ לא להרחיק ממנה. באשה נדה, אלא
^ דאינה טמאה ] ת ו ם ב  (משתמש) [פורש מתשמיש], הוא בכםיתו והיא ב
 אלא מדרבנן. שהרי דם בתולי[ם] טהור, ומשום כבוד התן לא רצו להחמיר
 ולהרחיק יותר. ומשמרת ז׳ נקיים בזבה גמורה. וא[ף] ע[ל] [פי] שלא [ראתה]
 דם, אלא בשעת בעילה ראת[ה] דם בתולים, דהא[י] דם בתולים כדם

 לנג) ליתא במהיץו ובהאורה מכאן עד תיבת ״היא". *הנג) נדה שם. לנד) ובמח״וו
 ובתאורה ״שתשב״. לנד,) עיין שערי תשובה סימן קס״ד׳ קס׳׳ח,• ק״ע, קע״ח. רש״י שבת ס״ה
 ע״ב ובתוש׳ יגים ד״ה שמא וני׳. רש״י סנהדרין פ׳יז ע״א ד״ה הלבות אהד עשר ובמס׳ בכורות
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 נהות חשבינן ליה. משום דאי אפשר (לדם) [למכה] בלא ציחצוחי זיבה.
 ואמרינז התם קנו) בשמועה זו׳ בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו
ר לבעול ת ו  רואות דם טיפה כחרדל יושבות עליו שבער, נקיים: קכז) מ
 בעילת מצוה אפילו לכתחילה בשבת לפי שאין מתבוין להוציא דם אלא
 לבעילה, ואף על פי שמוציא דם מותר׳ כדשמואל, דאמר שמואל פירצה
 דחוקה מותר לכנום בה בשבת אף על פי שמשיר [בה] צרורות, דהואיל
 ולא נתכוון להפיל אותן צרורות אלא ליבנם בפירצה פטור. ואמרינן דם
 מפקד פקיד כמו פקהוז, כנום ועומד ואינו נבלע בכותלי הרחם להיות
 יציאתו על ידי הבורה, [אלא] שהפתח נעול לפניו, [ופותחיז לו] ויוצא.
 ואינו מתכוין לעשות בניין, אלא להנאת עצמו הוא מתכוין ופיתח[א] ממילא
-הוי. וקימא לן הלכה כר׳ יהוהה דאמר מקלקל [בחבורה] פטור, והאי מקלקל
 הוא אצל הפתח! שהבתולה השובה היא מן הבעולה. וקיימא לץ נמי
 ׳הלכה כרבי שמעון׳ דאמר דבר שאינו מתכוין מותר. והאי להנאת עצמו
ל בעילת מצוד, עד שיוציא דם בתולים כל שהוא, ואם בעל ע ו  קא מכווין: ב
 ולא מצא דם ואחר כך בעל ומצא, אפילו למאן דאמר טהור[ה] פירש
 ה,ימינ(ו)[ה] מיד. דהא השתא בזמן הזה קבעינן הילבתןה] בועל בעילת מצוד,
 ופורש. [ו]א[ף] ע[ל] ג[ב] דטהורה [הוא] דדם בתולים דם טהור קנח).
 קננו) אלא שחכמים גזמ והחמירו עליו, לפי שאי אפשר בלא דם טמא
 עמו. ואפילו אפשר, קק) מוםר ה׳ בני אל תמאם, משפ[ט] היא לך. ודם
ן פטור מקרית שמע ת  נדות כרת, ואל תסרב אל פתח ביתה: קקא) ח
 בלילה׳ הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה. פי׳ משום דטריד
 (מ)[ב]מחשבת בעילת מצוד״ אבל [אם] בעל חייב. קקב) והכונס את האלמנה
 הייב. ואת הבתולה פטור. קקג) וקרית שמע שאמת זהו קרית שמע שעל
 מיטתו, אבל בקריית ישמע של שחרית וערבית חייב. קקד) כך הורה רבי

בה ונדה.  וכך נהנו העם. נשלם סדר ז

 קקה) עניץ יולדת. זאת תורת היולדת לזבד או לנקיבה. בזמן
 הזה כך ישראל נוהגים כר׳ זירא. ק op דאמר ר׳ זירא בנות ישראל הן
 החמירו על עצמן שאפילו רואות דם טיפה כחרדל יושבות ז׳ נקיים.
 לפיכך היולדת זכר בזמן הזה, סופרת שבעה, כהכתיב קקז) וטמאה שבעת
 ימים. קסח) שבעת ימים לכתחיל[ה,]. ואחר כך תספור ז׳ ימי נקיים׳
 קקע) לפי שכל הנשים בזמן הזה יולדות בזוביהן. לפיכך צריכ[ה] ז׳ נקיים
 כשפוםקת מן הדם. קננ) ואחר ז׳ נקיים יכל דם שרואה עד שישלימו
 מ׳ יום משעת לידה דם טוהר הוא. ומפרשת עונה מעת לעת וטובלת

• מנח) אחר המילה הזאת ׳  נ״ה ע״ב. ועיין בבה״ג הלי' נדה. מנן0 נדה ם״י• סנז< כתובות ז
 הציג המו״ל דפוס ווארשא סי׳ כוכב להורות כי בלתי מובן לו. ולא אדע כוונתי. מנט<
 ליתא במחו״ו ובהאורה מכאן עד תיבת ״פתח ביתי•״• סס< משלי נ׳ י״א• ססא) ברכות ט״ז.
 QDD שם שם• JDD) ליתא במפרשי הראשונים פירוש זיי• הסד) מכאן ואילך ליתא במחו״ו
 ובהאורה• מסד,) דברי המחבר מובאים בספר והזהיר למר חפץ אלוף ז״ל בפ׳ תזריע. (ווארשא
 1880), ואף שלעיל הובא מדינים אלו, חזר וסדר ענץ יולדות מחמת שהעתיק משש. והובא
״י• מסל) ויקרא י״ב. ססןק) ליתא בוהזהיר  במעשה הגאונים סימן י״ט (צד 72•) הסן) נדיי פ
ט בוהזהיר, ״נקים כל דם״. סע) יש לתקן בספר ם • ס ק ק ק ל  ובמעה״ג ג׳ תיבות האלי׳ י
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 ומשמשת עם בעלה. ואס לא טבלה מגעה טהור לבעלה. ואפילו לא היו
 לה ד גקיים. ואם לא פסקה מן הדם משעת לידה עד י׳ ימים או עד י״א
 ימים, או פהות או יותר, סופרת ז׳ נקיים, ואחר כך טובלת ומשמשת עם
 בעלה. ואחר ז׳ ימים כל דם שרוא[ה] עד מ׳ יום לזכי־ דם טוהר הוא,
 ותפריש עוגה מעת לעת וטובלת ומשמשת. ואש עברו מ׳ יום כולם ולא
 פסקו מן הדם סופרת שבעה נקיים. קננא) ואין לה ימי טהרתה לימי ליהתה :
 וכן היולדות נקיבה, סופית י״ה כרכתיב קנבכ) וטמאה שבועיים. ואם גפסקה
 מן הדמים באלו י״ד ימים, סופית ז׳ גקיים, אחר אלו י״ד שבל הנשים
 בזמן הזה יולדות בזוביהן. ואחי ד ־נקיים כל דם ש־ואה ער שימלאו פ׳
 יום מעת ליהה, דם טוהי הוא, ומפרשת עונה מעת לעת׳ קנבג) ומשמשת
 עם בעלה. ואם לא טבלה מגעה טהור לבעלה. ואפילו לא היו לה ז׳ נקיים.
 קעד) ואמרי׳ לא פסקה בית י יום מעת לירה מן הדם עד כ׳ יום או כ״ב,
 או פחות או יותר, יושבת בד:דה עה שתפשיק ומינה ז׳ נקיים וטובלת.
 קננה) ובל דם שרואה אחר שבעה נקיים עד שישלימו פ׳ .ימים מלידתה
 דם טוהר הוא. ואש עברו השמונים יום בלא ז׳ נקיים, ולא פכוקה מן הדם
פית ז׳ נרףש ומשמשת,, ואין לה ימי טהרה׳ שהרי  כשתפסוק מן הדם סו
 נבלעו ימי טהרתה בימי לידתה: רז׳ נקיים אלו צרובץ שיהיו רצופין, ולא
 יהיו מפוזרין קצו): קנמ) ט׳ פסוקיו יש במזמור׳ קנבת) יענך ה׳ ביום צרה.
ת בהן. ובשעת לידה אומר: מי שענה  בגגד ט׳ חדשים שהאשה מתעבי

 לכל חייתא הוא יענה אותך. נשלם עניין יולדת.

ך אמר מר רב יהודאי גאוו זכר אדונינו לברכה על שלמה  קנבע) כ
 ריש גלותא, בשביל החיה שקיטע הלכה, תשב ז׳ לזכר בנהה, ואחר כך
ב ז׳ גקיים. ואמר ש  תשב ז׳ נקיים. וכן לנקיבה תשב י״ד כנדה ואתר כך ת
 קפ) רבא זכר אדונינו .לברכה, לא, כי.אלא יולדות כנדה עה שיפסוק הדם
 ממנה ואחר תספיר ז׳ נקיים. וכן אמר ריש כלה וריש מתיבתא. קפא):
ם הנה ברכת לבנה בלילי מוצאי שבתות כשתהיה נקי בלבוש ל ו ע  קפב) ל
 וטוב לך שכד עושין במתיבתא, דכן כתב רחמנא באורייתא קדושים תהיו

 והזהיר עפ״י מה כאן. לעא) בוהזהיר ובמעה״ג. ״ואין לה ימי טהרה שכבר נבלעו ימי טהרתה
0 בוהזהיר ובמעה״ג ״וטיבלת ומשמשת״. yp!-) אולי ע  בימי לידתה״. קעב) ויקרד י״ב׳ ק
 צ״ל כמו שכתב בוהזהיר ובמעה״ג ״ואם לא פסקה, דם י״ד יום יושבת בדמיה וכר״. ובמעה״נ

ם משעת לידתה מן הדם וכר. ו  ״ואם לא פסקה בי״ד י
 לעך) בוהזהיר חסר זה ויש לתקן שם עפי״מ כאן. מען) בוהזהיר סיים ״שאם עברו
 עלייה שבעה נקיים ובשביעי ראתה דם אפילו טיפה כהרדל נסתרו השבעה כולן וצריכה ז״נ
 מראש, עד שיהיו שבעה נקיים מדם״. קען) שרט. מזמור כ׳. והכתוב ״למנצח מזמור לדוד״
 לא חשוב שאינו מענין גוף המאמר. ומובא באבודרהם סדר תפלת השחר ועיין שם בבאורנו.
 קעדן) תדזלים כ׳. קעט<. עיין אגרת רב שרירא גאון שכתב, גם אותו (מר רב יהודא.)
• כ!פ< צ״ל .וביני׳• קפא) פלוגתתם היא, דדעת שלמה ם ת ה ו ל ה נ י מ א י י ש נ ה ה מ ל ח ש ק  ל
 ריש גלותא בענין החיה דקודם תשב ימי טומאה ז׳ ימים ואח״כ ז׳ נקיים וכמו כן ביולדות
 נקבה לאחרץ״ד ימי טומאה יושבת ז׳ נקיים. וע״ז חולק ר׳ יהודאי גאון ואמר דגם אם בתוך
 ז׳ ימי טומאה היו, ימי נקיים עולי לספיר ת זיבתה. ועיין נדה ל״ז בתום׳ ד״ה אביי. כ!פב<
ה לכאן? וכן כל המאמר אח״ז אין לו פירוש נ ב ל  דברים האלו סתומים מה ענין ברכת ה
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ב רחמנא בדוכתא אחריתי, והייתם לי קדושים. אמר רבה בר בר חנה אמר ת כ  ו
 רבי יהודה עוונות שליש נדמו והסתלקו כל חמדתינו. אמר רב אםי בשביל
 החיה ול׳ יום ושלשת ימים ונו׳. וחזי ושאיל לעצמך שאין לנו קודשי המקדש אלא
ל המים לל׳ ושלשה ימים לזכר כ ו : ו נ י ת פ  הגיון פינו. שנאמר׳ ונשלמה פרים ש
 וששים וששה לנקיבה הם טהורים כדם הבתולים, שקעה ל׳ ושלשה ימים וששים
 וששה ימים וראתה ידם אפילו בחרהל, היא יושבת ז׳ נקיים. והיושבת על דם
 טוהר אסורה לשמש. וכמה׳ קפג) אמר רבא עוגה, והלכתא כרבא. כגון אשה
 שילדה זכר וישבה ימי טהרה פורשת יום אחד. אחר מ׳ לזכר ופ׳ לנקיבה
 אסורה לשמש עונה אחת׳ או יום או לילה, ביום מ׳ ואחד לזכר ושמגים
 ואחד לנקיבה ואחר כך תשמש. ולענין טבילה אם חפפה וטבלה אחד
 לידתה צריכה שתחוףו ותטבול. והא דאמרינן קפד) יולדות לשבעה יולדות
 למקוטעין, הבין פירושו, אתתא דגהגו למילד לשבעה ירחי היא יולדת
 למקוטעין ולא שלמאי כולי שבעה, אלא בדעיילא לירח שביעי יום או תרי
 או פלגו דירחא היא ילדה ולא שלמא כל ז׳. מגא לן מהגה. שגאמר׳ קפה)
 ויהי ל(ד0[ת]קופת הימים. מיעוט ימים שנים. ושתי תקופות הוויין שיתא ירחי.
לא שלמא שבעה ירחי. אבל יולדת לתשעה  ותרין יומין וילדה למקוטעין ו
 אינה יולדות למקוטעין. אלא עד דמליא ט׳ ירחי. עד ישלמא ועיילא לה
 לירחא עשיראה לא ילדה, שנאמר קפו) ויתן י״י לה הריון ותלד בן. הריון
 בגימטריא הוו מאתן ושבעין וחד יומא, דהוו להו ט׳ ירחי• וחד יומא. קפז)
 אמר שמואל אין האשה יולדת אלא או למאתים ושבעים ושנים, או למאתים
-ושבעים ושלשה או קפח) למאתים ושבעים וארבעה. קפע) כל שהיא בהרבה
 או^באדבה. ק5) בהמה •גסה טמאה לשנים עשר חדש, הפותחת אינה פותחת
 מימות הלבנה, והמוספת אינה.מוספת מימות החמה. קצא) לעולם אין האשה
 •.מתעבית משגי בגי אדם כאחת׳ פליגא על רבגן דאגדתא, דאמרי׳ קצב<
 ויצא איש הביגים ממערכת פלשתים ממאה ערלות פלשתים, שהועדו בה
 מאה ערלות פלשתים. אמר ר׳ קצג) מטיא לא .קשיא עד שלא גםרח הזרע
 האשד, מתעברת משגי גגי אדם כאחת׳ משגםרח הזרע אין האשד, מתעברת

 משגי בגי אהם כאחת.

 נשלמו ענייני נדה.

ל בידיו להעביר את כל המאמר מכאן עד ״ונשלמה פרים כ  והמו״ל בפרדס בדפוס ווארשא ש
• קפה H £ p ה ״  שפתינו״, מפני שלא ידעה מה ענין לבנה לנדה. £5cj נדה ס״נ.' נדה ל
• קפד!) בגמרא הבבלית ליתא רע״ד ח ע״א ׳ . קפן) נדה ל'  שמואל״א'׳ א'• c!Sp רות ד
 אבל איתא כן בירושלמי יבמות פ׳ החולק הלכה י״א ועיי״ש בהמפרשים. קפט) מו״ל דפו&
 ,ןארשוי הציג כאן כוכב קטן לאמור שבלתי מובן לו. ועיין ב״ר פרשה כ׳ סימן ו׳ ״ר׳ אבא
 בר כהנא בשם ר׳ שמואל אומר כל שהוא הרבה ארבה, כל שהוא במאתים ושנים עשר יום
 הי״. עיין במפרשים שם ולזה כוון כאן הפרדס. וצ״ל כמו״ש שם. ועיין עוד בירושלמי יבמות
ק החולץ הלכי׳ אי• קצב) שמואל י  הנ״ל. קצ) ב״ר פ׳ כ׳ שם. קצא) ירושלמי יבמות פ

 א׳ י״ז. לןצג,) בירושלמי שס גרס ״רבי מתנייה״.
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 א) הלכות ציצית*
ר ר׳ שמעון כל המקיים מצות .ציצית ג) .[מעלה עליו הכתוב] מ  ב) א
 כאלו מקיים כל המצות: שנאמר ד):וראיתם אותו וזכרתם ,את כל מצות ה׳.
 ה) רבי חנינא בן אנטיגנס אומר כל המקיים מצות ציצית זוכה למה שכתוב ו)
 (ביום ההוא) [בימים ההמה אשר] •יחזיקו עשרה אנשים ..מכל [לשונות] הגוים
 [והחזיקו] בכנה איש יהודי. ואמרינן ז) כלי המבטל מצות ציצית מכנה בגדו
 עליו הוא אומר ח) לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה: וכיצד הוא
 עושה. מביא צמר לבן נקי ע) וטווהו לשם ציצית. *ע)וכופל אותו לשנים ושוזרו
 גם כן לשם ציצית. לפי שהחוט של ציצית צריך לשוזרו, הכתיב 0 פתיל, ולהלן
א) צמיד פתיל. מה להלן חיבור אף כאן חיבור, י שמחבר שני חוטין  הוא אומר י
 כאחד ושוזרןיחד. ומתרגם ירושלמי פתיל תכלת, שזיר תיכלא. ועוד תניא יב)
 פתיל תכלת, אין לי אלא תכלת שזור וטור, לבן מניין, הרי אתה דן, הואיל
) [ולבן], מה תבלת טווי ושזור אף לבן טווי ושזור. והיכן ג  ואמרה תורה תכלתי
 מצינו ללבן יד) מעתה׳ הרינו דן, עו) הואיל ונאמרו בגרים׳׳בתורה סתם *עז)
ך הכתוב אצל נגעים צמר ופשתים. דכתי[ב] עז) בבגד  על כנפי בגדיהם ופרט ל
 צמר או בבגד פשתים. מה להלן צמר ופשתים [סתם] אף.כאן צמר ופשתים

ב עד קצ״א ע״א הובא הלכות ציצית של רבינ- ״ ע ט ״ פ  א) בשבלי הלקט השלם מדף ק
 שלמה זצ״ל וםדורו של ציצית. ובסוף םיים, םליקו הלכות ציצית של רש״י ז״ל. והוא הכתוב
 לפנינו בספר הפרדס. ועל פיו עשיתי כל התיקונים בפרדס. ועיין גם מה״וו םימן תק״ט תק״י
 שהובא בשם רש״י באופן אחר. ועיין בהאורה סימן מ״ו ובסדור ,רש״י סימן תנ״ד. ובתמים רעים
 לראב״ד סימן ל״ט.• ונראה .כי היה נוסחאות שונות ׳מהלכות ציצית אשר כתבו בשם רש״י ז״ל
ת ש ש . ב  Q עיין םפרי פ׳ שלח. ובברייתא מנחות מ״נ ע״ב. והנה במנחות מ״ד ע״א אמר ר
 כל שאין לו ציצית בבנה עובר בה׳ עשה.: ואיהו לא דריש וראיתם אותו ובו׳ ששקולה מצוד.
 יזו כנגד כל המצות כולן. ועל כן לא העתיקו רש״י דרשת דרב ששת דכיון דדורש ששקולה
 כנגד כל המצות אצ״ל שיפסיד ה׳ עשה, הלא מפסיד •כל המצות. וכן הרמב״ם לא הביא מאמר
 דר״ש כיון דהביא דרשה דוראיתם וכו׳ ועיין באומר ושכחה לר״י פיק ובתשובה בנץ ציון סימן
 ז׳ ובמגן נבורים רם״ו. 0 הוספתי עפ״י הספרי והמח״וו. ד) במדבר ט״ו, ל״ט. ך,) ספרי פ׳ שלח
 ושבת ל״ב ע״ב. ן) זכריה ח׳־ כ״נ. ותקנתי כמו״ש בקרא. ן) םפרי ושבת שם. ל) איוב ל»ח.
 .י״נ. ט) מנחות מ״ב ע״ב, םןכה ט׳ ע׳׳א, ועיין בארצות החיים סימן י״א.בהמאיר לארץ אות א
 שהביא מכת״י לר׳ ישעיה הזקן מ״ש בשם רש״י הלכות ציצית וראיי׳ לדבריו מסוכה דשביק

 טעמא דרב׳ והוא קדחי לזה. ועיין בשו״ת ברכת אברהם לבנו של הרמב״ם ז״ל סימן מ׳.
 *ft) עיין ערוך ערך שע וכ״כ באבודרהם דלא כהפוםקים שאמרו שיהיה החוט כפול מח׳ חוטין,
ת שלה. ש ר  עיין בחיי׳ סוף שלח: י) במדבר ט״ו, ל ׳ח. יא) במדבר י״ט, ט״ו. יב) ספרי פ
 ועיין סמ״נ עשין כ״ו לאווין רפ״נ, ובהנ״מ פ״א מהל׳ ציצית ה״י ובעל העטור כולם הביאו לשון
 הספרי. ועיין עוד תום׳ נדה ם״א יבמות.ד׳ ע״ב ד״ה ואמר וכו׳ וברשב״א ובריטב״א שם. ובר״ן
ק הרמב״ם בהל׳ ציצית פ״א ה״י פסק שלא כדעת הספרי  פ״ק דביצה ורבינו ירוחם נתיב י י״נ. א
 ועיי״ש בהשגות הראב-׳ד ובכ״מ ובתשובת הרמב״ם סימן כ״א. ונראה שהיה להם נירםא אחרת
̂) תקנתי עפ״י הספרי שם וכ״כ במה״וו. יךי) במח״וו ״והיכן מצינו ללבן מן התורה  בספרי. י
) במדבר ן ^  מעתה״. טןי).מנחות ל״ט ע״ב, שבת כ״ז ע״א,יבמות ד/ע״ב ועיין רש״י ותום׳ שם. *

 טו, ל״ה. טץ) ויקרא י״ג, מ״ז. 2
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 סתם. ומה להלן בלבן דכת[יב] צמר ופשתים, יז)(אק צמר ופשתים סתם. ומה
 להלן בלבן דכתב צמר ופשתים) סתם בין לבן בין צבוע, [אף כאן בלבן.]
 יח) ועוד מה פשתים כברייתו [אף צמר כברייתו], דסתם פשתים לא ניתנו
 ל[ה]צבע. אוציא את הצבוע בידי אדם ולא אוציא את הצבוע בידי שמים, שהרי
 לא נשתנה מברייתו. ת״ל יכן) לפשתים ולצמר. שנה עליך הכתוב לומר לך,
 מה פשתים לבנה, אף צמר לבן. הא למדת שבל מקום שנאמרה בתורה בגדים
 סתם •אינו מדבר הכתוב אלא בלבן. כ) והרי הוא אומהכא) •ונתנו על ציצית
 הכנף פתיל תכלת, מכדי אין ציצית אלא על הכנף. והכי הוי ליה למימר,
 ונתנו על הכנף ציצית, או ונתנו ציצית על הכנף ? ומשמע שהכנף ינתן על
 הציצית שהוא פתיל תכלת, הא לאו הבי הוי. אלא רמז לך, הכנף בשינוי לשון,
 שיהיה הציצית ממין הכנף. בלומר, שתתן מאותו המין שיהא הכנף הציצית,
 דהיינו על הציצית מין הכנף. מה להלן בכגףלבן כדלעיל בגד סתם לבן וצמר
 הוא, אף באץ הציצית לבן. כב) ומה להלן צבוע אף באן צבוע, ציצית צבוע.
 ומניין שאס נתן משל פשתן יצא. ת״ל הכנף פתיל ממין הכנף יהיה פתיל
 שלא הקפיד הכתוב כג) [אלא] בין צבוע לשאינו צבוע. הא למדת, על פשתן
 שאינו צבוע שהוא פוטר במקום לבן. יכול שאני מרבה אף השיראין והכלך
 והסריקון שיהיו פוטייץ במקום לבן, תלמוד לומר הכנף. כלומר; מכל [מה]
 שיהא הציצית אין להקפיד [עליו], ובלבד שיהו ממין הכנף. ומשמע (תתיר
 בכל אלו) [דאתרבי בו כל אלה]. ולהלן הוא אומר, כד) לא תלבש שעטנז
 צמר ופשתים יחדיו גהילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה
 בה, דמשמע דאין ציצית אלא [מ]צמר ופשתים ולא ממין אחר, אתמהא. הא
 כיצד, צמר ופשתים פוטרין בין במינם בין שלא במינם, ושאר דברים במינן
 פוטרין' שלא במינם אינם פוטרין, בדברי רבא משמיה דרב יהודה. דרבא רמי,
 כת[יב] וכו׳ בפרק ראשון של יבמות כה). כו) ד״א גדילים תעשה לך, זה לבן.
 מניין לרבות את התכלת, ת״ל ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכל[ת].כז) ומניין
 שאם אין לבן שמטיל תכלת ואם אין לו תכלת שמטיל רבן, ת״ל _ וראיתם
 אותו, אפילו מין אהד: אעפ״י שריבינו של צמר בשל פשתים ושל פשתים
 בשל צמר, מכל מקום בל שאפשר לו לעשות במינו עושה. (אחת) [אחר] כת)
 שגזרו חכמים מפני כסות לילה. ועוד כנו) שאמר ריש לקיש בכל מקום שאתה
 מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב, ואם לאו יבא
 עשה וידחה את לא תעשה. ל) ובבר נחלקו בית שמאי ובית הלל בסדין
 בציצית. שבית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין. והלב[ה] כבית הלל. אלא
 שאמרו חכמים שאסור לעשות כן שלא (יגיוב) [יגרום], עצמו לעבירה. ועוד

 ין) סגרתי במסגרת שנאמר בכפילא. ובשל׳יה ל י תא והמו״ל הפרדס דפוס ווארשוי השמיט
 כיל זה, יד,) תו״כ פ׳ תזריע וירושלמי בירי אי בס פ״ט ד,״א. י**) ויקרא כ׳יג, מ״ה.
ל כ ה 0 ק דעת הרמב״ם ו  O מנחות ל׳׳ט, ע״א. יבמות ד׳ ע״ב׳ כא) במדבר ט״ו, ליידי• כ
 בו ובארהות חיים. כנ< כן היא גם במחי׳','. כף) דברים ב׳׳ב׳ י״א. כל) יבמות ד׳ ע״ב.
ף מנהות ל״ה ע׳ייא׳ כץ) בשל״ה הגי׳: ״ומנין שאם הוא כולו תכלת שמטיל לבן ואם הוא י  ן
 כולו לבן שמטיל תכלת ת״ל־ וראיתם״ וני• כך,) מנחות מ׳ ע׳יב, שבת כ״ה ע״א, מנחות מ״נ

) מנחות מ׳ ע״א עדיות פ״ד מ׳יי שבת כ״ה ע׳׳ב.  זבחים י״ה. כט< מנחות מ׳ ע״א. ל
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 איפשר לו לעשות במינו: לא) כמה הוטין הוא נותן, ב״האומריןם] ג׳. לב) לפי
 שאמ[ר], ועשו להם ציצית, שומע אני יעשה הוט בפני עצמו ויכרוך עליו
 •אחרי[ם], ת״ל גדילים. כמה גהולים (נעשה) [הוא עושה], אין [גדילים] פחות
 •משגים. דברי ב״ה, ב״ש אומר מד׳ הוטין, גריל [שנים] גדילים ארבע.
 (גדילים ופתיל). והלכ[ה] כב״ש. לג) ובבר נבנםו זקני בית שמאי וזקני בית
 הלל לעליית יוחגן בן בתירא ואמרו ציצית אי( לה שיעור למעלה, שמוסיף
 והולך כל מה שירצה, אבל יש לה [שיעור] למטה. לד) כמה תהא נוטפת
 ו[מ]שולשת על הקרן, ב״ש אומרי[ם] ארבע וב״ה אומריןם] שלש. ושלש של
 ב״ה אחת מארבע בטפח של בל אדם. ואין שלשול האמור כאץ אלא גדיל.
 וכן הוא אומר, לה) שרשרת גבלות מעשה עבות, שרשרות כמו שלשלאות,
 וקאמר עבות ומתרג[מיגן] גדילים. והלכתה בב״ש. גמצאת אומר שיעור ציצית
 מעיקרו אמה דלכשיכפלו יעמוד על זרת, דהיינו שלשה טפחים לזרת טפה
 לגדיל, דהיינו ד׳ אצבעות ושני טפחים ענף. שאעפ״י שאם כרך רובה בשי[רה]
 וכן אם לא כרך אלא חילייא אחת כשירה היא, מכל מקום הרי אמרו *לה)
 גוי תכלת שליש [גדיל] ושני שלישי ענף: ומנייי לציצית שיהאלו) כוליה
 ענף וגדיל. דכת[יב] פתיל [דמשמע] אהד, וכתיב גדילים המשמע ארבע,
/ [הא כיצד׳ עושה  (ה)[ד]גדיל משמע שגים וגדילים משמע שני גדילים שהן ד
 שגי גדילין שהן ד] חוטי! שזור ומכניסם בקרן הכנף וכופלן לשמונה לז)
 ופותלם מתוכה מאחה מהם. שהאחד משמונה יהיה ארוך יותר מדי׳ שבו
 עושה כל הגדילים לפתיל אחד עה שליש והשאר לגדילים, נמצא בציצית ענף
 וגדילים. דבר שהוא (יחד) [יחיד] קורא עגה ודבר שהוא מפוזר זה מזה קורא
 גדילי[ם]: ועוד אמרו מתוך שנא[מר] ועשו להם ציצית ילה) שומע אגי יעשה
 ציצית כולהלע) כלומ[ר], שימלא כל הטלית ציציות, ת״ל גדילים תעשה לך
 על ארבע כנפות כסותך, דהיינו אחד לכל קרן. מדלא קאמר על סביבותיה
 אי גהילים שומע אני יעשה כולם גדילים, בלומר שיברוך הכל יחד מראש
 לסוף, ויהיה כולו גדיל גדול, עד שלא יהיו חוטין מפוזרין, ת״ל ציצית, בעינן
 מפוז־ין. הא כיצד, צריך שיהא הגדיל יוצא מיהבנף וציצית מהגדיל. נמצאת
 אומר אם עשה הגדיל למטה אעפ״י שהניח למעלה בלא גדיל אין כאן ציצית

 לא) מנחות מ״א ע״ב. לב) ספרי פ׳ שלה ועיין תום׳ מנחות מ״א ע״ב ד״ה ב״ש וכ,־׳,
׳ ע״א• לד,) ש מות כ״ה׳ כ״ב. ובקרא ״שרשת״. *לד,) מנחית ̂) מנחות מ״א, ע״ב. לד) שם מ״ב  ל
ר פ  ל״ט, ע״א. ובשל״ה,׳נוי ציצית״, לף< במה״וו ״שיהא בה ענף״. לן) מנחות ל״ט, ע״ב• לד!) ס
 ם׳ שלה והובא בתום׳ מנחות ל״ט ע״ב ד״ה או גדיל ים׳׳ לט) צ״ע על פי׳ זה מ״ט לא מירק
 .מקרא דפרשת שלח ועשו לטס ציצית על כנפי בגדיהם מדלא כתיב על סביבות בגדיהם ש״מ
 דא״צ למלאות הבגד בקצהו לארכו ולרהבו בציצית הרבה. ובפדט קיטר, הא בספרי אירתא
ה ותו לא,״ ולא סיימו על כנפות כסותך שהוא עיקר ראייה לדברי  ״ת״ל גדילים תעשה ל
 הפרדס. והמעיין היטב בדברי הספרי יראה דםירושו, יכול יעיל ההוטין התלוי על כנפי בגדיהם
 יהיו מפוזרין מראש ועד סוף עד שלא יהא בו גדיל כלל ת״ל גדילים תעשה לך, הדי שצריך
 לעשות גדיל, ואי גדילים שומע אני כולם גדילים ת״ל ציצית, כלומר מפוזרין, הא כיצד' וכו׳,
 והדבר צריך בירור. ובתוס׳ מנחות הנ״ל הביאו דברי הספרי בקיצור וצריך להגיה כך, ״ובספרי
 דרש ועשו להם ציצית שומע אני יעשה כולה ציצית ת״ל גדילים תעשה לך שומע אני יעשה

 כולם גדילים ת״ל ציצית וכוי,״
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 ולא עוד, אלא שאמרו לפרדה וטלטלה *לנו) >ב)[כ]ציצית הנכרי שה[ו]לך בעזות
 מצח ושער ראשו מפוזרין לכאן ולכאן להפחיד הבריות כמו לסטי[ם] המשנ[ה]
 עצמו מבני אדם במלבושים ובשערותיו. ועדיין מתוך שנ׳ ועשו• להם ציצית,
 מ) שומע אני יארגנה עמה, ת״ל ונתנו על ציצית, הא. כיצד (תופרה) מא) [קושרה]
 עמה: מב) ד׳ ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוד.־• אחת היא. מג) •אמר
 רב הונא היוצא בשבת בטל[י]ת שאינה מצוייצת כהילכ[תה] חייב חטאת,
 . אלמא ארבעתן מצוה אחת היא. מד) אמר רב פפא הלכת[ה] ארבעה חוטיץ
 שזוריץ בתוך שלש אצבעות רחוק מן הקרן ומשולש[ל]ת ארבע אצבעות.
 מה) אמר רב גידל אמר רב ציצית צרובה שתהא נוטפת על הקרן משו[ם]
 שנ׳ מו) על. כנפי בגדיהם. אמר רבי יעקב אמר ר׳ יוחנן וצריך שירחיק [כ]מלא
 . קשר גודל: מז) והלכתה ציצית חובת גברא ולא חובת טלית מדקא מברבינן
 ־ להתעטף בציצית [אלמא] עיטוף היא מצוה. מח) אמר רבא בר אד א אמר רב
 נפסק החוט מעיקיו פסולה, ואי גרדימו להו מנו) מארבע ואית להון בהי
 לענבן שפיר דמי: כ) גדיל מיבעי ליה למגדל תילתא ומשב ק תרי תילתא
 ענף. דאמר מרכא) נוי תכלת שליש גדיל ושני שלישי ענף. ואי גדלה רובה
 נמי שפיר דמי, ואי לא גדלה אלא הוליא אחת כשירה. וכמה שיעור חוליא,
 רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש. כב) ודאי גדלה כולה ביון דלית ענף
 פסולה. דתניא כג) ציצית אין ציצית אלא ענף: *כג)תלאץ ואחר כך פיסק ראשי
 חוטיץ פסול: הבל חייבין בציצי[ת] ואפי[לו] םומא. וביום [חובת] .מצות ציצית
 ולא בלילה. דתניא כד) וראיתם אותו פרט לכסות לילה. או אינו אלא כסות
 םומא. כשהוא אומר אשר הכסה בה, הרי כסות סומא אמור, הא מה אני מקיים
 וראיתם אותו פרט לכסות לילה. ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות
 לילה׳ מרבה אני כסות סומא שאינו יכול לפוטרה מוראיהס, שישנה הטלית
 בראיה אצל אחרים, ומוציא אנו כסות לילה שאינו בראיה כלל. כה) ונ״ל
 דבלילה לפני הנר שפיר דמי להתעטף דדא לא קתני דאםור להתעטף אלא
 פטור הוא מלהתעטף. • כז)(וההא) [דהא] לא קתני, כלומר בשעה זו בלילה

 פטור ובשעה אחרת [חייב] ביום.

ת ו ח נ ) כן הגיה המו״ל מדי״י־י• מב) מ א £ . ) מנהות מ״ב ע״א. ft) ספרי פרשת שלה. ^ ל * 
 כ״ה ע״ב, ושם ל״ז ע״ב וספרי שם. Qft מנחות ל״ז ע״נ שבת קל״ט ע״ב ועיין תשובת הרמב״ם
 בפאר הדור סימן ם״ב ובשו״ת הרשב״א סימן תתע״ה. מד< מנחות מ״א, ע״ב. ובכורות ל״ט.
ת מ״ב, ע״א. ft ן) במדבר ט״ו, ל״ט. fft0 מובא בבה׳ינ ו ח נ מ  ע״ב. וברש״י ותום׳ שם. מד) ,
 הל׳ ציצית ועיין תוס׳ שבת כ״ה ע״ב ד״ה סדין וכו׳ ובתום׳ יבמות צ׳ ד״ה כולהו וכו׳ ועיין תוספתא
 סוף ברכות. מד, מנחות ל״ט, ע״א. ובגמרא שלפנינו הגי׳ ״רב אדא אמר רב״. ובמה״וו ״יב
 אדא בר אהבה״. toft) במה״וו ״ואי אגרדימו להו ובצרו״. לשון השאילתות פ׳ שלח,
 נא) מנחות ל״ט׳ ע״א. נד) צ״ל ״ואי גדלה יולה״ וכן הוא בבה״ג ביון דלית לה ענף פסולה.
 ועיין בב״י סימן י״א ד״ה ומה שב׳ הרמב״ם וכו׳ ומשמע דגדיל וענף בעי לעיכובא שאם כרכה
 כולה עד שלא נשאר בה ענף וכו׳ דאל״כ מאי ארי׳ דאם ברך רובא אפילו כרך כולה נמי
) סוכה י״א, ע״ב. נד) מנחות ע  וכו׳ והיה לו להביא דברי הבה״ג הנ׳׳ל. נ0 מנחות מ״ב, ע״ב. *
 מ״ג, ע״א. עיין רש״י סוכה י״א ע״א דמרבה כסות לילה וממעט כסות סומא. ועיין בשער המלך
 פ״נ מהל׳ ציצית שעמד בזה. נד,) עיין מה שכתבנו בסוף הספר. נן< כוונת המחבר לפרש מה
 שאומר דהא לא ק תני והבן. והמו״ל הפרדס לא הרגיש בזה וסגר הדברים האלה במסגרת
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. פוסק מן הפקע שנטווה לשם ציצית ד ת י צ י ל צ ו ש ר ו ה י ך ס  כ
 הוטין וישער שכל חוט וחוט מאותן ד׳ כשתכפול לשנים יהיה שיעורו של בל
 חוט מן השמונה בין גדיל [ו]בין ענף שיעור זרת. כז) והזרת [הוה] (בפשיטת)
 [בפשיטת] יד. באלכסון מאצבע זרת׳ הוא אצבע הקטן, עד הגודל. נח) ויש
 שמודדין אמה לכל חוט דכש[י]כפול הוי זרת. ואחר כך תול[י]ן בכנף כשהן
 [ל]בל אהה בפני עצמו. דהכי אמרינן כנו) תלאן ואהר כך פסק ראשי הוטין
 שלהן פסול. שצריך לפסוק החוטין תחלה. ומקום שנוקב הטלית לתלות שם
 החוט צריך שירחיק אותו נקב משפה התחתוגה של בגד מלא קשר. דהיינו
 ארך אצבע מן הצפורן עד הפרק. ושיעורו כשתי אצבעות. p) וגוהגין באץ
 שמרחיקין אותו קא) [כמו בן,] משפה אחרת שבאור[ך] הטלית כרוחב גודל,
 והחוט הרביעי שבו כורך את הציצית צריך להניחו ארוך כשיעור שיוכל
 לכרוך שלש [מן] הציציות, ומכל מקום קודם תלייתו פוסקו. ואחד כך
 [כורכו לציצית סביב. וקודם שיכרוך אפילו כרך אהד יעשה בו שני קשרים
 ואחר כך] יכרוך עד שיהא שליש גדיל .ויניח שני שלישי ענף. ושם לבסוף
 יעשה שלשה קשרים סמוכים. ולהכי הוו שנים למעלה ושלשה למטה מן
 הקשרים דמעליץ בסודש ולא מורידין. לפי שאלו הקשרים הם בנגד (מצוד,)
 [מצות ציצית]. שזהו טעמו ופרושו של ציצית, שכולו נדרש בגימטריא׳
 [ד]מדכתיב# וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה׳ ש״מ [ש]יש [בו] דברים
 שהן כנגד כל מצות תרי״ג. קב) והאיך, ציצית עולה תייר ושמונה הוטיץ
 ושני קשרים למעלה ושלשה • קשרים למטה הדי יעלו תרי״ג הכל יגדיל
 תורה ויאדיר: [שאלה,] ועל חוט של ציצית שעושיץ ממנו הגדיל לאחר
 שכרך ועשה הגדיל שפתלו עד שליש [ו]עדיין הוא ארוך מחבית מהו
 לפוסקו, כלום יש כאן [משום] קג) תלאן ואחר כד פוסק ראשי חהוטין
 שלהן או לא. ת[שובה]. אין לחוש על זאת. דכי אמר תלאן ואחר כך
 פוסק ראשי הוטין שלהן פסולה הגי מילי בארבעת ההוטין. דאי לא פסיק
 להו הוה ליה חד הוטא ואין כאן ציצית כלל. הלכך כי קשר וכרך קודם
 פסיקא הוה ליה משום תעשה (במצותו) [במצותו] ולא מן העשוי כבר שלא
 (במצותו) [במצותו]. דבתחילת עשייתו צריכה שתהא בכשרות׳ אבל זה
 החוט שהוא פותל ועשה וכרך הגדיל עד שלישו ועדייץ ארוך מכולם אעפ״י
 (כ) אם יניחנו בך כשהוא ארוך אין בכך כלום. ומאחר דאינה מצוד,
 [ל]פוםרו מאי תעשה [ולא מן העשוי] אבא, הא הוי מתחלתו בכשרות בין
 פסוק בין לא פסוק. ויש מי שפוסל וטעמו אינו יודע מהו, לפי שאין תעשה
 ולא מן העשוי בכל מקום אלא כגון [ש] בשעת עשייתן לא נראה למצוה
 בי ההוא דתניא קד) בסיכה, הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת וסוכה

 ועיין בשל״ה. נן) בשל״ה, ״ושיעור הזרת בפשיטת יד באלכסון מאצבע קטן ועד הגודל הוא.
 זרת״. נח) במהו״ו ״וגוהניץ כן באשכנז״. נ^) סוכה י״א, ע״ב. (£) במהו״ו ״ונוהגין באשכנז״•
Q עיין פירש״י מנחות מ״נ ע״ב ד״ה שקולה וכו׳ ובפירושו D ס א) תקנתי עפ״י המהו״ג 
 עה״ת פרשת שלה ועיין תוס׳ מנחות ל״ט ע״א ד״ה לא יפחות וכו׳ מה שהשיגו על רש״י.
 ועיין רמב״ן עה״ת פ׳ שלה. ופירש״י מיוסד ע״פ מדב״ר פ׳ קרה וכן הוא בתנהומא פ׳ קדח
 ובפסיקתא זוטרתא פ׳ שלח, ועיין במזרחי שם ובהל״ק ה׳ ציצית ובנ״י שם. ובספר תומת ישרים

) שם. ך  סימן קע״י• סוכה י״א׳ ע״א. ם



 כב ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 שסיכנה בדבר המחובר לארץ כמו גפן ודלעת שהן ארוכץ אינה סוכה ואס
 קצצן [ל]אחר הסיכוך קאמר[ינן] העריך לגעגע והוד ליה כמםכך באותה
 שעה בדבר התלוש והיא בשירה. ואם קיצץ ולא ניענע אינה כשירה דהוה
 ליה מן העשוי בפסול. שאע״פ שעכשיו קיצץ מ״מ כשנעשה הסכך נעשה
 ועשוי בפיסול הוא לעולם עד שינענע ומשנענע ה״ל ההיא שעתא תעשה
 בכשרו[ת]. קת) ובן החוטט בגדיש ולא היה שם חלל טפח במשך שבעה
 שכגעשה הסבך הזה לא היה אהל (ועם) [ועתה] שהרחיב החלל ה״ל •מן
 העשוי בפסול. וכן- בציצית שהרי כשתלה כל הציצית וגמר עדיין כולו הוא
 חוט אחד. קו) ואם לא שתלה הטועה ברב יצחק הייתי אומר שטעה בזו
 דתגי ר׳ חייא קז) הטיל לשתי קרגות בבת אחת כשי[רה] והוצרכו להעמידה
 בפיסוק ואחר כך השר, אבל קשר וא[חר] כ[ך] פסקן (זה) באמצע להבדיל
 [זה] בקרגו [וזה בקרגו] פסול. ואע״פ שראשי החוטין קודם [ה]קשירה גפסקו
 וכבר קודם קשירה היו ארבע חוטין אלא ארוכות היו כדי שתי קרגות וקצרן
 לאח[ר] עשייה [פסול]. ומזה למה שהמקצר לאח[ר] עשיי[ה] פסו[ל]. ואם
 מכאן למד צלל במים אדירים והעלה חרם בידו שזו בפסול געשית, דציצית
 הכנף כתיב, ולא ציצית כנפות. ונהי דבשעת פתיל, דהיינו קודם קשירה לא
 בעינן כנף, בשעת ציצית מיהא בעינן כנף. אבל זה אע״פ שהחוט ארוך
 כל שהוא בהכשרו ,עושה, שאפילו כל החוטין כולן ארוכיז עשר אמות
 כשי[רה]. דתניא, קח) ציצית אין לה שיעור למעלה, אבל יש לה שיעור

 למטה. קנו)
 נשלמו (חלות) [הלכות] ציצית.

 א) הלכות תפילין-
ל ה נוטל אדם עור *ב) השליל ומשימו בסיד ורוחצו ומתקנו  ב) ב ת ח
 בקלף. ויהיה. לו עץ [אמום] מתוקן. וצריך להיות בשפת העץ ארבע שינים
 מאותו העץ. ג) ואלו אורך השיגים כגון אצבע וחצי. וצריך להיות ריוח
 בין (שין) [שן] לשן חצי אצבע. ועובי השינים כאצבע קטנה. * ג) והשיגים
 צרוכין להיות בשפתן דקין מעט. ואח״כ ד) נוטל וחותך מן אותו העור של
 שליל חתיכה כחצי זרת *ד) ומרחיצו במים יפה [יפה] ומרכיבו על אותן

 סד,) שם ט״ו׳ ע״א. סף) עיין מחו״ו שכ׳ ״וכן נהנה הגברת אחותו של יצחק בר מנחם״
• סח) מנחות מ״ב, ע״א. • TD< סובה י"א׳ ע״א ו ר ח צ ב י י  וע״ז קאי מ״ש כאן שתלה הטועה ב

 ftD) בשל״ה מסיים ״ע״כ לשון המורה״ ובמחו״ו חתם ״שלמה בר יצחק*.

 א) מובא בשבלי הלקט השלם דף קצ״ב ע״ב ״שימוש תפילין ועשייתן של רש״י ז״ל״י
 וסיים ,׳הדרן עלך״. והובא בתורתן של ראשונים מן הלכות קצובות דרב יהודה גאון ז״ל
 (פפדא״מ תרמ״ב ח״א צד ל״ד.) ותקנתי בפנים עפי״מ שכתב שם. ועיין עוד בשימושא רבא
 ברא״ש הלכות קטנות הלכות תפילין. ב< בשל״ה ״מתחילה״. ובתש״ר ליתא תיבת מתחילה.
 *ב) עיין סה״ת דעור תשליל יותר הגון למצוד. כי לא נעבדה בו עבירה וכ״כ בסמ״נ והמרדבי.
 3< בשל״ה /׳ויהיו ארוכים כמו אצבע וחצי״. ובתש״ר יש לתקן כמו״כ. ועיין ב״י או״ח ל״ב.
 ״ 3) בתש״ר כתב ״והשינים בשפתן להיות״ ויש לתקן כמוש״כ. H בשל״ה ליתא תיבת •נוטל״

 *ד) בתש״ר״ ומרככו״.
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 השינים הארבעה של עץ. ואוםר אותו העור בחבל [של] פשתן דק.
 [ו]מעביר החבל בין (שין לשין ובין שין לשין) [שן לשן ובין שן לשן.]
 ודוחק האוסר יפה בעשיית ה) הבתים ששם נכנסים התפילין. ו) ולאחר
 שמתקנו אותו העור בעץ ועושהו . בבתים מניחו על העץ עד שיתיבשו
 הבתים בעץ יפה. ז) ומאז מוציאו ומתקן השינים יפה כדי שיהיו הבתים
 מוכנים לתפילין. ויביא עור מן [ה]צבי וחותכו לד׳ חתיכות (בחשבון)
 [כחשבון] שינים. ח) וכותב על כל חתיכה וחתיכה פרשה .אחת שהן ד׳
 פרשיות. בחתיכה אחת כותב זו הפרשה, מן וידבר ה׳ אל משה לאמור
 קדש לי כל בכור עד למועדה מימים ימימה. בחתיכה שניה כותב זו הפרשה,
 והיה כי יביאך ה׳ אלהיך אל ארץ הכנעני ונו׳ עד סוף פיסקא כי בחוזק
 יה הוציאנו ה׳ ממצרים. בחתיכה שלישית [כותב], שמע ישראל עד ובשעריך.
 בחתיכה רביעית [כותב} והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי וגו׳ עד כימי
 השמים על הארץ. הרי אלו ד׳ פרשיות. (עייוף) [ומעייף אותן עיוף] ע)
 מול קורא הקמיע. י) וכורכו (לשיער) [בשיער]. ומשים כל פרשה ופרשה
 ארבעתן באותן ד׳ שיגים של שליל יא), ויושיבם כסידרן. קדש, והיה, שמע,
 והיה. שרא יהו הוויות באמצע אלא כסררן. כמו •שאמרו חכמים ז״ל. יב)
 כדי שלא יתחלפי הפרשיות אל[א] כל אחת ואהת יג) בימין ובשמאל
 ובאמצע יד) (אלא) כתקנה. עו) וסוגר את הפרשיות בתוך השינים עז)
 ותופר עליהם בגידין [מ]מתני השוורים באלכסון. ובשפת זו התפירה' מקום
 מוגה בעור השליל מתוקן להעביר משם הרצועה יי) מעור בהמה טהורה
 ושחיטת ישראל, וגם מגבילה כשירה. יח) והרצועה צריכה להיות שחורה.
 וישים התפילין תפורים מתוקגים (גאותה) [באותה רצועה] בראשו יע) במקום
 שמוה[ו] של תינוק רופם. ומעגל ראשו ברצועה כ) ועושה אחריו קשר
 בדמות אות דל״ת באותה רצועה מאחור ותפילין בין עיניו. כא) וצריך
 להיות עשוי משני צידי התפילין של ראש בדמות אות שי״ן מן העור עצמו׳
 מצד שמאל שי״ץ של ארבע [ראשים] [ו]מצד ימין שי״ץ של שלש. כב)
 וזו הרצועה של קודקוד צריך שיהא לה אורך מצד ימין עד הכרם ומצד
 שמאל עד החזה. הרי התפילין של ראש עשויית: ושל זרוע, חותך מעור

 ד,) בתש״ר ״בעשיית השיניים ששם נכנסים התפילין והם בבתים״. ן*) בתש״ר ״לאחר נץ
 מניה אותו עור השליל על אותן השיניים של עין עד שייבשו יפה״, ן) בשל״ה ״ואח״כ״
 ובתש״ר ״ויוציאו מן העין״. ך) מנחות ל״ד ע״בי ט) בתש״ר יש לתקן כמו״כ, ועיין ב״י או״ה
 ל׳יב. י) שבת כ״ה׳ ע״ב, יא) מנחות ל״ד ע׳יב, וברש״י ד״ה׳ כיצד כורכן וכו׳ .ותום׳ ד״ה
 והקורא וכו׳ ומכילתא סוף פ׳ בא, ובאו״ז הל׳ תפילין סי׳ הקנ״ה ובתמים דעים סימן ע״ט
 ובספר התרומה ה׳ תפילין סימן ר׳, וטור ובב״י או״ה ל״ד, יד< מנחות ל״ד׳ ע״ב. ע) בתש״ר
 ״כל אחת ואחת במקומה״. יד) תקנתי עפימ״ש בתש״ר, טו) בשל״ה ״וכנגד הפרשיות בתוך
 השיניים״ ויש לתקן כמוש״ב, טן) שבת כ״ח, ע׳׳ב: ק״ה, ע״ב, ועיין בשימושא רבא. ין)
 עיין במקומות הנ״ל, ובתש״ר ליתא הא דמותד מנבילה כשירה. יד,) מנחות ל״ה, ע״א. יט<
 מנחות ל״ז, ע״א, ע) בתש״ר ״ואוסר אהדיו אוסר בדמות אות של שין,״ ויש לתקן כמוש״כ•
 והיא מפירש״י מנחות ל״ה, ע״ב. כא) מנחות שם. כב< עיין מהו״ו שב״כ בשם שימושא
 רבא ורב אלפס ועיין תום׳ מנהות ל״ה, ע״ב. ד״ה וכמה וכו׳ ובספר התרומה סימן די״א ובאו״ז

 הל׳ תפילין סימן תקס״ח,
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 השליל ועושה בית אחד קטן כג) כתמרה. ויביא עור ימן צבי וכותב שם
 כד) בחתיכה א[חת] ד פרשיות ביחד. קדש לי כל בכור וגו׳ והיה בי
 יביאך וגו׳ שמע והיה אם שמוע וגר. ומעייף אותה חתיכה כתיקנה ומשים
 אותה בתוך בית יכה) של [עור] שליל ותופרו ממעל בגידין באלכסון.
 ובשפתו צריך להיות לו כאוזן על אותו [עור] השליל. ומעביר שם רצועה
 שחורה ואומרו בזרוע״ו השמאלית. כו) ועושה קשר באותה רצועה של יד
 בדמות ידד.. כז) ומעביר אותו רצועה שחורה על זרועו ומהדקו יפה ומורידה
 עד אצבע צררה. כת) וכן שיעור הרצועה עד שיגיע (באצבע) [לאצבע]
 צררה האמצעי. כע) ופותיא הרצועה כאורך שעורה; ל) תפילין מרובעות
 הלכה ^למשה מסיני: לא) שין של תפילין הלכה למשה מסיני: לב) רצועות
 שחורות הלכה למשה מסיני: לג) ואמר לד) רבה ולתופרן באלכסון: לה)
 ובשמניחן מניח של יד תחילה ומברך׳ בא״י אמ״ה אקב״ו להניח תפילין.
 ואחר כך מניח של ראש ומברר בא״י אמ״ה אקבץ על מצות תפילין.
 וכשמברך אדם בברכה של יד, אל ידבר בין ברכה של יד לברכה של
 ראש. דאימרינן לו) שה בין לז) תפילה לתפילה עבירה הוא בידו וחוזרין
 לח) בה. מעורכי המלחמה. לכו) מכל מקום כששח •מברר שתים על של
 ראש. לא .שח מברך אחת על של ראש. מ) • וכשחולץ חולץ תחלה של
 ראש ואחר כך חולץ של יד: (לא) תפירת התפילין• בעי עיונא. אלו פרשיותיו
 של תפילין שמע, •והיה אם שמוע, והיה מב) כי יביאך, קדש לי כל בכור.
 וזהו תפירתן. מתחיל ימן שמע לוהיה .אם שמ[ו]ע מלתתא וסליק לעילא
 ואתי לאפי בי רצועה ונפיק לתתא ועקים לבין שמע לוהיה אם שמוע ונפיק
 לעילא דבין שמע לוהיה כי יביאך ואתי לאפי שפה [ונפיק לעילא] לבין
 שמע לוהיה כי יביאך לקדש לי. ונפיק לתתא וסליק ואתי לאפי בי רצועה
 ונפיק לתתא דבין קהש לי לוהיה כי יביאך וסליק לעילא דבי ביתא ושליף
 חוטא מן מחטא ומעייל צד רישא אחרונה דחוטא במחטא. ואתי לאפי שפה
 ונפיק לעילא דבין שמע לוהיה אמ שמ[ו]ע. ואתי לתתא ואתי לאפי בי

 כ0 בתש״ר ,׳כגון אגוז קטן״• כד) מנחות ל״ה ע״ב• כד,) בדפוס ווארשוי ,׳בשל שליל״
 ותקגתי עפימ״ש בתש״ר. כ0 עיין פירש״י מגהות ל״ה, ע״ב, ובתש״ר חסר כל זה• כץ)
 בתש״ר ״וקיבל הרצועה מעביר מן אותם של זרוע ומורידה עד אצבע צרדה״. ויש לתקן
 במוש״כ. ועיין מנחות ל״ה ע״ב ובתום׳ ד״ה וכמה וכו׳ ובשערי תשובה סימן קג״ג מרב צמה
 גאון• כד!) בשל״ה הסר כל זה. ועיין בהגהות המו״ל שם• כפן) כן הוא בבה״נ הל׳ תפילין
 ובמחו״ו ובתנהומא פ׳ בא ״ורהבן כאורך שעורה״. ועיין או״ז הל׳ תפילין סימן תקם״ה. וליתא
0 מנחות שם. ל^) בשל״ה ובתש״ר • לא) מנחות שם ל  בתש״ר. ל) מנהות ל״ה׳ ע״ב
 בתב מאמר רבה אחר מ״ש תפילין מרובעת הלל״מ, וכן היא מגהות שם. לד) בגמרא ״אמר
 רבא בתופרן ובאלכםוגן״. לה) מגהות ל״ו, ע״א. לף מגהות שם, זבתש״ר ליתא הא. לן)
 בשל״ה ״בין ברכה לברכה״. לח) בשל״ה ״עליה״ וכן היא במנחות שם. ל£) מגהות שם.
 והמו״ל הפרדס דפוס ווארשוי הקשה שהוא דלא כמו״ש בשם רש״י בשו״ע או״ה סימן כ״ה
 ס״ה. ועיין פירש״י מנחות שם ד״ה לא סח. ודעת הפרדס היא כמו״ש בתום׳ מנחות שם ד״ה
 לא סח וכו׳ וכ״כ רב עמרם ובה״ג. עיין באבודרהם מה שכתבתי שם בבאורנו. ft) מנהות ל״ו
 ע״א מא) מכאן ליתא בתש״ר ואיתא שם מאמר אחר מדין לילה זמן תפילין יעיי״ש. ובשבלי

 הלקט שם איתא כמו כאן. Qft בשבלי הלקט ״קדש לי והיה כי יביאך״.
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 רעועה ונפיק לעילא ועקים לבין שמע והיה כי יביאך/ ונפיק לתתא ופליק
י ד י  לעילא׳ ומעייל פרשיות על סדרן, ומחזיק חטיטא'ואתי לתתא לקדש ל

 נוקבי י ובבית. רצועה נ׳ נוקבי, ובוהיה אםשמ[ו]ע ד נוקבי, ובשפה ׳ג׳נוקבי.,
 ואתי עד .קדש.לי בחד חוטא עד והיה כי יביאך בחד חוטא. ומהדר חוטא
 הקדש לי על חוטא. דוהיה כי יביאך וחוטא דוהיה כי יביאך על חוטא דשמע

 ומעייל שני חוטין בנקב יחיד.דעם שפת חוטא של שמע: מי)
ת תפילין  נשלמו הלכו

 א) סדר מזוזה כתיקון סופרים.
, מזוזה שיש בה מחקא ג) או.גריעות אות אינו יוצא ן נ ב  ב) •ת נ ו ר
 ידי ־חובתו. ואינה׳ נכתבת אלא בשני, בשעה חמישית,. בתהלת חמה, במלאך
 רפאל הממונ[ה] באות[ה] ־.שעה. ונכתבת בחמישי בשבת בשעה רביעי[ת]
בתחלת) [במלאך] ענא״ל הממונה [אותו] על השעה... ובן -תפילין וקמיעות )  ד)
 הנכתבו[ת] בשעות אלו מצליחיז: וצריך למישבק בריש שיטה תהיה אם
 שמוע כשיעור. תיבה קטנה שתי•אותיות. .שהרי׳ צריך לעשות, פרשיותיה
 סתומות, ותניא ה) במסכת סופרים ו) ובירושלמי בפ״ק דמנילה איזו היא
 .פרשה פתוחה כל שהניח בראש תיבה. כשיעור נ׳ אותיות, וסתומה" כל.
 שהניח בסוף שיטה. ובירושלמי משמע, אם היה מנית בראש שיטה הרי זו
 סתומה. אבל רבינו יצחק כתב שהיא פתוחה לדברי הכל. לפיכך אין להניח
 •אלא שעור שני אותיות,• שאין פתוחה פחות משלש. ז) כי היכא דמתחזי'
 כוותא, פי׳ חלוץ. וכד מעייל בגובתא, פי׳ יקנה, לילפא מסיפא דחטי לרישא
 דחטי, ככריכת זה האיגרת בגובתא כוותא: ח) וסימן'דחסירות יתירות וזיונן
ך הוא, מאדך, ובקומך, ידך, לטטפת, מזזות, ומלקוש, ותירשך, - יבולה, הטבה,  ב
 לטוטפת, בביתך, ובקומך, מזוזות בתראה, לאבתיכם: נו) ושבעה אותיות דג׳
 תגיז זיונץ דמזוזה ואלו הם׳ י) ש״ע״ט״נ״ז ג״ץ. יא) בר מץ אלו דצריבין ב׳
 זיונין: ואספת, יפתה, ובקומך,. וקשרתם. יב) וכל אות שאינה מוקפת גויל מד׳
 רוחותיה פסולה. יג) וצריכה [שיעור] הנחה בין מלמעלה [ומ]למטה כי יל)
 חטבא דספרי, שיעור ב׳ שורות ומימין אית דאמרי י ומשמאל כשיעור טוט
 שיעור תיבה קטנה של נ׳ אותיות: כוו) וצריכה עיבוד לשמה בעור של צבי.

. ך ל  מ,;) בשבלי הלקט סיים: ״הדרן ע
 א) סדר מזוזה מובא גם במחו״ו סימן תקט״ו ובסדור רש״י סימן תנ״ה

 O ירושלמי מגילה פ״א ה״ט. תולין בספרים ואין תולין בתפילין ומזוזות. ובם׳ התרומה סימן
 ר״ה מסיים א״כ אסור להניח שום אות בתפילין ומזוזות וגם שלא לכתוב שלא על המחק ולא
 על הגרר ושלא כדעת הרמב״ם בהל׳ תפילין ם״א, הט״ז. Q במהדו ובסדור רש״י ״או תוספות
) תקנתי עפ״י הסדור רש״י שם. ד,) מסכת סופרים סוף פ״א. 61} עיין  או גריעת״ וכו׳. ך
 •ירושלמי מגילה פ״א הלשון משונה מיאן. ועיין מגחות ל״א, ע״ב. ובטור יו״ד רפ״ח ובב״י שם.
 ן< עיין בסדור רש״י שם. ד!) עיין שם. ט) עיין תורתן של ראשונים ח״א צד נ״ג מה שהביא
 בשם רב האי גאון ז״ל. י) תוס׳ מנחות כ״ט ע״ב ד״ה שעטג״ז ג״ץ, רמב״ם ה׳ תפילין פ״ב ה״ח
0 מנחות כ״ט׳  ופ״ה ה״נ ובהנ״מ פ״א מהל׳ תפילין אות צ׳. יא) עיין סדור רש״י שם. י
 ע״א. י^) טנחות ל״ב׳ ע״א. יד) נראה דצ?ל •״כמלא •אטבא דםפרי״ כמו שהיא במנחות שם.
̂) עיין תוס׳ מנחות מ״ב ,ע״ב ד״ה תפילין וכו׳ ויראים  ועיין בראש הלכות קטנות הל׳ מזווה. ט
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w ן לא משום נבילה ולא משום טריפה: עז) וצריך להניח i n ט ו) ואין * 
 בחלל של פתח מימין בשליש העליון ובטפח חיצון, ומה הוא שליש העליון,
 אם יש בגובהה של פתח שלש אמות מניחה בתחלת שלישית םמוך .לאמה
 שנייה, ומהו טפח החיצון, אם יש בעוביו של פתח ד׳ טפחים, מניחה בםוף
 טפח החיצון םמוך לטפח ב׳: יז) ומברך, בא״י אמ״ה אקב״ו לקבוע מזוזה:
 יח) וצריכה לכתוב בכ״ב שורות. וראשי השורות, שמע, ה׳, הדברים, לבניך,
 ובשכבך, בין, והיה, מצוד״ בכל, יורה, עשב, פן, והשתחויתם, השמים, ואבדתם,
 ושמתם, יע) אתם, אתם, בדרך, ובשעריך, אשר, על, הארץ. ובסו?! הארץ ד׳
 סימנים. כ) וצריכה ז׳ מלאכים בםוף שורות הדברים מיכאל וסימן, ובםווש
 שורות ובשכבך גבריאל וםימן זה. ובסוף מצוה עזריאל וםימן, ובסו? עשב
 צדקיאל וב׳ סימניו, ובםוף ואבדתם שרפיאל, ובםוף אתם רפאל, ובםוף ובשעריך
 ענאל וסימן. ובמזוזה שבת[ב] ר׳ יהודה חסיד היה כתוב ג׳ פעמים י״ה,
 »»כא) ובםוף שיטה ראשונה, ובסוף שיטה והיה אם שמ[ו]ע ה׳ פעמים י׳ה.
 ?1,ובםוף שיטות בכל יורה סימן כזה. כב) ובסוף שיטה והשתחויתם שני פעמים

 ""י״ה י״ה. כג)
 נשלם עניין מזוזה.

 [הלכות הבדלה.]
ם .אנו מברכין על הבשמים בברכ[ת] הבדלה, מפני ב) ע ה ט  א) מ
 שבשבת ניתנה נשמה יתירה באדם, והוא שמח מתוך שאכל ונתענג ונח
 ושקט. *3) וכשהיה מבדיל בטלו כל אלו ממנו, וניטלה ממנו נשמה יתירה,
 והנה הוא במחשבה מעתה ובטורח ובעסק, ונפשו י אינה שמחה כאשר בתהלה,
 ותיקנו הראשונים בשעת המבדיל להריח בבשמים, ותהנה הנותרת ותשמח
 ותריח בריח טוב. ובכך הוא מפיג צערו ולא יתעצב אל לבו בזוכרו ששת
 ימי המעשה. וכל זה תיקנו כדי שיהא זכרון שבת בלבו, ויהא שמה אף
 בצאתו: ג) והכי אמר רב נטרונאי גאין במוצאי שבת כשהוא מברך בורא
 מאורי האש, מנהג בשתי ישיבות שמםתכלין בכפות ידיהם. ובך ראינו רבותי׳

 סימן י״ה וברמב״ם הל׳ תפילין פ״א הי״א ובתשובת הרמב״ם סימן י״ה וברא״ש הלכות מזוזה.
 *טן0 שבת ק״ח׳ ע״א טן) מנהות ל״ב, ע״ב. ין) עיין בפרדם לקמן שנ׳ לברך על מצות
 מזוזה, ועיין מה שכתבנו שם. ידן) עיין הלכות קטנות ה׳ מזוזה סימן ג׳ להרא״ש ז״ל וטור
 וב״י יו״ד סימן רפ״ה. יט< צ״ל ״אותם״. O עיין סדור רש״י שם. ובספר יראים השלם סימן
 ת׳ כתב אלו הדברים עם סימניהם דו״ק ותשכ״ה. כא) צ״ל ״בסוף״. כב< כאן חסר סימן

 השמות ובספר יראים שם איתא. כ0 עיין רמב״ם הל׳ תומ״ז פייה ה״ד.

 א) הובא במחו״ו סי׳ קנ״א, ובשה״ל כלל ק״ל, ובסדור רש״י תקכ״ד, ובאר־׳ז ה״ש סי׳
 צ״ב. ועיין לקמן עוד טעם אחר. ועיין עוד בשו״ת רשב״א סי׳ קנ״ט. ובתום׳ ביצה ל״נ ד״ה
 יפי וכו׳ ובתום׳ פסחים ק״ב ד״ה רב. Q ביצה ט״ז ע״א ובתענית כ״ז ע״ב, ומהר ם׳ ויקהל
בסוף פ׳ צו. *ב) בפרדס דפוס וורשוי ״וכשהוא״ J) לקוח מםדדע״ג דף ל׳׳א ע״ב. והובא  ו

 בלקוטי הפרדס י״א ע״ב. ובמהו״ו קנ״א. וספר האורה סימן ס״ב ושערי תשובה סי׳ ק״נ
 ובתשובת הגאונים דפוס ליק םי׳ מ״ט ובחמדה ננוזה סי׳ צ״נ. ובמרדכי ריש יומא. ועיין ילקוט
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 עושים ואומרים, נםתכל בידינו כדי שנהנה מן האור. כמו ששנינו, ד) אין
 מברכין על הנר עד שיאותו לאורו. וכך הוא מנהגי. ה) תחלה כופף אצבעותיו
 לתוך (בפו) [כפו] ומחשיך תחתיהן ואחר כך פושטן, והנה אור במקום חשך
 ומברך, שבבר נאות הוא מן האור. וראינו ו) בפרקי דר׳ אליעזר בן הורקנוס
 שמצוה להסתכל בצפרניו. ז) לפי שהן לבנים׳ ובד1ו נהנה [מן] האור בראותם.
 ח) ומשום הבי פשטינן ידים להבדלה למחזי אי איכא נהורא אי לאו. דכיון
 ד לאו בורא האש מברכי[נן], אלא בורא מאורי האש, אי איכא נהורא מברך,
 ע) [ואי לא משתמש לנהורא לא מברך]. ואי חזי בחבריה או במידי אחרינא
 שפיר דמי: י) מדאורייתא מנלן דמברכינן על נהורא, דכתב, יא) וירא אלהים
 את האור כי טוב והדר, יב) ויבדל אלהים בין האור ובין החשך. ולכך נהנו
 לומר בתוך ההבדלה ואין׳ לחוש על אמירתו: יג) אור של כבשן לא מברכינן
 עליה דלאו לנהורא עביד. [ואור] (0של תנור ושל כירה יד) בשעת הבערתן
 מברבין ולבסוף אין מברכין, דמםתמא לא נעשו לצורך אורה. כללא דמילתא
 אור הדולק לצורך אורה מברכין ושאינו לצורך אורה אין מברגין: עו) אמר
 רב יהודה אמר רב אין מחזירין על האור כדרך שמהדרין עלהמצות; '*כוו)
 אין מבדילין אלא על היין ולא על הפת ולא על המים. עז) אע״פ שכתב
 בפרקי דר׳ אליעזר בן הורקונום, רבי מיינא אמר כיצד [אדם] מבדיל, מביא
 בום של יין ומקריב ידו לאור [האש], ואומר בורא מאורי האש. וכיון שמרחיק
 ידו מן האש אומר׳ ברוך המבדל בין קודש לחול. ואם אין לו יין פושט
 ידו לאור האש ומסתכל בצפרגיים שהן לבגות מן הגוף ואומר בורא מאורי
 האש. יז) [ואם היה בדרך פושט ידו לאור הכוכבים שהן של אש •ומסתכל
 בצפורנים ואומר בורא מאורי האש] ואם נתקדרו שמים בעבים ואיגו רואה
 הכוכבים תולש אבן מן הארץ ואומר המבדיל בין• אור לחושך, אעפ״כ לא•
 םבירא לן לאבדילו אלא יח) (עליו) [על היין]. ואפילו בפת אין מבדילין.

 תהלים ל״ה ובשרת מהר״ס ב״ב סי׳ תקל״ה. ד) ברכות נ״ג, ע״ב. ך,) ליתא בםדרע״ג. ך) פ׳׳ב.
 והובא בםדרע״ג. ן) ליתא בסדרע״ג. ך!) לקוח םבה״ג ה׳ קידוש והבדלה ומחו״ו. ט) הוספתי
 עפ״י הבה״נ שם. ומחוץ שם. י) בה״ג שם במאמר שלפני׳ והוא בירושלמי ברכות פ״ח, ה״ז.
 יא) בראשית א, ד. יב) שם, שם. ע) בפרדם דפוס ווארשוי נשמט מכאן עד אין מבדילין
 אלא על היין וכו׳. ולא ירדתי לסוף דעתו. ומקורו בבה״ג שם והוא מגמרא ברכות נ״נ, ע״א.
 יד) כן כתב בבה״נ הוצאת מק״נ ״בתהלה מברכין עליו בסוף אין מברכין עליו״. והובא פי׳
 זי. בש״מ על ברכות יעיי״ש. וזה היפוך מפירש״י ברכות נ״נ ע״א שפירש של תנור בסוף
 מברכין עליו. וכן היא בבה״נ דפוס ווארשא ה׳ קידוש והבדלה. ואור של תנור וכירה בתהילה
 אין מברכין ובסוף מברכין עליו. ועיין ברי״צ ניאות דף י״ז'ע״א וכן דעת הרמב״ם פרק כ״ט
̂) ברכות נ״ג, ע״ב. *טך) עיין כל זה בםדרע״ג דף ל״ב ע״א ובמהו״ו  מהל׳ שבת הכ״ו• ט
 סי• קנ״א ובתשובה חמדה עוזה סי׳ קנ״ז, ובשבלי לקט השלם סימן ק״ל ובתום׳ פסחים ק״ו
 ע״ב ד״ה מקדש וכו׳. טן) הובא בםדרע״ג בגי׳ משובשת. ועיין טור או״ח סימן רצ״ו ״ואם אין
 לו יין איתא בפיקי דר״א א״ר מונא כיצד אדם חייב להבדיל מקרב ידו לאור הנר ומ׳ ואם
 אין לו יין ואין לו שמן לנר וכו׳״ ועיין בב״ח ובפיישה שדחקו בפירוש דברי הטור, והמעיין
 היטב יראה כי צ״ל בטור כמו כאן ״ואם אין לו יין אע״פ דאיתא בפדר״א• וכו׳ כיצד' אדם
 חייב להבדיל, מבדיל בכוס של יין מקרב ידו וכו׳ ואם אין לו יין וכו׳״ ועולים דברי הטור יפים.
 ועיין פרקי דר׳ אליעזר פרק כי. ין) תקנתי עפ״י המהו״ו. יד/) המו״ל דפוס ווארשוי הצינ
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 דהכי •אמר יכו}• רב עמרם י ריש מתיבתא, אץ מבדילין על הפת כל עיקר.

 מה טעם, שאין דומה הבדלה לקידוש. מפני שהקידוש אי אפשר שלא יסעוד.
 דקאמד״ כ) אין קיהוש אלא'במקום סעודה. וכיון שהשולחן קבוע וסעודתו:
 קבוע[ה]/ ואי אפשר שלא לסעוד, מקדש על הפת. אפי׳ לכתחילה יכול לקדש
 עלי הפת אי חביב ליה טפי מחמרא, כדאמרינן בערבי פסחים, כא) רב כד
 הביבא ליה ריפתא מקדש אריפיתא״וכד הוה חביב ליה חמרא מקדש אחמרא.
 'והא דאמר בברייתא התם כב) י זכור • את יום .השבת לקדשו זכרהו על היין
 בכניסתו׳ כג) לאו דוקא יין אלא הוא הדין נמי על הפת יכול לקדש,
 ויאורחא דמלתא נקט, יין המשמח אלהים ואנשים: כנ) ואפי׳ אם נדור הוא
 ועומד .מבערב שבת שלא לאכול יבול הוא לקדש על הפת ולאכול דאין
 שמעה בתוך שבועה, [ה] מושבע ועומה הוא"מהר סיני שיקדש. [ואין קידוש]
 •אלא ממה שהוא קובע [סעודתו], או פת או יין. דכתיב, כל) וקראת לשבת
 עונג, במקום קריאה שם תהא.עונג, הלכך הוא י חייב לאכול ולעבור על
 נדרו׳ כדי שיהא עונג במקום קי־־יאה. וכץ מצינו במסכ[ת] נזיר דאמר התם
 פה) נזיר הייב בקיהוש היום לשתות מאחר שקידש בייץ, והתם [מפי־ש]
 טעמא. וכץ מי שנדר שלא לאכול וקידש על הפת חייב לאכול מה שבצע
 מאחר שקידש בפת. מיהו אנין לא שרינן לכתחילה שיקדש הנזיר על היין
 וישתה, אלא יקדש על הפת ויפטר מן הין. אבל אם מיהר וקידש על היין
 נתחייב לשתות. כו) ואע״פ שאחרים נפטרין בשמיעת הקידוש ובלא שתייה,
 דאע״פ שלא טעמו יצאו ידי קידוש בשמיעה, הני מילי שלא קידשו הם, אבל
 אותו עצמו שקידש ומשמיע הקידוש לאתרים אי אפשר לו שלא לשתות מן
 יין מאחר שקידש הוא עצמו. וכץ מי שנדר שלא לאכול אל יקדש לכתחילה
 על הפת שהרי יכול לקדש על הייןוליפטר, כז) ואמר ריש לקיש כל מקום
 שאתה מוצא עשה ולא תעשה ויש לך לעשות שניהם, אם אתה יכול לקיים
 שניהם שפיר ואם לאו יבוא עשה וידחה לא תעשה, כח) וכן (לקידוש)
 [בקידוש], (והעושה) [לא תעשה הנדר, והעשה] זכירת הקיהוש, או בפת,
 או ביין, במה שלא נדרת בו תקדש, ונמצאו שניהם מקויימלם. ואם איץ
 לנזיר פת יקדש על היין לכתחילה וישתה, דאין נזירות הלה על יין קידוש
 מאחי שמצוה הוא לקדש בו. וכן למי שנדר על הפת יקדש על היין. אם
 איץ לו יין יקדש עי1 הפת. דאין חילוק בין פת ליין לעניץ קידוש. ומצוה
 שיקדש או בפת או בייץ מאחר ששולהנו קבוע ומסודר לפניו. (אלא) [אבל]
 במוצאי שבת כלום הוא מצוד מן התורה לסדר שולחנו ולקבוע סעודתו

י מובן לו ותקנתי עפ״י הםדרע״ג שם, ובסדור רש״י שם, ומהו״ ו ת ל  כוכב קטן להורות יי ב
 שם. יט< בסדרע״ג ובמהו״ו שם. ועיין תום׳ פסחים ק״ו ע״ב ד״ה מקדש ובדא״ש פרק ע״ ם
• כ^) פסחים ק״ו׳ ע״א. כנ) וכן  שימן י״ז. כ) פסחים ק״א׳ ע״א• בא) פסחים ק״ו׳ ע״ב
 מוכה מדברי המכילתא שהיא יסוד לדרשה זו, דל א דוקא ביין מקדשין, כי זה לשון המכילתא,
 י יזכור את יום השבת לקדשו, לקדשו בברכה, מכאן אמרו מקדשין על היין בכניסתו״ ע״כ.
 ובגמרא באה הדרשה בקיצור והסרה הדרשה מן לקדשו, ודו״ק היטב. כנ) הובא בשל״ה
 שם. ובליקוטי הפרדס. ותקנתי בפנים על פי מ״ש. כד) ישעיה ג״־ י״ג. כד,) גזיר ד׳ ע״א.
: ועוד במקומות הרבה. כדן)  יף) בשל״ה ליתא מבאן עד וכן מי שנדר וכ־׳. כן) יבמות כ
 עיין של״ה ולשונו מגומגם ויש לתקן נם שם כמו שתקנתי כאן עפ״י מ״ש בליקוטי הפרדס.
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ק  בפת או בייץ, שנוטל פת ומבדיל עליה, הלכך אין מבדיליץ על הפת. ו
 מנהנ בשתי ישיבות. כע) הילכך מאץ דאית ליה הה כסא ולית בה שיעוד
 קיהושא •ואבדלתא, .שביק ליה להבדלה, וקידוש היום מקהש אריפתא. דבי
 תקינו אבדלתא על חמרא תקינה ל) ושבר חמר מהינה הוא: וההר לא)
 שדר רב נטרונאי נאוץ, יום הכפורים אע״פ שחל להיות בחול מברכיץ על
 האור, מפני שאסור להשתמש בה ביום הכפורים. ולית הלכתה לב) כרב
 יהודה •אמר. שמואל דאמר אין מברכיץ על האור אלא במוצאי שבת הואיל
 ותחלת ברייתו הוא, אלא כי הא ראמר לנ) ר׳ חייא בר אבא ואיכא דמתני
 אמר רבי בנימין בר יפת אמר ר׳ יוחנן מברך על האור בין במוצאי שבת
 ביץ במוצאי יום הכפורים. וכץ עמא דבר. לד) מיהו חילוק של יום הכפוריפ
 משבת, דבמוצאי שבת מברכיץ אף על האור היוצא מן העצים ומץ האבניפ
 ובמוצאי יום הכפורים איץ מברכיץ אלא על אור ששבת. ומאי שבת, ששבת
חלקת בשבת למוצאי  ממלאכת לה) עבודה. וכדתניא לו) עששית הולכת ו
 שבת מברכיץ עליה. ותו קא מתנינן, לז) תני חדא, אור היוצא מץ העצים
 ומן האבנים מברכין עליהן, ותניא אידך איץ מברביץ. ומשנינן לא קשיא,
 כאץ במוצאי שבת כאן במוצאי יום הכפורים. במוצאי שבת מברכיך עליהן
 במוצאי י[ום] ה[כפורים] אין מברכין עליהן. אלמא, באור היוצא מץ האבנים
 ומן העצים הוא דלא מברכינן אבל באור ששבת מברכין. לח) ובגמ[רא]
 דארץ ישראל מתני, אמר ר׳ לוי במוצאי שבת זימן לו הקב״ה לאדם הראשון
 ב׳ רעפים והקישן ויצא מן האור ובירך עליה בורא מאורי האש. אמר שמואל
 [לפיכך] מברכין עליה במוצאי שבת שהיא תהלת ברייתו. לע) ורב הונא
 ורבא ור׳ אבהו בשם ר׳ יוחנן אף במוצאי יום הספורים מברכין עליה, שכבר
 שבתה האור יכל אותו היום כדקאמ׳ אין מברכיץ אלא על האור ששבת אבל
 על היוצא מן העצים ומן האבנים לא: מ) טעם בשמים במוצאי שבת, משוט
 דבל יום השבת ש[ו]בת אור של נהינם ולא הסריח בכלום, ולאלתר כשיוצא
 השבת חוזר ושורף ומסריה ולכן מריה בבשמים מא): מב) ועל הנר
 שמדליקיץ בבית הכנסת במ[וצאי] ש[בת], נראה למורי׳ שאין מברכין עליו,
 וצריך להביא נר אחר לברך עליו, מפני שאותו הנר עשוי לכבוד. ונר

 ככ&) ליתא בשל״ה, ועיין בליקוטי הפרדס שם. ל) ליתא בליקוטי הפרדס שם. ועיין פםהים
 ק״ז. ק״ו: בתום׳ ד״ה מקדש וכו׳ ובספר האורה סימן ס״ב. ובסדר רע״נ דף ל״ב ובמעשי
 הגאונים סימן כ״ב. לא) בפרדס דפוס וורשוי ״סדר״ והיא טעות. ועיין מחו״ו ובסדרע״ג ובסדור
̂) כן היא הגי׳ בםדרע״ג ובמהו״ו וזה ליתא בפסחים  רש״י שם. לט< פסחים נ״ד ע״א. ל
 שם רק איתא ״איכא דמתני לה ר׳ בנימין בד יפת אייר יוחנן״. ובסדור רש״י הגי׳ ״ר׳ זירא
) המו״ל המהו״ו הגיה , ך ) בםדרע״ג במהו״ו ובסדור רש״י. ל ך  בר אבא ואיכא דמתגי״ וכוי. ל
) ברכות גי׳ג, ע״א. לן•) פסחים ג״ד ע״א ן  ״עבירה״ אבל בםדרע״ג איתא ״ששבת ממלאכה״. ל
 לד,) ירושלמי בריות פ״ה ה״ה וכן נשנה בב״ר פי״א ופי״ב ופסיקתא רבתי פכ״ג. לט!
 בירושלמי ״רב הו נא בשם ר׳ אבהו בשם ר׳ יוחנן״. ובסדור רש״י ״ורב הונא בשם רבא דרי־
 אפוה בשם ר׳ יוחנן״. ט) הובא במחו״ו ע׳ 382 ובסדור רש׳׳י סימן תקל״ב ועיין לעיל. טא)
 ימהו״ו כ׳,׳והגאון רבינו שלמה בר יצחק אומר בשם ר׳ יעקב בר יקיר.״ וכן בםדזר רש״י םיים,
כך אמר ר׳ שלמה גאון בשם ר׳ יעקב בר יקיר.״ ועיין בפרדם לקמן בליקוטים. ועיין שבל״ת , 
 סימן ק״ל שהביא ג״כ בשם יבינו יעקב בר יקיר ז׳ילי טט) הובא במהו״ו צד 120 ובסדור
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 העשוי לכבוד אין מברבין עליו. וטוקמינן ליה בברכות, מג) בדאיכא אדם
 חשוב. ומיהו היבא דלא מדליק ליה אלא משום אימתא דגנבי ולא משום
 כבוד, מברך עליה, ופעמים הוא מד) אומר, בגוץ אגן אין מדליקין לכבוד
 אלא משום להאיר. שאלו היה לגו אור הלבגה גכגס ב[בית] ה[בגסת] יפה,
 דיינו. ומי שנוהג להביא נר אחר לשם אורה ומברך עליה, זהו מנהג יפה:
ם במ[ועאי] ש[בת] שמביטין בכפות ידם, כך ראינו רבותי[נו] ת ל א ש ש  מת) ו
 שהיו אומרים, יסתכל אדם כדי שיהגה מץ האור. כי כך אמרו, מו) אין
 מברכיך על הנר עד שיאותו לאורו. וכץ מנהני. וראינו מז) בפרקי דר׳
 אליעזר בן הורקונוס, שמצוה להסתכל בצפורניו. מיהו ׳אין רנילין בכך.
 ולהטיל מים בבוס של הבדל[ה] לאחר ששותהו, כך אנו רנילין, ובך שמענו
 מרבותינו שמצוה לעשות כן. כלומר, מת) שירי מצות מעכבין את הפורענות.
 ומה שנשתייר מן המים אנו נוטלין אותו על פנינו כדי לחבב את המצוה:
י ת י אנשים המחמירים במוצאי ^שבת על עצמן כשמסב על השולחן א  מכו) ר
 ומבדיל על היין ושותה. ואע״פ שלא פסק בסעודתו מברך על הכוס בורא
 פרי הגפן כשהוא שותה לאח[ר] הבדלה, כ) משום דאמר, דיש הבדלה בלא
 סעוד[ה»], כשהוא סועד נמי לא בטלה ברכת היין כא) שהיא ברכת סעודה.
 ולד׳ אינו גראה, ואין מגהגו בכך, [ה]כיון שהואמיסב על השולחן ולא פסק
 בסעודתו, עולה לו ברכת היין של 'הבדלה לכאן ולכאן. והמברך שתים הרי

 זו ברכה לבטלה. כב)

 א) הלכות שבת.
 ב) כ ל ג) ת כ ש י ט י א ש ה ד) והטבעות, מותרין בשבת ואסור להוליכן:
 ה) קמיעות מותרין להוליכן: ו) וכל מכה מות[ר] ז) להשיב בה רפואה ח)

 רש״י סימן תקל״ג מנ) ברכות נ״ג׳ ע״א. מד) במחו״ו ובסדור רש״י ״שאומר מורי". מך,)
 מובא בשו״ת הגאונים המדד, גנוזה סימן צ״ג. ומיוחם לרב נטרונאי גאון ז״ל, והיא המובא לעיל.
• מט) עיין בשל״ה םימן ק״ל א ה ל"ח׳ ע״ כ ו י מח< ם ׳  מו) ברכות נ״א׳ ע״ב׳ מן) פרק כ
 שהביא זאת בשם רבינו שמחה זצ״ל. וכן בליקוטי הפרדס. נ) בשליה חני׳ ״ואע״פ שבירך
' נא) בשל״ה ״שבתוך הסעודה״. נב< עיין בשל״ה מה שהאיייך ו כ ס ההבדלה משום״ ו  על ט

 עוד בזה.

 א) כל הלכה זו מובאה בספר תורתן של ראשונים (פפדא״מ תרמ״ב) בתוך הלכות
 קצובות דרב יהודאי גאון, במעט שיניים, ועשיתי התיקונים בפנים לפי מש״ש. Q בתש״ר
 שם הנוסח: ״כל תכשיטי אשד. מותרין בשבת, הקמיעות המומחין מותרין להוליכם בשבת,
 *הטבעות שהותמין אסור להוליכן בשבת״. נ) שבת ם״ד ע״ב תום׳ ד״ה רבי וכו׳ כתובות ז׳
 ע״א תום׳ ד״ה מתוך וכו׳ או״ז סימן פ״ד אות ט״ז ראב״ן סימן שמ״ט. ד) שבת ם״ב, ע״א,
 נ״ט׳ ע״א. ד,) שבת ם׳ ע״א, ס״א" ע״א. ן) שבת ק״ט. ן) בתש״ר ״לשום עליה רפואה בשבת״.
 ft) בתש״ר ״ואפילו חתיכת בגד על המכה מותר״. ואפשר דצ״ל ״אם אינו צריך חתיכת בגד״.
 עיין שבת קל״ד ע״ב דאסור משום סחיטה ועיין שבלי לקט כלל ל״ב בשם ספר היראים
 ואסור להניח בגד ע״ג המכה ובו׳ והובא בב״י או״ה סימן שכ״ה ועיין שו״ת בשמים ראש
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 ואפי׳ א״צ חתיכת בגד: ע) ואסור לכפול [בגדים] בשבת. י) אם יש לו
 אחרים להחליף, ואם אין לו להחליף מותר: יא) הקערות וכלי עץ וכלי
 חרס המשמשים בהם באכילה מותר לרחוץ אותם עד המנחה בלבד, אבל
 בלי שתייה מותר לרחוץ כל היום כולו: יב) מפני שאין קבע לשתייה: יג)
 ואם שכת פת בתנור ואין לו מה יאכל, יוציא ממנו מזון שלש סעודות ומותר:
 יד) וכל מיני עשבים שהן לצורך אכילה כוו) שוחקי[ן] במכתש. וסוהט[ן]
 ומות[ר] [לאוכלן] *כוו). עז) וחרדל אסור לשוחקו בשב[ת] וכן השומי[ם]
 והשחליי[ם] אםו[ר]. יז) אבל פלפל וקנמון וקנה וקושט מותר לשוחק[ן]
 יח) בשב[ת], ובלבר שישנה מעט. יע) ולעשות קונדיטון מותר. ולא יעבירו
 בבגד אלא בנפח או בכברה או בכפיפה מצרית שהוא במו רשת, שלא יבוא
 לידי סחיטה כ): כא) ולרוץ לדבר מצור. או לדבר הלכה מותר: כב)
 ,וספינה שנכנסה קודם שבת כג) בתוך התחום כד) אלפים אמה •קרוב לעיר
 מותר לצאת ממנה בשבת על הכבש שעושין המלחים לצאת בו. וכץ אם
 נמשכה הספינה כה) לארץ כו). אבל להוציא ממנו כל שהוא אסור. (וכן)
 [ו]אם לא נבנםה בתוך התחום כז) [קודם] חשיבה אסור לצאת ממנה, בין
 שנמשכה וביץ לא נמשכה כה) כל הערב: יכנו) ואסור למלאות מים מן
 הים ל)׳ לא) אלא בכלי קערה, שהיא ד על ד׳ טפתים. ומותר להשליך
 בים קליפים ועצמות: לב) ואם מביאיץ לג) היגוים מים לד) מותר לשתות
 •מהם. לה) [אבל] כל מיני פירות ועשבים שהביא גוי לישראל או שהביאו
 [גוים] לעצמן ויש מאותו המין מחוב[ר] לקרקע [בזמנן] אסור לאכול מהם
 בין בשבת בין ב[יום] ט[וב], אבל אם עובר זמנו, (כגון) [והם כמות]
 צימוקיץ לו] וגרוגרות ועשבים באושים מן שלשה ימים מותר לאכול מהם,
 אם באו מתוך התחום. אבל אם הביאום מחוץ לתהום אםור. ואם באו
 לישראל זה מותר לאכול מהן ישראל אחר. וכן אם הביאם הגוי לעצמו

 סימן רנ״ה. שבת קי״ג, ע״א. י) בתש״ר ״אם יש לו אחרים ל החליף אפור ואם אין לו
 מותר לכפל כרצונו״. יא) שבת קי״ה, ע״א. ובתש״ר ״והקערות ויל בלי עין ובל בלי הרש״.
) שבת קי״״ ע״ב. יד) שבת קמ״נ, ע״בי ט0 בתש״ר ,,בשבת שוחקיך.  יב<. ,ליתא בחש״ר. ע
 בתש״ר ״אם לצורך מימיהן עושה אסור״. פןן) שבת ק״מ, ע״א. ין) שבת קמ״א, ע״א,
ל לבדו והקנה והקושט וקנמון וכו׳״. יה) בתש״ר ״מותר לשוחקן במכתשת״. פ ל  ובתש״ר ״אבל פ
 יft) שבת קל״טי כ< בתש״ר ״שכל סחיטה אסור״: כא) ברכות ז׳, ע״ב. ושם איתא ״לעולם
 ירוץ אדם לדבר הלנה״. ובהאורד, סימן מ״ה ואו״ז הל׳ ע״ש סימן נ״ה הגי׳ ״לדבר מצוד,׳/
) עירובין מ״א, ע״ב. ועיין תשובת הגאונים ליק סימן מ״ה. ושבלי הלקט סימן קי״א ,ואו״ז  כי
 הל׳ ע״ש סימן ו׳ ותשובת גאונים קדמוגים סימן פ׳ ותשו׳ תמים רעים סימן. ע״ג. כ!נ) בתש״ר
 ״בתהום״• כד) בתש״ר ״בזמן שיכיר וידע שהוא קרוב למדינה אלפים אמה שהם ב׳ מילים
י כד,) בתש״ר ״על הארץ״. כף בתש״ר ״מותר לשוב ולצאת על.הכבש״. כן ״ ׳ ו כ  מותי ו

 בתש״ר ״קודם שבת״׳ כח) ליתא ב׳ תיבות אלו בתש׳׳ר. וגרס התם: ״וכן לכל המועדים״)
ם דעים סימן ע״א או״5  יכט) שבת ק׳ ע״ב ועיין תשובת הגאונים ליק סימן מ״ה ובשו״ת תמי

) בתש״ר ״בשבת״. לא) בתש״ר ״אבל בכלי קערה וכו׳ מותר׳/  ה׳ ע״ש םימן ג׳. ל
 .שבת קכ״ב׳ ע״א• ־ל{) בדפוס ווארשא ״והנכרים״ וכן לקמן. לד) בתש״ר ״לתומם לצורכם״.
 לד,) שבת קכ״ב, ע״א. ביצה כ״ד, ע״ב. ותשובת הגאונים קהלת שלמת סימן כ״ט וב״י או״ח

) בתש״ר ״או תאנים יבשים כגון עשבים כמושין״. ך  שכ״ה. ל
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 מותי לאכול מהם ישראל: לז] פת חם מן הנוי מותר לאכול ממנו ישראל
 בשבת: לת) ומותר להתחמם במדורה של נוילע): •מ) ומותר לעשות
 ליולהת ולחולה כל ערכיהן,.•לשהוט ולבשל ולהדליק להן האש׳ ולהחם
 להם מים, ליולדת בתוך שמנה ימים ולחולה שיש בו סכנה: ואם נפל קיר
 ,בשבת על האדם, ספק הוא שם, םפק אינו שם, ספק חי ספק מת, *מ)
 ספק נכרי י ספק ישראל, מחללין עליו •את השבת. מא) וכן מי שנפל לים
 או ׳לבור מותר להגלותו אפי׳ במצודה מב) ולהושיט על פני המים.׳ וכן
 תינוק שבוכה בתוך הבית שוברין את דלת הבית ומוציאין אותו: מג)
 ומתירין נדרים *מנ) והרמים בשבת: מד) מושכין בהמה בחבל׳ •מה) וחולין
 שק של שעורין להאכילה. וכשהיא המרדעת על הבהמה, מו) מתיר החבל
 מתחתיה ונופלת מאליה: מיו) וכשבא בחצירו של נוי צריך ישראל לקנות
 מן הנוי מח) כל רשותו בפרוטה או במעט מע) דבר, ומותר לו"לצאת ולבוא
 ולטלטל בלא ערוב. ׳ואם החצר ברשות שנים או שלשה נוים קונה מכולן
 *כ) ומותר לאלתר לטלטל ולצאת אלפים אמה לכל צד. ואם שכח ולא
 קנה מן הנוי אסור• לטלטל כ) בתוכו. כא) ובשבת קונה ממנו בפלפלים או
 במאכל או בכל דבר, כב) חוץ מן כספים ופרוטות: כג) הלוקט פ[י]רות
 בשבת בשוגג, אסור לאוכלן בשבת עה הערב בכדי שיעשו, ואם במזיד
 ליקטן אסולין לו,ולאחרים מותרין: (וכגון) *כג) [ובן] פירות שהן על הגג לייבשן
 אסור לאכול מדמיעה שיבשו לפי שהוא מקצה. כד) מגעל שעל רגליו
 [אם יש עליו טיט] מקגחו בקיר אבל לא בארץ מפגי שמשוה הגומות:
 כה) אין נוקבין״נקב חדש על החבית, אבל •[נקב] ישן פותחו בכל דבר.
 ואם נפל הקנה מותר להחזירו י במקומו. אבל כל מיני פשתי כו) אסור
 להכניס לאותו החור דאתי לידי סחיטה: כז) ומותר לשאול •איש מחבירו
 ואשד, מחבירתה ככרות של לחם או שמן או יין ובל דבר אכילה ושתייה.

 לן) עיין תום׳ ע״ד ם״ו ע״ב ד״ה אמר וכו׳ ואו״ז ה׳ עירובין סימן ק״מ, והל׳׳ יו״ט סימן שנ״ח
 ובה״ג היו״ט ושו״ת בשמים ראש סימן שנ״ה, ושו״ת רשב״א סימן תש״ט, תת״ח. לח) שבת
) יומא פ״ד, ע״ב. *ft) חסר  קכ״ב׳ ע״א. לט) •בתש״ר״.״ומותר להשתמש לנירו של גוי״. £
 ד׳ תיבות אלו בפרדם דפוס ווארשוי. טא) בתש״ך ״ומותר״. Qft בתש״ר ״ואפילו שטין על
) שבת קנ״ז, נדרים ע״ז. ובתש״ר ״ומותר להתיר ולהפר הרמות j  פני המים כדי להצילו״. £
̂) ליתא בפרדם דפוס ווארשוי. טך) בתש״ר ״ומותר למשוך משיכת חבל ft* .ונדרים בשבת״ 
• מך) בתש״ר ״ולתלות שק של שעורים "ב ת נ ב  של בהמה בשבת אבל לא מרחוק״. עיין ש
 לכל הבהמה להאכילה מותר״. ועיין שבת שם. מך)׳ בתש״ר ״בשבת״. ועיין שבת שם. מן)
 עירובין ם״ב, ע״ב. ובתש״ר ״וכשיבא ישראל״. מח) בתש״ר ״חצירו וכל רשותו״• מט) בתש״ר
 ״במעט פלפל״. ועיין עירובין שם. *Q בפרדס ווארשוי ״ומיחד״״ q בתש״ר ״אבל לצאת יוצא
0 בתש״ר ״בכל דבר אהד המטלטל בשבת  אלפים אמה״. נא) בתש״ר ״ואפילו בשבת גופו״ נ
̂ווץ מכספים ופרוטום 'אסורין לטלטל שאסור ליתן לגוי״. CJJ עיין בה״ג הל׳ שבת ״ומאן  
ו דמגקט פירי אי בשוגג עבד לאורתא שרי למיכל מינייהו כי מנטר בכדי  דמבשל בשבתא א
 שייעשו ואם במזיד עבד אסור למיכל מיניה לעולם דתניא המבשל וכו׳ והלכתה כד״י בשוגג
 יאכל למוצ״ש במזיד לא יאכל עולמית הא לאחרינא בשוגג שפיר דמי״. ועיין ב״ק ע״א.
 *ע) שבת •מ״ה, ע״א. 3ך) שבת קמ״א, ע״א ־דעת רבא שם. נך|) שכת קמ״ו׳ ע״א. נוי)
 בתש״ר ״וסמרטוט״. ^ן) שבת קע״ח. ועיין טור או״ה סימן ש״ז בב״י שם בשם ארהות חיים.
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 ואם אינו מאמינו מותר להניח לו משכון עד לאחר שבת. ולא יאמר הלוויני
 או השאיליני. כח) ואסור להסתכל במראות של ברזל ושל נחושת. ואם

 קבועה בכותל מותר. ושל זכוכית מותר: כנו) ומותר לעכב לחבירו [בשביל י
 חובו] ולומר לו עמוד עמי עד הערב: ק) ומותר לחשוב חשבונות של מצוה,
 (ובתיקו׳) [ובתינוקות מםפרין להשיאה ו]משדכין(להשיאה). ובכל דבר •מעוד.
 מותר לחשוב ולספר בשבת: קא) מניהין סייף או ברזל על המת בשבת.
 מת המוטל בחמה מניחיץ עליו ככר קב) או תינוק ומטלטלו: up ואסור
 לעשות חפצו קודם שיבדיל קד). קה) ומאן דלית ליה חמרא אומ[ר] המוציא
 ומבדיל: קו) ומותר לנער טליתו בשבת: rp) ומי שאחזו דם מקיזין אותו
 בשבת מפני הסכנה: קח) משאוי של ישראל מביאו גוי בבית ישראל
 ומותר: קע) מנעלים של עץ מםומרין אסורין ושאינן מםומרין מותרין כנ):

 הלכת עירוב.
. א) שאלו במתיבתא, ישראל ת ב ש ת של גוי ב י ת ב ו ר י ב ן ש י י נ  ע
 ששכר בית או עלייה בפונדק של גרם לחדש או לח׳ ימים,׳ב) ונצרך אותו
 ישראל ביום השבת לצאת לבית הכסא׳ ג) ואין לכל השרויים שם חוץ
 מפונדק אותו מקום. או שנצרך מים להעלות ד) מן הבאר כדי לרחוץ פניו
 ידיו ורגליו, מאי צריך לערב או לקנות רשות מבעל הפונדק או מן אותם
 גויס ששכונים עמו, או. דייו אותו שכר שנותן לבעל הפונדק לאותו .חדש
 או לאותן ימים. ת״ש, כך ראינו שאם ישראל א[חד] בפונדק של גויס אע״פ
 שלא ה) השכיר מותר לטלטל, ואין הגויים אוםריץ עליו. דתנן 01 הדר עם
 הנכרי בחצר הרי זה אוסר עליו, ר׳ אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו
 אוסר עד שיהו שני ישראל ואז אוםרין זה את זה. ואמרינן עלה, ז) אמר

 נח) שבת קמ״ט, ע״א. וצ״ע דפםק נגד דעת רבנן דבשל מתכות איסור אפילו •קבועה בכותל?
 נט) שבת ק״נ: ועיין טור או״ה סימן ש״ז. ם) שבת ק״י׳ ע״א. סא) שבת קנ״א, ע״א.
 סב) בתש״ר ״ככר לחם״. ם0 שבת ק״נ, ע״ב. סך) בתש״ר׳,׳ואסור לעשות מלאכה קודם
 הבדלה כדי שתרשה את השבת כמי שנכנס אצל המלך יכנס ברשות ויצא• ברשות, וכן ילך
 למלאכתו ואל מקום שירצה, ואסור לטעום כלום קודם הבדלה״. וכי סך,) עיין לעיל בהלכות
 הבדלה דאין מבדילין על הפת. סיף) עיין שבת מ׳. סך בתש״ר ״ומפקהין פיקוח נפש בשבת
"ג׳ ע״א•' סט) שבת  מי שאחזו וכו׳״. ועיין ב״י או״ח סימן שכ״ה בשם א״ה. סך) שבת קנ

 ס״א, ע״א. ע) בתש״ר ״ומותרין לילך עמהם בשבת וביום טוב״.

 Q מובא עה״ג בהלכות פסוקות בשם רב נטרונאי. וגם בספר העתים ה׳ עירובי הצירות
 סימן קיט. ועיין עוד שו״ת גאונים קדמונים ליק סימן מ״ה לר׳ יהודאי גאון, ובה״ג הל׳ עירובין י

ם דעים סימן יע״ב. ב) בספר העתים גרס י מ  פרק הדר ובהאורה ה״א סימן ניב, ובשו״ת ת
 כאן ״ויש באותו פונדק גוים ונצרך״ וכו׳ וכן יש לתקן כאן. Q בספר העתים, ״ואין לכל
 השחיין באותו פונדק הדן מאותו מקום או שגצרך וכו׳״. ך) בספר העתים ״מן הבאר שבאותו
 פונדק, יש לז רשות להוציא כלי של מים בידו כדי לרחוץ פניו ידיו ורגליו או דילמא צריך
 לערוב וכו׳״. ך,) בספר העתים ״שכר״. ף עירובין ס״א: ן) עירובין ם״ב: 3



 לד ם5ר הפרדס לרש״י ז״ל

 רב יהודה אמר שמואל הלכה כר׳ אליעזר בן יעקב. אבל אם כמה ישראל
 הם, ושכרו מן הגוי שפיר דמי לטלטל, *ז) ודאי באותו שבר ששכרו
 בראשונה. ואפי׳ בשבת שוכדין מן הגוי׳ דאמרינן, ח) חמא בר יוסף ור׳
 חייא בר אבא כך) (יוסי) [ור׳ אסי] איקלעו לההוא פונדק דגוי בשבת. אמר
 מהו למיגר, שוכר במערב המי, מה מערב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום,
 או דילמא שוכר כמבטל רשות דמי, מה י) [מ]ב(י)טל רשות ואפילו בשבת
 אה שובר אפי׳ בשבת. אמר להר יא) ר׳ חמא״בר יוסף גשכור׳ אמר להו יב) ר׳ חייא בר
 אבא לא נשכור, אמר להר ר׳ אםי נסמוך על דבר הזקן ונשכור. אייתו שאליה
 לר׳ יוחנן אמר להם יפה עשיתם ששכרתם. יג) ומה שכתבתם בשאילה,
 צריך לערב. מילתא פסיקתא היא, יד) אין עירוב מועיל במקום גוי כלום•

 ואין ביטול רשות מועיל במקום גוי עד שישכיר.
. עו) מצאתי כתוב מי שלא עירב בערב הפסח צריך ב ו ר י ן ע י י נ  ע
 לעשות עירוב בכל שבת ושבת עד הפסח. והגאונים לא אמרו שאינו צריך
 לעשות כן, אלא אם לא עשה בערב הפסח, עירוב מן המצה, יעשה כל
 ערב שבת מן החמץ, ואם ירצה. יעשה עוגה שאינה חמץ אפי׳ בשאר ימות
 השנה ויסמוך עליה עד הפסח הבא ויבערנה. והרב ר׳ קלונימום בר׳ יצחק
 משוס ר׳ ייהודה בר׳ קלונימוס נ״ע אמר מפני מה עושיץ בערב הפסח משאר
 מועדים, לפי שבפסח עושין עוגות מצות דבר שמכניסו לקייום שאינו מתעפש

 שאם נאבד או נתעפש שאינו ראוי למאכל אדם בטל העירוב. וכדי שלא
 יבא לידי קלקול שיהא מטלטל בשבת בלא עירוב תיקנו הראשונים לעשות
 בפסח מצה מן הקמח הנגבית מבל בני החצר או המבוי שיש לקיימה לכמה
 ימים- עז) שלא יתעפש, ואלו היה קיים העירוב עד הפסח השלישי לא היה
 צריך .עירוב, כל זמן שהראשון קיים. אלא שאינו מתקיים לפיכך צריד לחדשו.
 ועוד שלא ישתבח תורת עירוב מישראל, 'לכך מזביריןיאותו לחדשו בכל
 פסח ופסח אעפ״י שהראשון קיים וראוי למאכל אדם. ואם נאכל אותו עירוב
 שנעשה, או שנאבד לאחר הפסח יעשה עוגה אחת עד הפסח הבא, ואין
 צריך בכל שבת ושבת. אבל מי שחביבה עליו מצות עירוב יחדשנה בכל
 שבת ושבת כדי שיעשה בפת ברכה א[חת] של ברכת עירוב וא[חת] של
ה בריך המוציא אפיתי דעירובא יראהו  המוציא. כדגרסינן בברכות יז) ר׳ ז

) בספר העתים ״ודים״. וכן נכון לתקן כאז. ft) עירובין ם״ה. ושם איתא ״רי חנינא בר f 
 יוסף״ וכגי׳ הפרדס היא בבה״ג וברי״ף ובספר העתים ובאגודה. (ומתיבת דאמרינן עד ומה
 שכתבתם בשאילה ליתא שם בספר העתים.) ט) תקגתי עם״י גמרא שם. י) כן היא בגמרא
0  שם. יא) בגמרא שם ״רב" חגיגא בר יוסף״ וכגי׳ הפרדס , היא בבה״ג וברי״ף ובהעתים. י
א ובו׳. יג<' מובא בספר ב  בגמרא שם ״רב אםי אמר לא גשכור אמר להו ר׳ חייא בר א

 העתים שם. יד) עירובין ם״ב. ועיין בבה״ג ריש פרק הדר. ט!*) מובא בספר העתים הל׳.
 שתופי מבואות סימן פ״ה, בשם פסוקות דמר רב יהודאי גאון ז״ל דעושין עירוב בכל ע״פ,
 והקשה עליו דל״ש ע״פ לשאר ערבי שבתות, ועיין בהנהות עתים לבינה שם הערה מ״ג. ועיין
 שבלי הלקט השלם סימן צ״ט, ובשערי תשובה סימן ר״ח וה״פ סימן קמ״ב, ותשוה״נ מנניזה
 עמוד קי״נ סימן י״ז, ומחו״ו עמוד רמ״ט. .והראבץ סימן ז׳ הביא ראייה מירושלמי ובראבי״ה
 סימן תנ״ב דחה ראייתו. ועיין עוד רץ שבת פרק בל כתבי ובב״י או״ח סימן שצ״ה. טזי)
 פסחים ט״ו. ין) ברכות ל״ט: ושם איתא ״רב אמי ורב אסי״. ואפשר שטעה הסופר ממאמר



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל לה

 ואמר מהאיתעבידא הא ליתעביד בה מצוד. אחריתי. ובלבה שישתייר מאותו
 הפת מזון שתי סעודות כדי לסמוך עליו כל השבת כולה, אבל דיעבד אפי׳

 בכל שהוא מותר עליו.
. יח) אי איכא חצר וכוליה לחד גברא ואית לי ב ו ר י ן ע י י נ ך ע כ  ו
 בני או כמה יכו) איינשי [ד]סמיכון עלוהי וכולהון אבלין מחד כ) ריפתא ולא
 פליגי מהדדי, לא צריכא עירוב. כא) ואי פתח ביתא (בההוא) [דההיא]
 דרתא לשבילא, ואי איכא גמי בתי אחריגא דפתיחין לההוא שבילא,. (לא)
 כב) צריכא למיעבד שיתוף בהדדי ומשתפי לטלטולי ממבואות לבתי£
 ומבתים למבואות כג). מאי עירוב ומאי שיתמק. כד) [כדתגיא] מערכין
 לחצירות בפת כה) [ואם רצו לערב ביין אין מערכין], ומשתתפין למבוי
 ביין, ואם בא להשתתף בפת משתתף. כו) ואסור לאדם להוציא מרשות
 לרשות בשבת. ולא ברשות הרבים בלבד, אלא אפי׳ ברשות היחיד אסור
 להוציא מחצר לחצר ומבית לבית, ומחצר לבית ומבית לחצר [אלא בעירוב].
 אפי׳ [מ]חור או [מ]הלון אסור להוציא בו אלא בעירוב. כיצד׳ אם היה חצר
 א[חת] ובתוכה מאה בתים כז) והם גפרדים איש מחבירו אסור) לטלטל בלא
 עירוב. ובעירוב מותרין אם עשאוהו כת) בערב הפסח. וגם השובר בית
 שם בחצר והוא על עצמו ובשולחגו אסור לטלטל בלא כנו) (טלטול)
 [עירוב]. ל) ולעולם אם שכח אדם לעשות עירוב בערב הפסח עושה בכל
 ערב שבת עד תם בל השגה. וכ״ הלכה.• לא) ובה משפט העירוב ועשייתו.
 אם רוצה לעשותגו) [עירוב] בערב הפסח. לכל השנה, יטול החכם קמח
 מכל בית ובית מלא יהו׳ וילוש [ויאפה] אותה, עוגה אחת או שתים קשות
 ביותר לב) שלא ירקבו [ושיהיו שמורות] שכל זמן שהעונות שמורות העירוב
 קיים, ומותר לטלטל. לג) ואם גאכל או אבד אסור לטלטל עד שיעשה
 עירוב אחר בערב שבת. ואם עושה עירוב, אחד מהם, על כולם [מקמח
 שלו] עירובו קיים. *לג) אבל צריך להודיעם, ואומר, סמוכי על עירובי אשר

 דר זירא שנאמר שם קודם לזה. יח< מובא בתורתן של ראשונים ח״א צד י״ד, ובמחו״ו צד
 י״ן. ונובע מדברי בה״ג הל׳ עירובין עם ראיית מהמשנה. ומובא בספר העתים ה׳ שתופי
 מבואות עמוד קי• יט< במחו״ו ״נשי״. O במהו״ו ״מפת אחת״ ובבה״נ ״םפטא". כא) כאן
: כב) טעות היא וםנרתי עפ״י בה״ג ומחו״ו. וכ״כ• ב ״  מביא בה״נ ראייה מנמרא עירובי! ע
 בספר העתים שם. כג) כאן מביא בה״נ ראייה מעירובי! ע״ג• כף) עירובין ע״א: ועיין שם
 כ״ו: ובתום׳ שם ד״ה בכל וכו׳ וזה דלא כפירש״י שם׳ כד,) הוספתי עפ״י הגמרא שלפנינו
 כף במחו״ו ובתש״ר כתב כאן ״פירש ואסור וכו׳״ וכוונם דמכאן ואילך הוא מפרש דבריו
 הנובעים מדברי בה״ג הג״ל. ובאמת בבה״ג שם ליתא כל זה׳ כן) במחו״ו איתא כאן: ״והם
 כולם לאיש אחד וכולם גתלין בו ואוכלין על שולחגו מותר לטלטל בכולן בלא עירוב איש
 לחבירו. אבל אם מתפזרים איש על עצמו. ואיש על שולחגו אפילו פחות מד׳ אמות בין
• כדן) במחו״ו ״בערב שבת או בערב הפסח״. כט< ׳ ו ב  בית לבית אסור לטלטל בלא עירוב״ ו
 יתקון דמוכח. וכן כתב במהו״ו. ל) עיין בספר העתים צד ק״ד שכ׳ זאת בשם פסוקות דמר
 רב יהודאי גאון ז״ל, והיא המובא בספר תורתן של ראשוגים בשם הלכות קצובות דר״י גאון.
 לא) הובא במהו״ו סימן רפ״נ צד רמ״ט, ובסדור רש״י סימן תע״ב. ובספר העתים צד ק״ה
 .וכן בתורתן של ראשונים צד י״ד. ועשיתי התיקונים בפנים על פיהם. לב) עיין לעיל הערה

 ט״ז. לג) בתש״ר ״ואם נאכל או נרקב או שאבד או שנשרף״. לג) עירובין פ׳.
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 עשיתי עליכם. וקודם שישימו אותו עירוב במקום משוטר או בתוך התיבה
 לד) מברך; בא״י אמ׳׳ה אקב״ו על מצות עירוב. [ו[בזה העירוב יהא [לנו]
 מותר [ו]לכל הדרים בחצירות הללו לטלטל ולהוציא ולהביא כל השבתות
 שבשנה זו מבית זו לבית פלוני, ומחצר זה לחצר פלוני. ויניח אותו העירוב
 בבית אחד מהם. [ו]בלבד שיהא הבית לה) ד׳ אמות [על ד׳ אמות], וגם
 אם בני מבוי רוצים לערב [ו]לטלטל איש מחבירו במבוי, לו) אם המבוי
 פחזת מד׳ אמות [על ד׳ אמות] יעשה מלמעלה, [מקיר לקיר] לחי או קורה
 או קנה ויערב. רוצה בחתיכת בשר או בחתיכת פת או בחתיכת דג או
 ביצה צלוייה או בכל מיני קטניות. ובכל דבר שבעולם עושין ערב לז) חוץ
 ממים ומלח. ושיעור [ה]עירוב של מבואות ושל הצירות מכזית לח) ועד
 ביצה, אם מוסיף מוסיף בקודש. ואם החכם עושה משלו יודיעם ועירובו
 קיים עליהם. לע) וישים אותו או בפתחי או בקיר המבוי בין באמצע בין
 בכל מקום שירצה, מ) בלתי שיהא העירוב גבוה מן הקרקע טפח. וצריך
 לזכותם על ידי אחר, כיצד, נותן לבנו שהוא בר מצוד, או לבתו בוגרת או
 לאדם אחר, ואומר לו, ׳[אמוד,] שיזכה בזה העירוב לכל בני המבוי. ותוליהו
 מא) ואם המבוי רחב עד עשר אמות ולא יותר׳ מב) צריך לחי מן אבן
 או מן קורה [או מן עץ] וימעטו. ואין צריך [צורת] פתח למעלה. ויוכל
 לערב בתוכו. וזה הלח־ [או הורה] מג) יצריך להיות קומתו י׳ טפחים. ואם
 רחב יותר מעש[ר] אמות צריך צורת פתח. [כיצד צורת פתה], קנה מכאן
 וקנה מכאן וקנה על גביהן.. ואם אין לו קנים, עושה בחבלים או בעצים,
 ועושה עירוב ומניחו כעניין שאמרנו: מד) ואם רוצה ללכת מעיר לעיר מותר
 ללכת עד אלפים אמה מת) בכל צדדי העיר ואם רחוקה [אותה העיר]
 יותר ־מאלפים אמה, יקח עירוב שיהא בו מו) משקל שמונה עשר גרוגרות
 מכל דבר שירצה חוץ ממים ומלח, ומברך ומניחו בסוף אלפים אמה רחוק
 מן העיר שלו, ומותר לילך [עד] ־אלפים אמה . אחרים. מז) אבל אם רוצה

 לד) עיין ספר 'העתים צד ק״ה. ״דבשעת הנחתו מברך מקודם כמו בכל המצוד,״. ועיין שבתי
 כ״ג. ובענין נוסח הברכה עיין באבודרחם השלם ובבאורי שם. והנה ברמב״ם פ״א מהל׳ עירובין
 כ׳ דבשעה שהוא מקבץ מברך יעיי״ש בטו״ז ובב״י סימן שצ״ה ובמגי״א סימן שס״ו סק״כ.
 לד,) סוכה נ׳. ובתש״ר כתב ״ד׳ אמות על ד׳ אמות באורך וברוחב״. ל־ן) עירובין י״ב. לן)
 עירובין כ״ו: לח) במחו״ו - ובתש״ר ״עד כאגוז״. ועיין עירובין פ״. ובתום׳ שם ד״ה אנב וכוי
 ובשאלתות פרשת בשלח ובש״ע או״ה סימן שם״ה ובמ״א שם ם״ק ב׳. ובשו״ע או״ח כימן
) עירובין ע״ט! ובפירש״י שם. ומדברי  תפ״ו ובמג״א שם סק״א. לס) בתשי״ר ״ותולהו״. £
 הפרדס משמע דלאו משום זכוי צריך להגביה טפח רק משום היכירא וכן משמע בבה״ג פרק
 הדר וברמב״ם פ״א מהל׳ עירובין הי״ז: ועיין בכ״מ שם שכן היא דעת הגאונים. ועיין בריטב״א
 עירובין ע״ט: מא) בתש״ר כתב אה״ז:. ״כמו שאמרגו בגובה י טפח מן הארץ׳ הרי זה עירוב
: פד) גם זה ד ״ : מנ) עירובי! י א " • מב) עירובי! י ם  מבואות והצירות״. וכ״כ במחו״ו ש
 מובא בתורתן של ראשונים שם ובמהו״ו צד רנ״א. ועיין עירוביץ ג״א. ובמכילתא בשלה פרשה
 ה׳ ועיין רש״י עה״ת וביב״ע עה״ת פרשת בשלח. מך) בתורתן' של ראשונים הסר מכאן עד
 תיבת ״לילך״ לקמן. ונשמט על יד הסופר. טל) במחו״ו ״שיהא בו שיעור עשרה תאנים בינונים״.
 ובעירוניץ פ״ב: מפורש שהוא שיעור שתי סעודות ״וכן הוא בםי״ז מי״א במם׳ כלים ומשקל
: ועיין שם כ״ט• מן) כ׳כ בה״ג פרק מי שהוציאוהו ׳  שתי סעודות הוא י״ה גרוגרות שם פ
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 לילך להציל נפשות או ספר תורה מותר לילך יותר מאלפים אמה: ואם
 דרך רשות הרבים מפסקת בין המבואות יעשה צורת פתח משני צדדים
 בקנים ובחבלים ומותרים כל בני מבואות שבתוך הפתחים של קנים לטלטל
 איש לחבית בעירוב. וכץ כל המדינה [כולה], ימעט פתחיה בקנים או בהבלים
 ויעשה כעין צורת [ה]פתח ומותרין בעירוב, גכדאמר) [כגון דאמרינן] מח)

 רבא (חהוה מעייב אכולא מתא בעירוב הד.מע)
 כ) ו ש ש א ל ת ם בני הצר שגבו קמח לעירובו ונילש ונאפה לשום
 עירוב ולא בירכו עליו, בדין עירובא יהא שרי לן׳ למחר מה הן עושק
 לטלטל בחצר, אסורין או מותרין. כך דעתי נוטה שמותרין. הואיל וגבו
 ונאפה לשם עירובין, אע״פ שלא בירכו עליו׳ ולא אמר, בדין עירובא יהא
 שרי לן, מותרין הן לטלטל בחצר. ולא מיבעיא הני בני הצר דכולהו בני
 דעה כינהו ומותרין, כא) י אלא אפי׳ קטן שגבה עירובי חצרות עירובו עירוב.
 דתנן, כב) השולח ביד הרש שוטה וקטן או ביד מי שאינו מודה בעירוב
 אין עירובו עירוב. והוינן בה, וקטן לא, והאמר רב הוגא קטן גובה עירוב.
 ומפרקינן, לא קשיא, כאן בעירובי תהומין, כאן בעירובי הצירות. אלמא
 בעירובי הצרות אפי׳ בגיבוי קטן םגי להו. וכ״ש הבא דבני דעת יהוו. ועירובן
 מונח התם דשרי: והיכא דלא עירוב מאתמול, למחר מקני. נהמא בסלא,
 [וסמיך לה. כי הא כג) דאמר ליה רבה בר חנן לאביי, ניקני להו ־ חד
 ריפתא ביסלא,] אלמא בהכי אית להו תקנתא, [ו]היי.נו כד) דאמר [ר׳]
 ישמעאל בר׳ יוסי משום אביו, כל שיש להקלבעירובין הקל. [ו]אע״ג הקיימא•
 לן בעלמא, כה) ידים שאין מוכיחות לא הווין ידים׳ [הכא הוויין] כו) ידים,
 (ד)[ו]קיימא לן [ד]עירובו עירוב. אע״ג דלא אמר, בדין עירובא יהא. שרי
 לן, ומאי שנא התם דאורייתא הכא דרבנן הלכך עירובו כשר, ותו לא מידי:

 א) הלכות יום טוב.
ן גומותריין) [והיתירן] (לכל) [בבל] ימים טובים בין י ס ו ד ו א ל  א
 בחג המצות בין [ב]עצרת ובין [ב]ראש השנה וסוכות. ב) אין נושאין נשים

 מהא דר״ה כ״ג: ועיין עירובין מ״ד: (המו״ל המהו״ו תמה שלא הביא המחו״ו והפרדס דין
 דאין מערבין אלא לדבר מצוד, יעיי״ש.) מח) עירובין כ״ו. נ״ט: ונירפא אחרת הי׳ להם בזה.
 מט) במחוץ סיים כאן, ״םליקו הלכות עירובי הצירות קצובות מרב יהודה גאון״. נ) המףל
 ספר האורה רש״ב כתב על זה, ואולי הוא מהלכות קצובות לרב יהוראי גאון. והגה בתורתן
 של ראשונים בהלכות קצובות לר״י לא הובא כל זה. ומצאתי בשבלי לקט השלם סימן צ״ט
א כל זה וסיים ״עד כאן תשובה הגאון זצ״ל״. ועיי״ש מה שמפלפל על דבריו. ועשיתי  שמבי
' נב) עירובי! ו כ  התיקונים בפגים לפימש״ש. נא) עיין רש״י עירובין מ״ט, ד״ה הכי גרפי' ו
 ל״א * נ0 עירובי! ם״ח• נד) עירובין פ׳. ועיין ירושלמי עירובין פרק זי. נד,) נדרים הי:
 {ף) המו״ל דפוס ווארשא השמיט תיבת ״ידים״ השנית כי הי׳ נראה לו לכפילא. ותקנת? עפ״י

 השבלי לקט שם.

 א) מובא כל העניץ מכאן עד דין שני ימים טובים של גליות וכד בספר תורתן של
 ראשונים (פפדא״מ תרמ״ב) בתוך הלכות קצובות דרב יהודאי גאון. ועשיתי התיקונים על פי

 מש״ש. ^) מו״ק ח׳: י״ח:
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 במועד לא בתולות ולא אלמנות. מארסין אבל לא כונסין: ואץ עושץ סעודת
 אירוסין מפני ששמחה היא לו, אבל מחזיר [הוא את] גרושתו ג). ד) מקצצין
 עצים במועד לצורד המועד, ושלא לצורך [המועד] אםור ואם הותיר מותר.
 ה) אין נופחין במפוח של ברזל אלא בקנה. ו) ואסור לגזוז צמר שבראש
 הבהמה אלא בלהב אש. ז) ודורון שהביא גוי לישראל בין ירק ובין בל
 ח) פירות ע) שבמיגן מחוברין לקרקע י) אסורין עד הערב בכדי שיעשו.
 *י) וכן דגים. יא) ובשגי ימים של ראש השגה אסורין בזה ובזה. ואם יבשים
 מותרים. *יא) ואם הביאום מחוץ לתחום יב) אסורין בין לחים בין יבשי[ם]
 יג) למי שהביאן] יד) ואוכל מהם ישראל אחר. עו) ואסור לקגות בשומא
 ובמשקל. עז) [ו]אם קוגה בהמה מן הגוי אסור לקגות בשומא אלא מביא
 בהמה אחרת ואומר זו שוה כגגד זויז). יח)ולשחוז את הסכין אסור [אבל
 על גבי סכין אחר מותר, ואם משחזת מן עץ מותר, יע) ולכבות הנר ביום
 טוב אסור] כבשבת אבל לטלטלו *כ) ולשמש בו מותר. כ) ולתקן הפתילה
 מותר׳ אבל לעשות פתילה ביום טוב אסור ולהבהבה אסור אבל ממעך
 הפשתן בידו כא) ושורה בשמן ואל יחתוך אותה בסכין אלא באור. כב)
 וכל מיני תבלין וכל מיגי עשבים מותר לשוחקן ביום טוב כג) ולעשות
 מהן צורך אכילה אבל לשתייה אסור: כד) ביצה שנולדה בכל המועדים
 נולדה כה) ביום מותרת בלילה. כו) אבל בראש השנה אסורה בשני ימים
 טובים. כז) אבל במת אינו כן. כח) מת בי[ום] ט[וב] ראשון יתעסקו בו
 כע) גוים, ביום טוב• שני יתעסקו בו ישראל. וכן בר[אש] ה[שנה] ואעפ״י
 ל) שמת בשני אל יתעכב עד החול אלא יתעסקו בו ישראל לאלתר. לא)
 י[ום] ט[וב] ושבת (האחרון) [אחריו] עושה עירוב קודם יום טוב לב) ומבשל
 מיום.טוב לשבת, [וכן עושה], לג) (ו)נוטל *לג) חתיכת בשר ופת אפוי

 J) בתש״ר גרם ״למותר״. ךץ< ביצה ל״א. ואמר מקצצין ולא מבקעיץדלא הותר אלא בקופיץ
(ft .בתש״ר •מיני פירות״ cpj .יעיי״ש ע״ב. ף,) ביצה ל״ד. ן0 ביצה ל״ד. ן) ביצה כ״ד 
ד הכי משמע- בגמרא שם י  בתש״ר ״שהן מהוברין לקרקע״. י) בתש״ר ״אסור לאכול״. *
 דמחוסר צידה דינה כמחובר לקרקע עיין ב״י או״ח תקט״ו. יא) עיין תום׳ עירובין ל״ט: ד״ה
ל מהן״. ו כ א  פםק וכו׳ ובב״י שם. *יא) בתש״ר ״וכן דגים יבשים״. יב) בתש״ר ״אסור ל
 ע) בתש״ר ״אסור למי שהביאן״. ותיבת ״אסור״ מיותר. יד) בתש״ר ״אבל ישראל אחר
 מותר לאכלן״. טן0 ביצה כ״ט. טן) ביצה כ״ז: ין) בתש״ר ״וכן כל דבר אסור לקגות בשומא״.
 והוא מיותר דכבר כתב דאםור לקגות בשומא. יךן) ביצה כ״ח. י£) ביצה. כ״ב. *כ) בפרדס
 דפוס ווארשוי הגיה תחת ולשמש ״ולשחוט״. ועפי״מ שתקגתי בפגים א״ש. O ביצה' ל״ב.
 כא) בתש״ר ״או מה שהלא ועושה בידי״• כב) ביצה י״ד. כ![) בתש״ר ״ולעצור מימיהם
: ̂) ביצה ד  לצורך אכילה״. כד) ביצי׳ י׳• כד,) בתש״ר ״ביום ראשון מותרת בשני״. כ
. כךן) בתש״ר ״מת בכל המועדים  ובתש״ר ״ אבל בר״ה גולדה בזה אסורה בזה״. כן) ביציי י
'״• כפן) בתש״ר ״עממים״. ל) בתש״ר •שימות בשיגי״. והיא טעות ויש ו  ביו״ט ראשון יכ
0 בתש״ר ״כדי  לתקן כמו כאן. לא) ביצה פדו: ובתש״ר ״יו״ט ראשון לשבת אחריו״. ל
 שיכול לבשל מיו״ט לשבת״. לג) ביצה י״ז: תום׳ ד״ה אמר וכוי. לעיין הנה״מ שר״י ורבו של
 רש״י היו נוהגים לערב בפת ותבשיל. ועיין שו״ת שערי תשובה םי׳קכ״ד ושרת מהר״ם בב״י
 סי׳-תרנ״ה. *לג) בתש״ר ״פת חתוכה אפילו שיעור מן כזית ועד אגוז וחתיכת בשר אפוי״.

 ועיין ביצה ט״ז.
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 משעור כזית ועד כאגוז ואומר, בא״י אמ״ד, אקבץ על מצות עירוב, לד)
 בדיץ יהא שרי לץ ולכל ישראל הדרים במקום הזה לאפות ולבשל מיום
 טוב זה לשבת [זו הבאה לישראל] בכל צורך תבשילינו. לה) ומשמרו עד
 שיאפו ויבשלו כולם. לו) ואם יאכל העירוב לאחר מיכן איגו חושש. לז)
 ואם שכח לח) לערב מערב יום טוב לכו) יערוב ביום טוב מ) קודם שיבשל

 לצורך השבת. *מ)
 מא) ש ג י י מ י ם ט ו ב י ם ש ל ג ל י ו ת, אחד מחובר לקרקע שגתלש
 ביום טוב ראשוץ, בגוץ .ענבים שבצרץ: ואחד דגים ועופות שגיצודו >מ)[ב]יום
 טוב ראשוץ מותריץ ביום טוב שגי ממה נפשך, הואיל ושתי קדושות ה,ן.
 דאי יום ראשוץ קודש [ו]ב׳ חול (0מותריץ במוצאי י[ום] ט[וב] ראשון בכדי
 שייעשו. ואם יום ראשון חול ושגי קודש כ[ל] ש[כן] שהן מותריץ דחול
 מכין ליום טוב. וכץ ר׳ נוהג.•ומביאי־ ראייה לדבריו מהא דגרםינץ במםכח
 ביצה בפ׳ ראשון מ3) איתמר שגי ימים טובים של גליות רב אמר גולדה
 בזה מותרת בזה וכו׳. ואמרינןמג) הילכת(ה,)[א] כרב ביי לקולא-בין לחומרא.
 ועוד דאמרי[גן] מד) [גבי] שני ימים טובים של גליות שאירע יום שגי בערב
 שבת ולא הגיח עירובי תבשיליץ [מ]בחול׳ מגיח אדם עירובו מיום טוב
 לחבירו ומתנה עליו, אם היום קודש ומחר חול אין בדברי כלום, י ואיגו
 [צריך ל]עירוב דחול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב, ואין י[ום] ט[וב]
 מכין לחול. ואם היום חול ומחר קודש (עירובו עירוב) [תהי עירובי עירוב].
 אלמא שתי קדושות הן ואחד מהן חול. ועוד דגרםי[גן] בעירו[בין] מה)
(0בי ריש גלותא דאיתיציד מיום טוב ראשון ואישתחיט  ההוא בר טביא דאתי
 ביום טוב שגי, רב גחמן ורב חםדא (אכיל) [אכלו], ורב ששת לא אכיל,
 מאן דאכל סבר שתי קדושות הן, מאן דלא אכיל [םבר] משום דתני איסי
 וכן היה רבי יוסי אוסר בשגי ימים [טובים] של גליות׳ דקםבר קדושה אחת
 הן. מ0 ושמע (מינא) [מינה] [ד]מחובר שנתלש בי[ום] ט[וב] א׳ מותר
 בי[ום] ט[וב] ב׳ ממ[ה] נ[פשך]. ואל תשיבני ממאי דצריך להמתין בכדי
 שי(0עשו, כלומר, אם נצודו ביום טוב ראשון לערב ב׳, למוצאי י[ום] ט[וב] מז)

 לד) בתש״ר ״ובזה העירוב יהיה לנו מותר וכו׳״. לד,) בתש״ר ״ומניחו בכל מקום שישתמד.
 עד שיהא אפוי בולו״. לן) ביצה י״ז: לן) ביצה י״ז. לק) בתש״ר ״לעשות עירובי׳• לט<
 בתש״ר ״בשביל השבת״. מ) צ״ל ״ביום טוב ראשון״. עיין ביצה י״ז. *מ) עד כאן מובא
 בתורתן של ראשונים. טא) הובא במחו״ו סימן ע״ח, האורה ח״ב סימן נ׳, סדור רש״י סימן
ב לפני התשובה: וזו הוראה של . רבינו ב״ר ו ת  תרכ״א, מעשה הגאונים סימן מ״ה, ושם כ
 שמשון. ועיין בהערות שם סימן רל״א. ותקנתי בפנים על פיהם. מב) ביצי• ד׳ • מג) ביצי׳
0 ביצי׳ י״י. מד,) ביצה ל״ט: מן0 עיין פירש״י ביצה כ״ד: ד״ה ולערב וכו׳ ותום׳ ד  ה׳: מ
 שם. ועיין רש״י עירובין ל״ט: ד״ה פסק וכו׳ ותום׳ שם. ד״ה אי משכחת וכו׳ ותום׳ שבת
ת רשב״א סימן ל״ט. ומה שהביאו רש״י ותום׳ ושארי ר  קכ״ב ע״א ד״ה ואם וכו׳ ועיין ש
 ראשונים דדעת ה״נ דאסור עד מוציו״ט שני׳. הגה בבה״ג שלפנינו ה׳ ירט איתא אסור
 למיכלינהו ביום טוב ראשון ולאורתא בעי למשהי בכדי שיעשו ומותרין יעיי״ש. ועיין מעשה
: ״למוצאי יו״ט האחרון אםורין בכדי ב ת  הגאונים סימן מ״ב. מן) בסדור רש״י ובהאורה שם כ
 שיעשו״. ולא הרגיש המו״לישהיא טעות וצ״ל כמו כאן ״למוציו״ט• ראשון״. ובמחו״ו איתא,

 •למוצאי ירט אסוריך. •ובמעשה הגאוגיס ליתא כלל.
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 ראשון אסורין עד שיעכב ויאחר מעט כשיעור. שי(0עשו «ח) לקיטתן,
 דיום טוב ראשון קודש הוא ובעינן שלא יהא מהנה כלום הנאה מיום טוב
 לחול. ואם ניצודו בשני,. לערב של יום טובשנינמי אםוריז 3כדי שי(י)עשו,
 דאימר קודש הוא. מכן) ואם שבת.הוא אסורין עד מוצאי שבת בכדי שי(י)עשו.
 כ) מפי׳ רבינו. נא) ובדבר שאין במינו מחובי, אי נמי [יש •במינו] מחובר,
 אלא שכבר ניכר שנתלש מאתמול שהיה חול מותי־ [מיד] אם בא בתוך
 התחום. ואם [בא] .מחוץ לתחום אםור עד הערב בכדי שיעשה הבאתו לתוך
 התחום. ואי אתא אדעתא הגוי אפי׳ מחוץ (לעיר) [לתחום] שרי לאלתר
 [כיון שאין במינו במחובר]. [אי נמי הבא] מחוץ לתחום שאמרנו שהוא
 אסור, אם בא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר מיד. וכבר פסקה
 רב 6פא כב) גוי שהביא, דורן" לישראל וגו/ ועוד מההוא' כג) ליפתא דאתא
 •למחוזא נפק רבא חזייה דהוה כמלשא, אמר הא ודאי מאתמול עקירא. ואי
 משום חוץ ־לתחום אדעתיה דגוי אתא, ושרייהרבא למיזבן מינייהו, כד) בלא

 סכום מקח אלא סתם ולאחר המועד יעשה עמו'חשבון. גם)..
. יהוהי שבא בספינה וקרבה ספינה לנמל ת ב ש  גו) ס פ י נ ה ש ב א ה ב
 בשבת, ועמדו המלחים כבש לעלות ולירד בו, ולא^ בשביל ישראל, כך הדין,
 אם היו יודעין שבשקעה החמה היו בתוך התחום בתוך אלפים אמה מותר
 להן לישראל לצאת מן הספינה ולילך לביתו בשבת, ואם לאו אסיר. שכך
 שנינו׳.כז) מעשה היה .ולא נכנסו לנמל עד שחשיבה, אמר[ו] לו לרבן
 גמליאל מה אנו לירד, אמר להם [מותרים אתם] שכבר הייתי מסתכל והיינו
 בתוך התחום עד שלא תחשך. ואי משום כבש, שנינו, •כז) מעשה ברבן
כבש וירדו אחריו זקנים. . ו  גמליאל וזקנים שהיו בספינה ועשה גוי לירד ב
 זה הכלל, כל זמן שהגויים עושים דבר;לעצמן ישראל מותר להשתמש בו!

 הלכות פסח.
ן שתי מדות בפסח׳ ב) כדי שלא- תבא העיסה לידי י ש ן ל  א) ו א/
 חימוץ׳ ואק אין מקטפין. ג) והלש אותם ואינו יודע כימה הוא, מודד. ומה
 הוא המרה בפסח׳ ד) לא פחות משיעור מ״ג ביצים וחומש ביצה, ה) כיי:

 מד|) בכל הספרים הנ״ל ליתא לתיבת ״לקיטתן״ ועיין תוס׳ עירובין ל״ט ד״ה פסק וכו׳ דלדעת.
 רש*י א״צ שימתין כשיעור שילך ויצור יעיי״ש ובב״י או״ח סי׳ תקט״י. מ^) בספרים הנ״ל
: ״Te״ נא) מובא בשבלי הלקט השלם הל׳ יו״ט סימן ם י י "ו ס ח־ו מ ב ו ואילו• נ) ו א כ  ^ מ
. ע) עירובין מי. נד) י • נב< ביצה כ״ ו י -־רמ״ז, בשם • תשובת גאון. ועשיתי התיקונים על ם
 בשבלי הלקט ״פירש בלא סכום״ וכי". נד,) עד כאן מובא בשבלי הלקט שם. נו) עיין לעיל

 בפרדס הלכות שבת ובהערותנו שם. נן) עירובין מ״א: *נ?) שבת קכ״ב.

 א) זה הובא בהאורה ח״ב סימן כ״ט, ובסדור רש״י םימן שם״ו ובמחו״ו םימן ט״ו
 (צד רנ״ח) ובשבלי הלקט השלם ריש סימן רי״ב בשם הלכות פסח של רבינו שלמה זצ״ל.
 ועשיתי התיקונים בפנים על פיהם. יב< במחו״ו ״ביחד״. 0 עיין מחו״ו ובהאורה ובסדור רש^י
 ובשל״ה דהלשון מגומגם שם. ועיין שם בהערות המו״ל, דיש מתקן כמו״ש בפרדם. ד) פסחים
 מ״ח. ועיין רש״י שם: ד״ה חמשת וכו׳ ובדי״ף פרק ע״פ, ותוס׳ עדוביןים״ג: ד״ה שבעה ובו׳
) פסחים•מ״ח: ועיין. ירושלמי ריש פ״ג  ובשו״ת שערי חשובה סימן מ״ו לרב האי גאון. ך)
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 שלא להפקיע תורת חלה ממנו. ו) שכך הוא שיעור חלה. ז) וכך עולה
 [הלה] בגימטריא [מ״ג.] אבל אם היתה ח) מ״ו ביצים או מ״ז אין לחוש
 בכך. וכיצה הוא עושה, ע) מכנים מ״ג ביצים בכלי מלא מים על כל גדותיו,
 ובמים הנשפכים חוצה׳ זהו מהת שעור קמח לחלה. כאותה ששנינו בתוספתא
 הנזיר י) נזיר ששתה מכל משקין האסורין יא) [לו, בהתראה אחת אין חייב
 אלא אחת, מתרץ בו ואוכל, מתרץ בו ושותה] חייב על כל אחת ואחת.
 וכמה שיעורן בכזית. וכולן מצטרפין לבזית, היין והחומץ וביוצא בהן. כיצד
-יעשה, מביא בוס מלא מים ומביא זי(0ת אגורי ונותן לתוכו ושופע, אם שתה
 כיוצא בו חייב, ואם לאו פטור. יב) וגזירת הכתוב היא דמדת העומר
 מתחייבת בחלה שלמדנו (מ)לחם הארץ [דכתיב] י0 והיה באכלכס מלחם
 הארץ תרימו תרומה, (למדנו אותו) מלחם השמים [דכתיב] יד) לקטו לחם
 משנה. מה לחם שמים עומר ליום שעולה למ״ג ביצים וחומש ביצה [אף
 לחם הארץ אינו מתחייב בחלה פחות ממ׳׳נ ביצים וחומש ביצה.] וזהו

 •עשירית האיפה. כוו)
ה כיכר מחבירתה קודם לפסה, צריכה לפורעה ת ו ו י ל ש ה ש  P) א
 אחד הפסה. ואין איסירה משום חמץ שעבר _עליו הפסח, הואיל ולא היה
 יח) [בעין].בשעת הביעור, ויש בה משום גזל [ומשום] (0לווה ואינו פורע.
 שהרי שנינו יכו) דבי ר׳ ינאי יזפי פירי מעניים בשביעית קודם זמן הביעור

 ופרעו לחו בשמינית. כ) ואמר ר׳ יוחנן יאות [דץ] עבדין.
ח כשטוחנין חיטים [ל]מצות, נוהגין לשלוח שם ס פ י ה נ פ  כא) ל
 ישראל אחר (החטים) [הרחיים](עם) [של] הגוי להיות יושב ומשמר דכתי[ב]
 כנ) ושמרתם את המצות, כג) בעינן [שימור] לשם מצה. *כג) ואין צריך
 ישראל לעמוד אלא עד שיטחון כפי מה שהוא [צריך] לג׳ המצות של לילה
 הראשון שהן חובה, והן צריכות שימור לשם מצה [אבל השאר אין צריכין

 דהלה. ועיין ר״ן ריש פרק א״ע. ן״) עיין טור יו״ד סימן שנ״ה ובב״י שם. ץ) תקנתי עפ״י
 הספרים הנ״ל. ך!) במהו״ו ובשל״ה ״אם יתירה ד׳ ביצים או ו׳ אין לחוש בכך״. וכן בהאורה
.  שם. ובסדור רש״י ״ד׳ או ה״. (ועיין שו״ע או״ה תנ״ו בביאור הגר״א םק״ב.) to) עירובין ד

 תום׳ ד״ה גפן וכו׳ סוכה וי. תוס׳ ד״ה גפן וכו׳ ובשרת תשב״ץ ה״ש סימן רצי׳א, ושם ה״ג י
 סימן ל״ו, רקה סימן רע״ד, גוב״י מה״ק א״ח סימן ל״ז, ל״ח. וב״י ארח סימן תג״ו. י) גזיר
. ותקגתי בפגים על פי שם. יא) בםדור רש״י בהאורה ובמחו״ו ״מתרץ בו שלא ישתה  ר״פ ד
 ואם ישתה חייב״ וכוי. ויש לתקן כמו״ש. יל) כן כתב בכל הספרים הג״ל. ועיין עיריבין פ״ג.
 ע) במדבר ט״ו, י״ט. יד) שמות ט״ז, כ״ב. סן0 במחו״ו גמצא כאן עוד הוספה. ין) זה הובא
 במחו״ו סימן י״ז. (צד רג״ט), ובשבלי הלקט סוף סימן רט״ז והביא כתב רביגו שלמה זצ״ל
 אשה וכו׳ וסיים וכן כתב רביגו ישעיה זצ״ל. וכן הובא בהאורה ח״ב סימן ל. ובסדור רש״י
 סימן שס״ז. יד!) כן היא בכל הספדים הג״ל: ועיין חום׳ ע״ז ם״ב: ד״ה יאות וכו׳ דמשמע
 אפילו אם משלמת דמים בפסה מותר. ועיין מג״א סימן ת״ג םק״א. י£) עבודה זרה ם״ב:
 כ) עיין שם ברש״י ותום׳• לא) הובא במחו״ו סימן י״ח (צד רג״ט) ובסדור רש״י סימן שס״ח
 ובהאורה הלק ב׳ סימן ל״א ובהאורה שבספר דפרדם. ובשבלי לקט השלם סימן ר״י בשם
 הל׳ פסח של רבינו שלמה זצ״לז והתיקונים בפגים עשיתי על פיהם. (ועיין טור או״ה תג״ג
) שמות י״ה לג) פסחים•מי. ב  בשם השאילתות ובב״י שם ועיין מעשה הגאונים סימן ל

 ׳*לנ) עיין ב״י או״ח תג״ג ובשו״ע שם ס״ד ובבאר הטיב שם.
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 שימור], וגוי שהוא טוחן ואין ישראל עומד על גביו מותר. ואפילו ליקח
 םלתות מן השוק שפיר דמי. דאמר מר׳ כד) בציקות של גוים אדם ממלא
 כריסו מהן ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה. פה) והוא שלא הכסיפו
 פניו. ואין לחוש ־שמא יערב מחמצו לתוך הקמח, הואיל ולאחר כן מרקדין

 אותה [בנפה], ואם יש חמץ נפה קולטת[ו].
) אסור לאפות מצה מבערב כז ח שחל להיותבשבת, ס פ ב ה ר  כו) ע
 שבת. הראשונים אמרו משום הידור (מצה) כח) [מצוה] הוא. אבל מצינו
 [בו] איסורא דאורייתא. דהא הוקשו מצות לפסח בשילהי פרק בתרא׳ כנו)
 הכתיב ל) צלי אש ומצות. מה עשיית הפסח •משבע שעות ומחצה ואילך,
-אף עשיית מצה כן. ואכילת מצה נמי הוקש לאכילת פסח, כדרבא. לא)
 דאמר רבא, אכל מצה בזמן הזה לאחר חצות לר׳ אלעזר בן עזריה לא
 ייצא ידי חובתו: לב) ואסור לאכול מצה מבעוד יום קודם שיקדש ויאמר
 'הגדה והלל. שנ[אמר] לג) בערב תאכלו מצות׳ שתהא הביב עליו. *לג)
 והאוכל מצה בערב הפסח . כאלו בא על ארוסתו בבית חמיו וילקה.

 בתלמוד ירושלמי. לד)
 לה) ש א ל ו א ת ר׳ אם מותר ללוש בבצים בפסח אם יש בהם [משום]
 חימוץ או לא. ולא אמר ר׳ בדבר לא איסור ולא היתר. איסור לא אמר,
 שאיגו יודע אם דרך ביצים להחמיץ יותר לו) ממים. שהרי אין לישה לז)
 (בלא) [אלא ב]מיס, ומים אין מהמיצין את העיסה כל זמן שעוסקין בה.
 והיתר ׳נטי לא אמר, ״לפי שעיסה הנילושה בביצים היא עבה ונפוחה יותר
 משאר עיסה. ויש לחוש שמא דרך ביצים להחמיץ יותר ממים. ושמא

• כךן) כשכלי הלקט שם ״והא דשריגן בציקן של נכרים כגון שלא הכסיפו ׳ ) פסחים מ ל  כ
 פגיו או שלשו מקמח שלהן בפגיגו ואגו רואין בו שלא החמיץ ואין לחוש וכוי". כן0 מובא
 במחר ו סימן י״ט (צד ר״ס) ובהאורה ח״ב סימן ל״ב ובסדור רש״י סימן שם״ט. ובשבלי לקט
 השלם סימן רי״ג בשם רש״י (ושם הגי׳ פסח שחל להיות באחד בשבת וכי) והתיקונים על
• כל) עיין שו״ת שערי תשובה סימן.צ״ג ורצ״ד, ותשובת רב יהודאי גאון במהו״ו סימן ם ה י  פ

 כ״נ, ובמרדכי פ״ק דפםחים בשם ר״ש משגץ ומשם תשובת רב יהודאי גאון, ומעשה הגאונים
 עמוד ט״ז, ום׳ יראים. סימן ק״ה וביראים השלם סימן ש״ג ובאו״ז ח״ב סימן ר״ג ורקח סימן
 ר״פ וטור או״ח סימן תג״ה ובביאורי הגר״א שם םק״א ועיין עוד בראבי״ה מסכת פסחים סימן
• כט) פסחים ק״כ: ל) שמות י״ב, ה׳. לא) פסחים ל " נ • כד|) כן היא בכל הספרים ה ב ״ נ  ת

 ק״כ: לב) הובא במהו״ו שם. ובהאורה ה״ב סימן ל״ה ובסדור רש״י ש״ע. ובשל״ה סימן
0 שמות י״ב,  רי״ג. והוא לשון בה״ג פרק כל שעה. ועיין בהערות למחו״ו שם אות צ׳. ל
 י״ה. *לג) הובא במחו״ו סימן כ׳ ובסדור רש״י ובהאורה ובשל״ה שם. לל) ירושלמי פסחים
 פ׳ ערבי פסחים ה״א. ״האוכל מצה בעה״פ כבא על ארוסתו בבית חמיו והבא על ארוסתו
 בבית חמיו לוקה״. לד,) מובא במחו״וםימן מ״ג (צד רם״ח) ובהאורה ח״ב סימן ל״ו. ובשבלי
 לקט השלם סימן רי״ד בשם הלכורת פסה לרביגו שלמה זצ״ל. ובסדור רש״י סימן שע״א.
 ועיין תום׳ פסחים ל״ה: ד״ה ומי פירות וכו׳ ותום׳ מנחות נ״נ: ד״ה אין מחמצין ובו׳. והגה
 מתום׳ משמע דגםתפק רש״י אם מי בצים חשיב כמי פירות, והכי משמע דגםתפק אם חשיב
 מי בצים כמים. ועיין שו־׳ת נוב״י מהד״ק או״ח סימן כ״א. ועיין שו״ת רשב״א סימן תג״ד
 שמדמה דין ביצים לדין מי פירות. ועיין הנה״מ הל׳ חו״מ ם״ה אות א׳. לן") בשבלי לקט

ל פי הספרים הנ״ל וכן לקמן.  ״ממי פירות וממים״. ועיין בהערה הנ״ל. לן) תקנתי ע
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 (חלטו) [הלש] בביצים (0אי אפשר בלא חימוץ, ואין בידו לשומרה מחימוץ
 כמו לישת המים. (ואיכא) [דאיבא] למאן דבעי לאוקומיה בפסחים נח) אין
 לשין ביין ושמן ודבש׳ משום חימוץ.[מכלל]דאיכאמילתא אחריתי דמתהמצ[א]
 יותר. לע) (ואיפש׳) [ואי אפשר] לשמור מהימוץ אפילו בעודו עסוק [בה].
 וכמדומה אני, (דומה) [המה] שהעים[ה] נעשית עבה מפני הביצים אין זה

 חימוץ, שאפילו עושין [אותה] מפרורי פת נעשית נפוחה כמו כן.
ה שנמצאת בתרנגולת מא) צלוייה או מבושלת בפסח, ט ח ה  מ) ו
 אין אדם שמתירה לפי שחמץ בפסח בין במינו בין שלא במינו אסור ואוסר
 בכל שהוא. ואף ר׳ אומר שהוא אסורה. אבל מב) [יש להביא] ראייה להתיר
 מטומאה. אם לא מג) (אין) מפני שאין אנו יודעיןאם למידין איסור מטומאה
 או.לא. [מפני] ששנינו גבי טומאה .מד) [בעוף] כדי שתפול *מד) לאור
 ותישרף. דכיון (שהיא) [ששהה] האוכל בתוך מעיו כשיעור הזה שוב אינו
 ראוי לקבל טומאה לפי שבא לידי סרחון מיד, ואינו חשוב אוכל. וכן יש
 לומר שאין זה בא לידי הימוץ אלא לידי סרחון. (או) [אי] רפשיטא לן מה)

 למיגמר איםורא מטומאה. *מת)
ה להפריש הלה מעיסה, אומר׳ בא״י אמ״ה אקב״ו מז) צ ו ר  מו) ה
 להפריש תרומה. מח) דלהפריש חלה, לאו ברכה היא. ופי׳ חלה היא עוגה
 וחררה, ואין שם הפרשה כלל, וחלה תרימו תרומה כת[יב]. מצו) והכי קאמר
 חלה אחת מז העוגות תרימו לשם תרומה, ומיהו תרומה נקרא[ת], ותרומה
 שמה׳ ואין לשנות. ועושה אותה כזית שהפריש דק ופושטו (ומחשבו) כ)
 [ומרהיבו] כעין חררה, מדקרי ליה קרא חלה, ואח״כ משליכו לאור. כא)
 מאותו כל שהוא שמפריש מן העיסה), *כא) שורפו באש. ואפילו יש שם

 לח) פםהים ל״ה•: לט) המו״ל הפרדס בווארשא כתב ,׳ואפשר״ והוא .טעות. וכן היא
) מובא במחו״ו סימן מ״ד (צד רם״כ0. ובהאורה ה״ב סימן ל״ז ובסדור רש״י  בספרים הנ״ל. £
 סימן שע״ב. וכן בשבלי לקט השלם סימן רי״ז. בשם הל׳ פסח לרבינו שלמה זצ״ל ובתמים
 דעים סימן קמ״ה, ועיין פירש ר״ש אהלות פי״א מ״ז, ד״ה בעופות ובדגים וכו׳ ובפירוש
. ועיין תום׳ מגחות ם״ט. ד״ה דבלע וכו׳ ותוס׳ חולין צ״ז. ד־׳ה אמר ״רבא וט׳ ם  הרא״ש ש
. ם ן ל"ו* טא) ליתא זה רק בשבלי לקט ש מ י  ועיין ראב״ן סימן. י׳ ובמעשה הגאונים ם
 מל) התיקונים עפ״י הספרים הנ״ל. מג) המו״ל פרדס בווארשא לא הרגיש כי הוא טעות,

• מד,) בפרדם. ו  מד) אהלות פי״א משנה זי• *מד) בפרדם דפוס וורשוי נשמטה תיבה ז
 דפוס ווארשוי כתב ״דלא למינמר איםורא מטומאה״. והניח .כן מדעתיה. אבל לפי נרםתינו
 א״ש• *מד,) במהו״ו יש הוספה אהד זה• מן) מובא במהו״ו סימן ל״ה (צד רם״ד) בהאודה
 ה״ב סימן ל״ט ובסדור רש״י סימן שע״ד. ובשבלי לקט השלם םימן רי״ב. בשם הל׳ פסח של
 רבינו שלמה זצ״ל. טן) אך דעת הרמב״ם בפ״ה מהל׳ בכורים הי״א לברך להפריש חלה
 וכן דעת בה״נ ובכו״פ פט״ו ובהל׳ יחלה להרמב״ן ואו״ז ח״א סימן רכ״ה. (ומה שהביא שם
• מדן) בשל״ה ם ש  בשם הירושלמי ליתא בירושלמי שלפנינו.) ועיין הראב״ד על הרמב״ם .
ת כזית״• מט) במדבר ט״ו, כ׳. נ) תקנתי עפ״י השבלי לקט׳ ו ח פ י  ״ומפריש ממנה לכל י
 ובספרים אחרים הנ״ל ליתא. גא) ליתא בשל״ה מן ואותו עד העיסה. ובספרים אחרים הנ״ל
 איתא ״ואחר כך מפריש מן העיסה כזית״ והמו״ל םנרו תיבת אלו במםנרת כי מיותר הם.
 וכן כאן םנרתי במסגרת, כי הוא וודאי בלתי מובן מ״ש ״אותו כל שהוא״ ובריש דבריו הוא

 אומר ״ועושה אותה כזית״. והבן. *נא) בכורות כ״ז.
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 כהן אין כותנה לו! מפגי שתרומת חוצה לארץ אמורה, (לפי) כב) [למי]
 שטומאה יוצאה עליו מגופו. ומכיון שהוא רואה קרי אסור לאוכלה. ואחר
 בך אם יש שם כהן מפריש כדי מתגה הוגנת בלא ברכה׳ שהרי כבר כפטרה
 העיסה בהרמה הראשוכה׳ כג) [כדי שלא תשתכח תורת חלה וכותנה לכהן.]:
 :ד) ואם יום טוב (הוא) של פםה [הוא] ולש עיסה ביום טוב׳ ביצה יעשה,
 שאם מפריש תרומה ומברך עליה, אינו יכול לשורפה, לפי שאין שורפין
 קדשים ביום טוב, ואם תאמר כה) שמניה־ עד לאחר יום טוב ואחר כך
 שורפה, הרי הוא (מאה) [באה] לידי חימוץ ועובר עליה בבל יראה ובל
 ימצא. י אלא כו) כיצד יעשה, יפריש אותה מן העיסה בלא ביכה, והוא יעשה
 אותה כמין עוגה קטנה ויאפה אותה עם שאר העוגות כז) שיעשה מן העיסה.
 .ולאחר אפייה יצרף הבל בסל אחד, כח) העוגות והתרומה, וגראית כאלו
 הם מחוברות ביחד, לפי שהסל מציפן לחלה. כנו) [כדתניא רבי אליעזר
 אומר הרודה ונותן' לסל הסל מצרפן לחלה׳ שנאמר p) כף אחת, קח)
 הכתוב עשה כל מה שב:ף ־אחת]. • ואחר כך יברך [עליה] להפריש תתמה.
 רצניענה עד לאחר יום טוב כשהוא אפוייה, ולאחר יום טוב ישרפנה. ואם
 תאמר כשהיא בעיסה יברך עליה קודם אפוייה׳ ואחר כך יאפה אותה וימתין
 עד לאחר יום טוב וישרוף אותה. אם היה עושה כך, אינו יכול לאפות אותם
 ביום טוב, לאחר שיקרא עליה שם תרומה, משום דהויא ליה מלאכה שאינה
 לצורך׳.הואיל ואינה נאכלת. אבל קודם ברכה יכול לאפות אותה, לפי
 שעדייו היא ראוייה לבעל הבית כשאר העיסה, ואין כאן אפוייה שלא לצורך
 י[ום] ט[וב], ויש שמפרישה מן. העיסה׳ ושורה אותה במים, וסבור הוא שלא
 תחמיץ, ׳כדברי בן בתירה, סב) דאמר קג) שורה אותה במים, ואין. הלכה
 במותג דאמר־נן קד) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר׳ אליעזר. ובשאר
 ימים טובים שאינה של פסח שאין לחוש בהן. משום חימוץ, יברך עליה
 לאלתר ביום טוב ומפרישה, ומשהא אותה כשהיא עיסה עד לאחר י[ום]
 ט[וב], ואחד י כך שורפה יאותה *קד) בימות ההול. כןה) ואם נאפית העיסה
ה ולא חלה בין ב[יום] ט[וב] בין בחול מ ת  ושכח ולא הפריש ממנה לא ת

 יבצע העוגה לאחר אפייה, [ו]מברך כאלו היה מפריש מן העיסה:
 קו) כך אמר ר[בי], [ו]על התרומה, אודיעך. שמעולם לא נהנו י בעיר
 הזאת להפריש שתי חלות כי אם בערב הפסח, והיו מברכין על האחת

 כן היא בכל הספדים הנ״ל. ועיין בנורות• שם. ננ) תקנתי עפ״י המחו״ו והאורה וסדור
 רש״י שם. נך) מובא במחו״ו סימן ל״ו בסדור רש״י סימן שע״ה ובהאורה ובשל״ה שם. ועיין
 פסחים מ״ו. ושו״ת שערי תשובה סימן קס״א, קם״ב, קס״ג נד,) במחו״ו בהאורה ובסדור רש״י
 שם ״שמעכבה״. נף) בשבלי לקט ״אלא כך יעשה, מפריש עוגה קטנה ולא יקרא לה שם
 לאי בברכה ולא בלא ברכה״. נן) במהו״ו בהאורה ובסדור רש״י ״שיפריש״. נד|) במחו״ו
 ובהאורה ובסדור רש״י ״או בקערה אחת״. נft) הוספתי עפ״י מהו״ו ושבלי .לקט שם. והיא
 פסחים מ״ח: חלה פ״ב מ׳׳ד, גדה הי. D) במדבר׳ זי• סא) פסחים י״£. סל) פסחים מ״ח.
 Q*Q בגמרא שם ״תטיל לה בצונן שלא תחמיץ״. וכן היא בסדור רש״י ובמחו״ו. סך) פסחים
 •שם.'*HD בספרים הנ״ל ״שאם הימצו אין בכך כלום״. םך)) ספרי פרשת שלח לך. ומובא
 במחו״ו םימן ל״ז. וחתם ,׳שלמה בר יצחק זצ״ל.״ וכן בסדור רש״י שם. ובהאורה שם. ובשבלי
 לקט סיים ״וכן נמצא בתשובת הניאונים ז״ל״. סך) הובא בהאורה ה״ב סימן ל״ח. ובמחו״ו
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 להפריש חלה מז העיםה ועל השנייה להפריש תרומה. וביטלתיה, מפני
 שהיא לבטלה׳ שאץ ערב פסח חמור משאר ימים [טובים]. ובבר פסוקה
 בבכורות׳ rp) [ד]אמר שמואל אין תרומת חוצה לארץ אסור אלא (כמי)
 [במי] שטומאה יוצאה עליו מגופו. והני מילי באכילה אבל בנגיעה לא, אמר
 אביי הלכך גדה קוצה לה חלה ואכיל לה לכהן קטן שאיגו רואה קרי.
 ואי ליכא כהן קטן שקליה ליה בריש עיסה ושדיא לה בתגורא והדרה
 ומפרשא לה חלה אחריתי כדי שלא תש[ת]כח תורת חלה [מישראל]. ואי
 משכחינן כהן ר,טן קא חזינן בבכורות דלא מפרשינן אלא חדא. ו>ה)שנייה
 בסדר זרעים קח) בחוצה לארץ שתי חלות. זהו הטעם כאש[ר] פסקוה
 האמוראי[ם] בבכורות, במקום שאין כהן קטן ויש כהן גדול, [ו]אין מברכי!
 בשנייה. וכן נוהנין קע) בכל מלכותינו שאעפ״י שיש כהנים אין מברבין

 אלא אחת ולשריפה:
ן ע ו ש י ן מורסן לעופות בשני ימים טובים [לא בימים] הראשונים  ננ) אי
 [ולא] (וה)[ב]אחרונים משום דכתיב כבא) [לכם, לבל] (ל)צורכיכם. ולא לצורך
 (אחרים) [בהמתכם]. אבל בחולו של מועד שרי. ובחולו של מועד של פסה
 צייך שינוי שלא יבא לידי חימוץ. [ו]הלכך צריך להכניס הסובין בתוך מיפ
 מרותחין כשהן בכלי על האור ובל שעה *כבא) יהא ממרס הסובין .לתוך
 המים. ובעניין זה מותר. אבל יזהר שלא יערה המים על הסובין בכלי שני

 פן יחמיץ:
ת ר[בי]׳ישראל וגוי(שהיה) [שיש] להם תנור בשותפות ו א ל א  כנב) ש
 מדו לומר [לגוי], טול אתה שבוע של פסח ואגי אטול לאחר כך.כנגדן.
'כך יכול לעשות׳ מתנה  (ולאופות) [ולאפות בו בשבת אחרת,] ואמר ר׳
 ישראל עמו קודם הפסח ונוטל (הימיו) [הימנו] דמים מאותו שבוע. [ו]אינו
 דומה לישראל ונוי שיש להם שדה בשותפות׳ לא יאמי טול חלקך בשבת
 ואני אטול חלקי בחול. לפי שכל הטורח שטורחין בשדה לאמצע הוא.
 וכשזה (טורח) [עודר] בשבת נראה כאלו טורח בשביל ישראל. אבל •כאן
 כיון (שנתי) [שגוטל] דמים בתחילה מותר. וכן •ישראל שרגיל לכבל ככרות
 מגוים׳ מעבדים לו או מאוהבים לו, והן למס לו, בשבוע של יפסח אינו

 מקבל׳ אבל לאחר י הפסח מקבל מאותו שבוע עצמו:
ם טובים [הראשונים] של פסח, אינן אומר י מ י י נ י ש ל י ל  כבג) ב
 קידוש על היין בב[ית] הכ[נסת]׳ שהקידוש אהד מארבעה כוסות [הוא,

. סן< י ג ״ ע ז ש מ י י ם ״ ש  סימן ל״ד צד רם״ד ומתחיל ״תשובת רש״י ועל התרומה וכו׳״. וסדור ר
. סט) במחו״ו ״בכל ערי לותיר״. וכן היא ׳ ה ח נ ש  בכורות כ״ז. נדה ל״ב. סף,) הלה פ״ד מ
 בהאודד. ובסדור רש״י. ^) הובא במחו״ו צד רם״ב, סימן כ״ו. ובהאורה ח״ב סימן מ׳ ובסדור
 רש״י סימן שע״ו ובשבלי לקט השלם סימן רט״ו בשם ה׳ פסח של רבינו שלמה ז״ל. ובמחו״ו
 •נלקה בחסר ויש לתקן עפ״י כאן. ועיין במרדכי פ״ש דביצה סימן תרע״ט. עא) תקנתייעפ׳־*
 •הספרים הנ״ל. *עא) בפרדם דפוס ווארשוי נשמטה תיבה זו. הובא במחו״ו סימן־ ל״א
 (צד רם״נ) ובהאורה ח״ב סימן מ״א ובסדור רש״י סימן שע״ז ובשבלי לקט השלם םימן״רט״*
 בשם ה׳ פסח של רבינו שלמה זצ״ל. ועיין הנה״מ פ״א מה׳ חו״מ אורת ג׳ וברקח סימן • רס״מ
 .יבטור או״ח סימן ת״נ ובמג״א שם םק״ג ובספר מגן אלף על הל׳ פסח סימן הנ״ל. ועיין עי*
 ב״ב, תום׳ ד״ה לא יאמר ובו׳. ותקנתי התיקונים בפנים עפ״י הספרים אלו. j!p) הובא במהו״י
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 ואם שותה, נמצא ששותה חמש כוסות/] ולפיבך אין מקדשין, שהרי אין
 באן שום אדם שיהא צריך (לצאת) [להוציא] ידי חובתו. מפני שאין לך
ד .כוםו[ת]. ואין דומה זה לאומר הנדה (בי. לילות)  עני מישראל הפוחת מ
 של פסח בשנים או בשלשה בתים שהוא גומר ועושה כל עניין כסדר;
] ל א מצא חסא בפסח והביא כנה) [מוריא] ועיקר כבו) י ב  כנד) ו ר [
 (שלו אפיק) [של פורפ״י״ן], והם .שינויים בפרק ערב[י] פסחים, עז) ומברכין
 עליהז על אבילת מרור. ומה שמברכין על שאר ירקות בורא פרי האדמה,
 לפי שאין יכול לטעום מן המרור בלא ברכה. וברכת המרור אין זו. ברבה
 של ירקות אלא ברבת המצוה. ולפיכך אינו מברך על אכילת מרור ובורא
 פרי האדמה על המרור בלבד, כנח) דאין עושין מצות חבילות חבילות:
ר י ז בפסח, פ) מורייס הלח[ם], ואפי[לו] לאח[ר] ו ס ו א ל א  נבע) ו
 הפסח [אסור. חומץ] שמחמיצין אותו פא) בשעורין ושבר שעושין אותו
 בלחם קלי אםור גם לאחר הפסח: פב) וכן חטים ושעורים ובוםמין ושיבולת
 שועל ושיפון מין חטים [הן. כל אלוי,] פג) אם גפלו עליהן מים, [או שבאו
 בספינה וגשרו במים], או [בגורן] גישורו מן הגשמים [בולם] אסוריץ בפסה
 ולאחר הפסח, פד) ואםורין בהנאה, [אלא להשליכם בים או לזרותן.] ואפילו
 לטחון אותם להניחם אחר הפסח אסור. אבל הדוחן ומיני קטנית מותרין,
 ואפי׳ שרן במים מותרין בין בפסח בין לאחר הפםה. פה) [אבל המשת
 מיניי אםורין והן הייביז בחלה]. ואורז מותר ואינו חייב בחלה. פו) והקרירות
 שנשתמש בהם [כל השנה] מיני חטים [וקמח] רוח** אותן [יפה] ושומרן
 ומותרין אחר הפסח לבשל בהם. פז) ובורמי דגללי משפטן ככלי כחל,

 סימן מ־יח (צד ר״ע), ובהאויה ה״ב סימן מ״ב ובסדור רש״י םימן שע״ח. 'והתיקונים עשית
 על פיהם. עד) הובא במחו״ו סימן מ״ט (צד ר״ע)- בהאורה ה״ב סימן מ״ג ובסדור רש״י
 סימן שע״ט. עד,) כן היא בכל הספרים הנ״ל. ואולי צ״ל ״מרובייא״. ועיין לקמן. ען0 המו״ל
וארשאםגר מלת ״אפרק״ במםנרת. וצ״ל כמו שתקנתי בפנים. עיין רש״י פסחים ל״ט  בדפוס ו
 מררייתא הוא פופריץ והמפרש מלות לועזות ברש״י כתב שצ״ל פורפיץ מין חזרת. והנה
 במחו״ו איתא ״פופרץ״ ובהאורה ״פורפריץ״. ען) כן כתב בכל הספרים הנ״ל. וצריך לומר
 בפרק כל שעה והוא פסחים ל״ט. עד|) פסחים ק״ב: ע ft) מובא בהלכות קצובות דרב יהודאי
און בתורתן של ראשונים ח״א עמוד כ׳.ובסדור רש״י סימן תרל״א, תרל״ב, תרל״ג תרל״ד  ג

 ועשיתי התיקונים בפנים על פיהם. פ) עיין פסחים צן״ב. וברמב״ם הל׳ חו״מ ה״ח ובטור או״ח
 סימן תמ״ב ובב״י שם. פא) עיין טור שם ובב״י שכ׳ שצ״ל בחומץ האדומי שנותנים בו מים
 שאל״כ אינו מחמיץ וכ״כ ברי״ף וברא״ש. פל) פסחים ל״ה. פג) פסחים מ׳ 5 פד) בסדור
 רש־׳י ״אםורין אפילו לקנות מהם״. וצ״ל ״להנות מהם״ והמו״ל לא הרגיש בזה. פד,) הלה
 פרק א׳ משנה אי. פן) פסחים ל׳. כדברי שמואל. פן) בסדור רש״י ״ומומי דנללי משפשפן
 וכלי ברזל מרתיחן במים״ וכו׳ ובתש״ר וכלי נחושת משפשף בכלי ברזל ומרתיהיץ וכוי״ וכ״ה.
 בסדר הפסח לר׳ יוסף טוב עלם ביוצר לשה״ג ד״ה א להי הרוחות ״ובורמי דנללי שריין בהדחה״.
 להר״ש מפליי״ש תמה עליו בפירושו (עיין או״ז ח-׳ב עמוד קט״ז וכתב שהפייט תפס י הדחה
 מפני החרוז שלו ובאמת צריכין הגעלה. ועיין בהאורה סימן פ״ב ״וכלי בורמי דגללא דאשתמיש
ת חמירא וכו׳ עביד להו גדפנא ומפליט להו ככלי מתכות״. והוא לשון בדו״ג פסחים פ״ב.  ב
 והמלה הזאת איננה נמצא בכל התלמוד, ועיין תשובת הגאונים שערי תשובה סימן רפ״נ
 ולענין הני בורמי וכו׳ דמר רב יהודאי' אמר, דלא דמי לכלי חרם אלא ככלי מתכות דמי ובו׳״
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 פח) מרתיחין במים [על האש] אחת לתוך חבירתה. פע) והגדולה יעשה [לה
 שפה] מן טיט סביבות פיה שתי אצבעות ומרתיחה מליאה [ב]מים ומותרת.
 צ) וכל כלי עץ, כגון קערות [ו]בפות ירתיח במים ביורה וישפוך עליהם
 (וירתיחם ]וירחיצם] והן מותרות. צא) והסכי ין ירתיחם בקדירה ומותרין צב)
 כמו שאמרגו למע[לה]. צג) וכל כלי עץ (המשתמש) [המשמש] בהן עיסה
 בל השנה כולה, ושהה. [ה]עיסה באותו הכלי [עץ] עה חמיצתו אםורין
 לשמש בהן בפסח בין ברחיצה כין ברתיחה. אבל אם לש בו בצונן ולא
 החמיץ בו מותר. [בפסח ברחיצה ובגרירה. צד) והנפה והכבדה מותרין
 בגרירה וברחיצה:] ועיסה של פסח צריכה [ללושה ב]זריזות שלא יבא לידי
 חימוץ. צת) [ואחר לישתן רוחצים ידיהם והכלים, וישליך המים במקום גבוה
 שלא יעמדו המים שלא יבואו לידי חימוץ.] והמצות צריכות לאפות יפה,
 ואם תמצא עוגה אחת בתוכז ואינה אפוייה צו) ונמשכין הימנה חוטין תישרף
 מיד. צז) [וזקן או חולה שאינו יכול לאכול המצה שהיא קשה, שורה אותה
 במים או ביין או במרק בכל עגיין שירצה בלתי'שתהא העוגה אפויה יפה,
 •צח) ומותר לאפות על גבי קרקע.ועל כלי חרם ובתוך הפורגי׳ רק שתהא
 בזריזות ויהא האופה זריז וזהיר ומהיר בבישול אפוייתה צע) וכשיתחמם כלי
 חרם מבפנים מותר ומבחוץ אסור לחממו]: ק) ואין עושין פת מיום טוב
ת ולא כל מיני בישול אלא אם כן יאכל ממנו׳ ואם ישתייר מותר.  לחבי
 קא) ואסור לשחוט בהמה מסוכנת ביום טוב [אבל שאינה מסובנת מותר
 לשחוט ולפשוט כל צרכו.] קב) ואסור לבשל כל בישול עיסה מה׳ המינין
 [משום חימוץ בפסח]׳ קג) אבל בשאר ימים טובים מותר לעשות כל מיני
 עיסה וכל מיני תבואה בלבד תיסני שלא יכתוש במבתשת גדולה אבל
 במכתשת קטנה מותר.] קד) ובל מיני קטנית מותר [לבשל] בפסח ובכל

 ^מים טובים.
א אחרים ידי חובתן בהלל והגדה וסדר ברכת י צ ו ה א ל ב ן ה ז  קה) ח
 מצה ומתר. יקדש וישתה בום א/ ויטבול [טיבול] ירק א׳, ויאמר 'הגדה.
 וישתה כוס שני ויפרוס [פרוסת] ברכת המוציא, ועל אכילת מצה, ויאכל

 שיברך על המדור ויאכל. ויברוך [כהלל] ויאכל. [ו]יקום וילך, שככה יעשה
 לכמה בתים, וכן בביתו באחרונה. שיגמור סעודתו וברכת מזונו וישתה־•
 בוס שלישי, ועל הרביעי יאמר הלל [המצרי ויברך] וישתה. ואחר כך [ילך]
 לבית שגי והם יברכו על מזוגם וישתו כוסם, ועל הרביעי יגמור להם את

ם ל׳. פט) עבודה זרה ע״ו. ״אהדר ליה י ח ס ם סימן ר״ז• פח) פ ל ש  ועיין שבלי לקט ה

( ם ל׳י צא י ח ס ם חמץ עביד לה בטיט. צ) פ ו ש  .גדפנא של לישא״. ובפסה א״א בלישה מ
: ובתוס׳ שם ד״ה והלכתה וכו; ם ל׳ י ח ס ם רבינו שלמה ז״ל. ועיין פ ש  מובא בשבלי הלקט ב
ל זה• צב) המו״ל סדור רש״י כתב בסימן תרל״א דקאי על ״דיני הגעלה  .ובתש״ר ליתא נ
 .,בסימן קכ״ד מספר האורה״ וקשה לומר דהםרדם קאי על ספר האורה׳ ונראה הכוונתו' על
: צל) עיין ב״י או״ח ב ״ ם ל י ח ם  מה שכתב לעיל וכל כלי עץ וכו׳ דדינם ברתיחה• צג) פ
 יסימן תנ״א בשם הכל בי• צד,) המעתיק השמיט מן לידי חימוץ קמא לבתרא. ועיין פסחים
: p) ביצה י״ז. • צט) פסחים ל׳ ח ת ל״ ו כ י ״א• צח) ב ם מ י ה ס  «' • צו< פסחים ל״ז • צי) פ
H עיין פסחים p •0 עיין לעיל בהלכות יום טוב D •פסחים ל״די QD קא< ביצה כ״ד״ 
 קי״ד. ובםירש״י שם. קיךן< הובא במחוץ סימן ם״ז(צד רפ״ב) ובהאורה ח״ב סימן מ״ה ובסדור
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 ההלל [ו]יברך וישתה. שלא אסרו חכמים לשתות אלא בין שלישי לרביעי.
 ופרשו חכמים בתלמוד ירושלמי קו) כדי שלא ישתכר ולא .יבין באומרו
 [את] ההלל! אבל על יין ששתה בתוך המזון [אמרו] שאינו משתכר. ואם•
 יש עוד בית שלישי לגמור שם את ההלל אל ישתה בשני כלל אלא [יגמור•
 להם את] ההלל (יגמור להם). והם יברכו וישתו. ומי שגמר סעודתו בביתר
 (יאכל) [ואוכל] מצה הנאכלת באחרונה לשם מצה׳ קז) הוא אפיקומין׳.
 [ש]קורין לו בני אדם, אינו יכול לשוב עוד ולקדש בבית אחר׳ לפי שאין
 מפטירין אחר .הפסח אפיקומן. ואסור לאכול, וגם לשתות הוא אסור׳' •אחר־
 ששתה ד׳ כוסות תוך ביתו שיגמור שוב את ההלל בבית אחר׳ לפי שנשתכר־
 בכוסות שלאחר המזון. ואם צריכיז לו׳ יקדש ולא ישתה: קח) ועל הירקות.
 יברכו הם [בורא פ־־י האדמה ויאכלו, ואת האגדה יאמר׳ והם יברכו.וישתין
 וברכת המוציא] ועל אכילת מצה רשאי הוא לברך ולהוציאן ידי חובתם
 ויאכלם, ולא יאכל הוא, וכן על המרור׳ שכך שנו רבותינו, קע) לא יפרוס.
 אדם פיוסה .לאורחים, אלא י אם כן אוכל עמהם, אבל ברכת היין של קידוש
 היום .וברכת הלחם של (מצה) [מצוד] התירו, לפי שהם חובה׳ קי) וכל־
 ישראל ערבים זה בזד. ואי אפשר לאכילת מצה בלא המוציא, ולא קידוש
ת מרור חובה היא ומוציא אחרים, אעפ״י כ י  היום בלא ברכת היין. ובן ב
 שיצא. אבל ברכת ירקות שהיא בפני עצמה, קיא) יטבלו לעצמן, אע״פ•
 שהוא-לפטור את• המרור מברכת הנהנין שאסורין ליהנות בלא ברכה, דומה
 הוא לברכת הלחם של בל ימות השנה שאינה חובה, ולא יברכנה להם
 מאחר שאינו אוכל עמהם. (והלל.) [ואת ההלל] יגמור להם אחר סעודתן,

 ־והם יברכו י על כוסות [שלהן. ברבת] המזון והלל.
ם ז ה. ה ד ר ך ארוכה מבואר במדרשיו וטעמיו, ונסדר • מפי ג  קיב) ו
 רבי[גו] שלמה ז״ל. *קיב) ליל שימורים שחל י להיות בשבת, מוזג אדם כום
 של יין ואומי״ עליו ויבולו, בורא פרי הגפן, ואשר בהר בגו, קיג) ושהחיינו.-
 *קיג) ואינו אומר שעשה נםים, מפני שעתיד לאומרו בהגדה, אשר גאלנו.
 קיד) וכום שיאמרו ״צריך. להחזיק רביעית [הלוג]. קנו0 ולכל אחד מבני
 ביתו [מוזג] כוס, אחד אנשים ואחד גשים. קכוז) ואס חל להיות במוצאי

 רש״י סימן שם״א. והתיקונים בפניס עשיתי על פיהם. (ומובא בארחות וזיים הל׳ ליל - פסה
 סימן ל״ו בשם הר״ש ז״ל.) ועיין בבה״ג ובסדרע״גדף מ׳ובשו״תשערי תשובה רס״ז. ובמעשה
 הגאונים סימן ב״ח. רןן0 ירושלמי פסחים פרק ערבי פסחים ה״ו, והובא ברשב״ם ותום׳ פסחים•
 קי״ז ע״ב ד״ה רביעי וכר. סן) ליתא מן תיבת ,׳היא״ עד תיבת ,׳אדם״ בכל הספרים הנ״ל.
• סט) ראש השנה ד " פ  לה!) בתאורה שם ליתא כל זה. ועיין מכל זה בטור או״ח סימן ת
 כ״ט. סי) סנהדרין כ״ז: ליןיא) יבטחהו ובסדור רש״י ,׳ובטיבול לעצמו״. היב) הובא במהרי
 צד רפ״ג סימן ם״ח. ובסדור רש״י סימן שפ״ב וקצת מזה בהאורה ח״ב סימן מ״ד ועיין בהאורה
 ה״א סימן צי. והתיקונים בפגים על פיהם• *לןיב) פסחים ק״ו ע״א תום׳ ד״ה׳ זכריהו וכו׳..
רב • עמרם גאון סדר לפסה. י ועיין ב״י או״ח תע״ג.  ליו,) עירובין מ׳ ע״ב. *קינ) עיין סדר.
 מראה מקורו ברקה ולא ראה כי גובע מהסדור רע״ג. קיף) עיין שו״ע או״ח סימן תע״ב ם״ט.
 קט1< פסחים י!"ח• סטן) בהאוירה ה״א שם הובא דיברך יקגה״ז בורא פרי הגפן וקידוש
ואת יום השביעי  ובורא מאורי האש, והבדלה וחותם בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת,
 מששת ימי המעשה קדשת בא״י המבדיל בין קודש לקודש ושהחיינו.״ ועיין םםהים ק״ג, ע״א.
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 שבת מברך בורא פרי הגפן, ואשר בחר בנו, בורא מאורי האש. רףז) ואינו
 מריח בבשמים, נזירה שמא יקטמנו, ועוד מפני שלא אבדה הנפש [יתירה].
 ואומר המבדיל בין קודש ובו׳, ושהחיינו, וסימן יקנה״ז. קיח) ושותין בהסיבת
 שמאל דרך חרות, ומברכין.על הגפן ובו/ [ונוטלין את ידיהן, ומברכין על]
 נטילת ידים. ברכה על נטילת ידים, קיבר) על שם שהכלי שמו אנטל(ה).
 [וזה],כללו של דבר, קכ) קודם הקידוש אל יטול ידיו עד שיקדש׳ דבעינן
 נט[ילת] י י[דים] לשם סעודה. קכא) ולפני זה לא׳ קכב) דהוי כנוטל ידיו
 לפירות, והוי מנסי הרוח. *קכב) [ו]מביאין קערה לפניו ובה שלש [מעות]
 [ו]ירקות. קכנ) שהן מרין, כגון קכד) חםא קכת) דפני או קכו) גרגרא או
 רנינא או כרפס, קכז) אפייו, או קכח) ערפולייא או קכע) כוסברתא. בוליינדרא
 או קל) קפלוטות, פירושי. קלא) ושני תבשיליץ, [אהד] זכר לחנינה, [ואחד
 זכר] (ו)לפסח, דג, ובשר,• [או] בשר וביצה. אפי׳ ממין אחד, כגון שהאחד
 צלי והאחד מבושל. שהרי קלב) אמר רבינא אפילו עצם ובשר חשוב ב׳
 תבשילין. קלג) (0נוטל מן הירקות ומברך פרי האדמה. *קלג) [ו]טובל
 בחרוסת (טובל) [אוכל] ומאכיל [ל]בני ביתו קלד) כזית. ולאחר הגדה אין
 צריך לברך על הירקות, אלא טובל בחרוסת קלה) ואוכל בלא ברכה. ושתי

̂ןיץ) בהאורה ח״א שס, ״ואינו מברך על ההדס, שאין מריח בו גזירה שמא יקטמנו״. • ועיין  
 בשבלי לקט השלם סימן רי״ח שהביא ״וכתב רביגו שלמה זצ״ל״ וכוי. ועיין תוס׳ ביצה ל״ג:
 ד״ה כי הדגן וכו׳ ותום׳ פסחים ק״ב: ד״ה ורב וכו׳ ועיין מרדכי ביצה סימן תרצ״ג. וברא״ש
 פסחים ם״י םימן ט׳. ובשרת הרשב״א ה״ג סימן ר״צ. קיח) פסחים ק״ה. קיט) עיין מה
 שכתבגו בביאורנו לאבודרהם בסדר שחרית של חול. לכ) במהו״ו ובסחר רש״י ״וזה כללו
 של דבר, כמו כן בכל השבתות השנה״. קכא) שם ״ועכשיו נראה כגוטל ידיו לשם קידוש
'• ל!כב) הגיגה י״ה ע״ב. חולין ק״ו ע״א. (ועיין במחו״ו ו כ " ו ל ט ו נ  ולא לשם סעודה דהוי כ
) *לבב) הובא במחו״ו סימן ס״ט (צד רפ״ד) ובסדור רש״י ל " ן ז ו א ם ג ר מ י י' ע י ב ד ה מ פ ס ו ,  ד

״ קכך0 פסחים ל״ט. ובמהרו ״ ם י י ״ cjpp במחו״ו ובסדור רש״י שם ״שאיגם מ ג ״ פ ן ש מ י  ם

C בסדור רש״י ״כפני״ ובמהו״ו ״דפנא״. ועיין פסחים ג״ו. אםא דרא . ושיברא O p ״חטא״ 
 דדפנא ובמרק זי. וב״ב ד׳. ועיין פירש״י שם ד״ה דפנא וכי. לכף) בסדור רש״י ״אינרא
 חגא״. ובמהו״ו ״גרגיירא אירוגאי״. ועיין בערוך ערך גרגר פי׳ חרדל לבן והיא בשביעית .פ״ט
 מ״א ובמעשרות פ״ד מ״ה. ועיין רש״י שבת ק״ט. ועירובין ב״ח. לועז גרגיר אורוגא. וכן היא
 בר״ש שביעית פ״ט מ״א׳ וברש״י ליומא י״ה: ואין צריך להגיה במחו״ו כמו שחשב רש״ב
 בהערותיו לסדור רש״י הערה ב׳, וכן צ״ל כאן ״או גרגרא אורונא״. קכן) בסדור רש״י ״אפיך.
 ובמחו״ו ״אייפא״. ועיין ירושלמי גדרים רפ״ז ״הגודר מן אפייה אסור בקישואץ״ •ייני׳• קפח)
 במהו״ו ״צרפוייל״. ובסדור רש״י ״צרופיילא". קכם< ובמהו״ו ובסדור רש״י ״כוםברתא איילנדרא״.
 ועיין ערוך ערך בסבר ובלשון סורי כוסברתא. ועיין ריש דמאי פ״א מ״א ובתרגום ירושלמי
 והמן כזרע גד כסבר היוד וכך שמו בלשון ישמעאל כסבר פירוש בולייגדר״ו בלע״ז. ועיין רש״י
 פסחים ל״ט. וסוכה ל״ט: אליינדרו. 5ל< בסדור רש״י ,׳קפלוטות פורש״ ובטחת ״קפלוטות
0 דעת ל  פוריבש״." קלא) פסחים קי״ד: ללב) פסחים קי״ד: קל0 פסחים קט״ו: ל
 הטחבר כדעת רע״ג בםדורו. וכ״כ הרמב״ם. ואין כן דעת הרשב״ם פסחים קי״ד ע״א ד״ה מטבל
 וכו׳ ועיי׳ בתום׳ שם ד״ה מטבל וכו׳ וכן הוא נ״כ דעת הרא״ש עיין טור או״ה סימן תע״ג.
 ללך) עיין טור או״ח תע״נ םלונתת הפוסקים. ללה) פסחים קט״ו. בתום׳ ורשב״ם שם.
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 טבילות הללו קלו) זכר הם לתינוקות שישאלו מה נשתנה הלילה הזה. קלז)
 [ו]לאהר שיאכלו׳ מ[ן] הירקות נוטל אתת משלש מצות ובוצעה לשנים׳
 ומניח חציה תחת המפה׳ עד שיגמור סעודתו, ויאכלנה בסוף זכר לפסח
 דכתיב ביה, קלת) על מצות ומרורים יאבלוד,[ו]. קלע) ולכך אוכל מן המצה
 באחרונה כדי שיברך. קמ) ו.*חר כך נוטלין את הקערה מלפניו כמות שהיא
 עם שתי מצות שלימו[ת] והצי המצה, והירקות ושני תבשילין,. ומניחין אותה
 בראש השלחן, כהי ־שישאלו התינוקת מה נשתנה, קמא) בלשוי לע״ו שלהם,
 ויפטרוהו מלאומרו בלשון הקודש. קמב) [ואם] (ו)אין תינוק שישאל שואל
 הוא ומתמיה על עצמו עם אותם היושבים עמו. קמג) ובהגברת הקערה
 אומר, הא להמא עניא כולה עד מה נשתנה. קמד) [וכשמגיע למה נשתנה]
 ומחזירי; אותה י לפניו ומתחיל לספר ביציאת מצרים, והולך וקורא וחותם
 בגאל ישראל. שאין הותמין ג[ו]אל ישראל אלא בתפיל[ה]שהיא דברי בקשה
 ותחנונים, אבל בקריאת שמע ובהלל לא, לפי שאינה אלא ספירת (מצרים)
 [דברים בעלמא] קמת). קולו) וחוסת שאמרו, הם [מיני] ירקות הרבה כתושים
 יחד, קמז) ושמו חרוסת בלשון ארמי. קמח) ואמר[ו] רבותיןנו] [שה]חרוסת [זה]
 צריך שיעשנו עב, ומיסמך זכר לטיט. קמנו) ואף צריך לתת בו [דבר] קיהוי
 כגון (חומץ) [תפוח חמוצים] זנר לתפוח. שנאמר קה) תחת התפוח עוררתיך.

 קלף) פסחים קט׳׳ו. קלן) והובא בסדור רש״י סימן שפ״ד ומהרו סימן ם״ט. ועיין בב״י או״ה
 סימן תע״ג איזה מצה יבצע• מלה) במדבר ט׳׳ י״א. קלט) עיין במחוץ שב׳ ״ולכך אינו
 אוכל אף מן המצה באחרונה מפני שכשיברך המוציא על השלימה יהא נראה כבוצע מן
 הפרוסה כדרכו של עני. ולפי שברכת המוציא תרירא מברכין אותה על השלימה, ולפיכך
 טניחין" שלימה תחת הבצועה, לפי שמצוה לבצוע על שתי ככרות ביום טוב כבשבת״. ובסדור
 רש״י כי׳ ״ולכך אינו אוכל מן המרור באחרונה מפני כשיברך המוציא על השלימה, ולפיכך
 מניחין שלימה תחת הבצועה לפי שמצור, לבצוע על שתי ככרות ביום טוב כבשבת״. והנה
 לא זכיתי להבין,ולירד לסוף דעתם של כל הנוסחאות. מט) פסחים קט״ו: וברשב״ם ד״ה
 ואין וכו׳ ובתום׳ שם ד״ה• למה וכי. קטא) במחו״ו ובסדור רש״י איתא כאן ״ויפטרוהו מן
) פסחים קט״ז. ועיין טור או״ח סימן תע״גי קטן,) פסחים שט• המל) עיין  האגדה״. מטי
 טור ארה תע״ג, בב״ה שם. הטה,) עיין מהו״ו שסיים אח״ז ״וכן אמרינן בערבי פםחים־־קי״ז:־
 בצלותא גואל ישראל׳ ק״ש והלילא גאל ישראל״. ובגמרא שלפנינו מהופך הסדר, ועיין ברשב״ם
 שם. ובסדור רש״י הוסיף כאן ״אשר נהגו העם להניף הקערה ונוטלין הימנה שני תבשילין,
 טועים הם בדבר, שלא אמרו חכמים אלא להגביה מצה ומרור, ולא להגביה בשני תבשיליו׳
ד מהן זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה, ובשעה שמגיע לסוף האגדה אומר מרור זה׳ ח א ה  ש
 מצה זו, ומגביה המצה והמרור, אבל בשעה שמזכיר את הפסח אינו מגביה שני תבשילין,
 שעושה עצמו כאוכל קדשים בחוץ, ולכך הוא אומר פסח שהיו אבותינו אוכלין, ואינו אומר
 פסה שאנו אובליך. והובא כל זה במהו״ו סימן נ״ב. ואפשר שחסר המאמר הזה מפרדס.
 ועיין תום׳ פסחים קט״ו: ד״ה למה וכוי. קט!*) הובא במהו״ו סימן נ׳ (עמוד ע״ר), ובסחר
 רש״י סימן שפ״ה. קטן) עיין ערוך השלם ערך הרסת שהיא מל״ע׳ הטה) פסחים קט״ז.
 ועיין רש״י ורשב״ם שם. ובתוס׳ ד״ה צריך וביי• קמט) במהו״ו ״ואף צריך לשום בו דבר
 קיהוי ולשום בו תפוחים זכר לתפוח״. ובסדור רש״י ״ואף צריך לתפוח בוי דברים קהוי שנאמר
 וכו״׳. ועיין רש״י ורשב״ם פסחים קט״ז. ״וצדיך לקהוייה להטיל בו תפוהין דאית ביה קיוהא

) שיר השירים ה׳, ה׳.  זנר לתפוח״. ועיין בטור או׳׳ה סימן תע״ג ובב׳׳י שם. ^
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 קנא) ועוד נותן בו מיני בשמים כעין תבלין זבר לתבן שבחומר. קכב)
 והשלש מצות שאמרנו, רשאוי אדם להתחיל המצוד, באיזה מהן שירצה,
 מפני ששלשתן קכג) חשובות כאחד, •במו שמצינו, קכד) ראשון חשוב אצל
 תרומות הקופות, כך מצינו *קפד) שני חשוב אצל העל[א]ת הנידות, שמניח
 המזרחי שהוא ראשון ומדשן המערבי שהוא שני. ןאף (באחרונה) [האחרונה]
 נמי ראויה היא להתחיל [בה] המצוה, קנה) שמעלין בקודש ולא מורידין.
 אבל [אמרו חכמים], קנו) הנזהר (בדבר) [בראשונה] תבא עליו ברכה. קכז)
 ואחרי בוצעו את המצה ותינטל הקערה מלפניו מוזגין כוס שני לבל א[חד
 ואחד] מבני הבית ופותחין בהגדה וקורץ בשיר והלל, שכן מצינו באבותי[נו]
 שבמצרים שאמרו שיר והלל על אכילת הפסח. שנאמר, קנח) השיר יהיה
 לכם כליל התכהש' חג. ומציגו בהגדה, קכע) בא הכתו[ב[ ללמד על סנחריב,
 ולמד על פרעה, [לומר] שאמרו אבותיגו שיר והלל בשעת אכילת הפסה.
 קק) והקוראין צריכין שיהו ג/ כפי מה.שמעינו במדרש שוחר טוב, קקא)
 כדי שיאמר הא[חד] להבירו הב׳, הודו לה׳ כי טוב כ[י] אעולם] ח[םדו].
 ואומר הא להמא עגייא וכל ההגדה, עד כאשר נשבע לאבותיגו. קקב)
 וכשיגיע ללפיבד נוטלין כל א[חד] וא[חד] בוסו [בידו], מפגי שבאים לפתוה
 בשיר והלל. ומציגו בהגדה, קקג) מניין שאין אומר שירה אלא על היין,
 קקד) שנאמר ותאמר להם הגפן (וכו׳) [החדלתיאת תירושי המשמח אלהים
 ואנשים, אם אנשים משמח אלהים במה משמח, אלא מלמד שאין אומרים
 שידה אלא על היין]. ־ ופותחין בהלל ובשיר, ואומר לפיכך אנו הייבין. ובו׳
 עדי גאל ישראל. ומברך [בורא] פ[רי] הג[פן, ושותין], ואין מברכין אחריו
 על הגפן, מפגי שהוא יין שבתוך המזון, שהרי כבר קידש, ויין שבתוך המזון
 אין מברכין אחריו. קקה) ויטול גט[ילת] י[דים] בברכה, מפגי שהידים עסקניות
 הם, ומתוך שהוא רוצה לומר הלל והגדה מסיח עצמו מן הנטילה הראשונה

ן שכ־״י״ קנ0 מ י  קנא) פסחים קט״ז• קנב) מהרו סימן נ״נ עמוד רע״א. ובסדור רשיי ם
: *הנד) מנחות צ״ה, י " • ס ב "  בסדור רש״י ״שוות באחד״. מנד) מגילה כ״א: יעיין יומא ס
• מנן) בסדור ׳ ו נ  הנד,) מגילה ט׳; ב״א: יומא י״ב: קנןי) מגילה כ״א: רב .פפא• אילולע ו
 רש״י שם ובמהו״ו סימן ם״ט עמוד רפ״׳ד• לנח) ישעיה ל׳ בייט. לנ^) הוא במדרש שרט
 מזמור א׳ אות כ. ״השרון שאמרתי שיר ורון לפגיו, שג׳ השיר יהיה לבם בליל התקדש חג
 א״ר יוחנן בש״ר שמעון בן יהוצדק בא הפסוק ללמד על של םגהריב ועל של פרעה״. והיא
 מפורש בירושלמי פסחים ם״ט ה״ג. ״א״ר יוחגץ בשם ר״ש בן יהוצדק כתיב השיר הזה יהיה
 לכם כליל התקדש חג ליל פסה ללמד על מעלתו של םגחרב וגמצא למד ממגו, מה זה
(Dp •כ״ט ,  טעון הלל אף זה טעון הלל״. ועיין בבלי פסחים צ״ה ע״ב. ועיין רש״י ישעיה ל׳
 במהו״ו סימן ע׳ (צד רם״ד) ובסדור רש״י שפ״ו, ובהאורה ה״ב סימן מ״ה. והתיקונים בפגים
 על פיהם. קםא) הוא במדרש תהילים מזמור קי״ג אות ג׳. ומובא ברקה הלכות פסח סימן
 רפ״ג בשם השו״ט, ובאו״ז הל׳ ק״ש סימן מ״ד. ובאבודרהם סדר הגדה ובשבלי הלקט השלם
 סימן קע״ד, ובסימן רי״ח. והכל בו ה׳ פסח כתב וז״ל ״והר״ש ז״ל (כוונתו לרש״י ז״ל) כתב
 שצריך שיהיו שלשה כדי שיאמר האחד לשנים הודו. כן מצינו במדרש שרט.״ לסב) ליתא
 במחו״ו ובסדור רש״י תיבות ״וכשמניע ללפיכך״. לסנ) ברכות ל״ה. עירובי! י״א. לםד)

 שופטים יט׳ י״ג לפה) במחוץ שם חסר כאן מן תיבות ״ויטויל״ וכו׳ עד ״בברכה״.
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 [ונגע]. ואומר המוציא על המצ[ה] השלימה העליונה קקו) ועל הפדוםה
 משום לחם משנה׳ וכדרכו של עני שאין כל לחמיו שלמין. ולפי שברכת
 המוציא תדורה מברכין אותה על השלימה. ובוצע ואינו אוכל עד שיבצוע
 מן הפרוסה שתחתיה. ומברך אקב״ו על אכיל[ת] מצה. ומחלק לכולם
 משתיהן יחד, ואלכלין בהיסבה. ונוטל הסא או מרור ומברך על אכילת
 מרור. ולא יפחות מכזית לכל א[חד] וא[חד]. שכך שנו רבותי-ו. קקז) ואלו
 ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, קסת) בחזרת חסא ליטוגא, קסכו)
 בעולשיץ קרשפילא, קננ) בתימכא מרוביא, קננא) בחרחבינא סיב הנכרך
 סביב לדקל ודיילא, ובמרור קכנב) אמרפייל והוא טרפיץ. קעג) ומצטרפין
 [לכזית, שהאוכל מכולן בזית מצטרפיץ] לצאת ידי חובתו. אע״פ שאינן מין
 אחד של מרורים. קעד) ויוצאין בקלח שלהם בין לחים בין יבשים, אבל
 בעלין אינו יוצא אלא בלחים. קעה) ושורה בחרוסת זכר לתפוח ולטיט
 ההרסית. *קכנה) ושוקע משום קפא ואוכל. קננו) ואי. ו צריך הסיבה באכילת
 מרור אלא במצה ויין בלבד, מפני שהמרור זכר לעבדות, אבל מצה ויין
 זכר לחירות, והסיבה היא דרך חירות. קעז) ובדין י הוא שירא יבול לברך
 עכשיו בורא פרי האדמה ועל אכילת מרוי, ולכך מברכין על הירקות קורס
 [האגדה, בדי שיתמחו וישתוממו התינוקות על אכילת ירקות קודם] הסעודה,
 שהרי אין רגילין לאכול ירקות עד אחר הסעודה, ומתוך כך שואלין מה
 נשתנה. ואי אפשר. לברד על אכילת מרור קודם ההגדה, לפי שגאמד
 קעח) על מצות ומרורים יאבלודו. דתיכף למצה תהא ברכת מרור. ואכילת
 מצה אינה אלא לאחר ההגדה. (ויאכל) קעע) [ולאחר שיאכל] דמרור חוזר
 ובוצע מן המצה השלימה התהתונה, כדי לקיים מצוהבשלשהן. *קפ) וכורכה
 בחזרת, ואוכל ומאכיל קפ) בלא ברכה, זכר למקדש כהלל׳ קפא) שהיה
 עושה כץ. [ואחר כך אוכלים כל צרכם] קפב) [ו] כל אכילה שיש בה ברכה

 מסך) במהו״ו ,ובסדור רש״י ליתא מן תיבות ״ועל״ וכו׳ עד ״השלימי״. מםן) אולי צ״ל
 ,,וכן שנו רבותינו ואלו •הן ירקות וכו׳ ומוסב זה למטה. והוא במשנה פסחים ל״ט. ומובא
 במהרו סימן ע״א (צד רפ״ה) ובסדור רש״י םימןשפ״ז׳ לסח) בגמרא שם מפרש הזרת חסא
 ורש״י הביא שם על חםא ליטונא. ובמהו״ו ״לייטונא״. לסט) כן הוא במהו״ו. וכן הביא
 רש״י בגמרא שם על מאמרם עולשין הינדיבי עשב שקורין קרישפלא. ועיין ערוך השלם ערך
 עלש. מ ע) במהו״ו כתב בטעות ״בתמכא מדוכייא״. וכן בגמרא שם ברש״י תמכתא מרובייא
 .וכן בערוך ערך תמכא. קעא) במהו״ו ״ודילאב״ וכ״כ רש״י בגמרא שם הרחבינא אצוותא
 דדיקלא, סיב הנדל ונכרך סביב לדגל שקורץ ווידילא, אבל לדעת בעל ערוך השלם בערך
 אצווא צ״ל ורילא פי׳ לולבי נפנים. לעב) ובמחו״ו ובאמירפולא דהיא פוםרין. וברש״י בנמרא
̂) משנה שם עיי״ש בפירש״י. קעף) פסחים  במרור מרירתא אמירפויל והוא פופרץ. מע
: *מעך,) פסחים קט״ו: עיי״ש ברש״י וברשב״ם ובתום׳ ד״ה קפא ו ״ ט ו  ל״ט: קעך,) פסחים י
 ובערוך ערך קף. מ,ען') הובא במחו״ו סימן ע״ב (צד רפיה) ובסדור רש״י סימן שפ״ה. ועשיתי
 התיקונים בפנים על פיהם. >מי$ץ) מובא בשבלי לקט השלם סימן רי״ח בשם רבינו שלמה
 ז״ל. לעד!) במדבר ט׳׳ י״א. קעט) פסחים קט״ו. *ל£) עיין בהגהות מיימוני הל׳ חמץ ומצה
 פ״ה בסי׳ ג׳ כ׳ ״וגם מרור הגכרך עם מצה מטביל בחרוסת, וכן מצאתי שב׳ רש״י בפ׳ הפרדס״
 עכ״ל. לפ) במהו״ו ובסדור רש״י ״ואובל ומאכיל את כולם״. לפא) ליתא במהי״ו ובסדור
) מדברי המחבר משמע דעל פחות ממית לאו ב פ  רש״י תיבות שהיה וכו׳ • עד כ*. ל
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 לא תהא פחותה מכזית. (אוכלין כל ציכץ) *קפב)(ופטרו) [נפטרו] מן הסעודה,
 כאדם הנפטר מחבירו, קפג) יאבל[ו] בגמר סעודה המצה [הבצועה] המונחת
ת המפה״ שהיא זכר למצה הנאכלת עם הפסח. ושוב אין רשאין לומר ח  ת
 אפיקו מיני קפל) פירות לקינוח הסעודה, פן ישכח ויפיג טעם המצה מפיו,
 שכשם שאינ[ו] אומר אפיקו מיני מאבל לקינוח הסעודה אחר אכילת הפסה,
 שלא להפקיע טעמו, כך אין מפטירין אחר המצה השמורה לשם מצוה,
 שאינו אומר, הביאו מיני מאבל בקינוח הסעודה: קפה) פירוש ר׳ קלונימוס
 איש רומי, אף אתה אמור לו כהילבות הפסה אין מפטירין אחר הפסח
 אפיקומיץ, כך שואל החכם, מה העדות והחקים וכו׳ כלומד למה אנו אוכלין
 החגיגה קודם הפסח, הלא הפסח עיקר, [ו] אף אתה אמור [לו] בהילכות
 הפסח, שלפיכך אגו אובלין החגיגה קודם [הפםח], והפסח באהרוגה, שאין
 מפטירין אחר הפסח אפיקומין. בגמר אכילה כשגיפטרין מסעודתץ אוכליץ
 כזית מבשר הפסח, כדי שיהא הטעם קפו) [בפיו] כל שעה, ולאחר שאבל
 כדת [פסח] אין מפטירין אח־ייו מן הסעודה באפיקומין. כלומר, אין רשאין
 להיפטר בדבר אחר מתוך סעודתו, ולומר אפיקומץ, הוציאו ,והביאו מינין
 של מאכל בקינוח סעודה. שלא להפקיע טעם (מצה) [פסח] מפיו. ולכך
 אנו אוכלין [כזית] מצה באחרונה, זכר לפסח מקדש. קפז) ובהדיא גרסינן
 [התם] כשם שאין מפטיריז אחר הפסח אפיקומין כך אין מפטירין אחר
 המצה אפיקומין. שצריך שיהא טעם המצה בפיו בטעמו של פסח. ד[בר]
 א[הר], בלשון יון אפיקומין, קפח) (כלומר) [כלום] שום דבר. קפנו). אין
 מפטירין גרסינן [ולא גרסינן ואין.] קצ) ועל כורחינו אנו מכרכיץ על אבירת
 מצה קידם סעודה, אע״פ שאינה לשם חובה, שאי אפשר לעכבה עד גמר
 סעודה׳ בשעת אכילת מצה קצא) בסופה, השמורה תחת המפה, דלאחר
 שמילא כריסו ממנה, האיך חיזר ומברך עליה, [ואחר כך] נוטלין ידיהם
 בלא ברכה קלב) שאינן אלא משום סכנה, ולא משום מצוה. קצג) ומוזגין
 כוס שלישי לברכת המזול ומברכיץ ושותין. קצר) [וחוזר ו]מוזגין בוס רביעי
 [ו]גומרין עליו את ההלל, קצה) וישתה ארבעתן בהיסבה, קצו) ומברך
 אח־־יהן על הגפן, חוץ מן הכוס השני שאינו מברך אח־־יו, מפני שהוא בא

 מברנין, וצ״ע הא אסור להנות בלא ברנה. ואפשר דלכתחלא.
ע כוונתו• ד ילא א ת האל־1 ו ו ו ב י  *לפב) המו״לל הפרדס בדפוס וורשוי הסגיר שש ת
• קפל,) אין 0 עיין טור או״ה סימן תע״ז• קפד) במהו״ו ובסדור רש״י ״מיני מתיקה4 פ  ל
 המאמר הזה שייך פה כלל רק לקמן בפירוש האגדה. וכן מובא במהו״ו סימן צ״ח (צד ר״צ).
 ובסדור רש״י סימן שצ״א. וכשבולי לקט השלם סימן רי״ח. והתיקונים על פיהם. (ועיין ארחות
 היים הל׳ ליל הפסה שהביא פי׳ זה בשם תלמיד א׳ מהד״ש ז״ל. ועיין במבוא מ״ש.) לפו)
 בסדור רש״י .הטעם פסה בפיו״• קפץ) פסחים קי״ט ע״ב ועיי״ש ברש״י ורשב״ם. קפט) עיין
 ערוך השלם ערך אפיקומן והביא גם דברי הפרדס. לפ£) בעל ערוך השלם שם כאשר
 הביא בשם הפרדס ד״א בלשון יוון אפיקומן כלומר שום דבר הביא ג״נ אין מפטירין נדסינן•
 כאלו הוא מוסב למעלה, ובאמת הוא מאמר בפני עצמו. קצ) הובא במהו״ו סימן ע״ב ובסדור
) במחוץ ״הבצועה״• לצב) במהו״ו ״משום סכנת מלה״. ר״ל מלח א צ  רש״י סימן שפ״ח. ל
ה • לצ^) עיין פסחים קייזג לצד) פסחים שם• לצל)  סדומית עיין עירובין י״ז: חולין ?
 פסחים ק״ח. לצן) עיין טור או״ח סימן תע״ד. ותשובת מהר״ה או״ז סימן רי״ג ושוית מהרי״ל



 גד ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 בתוך הסעודה שכבר קידש: קצז) וארבע כוסות הללו תיקנו חכמים, קצח)
 כגגה אי־בעה לשוגות של גאולה האמורים בגלות מצרים. והוצאתי אתכם.
 וגאלתי אתכם, והצלתי אתכם, ולקחתי אתכם* בולם בפרשה וארא קצנו).
 ר) ובין כוס א׳ לשגי התירו לשתות אם רצה, דלא אתי לידי שכרות, דאין
 אדם יכול לשתות כדי שיכרות קודם אכילה. והילכך ישתה דיש כאן אכילת
 מצה דאכיל לתיאבן, רא) •דחמרא מיגרר גריר. ובתוך הסעודה לא חשו
 .לאסור משום שכרות. דכל זמן שאהם שותה בתוך הסעודה איגו משתכר.
 אבל בין שלישי לרביעי לא ישתה פן ישתכר, ולא יגמור [את] ההלל. ואין
 לומר הלא משובר הוא ועומד מחמת היין ששתה בתוך הסעודה שכך שגו
 רבותינו [בתלמוד ירושלמי] שבארץ ישראל, רב) יין שבתוך המזון איגו
/  משכר, שלאחר המזון משכר: רג) והלל(הגדול) [המצרי]• אומר על כוס ד
 מבצאת ישראל ממצרים עד ואמת ה׳ לעולם הללויה. וקורא [הגדול] הודו
 לה׳ כי טוב וגומ[ר], ד׳ מקראות, ועונין כולם אחריה, הודו לה׳ (עח [על]
 כל מקרא ומקרא. ואומרים מן המצר כולם כאחד. ומאוידה כי עגיתגי ואילך
 כופל המקראות. רד) לפי שכל מקרא ומקרא חשוב בפני עצמו כפרשה.
 מפני שאמרום דוד וישי ואחיו ושמואל, בשעה שמשחו את דוד [למלך].
 דוד אמר מקרא אחד, ישי השני, אחיו השלישי, שמואל הרביעי. רה) וסימן
 דיא״ש. (יחזרו) *רה) [וחזרו] ו(י)קראו [אדי״ש] כשד״ך. בפרק ערב[י] פסחים
 רו) מפורש. ומקרא.תשיעי ושנים עשר (י)אמרו כולם. וכשמגיעין לאנא ה׳
 קורא הגדול לבדו אותן שני מקראות וכופלן/ והן עונין אחריו כל קריאה
 וקריאה. ומשם והלאה [קודאין] כולם כאחד, עד *רז) מלך מהולל בתשבחות:
 רז) (אחריו אומר הלל הגדול עשרים וששה כי לעולם חסדו י וגשמת כל
 חי וישתבח עד מלך אל חי העולמים) ומברך בורא פרי הגפן ושותה [כוס
 רביעי, **רז) ואם יש שם חולה שצי־יך לשתות מוזגין כוס חמישי. ואומר
 עליו הלל הגדול, הודו לאלהי האלהים, עד על נהרות בבל, עשרים וששה
 כי לעולם חסדו. ושוב אומר ברכת השיר, שהוא יסוד תיקון אגשי כגסת
 הגדולה, גשמת כל חי וישתבח. עד מלך אל חי עולמים] *רח) אם ירצה
 להרבות בשבח הבורא או ביציאת מצרים כל הלילה הרשות בידו:רח) פעם

 סי׳ נ״ח ובתמים דעים סימן לי. קצץ) הובא במהדיו סימן ע״ג (צד רפ״ה) ובסדור רש״י סימן
 שפ״ט ובהאורה ה״ב סימן מ״ו. והתיקונים בפנים הם על פיהם. קצרן) ירושלמי פסחים פ״י
 ה״א, ב״ר פפ״ה אות י׳'. קצט) שמות ו, ו׳ זי. ר) ליתא בהאורה שם. לא) פסחים ק״ז?
0 פסחים קי״ה. ועיין רש״י ורשב״ם שם ובר״ן ד״ה חמשי  רב) ירושלמי פסחים פ״י. ה״ו ל
 וכו׳ ובתום׳ שם ד״ה רביעי וכו׳ ובםדרע״נ דף מ״א ובפירוש ר״ה וברי״ף וריצ״נ ה״ב דף ק׳.
• רד,) בפסחים קי״ט. ״דיא״ש אדי״ש כשד״ך "ג כ ן ת מ י  רד) סוכה ל״ח. ועיין בטור או״ח ס
 מאודך סימן״• *רד,) המו״ל הפרדס דפוס וורשוי הסגיר ב׳ תיבות האלו. כי לא ידע פירושם•
 רן1) פסחים קי״ט. *לן) המו״ל הפרדס דפוס וורשוי הוסיף תיבות ״בא״י״. רן) אין כאן
 מקומו כי אם להלן ותקנתי עפ״י המהו״ו וסדור רש״י. **רן) עיין טור ארה סימן תפ״א.
 *רד,) דברי המחבר צריכים ביאור הא מפורש בתוספתא דהייב אדם לעסוק בהלכות פסח
 וביציאת מצרים כל הלילה, וזהו ששנינו מעשה בר״א ורבי יהושע שהיו מספרים ביציאת
 מצרים כל הלילה וכו׳ ועיין בטור ארה תפ״א בשם רבינו יונה, ואם כן מה זה הרשות בידו
 שכתב כאן. לח) הובא במהו״ו סימן ע״ר (צד רם״ו) ובהאורה ה״ב סימן מ״ז, ובשבלי לקט
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 אתת שבח ר[בי] ולא אכל מצה אפיקומין אתר סעודתו קודם ברכת המזון
 [ו]אחר (כך) [ברכת המזון] הוזכר, ולא רצה לחזור [ו]לאכול מצה, לפי
 שהיה צריך לברך אחריה [ברכת המזון] ולשתות כוס של ברכה׳ ואי אפשר
 לשתות בין כום של מזון לבום של הלל׳ דאמרי רבנן, רע) בין הכוסות
 הללו אם רצה לשתות ישתה, בין שלישי לרביעי לא ישתה׳ ולא רצה לברך
 עליה ברכת המזון בלא יין, לפי שתיקנו בום שלישי עליה׳ ונראה שהיא
 צריכה כוס. ואפילו לאחר בום רביעי של הלל לא רצה לאכול מצה ולברך
 ברכת המזון, מפני שהם לא התקינו [אלא ד׳ כוסות־ בלבד אבל כוס חמישי
 לא תקנו, ועל כן נמנע מלאכול מצה אחר ברכת המזון,] והחזיק טעם
 בדבר [הזה] שאין צריך לחזור ולאכול מצה, לפי שסתם רוב המצות (הללו)
 [שלנו] כולן עשויות כתיקון חכמים ויש "בהן שימור לשם מצה, והמצה
 שאוכל בגמר סעודתו עולה לו לשם מצה של מצוה, הואיל ונעשה בהן
 שימור [לשם מצה.] לי) וכן נהג רביגו [שלמה] מ״כ: ריא) למען לא ישגה
 אדם בסדר תיקון הפסח כתיקון רבותינו י יגרום לו מסורת הללו מטעם
 ר[ביגו] הגדול. גפן קידוש זמן נטילה, וירקות אדמה טובל ביצוע, ענייא כסא
 ונשתנה, נטילה שלימה, מוציא ופרוס אכילת מצה׳ עמה חםא, מרור טבל
 כרך וסעד בשובע מפטיר. ונוטל שלישי למזון ורביעי להלל: כד איקלע
 יום טוב אפוקי שבתא איתקרי הבי, גפן קידוש נר הבדלה זמן נטילה י ירקות

 אדמה וט[ו]בל בצע ענייא כסא וכר ריד).

 נשלם עני־ן פסח•

 השלם סימן רי״ה בשם רבינו שלמה זצ״ל בהלכות פסה שסיד־, והתיקונים בפגים עשיתי על
 פיהם. ועיין בטור ארח סימן תע״ז ובב״י שם בשם המרדכי בשם רבינו קלונימום ועיין מעשה
 הנאונים סימן ל״נ. ובמנהגי מהרי״ל סדר האגדה. ומובא בארהות חיים הל׳ ליל פסה סימן ב״ה
יא) ראה אבודרהם סדר 0 עיין לעיל העריי י״־• רי ) פסחים קי״ז: ך ס  בשם ריש ז״ל• ר
 הגדה ופירושה ובבאורנו שם. ובלקט יושר הלק או״ה צד צ״ה, וברש״ל בשו״ת שלו סימן
ם הסימן של קדש ורחץ ונו׳ הסימן שהיא עתה  פ״ה. ובמהו״ו סימן ס״ה, וכנראה ממהו״ו ש
 בידינו הוא מרבינו שלמה, רש״י ז״ל• ריב) ידפוס קושטא מסיים כאן ״מתהילת שיטת ואין
 לשין שתי עיסות ויכו׳ ועד כאן הוא מם׳ הפרדס, ומכאן ואילך הוא מספר האורה״. וכן בדפוס

 וורשוי בלי סיום ומכאן וכו׳ ועיין במבוא.
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 הלכות יין בסף
. א) יין ל) בפיטום חיה תוסס! ומכוחו ר י ת ה ל ר ו ו ס א ן ל י י ן ה י  ד
 הקשה יצא הברזא לחוץ, o דקרו ליה רבנן ד)פרנוקא, הוא הקנה שמוציאין
 ממנו היין, ה) (והיה היין מקלח לחוץ) ולקח הגוי הברזא ורצה לנועצה
 בנקב, ־ ולא היה יכול ייכוון ו) (הנקב) [בנקב]. ז) והיה היין מקלה על ח).
 הגוי ועל ידיו. ולאחר כך לקח ישראל הברזא נו) מיד הגוי, ושטפה במים
 ונעצה במקומה בגקב, והתירו את היין בשתיה. י) הואיל ומקלח היה על
 הגוי, יא) [בשטף ולא בנחת] ואץ דרך ניסוך בכך, הואיל ולא קילח בכוס
י אחד שם ייגו בחותם אחד [בבית גוי] ד ו ה  ביד גוי שפיר דמי: יב) י
ו נוהגים כשמעקל המעצר סביב, תופש הגוי עם נ י ת ו ב ר  ואסרוהו: יג) ו
, ע0 כלי גדול ששמו בלשון [לעז] בך, א נ י ט ב  ישראל ומגלגלין: יד) ו
 נוז) ויש בו יין, ומוליכין אותו ב׳ גויס על המוט, וישראל הולך בקרוב ורואה
 יז) ומקפיד שלא ישפך לחוץ .ולכך [ישראל] יאתז־ בידו הבלי (מידו) שלא
ה בבלי ישראל יין, [!1]לאדד ששתה גערו הכלי מן ת  ישפך: יח) גוי ש
 היין ושכחו ולא שטפו [את] הכלי והוציא [בו] יין מפיטם, והורו כןבולרמשא
 שאם היה בבלי כל כך שיהא טופח על מגת להטפיח, אסור כל היין
ת הגביה הנוי בייגו ח  שבחביות, ואם ילאו מותר [אף] בשתייה: יכו)פעם א
/ ארוכות העגלה, שקויין לימונש, כדי להוציא סוסו מתתת המשאוי,  של ר
 ובאותה שעה היה היין מקלה מהביב לעגיש׳כרי שמפרקיןיין מעל העגלה,
 דלא סייע יהודי עמו להגביה הארוכות, ואמ־י ר׳ כתו שלא בכוונה הוא
 ומותר הבל, בין כלי שעירה ממנו ובין כלי שעירה לתוכו, דבכוחו שלא
 בכוונה לא גזרו׳ ביה רבנן כלל [ו]כלל׳ דלא נתבויןלדדיק היין אלא לפרק
 הסוס. ולא המי להא דאמריגן, כ) גוי אדנא וישראל אבוכא חמרא אסור
 דהתם בכוונה הוא. כא) ואפי׳ היכא דנתכוון לשם היין שיקלח של יפה

נספר מעש,־־, י העתים. ו ) מובא ־בספר תמים רעים סוף סימן ק״ד, בשם פסקי ספ ׳  א
 הגאונים סימן פ״ה. ובספר האורה סימן קי״ג, ועיין שו״ת הרא״ש כלל י״ט ובטור יו״ד םימי
 קכ״ד ובב״י שם. ב) עיין ערוך ערך פטם שפי בל״י כד של יין, ליתא בספרים הנ״ל
 באות א׳ מתיבת ״דקרו״ עד ״היין". ך) עיין. שבת מ״ה, קל״ט, ע״ז לי׳ ד,) בת״דע שם ליתא
 הך ד׳ תיבות וסירתי אותם במסגרת כי מיותרים הם שנבר אומ־י לקמן דהיה היין מקלה על
 יד הגוי. ועיין הערה ד. ןי) תקגתי עפ״י הת״דע ומעשה הגאונים. ן) במעשה־ הנאונים ליתא
 מן תיבת ״והיה״ עד ״ידיו״. אבל איתא הך ד׳ תיבות שסגרתי לעיל. ועיין לעיל הערה הי.
 ד,) בת״דע ״על יד הגוי". ט) ליתא תיבות ״מיד גוי״ במעשה הגאונים. י) במעשה הנאונים
 ״אעפ״י שהוא מקלה על הגוי״. ובת״דע ״הואיל והיה מקלח היין על ידי הע״א״. יא) תקגתי
 עפ״י התמים דעים והאורה שם. יב< מובא בספר האורה סימן קי״ג ותקגתי עפ״י מש״ש.
 ע< מובא בהאורה סימן קי״ג. יד) מובא בספר מעשה הגאונים סימן פ״ח. ותקנת׳ על פי
 מש״ש. ומובא כן בהאורה סימן קי״ג טן*) עיין ־ערוך ערך טן. ^ןי) במעשה הגאונים ״והגוים
 מוליכין בו יין על המוט״. ין) במעשה הגאונים ״ומשמר״. יד!) מובא במעשה הגאונים םימן
) עיין מרדכי ע״ז פרק ר״י סימן תתמ״ו. כ׳) ע״ז סי. |  פ״ה ובהאורה סימן קי״ג ותקגתי על פיהם. ע
 כא) דברים אלו צריכים ביאור, והמרל הפרדס דפוס ווארשוי הציג כוכב קטן אחר האות

 של״ דבל־י מובן הוא לו.
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 זה היה מעשה ביינו של אחד ואמרו כהו בכוונה הוא והוד, כח גוי אדנא
 וישראל אבוכא דכוליה המיא דנפק מכח נוי קאתי. ונתץ ר׳ חלוק בין מה
 שקילחה החבי[ו]ת על ידי הגבהת הנוי וביץ הנותר שנשאר בחבי[ו]ת שבחוץ
 ושבפגים מותר. ומצא ר׳ סמך לדבריו כב) מגוי המערה יין מחבי[ו]ת לבור
 אסור. והוינן בה דגווה דחביתא ליתסר, תירגמה, כחדגוי מדרבגן הוא האסור
 ההוא דנפק לברא גזרו ביה רבנן ההוא דנוואי לא נזרו רבנן. והא פג)
 דאמר רב הונ(ה,)[א] נצוק חיבור לעניין יין נסך, הני מילי במערה יין כשר
 .לתוך יין נסך שהקילוח מחבר הנסך והכשר כאחד, אבל גבי בח בעלמא
 קיימא לן כד) כרב ששת׳ דליכא מאן דפליגעליה. ואם שפך גוי מן הכלי
 אפ*׳ בכוונה, מה שגשאר בכלי מותר בשתייה. כת) ואם שלא בכוונה.שפכו
 אף,השיפוץ מותר. כו) קטפו שיפסוק ראש העליון של גצוק קודם שיגיע
 ראש. התחתיי לכלי הגוי. כז) ואם גגע מקמי דליפסוק ראש העליון תו לא
 מהג[י] קיטוף, דאז חבר לה בגיצוק׳ וסבירא ליה דגצוק חיבור אסור.
 פח) י י ן שגושאיס שגי גויס במוט ואין ישראל י עמהם אסור: כע) ו י י ן
 תפוחים של גוים מותר בשתייה. פעם אחת חש ר[בי] במיעיו אמר יש כאן
 אדם שיודע יין תפוחים [של עובדי כוכבים] אםור או מותר. אמר לפגיו ר׳
 ישמעאל בר׳ יוסף אבא חש במיעיו. והביאו לפניו יין תפוחים ושתה ונתרפה:
 ל) לוקחין גת בעוטה מן הנכרי אק על פי שהוא נוטל בידו ונותן לתוך
 התפוח. ואינו נעשה יין נסך עד שירד לבור. ירד לבור, מה שירד בבור
 אסור והשאר מותר. לא) אמר רב הונא יין כיון שהתחיל לימשך נעשה יין
 גםך. לב) תגא אין געשה יין גסך עד שירד לבור בגת פקוקה י ומליאה:

ל אין בו משום יין נסך ולא משום גילוי. לד) אמר רבא. ש ו ב  לג) יין מ
 לה) [האי חמרא] (דאקדים) [האקרים] [עד] ג׳ ימים יש בו [משום גילוי
 ו]משוס יין נסך מכאן ואילך אין בו משום יין נסך׳ אבל יש בו משום גילוי.
ל שלח רבינו יקותיאל ז״ל לר[בינו] יצחק ז״ל, ש ו ב ן יין מ י נ ע ל  לו) ו
 והשיב לו (שאילתיגי) [שאילתו] כעין תשובה זו *לו) של גאונים. דאמר
 רבנן [יין] מבושל אין בו .משום ימ גסד אס יש שיעור לבישולו ואם לאו.
 ואס בישלו כשיעורו (כדרכו) [שדרכו] לשתותו כמות שהוא בלא מים ובלא

 תערובת יש בו משום יין נסך או לא. כך לז) שמענו מרבותינו, יין לאי•
 דבר הוא שצריך לבשל כמו בשר ודגים או מל[י]ח, שיש לחלוק בין

 כב< ע״ז ע״ב: כג< ע״ז ע״ב: כד) ע״ז ע״ב: ועיין שםרש״י ד״ה דגואי ויו׳ ״והלכה כרב
 ששת שאין אדם חולק עליו, ואם שפך עו״כ מן הכלי מותר מה שנשאר בבילי״• כה) ע״ז
 נ״ח. כף) ע״ז ע״ב: כן) נראה דחסר כאן תיבת ״מותי'/ כח) בפרק בתרא דע״ז. ועיין בטור
 יו״ד סימן קכ״ח. ובב״י שם. כ&< ע״ז מ׳. ל) ע״ז נ״ה: לא) שם. לב) אין זה ברייתא
/ 0 ע״ז ל  בי אם מאמרו דרב הונא עיי״ש. ואפשר דצ״ל ״ת״ש״ כמו בנמרא שלפנינו. ל
) שם. לד,) תקנתי עפ״י הגמרא שלפנינו. והנה בנמרא שם איתא דרבא סובר ״ דמכאן ל  ל
 ואילך אין בו משום גילוי ואין בו משום יין נסך ונדרדאי אמרי אפי׳ לבתר תלתא יומי היישינן
 םשום גילוי״. לו) מובא במעשה הגאונים סימן פ״ה ובשל״ה סימן קמ״ה איתא: ״ורבינו יצחק
 הגדול זצ״ל השיב להר״ר יקותיאל ז״ל״. ותקנתי על פיהם. *לן4) עיין שערי תשובה סימן

 דנ״ח וברי״ץ גיאות הלכות קידוש בשם רבי האיי. לן) בספרים הנ״ל ״למדנו״.



 נח ה&רדפ •,1ףש״י ז״ל

 (ל)ב<של־ ״:י. 0־ ןביץ לא בישל כל צרכו.] יין [הוא] דבר תלוי לח)
 לשנותו מכמות שהיה. כיון שנתי אור תחתיו ונתחמם עד כדי לנו) שיוכל
 להרתיח רתיחות אין בו משום יין נסר ולא משום יין גילוי! ואין אומר עליו
 שירות ותשבחות, ואין מבי־כין עליו אלא שהכל׳ ואין הדבר תלוי מ) בלשתותו
 בין חי בין מזוג. אלא כיון שהגיע לשיעור זו שפי[רשנו] (כך) יצא מבלל
י מ ל ש ו ר  יין כל עיקר ונקרא יין מבושל, וכן מגהג *מ) גיסא. מא) י
 ר׳ יהושיע בן לוי אומר המר והחד והמתוק אין] בו משום
 יין.נסך. רבי םימון היה מפרש החד קונדיטון׳ והמר מב) אמפסנתוגין
 *מב) (והמר חמר מבושל) [והמתוק מהו, חמרא מבשלה] רבי יהושיע בן
 מג) לוי מד) הוה ליה חמר מבושל שגתייחד ברשות הגוי, שאל [לרבי
 יגאי בי] רבי ישמעאל (ואמי) [ואמר ליה כן אמר] ר׳ שמעון בן לקיש מתוק
 אין בו משום יין גסך ולא משום גילוי. מה) רב יוגה הוה ליה קוגדיטון
 [מגלי] שאל לרבגן ואסרן. ולא כן אמר רבי יצחק [בר גחמן] בשם ר[בי]
 יהושיע בן לוי החד והמר והמתוק מו) אין בהם לא משום יין גסך ולא
 משום גילוי. רבגן דקיסרין בשם ר׳ יהודה בר׳ אטיטום מז) בההוא דשחיק
 הד לתלתן. מח) אמר ר׳ מנא חששין אגן למה דברייתא חששין, אסורן
 למיתב פריטי גו פומא, (פסחא) [פיתתא] תחות בית שיהא,. תבשילא תחות
 ערסא, (ממצע) [ולמיצע] סכיגא גו מע) אתרגגא או גו פוגלא. אמר ר׳ יוסי
ר מ  o בר אבין כא) בל זיעת האדם סם המות חוץ מזיעת הפגים ; כב) א
י א ל(י) ע ז ר הכל משתמר בחותם אהד חוץ מיין שצריך חותם בתוך ב  ר
 חותם. ור׳ יוחגן אמר אפילו יין אין צריך חותם בתוך חותם. איכא דאמר[י] אמר
 ר׳ אלעזר הכל משתמר חותם בתוך חותם חוץ מן היין, שהיין צריך שומר. ור׳
 יוחנן י אמר אפילו היין אינו צריך שומר. והלכתה כר׳ יוחגץ. היכי דמי חותם
 בתוך -חותם, אמר כג) רבה הדיק, שריקה וחת־־מ[ה](ודילקא) [ודיקולא](דמי
 הריק) [דמיהדיק]. פירש אם יש אגן מלא יין יקשרנה עם סמרטוט וחותמו ואחר
 כך מברייה וחותמה, גוד(כד) [בדיסקי־א] צרורה וחותמה פיו למטה הוי חותם

 בתוך חותם, פיו למעלה לא הוי חותם בתוך חותם:

 לדן) אולי צ״ל ״לשתותו״. לט) בספרים הנ״ל ״שיעקר״. ft) במעשה הניאונים ״בלשונם״.
 *ft) אין לו ביאור ואולי צ״ל •איתא בירושלמי״. מא) ירושלמי ע״ז פ״ב הלכה גי. ר׳ יצחק
ם רבי יהושע בן לוי הוה אמר מתוק מר הד אין בהם משום נילוי רבי סימון ש  בר נחמן ב
 בשם ריב״ל אמר ההד והמר והמתוק אין בהן משום נילוי ויל א משום יין נסך וכו׳ יעיי״ש.
Q תקנתי עפ״י הירושלמי שלפנינו וכן f t Q בדפוס ווארשוי הצינ כאן כוכב קטן. * f t 
 התיקונים לקמן׳ ft{) בירושלמי שלפנינו ״זיידל״. טך) בירושלמי שלפנינו אי תא ״היה לו
 יין מבושל״. סד,) בירושלמי שם ״בר יומא״ C|ft בירושלמי שלפנינו ליתא רק ״אין בהם
 משום נילוי״. cjft בירושלמי שלפנינו ״באו דשהיק״ ובו׳ והניד, הפני משה ״כאץ דשחיק וכי״.
 ולני׳ הפרדם א״ש. jft־f) בירושלמי שלפנינו ״אמר די אמי ״צריכין אנן חששין על מה וכו׳״.
) בירושלמי שלפנינו ״איטדונא״ וצ״ל כמו בפרדם ונדאיתא בקידושין ע׳ ליכלו מר ט  מ
 איתרונגא. Q בירושלמי שלפנינו ״בי רבי בון״. נא) בירושלמי שלפנינו ״כל זיעה דנפקא מבר
 נשא סם המות הוא חוץ מזיעת הפנים״. נב) ע״ז ל״א. בנמרא שלפנינו ״אמר רבא
 אננא דפומי דחביתא שריקא וחתימא וכו׳ דיקולא ומבריק וכו׳ נוד בדיםקיא חתימת פיו למטה
 הוי חותם בתוך חותם פיו למעלה לא הוי ובו׳ וכי כייף םומיה לגיו וצייר וחתים הוי וכו׳״.
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סך בחובו, [אם] ל ת ם על יהודי (שנותן) [ענתנו] לו יץ נ א  הד) ו ש ש
 קבלו ישראל אםור בהנאה ואם הניחו ברשות גוי ומכרו ישראל ברשות נר
 על ידי גיי מותר בדמיו (שאי) [ש]אב־שר להערים. הה) דתנן גר וגוי שירשו
ם על יהודי שהיה ת ל א ש ש  את.אביהן וכו׳ הה) במסכת קידושין: כו) ו
 על השלהן וכדי יין אצלו, ובא גוי להשמיט מפה מתחת הכה והסיט [את]
 היין ונשפך הימינו הוץ מן דכד, אסור [הוא] בשתייה הכהמ) [כחו] הוא.
 כז) דרב אחא ,בר יעקב עבה עובדא ןבכח] כהו [ו]אסור. ושלומינו לא

 יחסר:
ם על שני אהיכ שדרכו גיתותבהולו. של מועד והריקו ת ל א ש ש  כח) ו
 יין בחבי[ו]ת וסתמו. ובאו גוים בעלי העגלות בי[ום] ט[וב] והטעינו היין
 על, העגלות והלכו להם, ואותן שני אחים הלכו [עם העגלות] ב׳ 'ימים
 טובים [כי] אמרו מוטב לנו לחלל י[ום] טן״וב] ולא נפליג עצמינו מן היין
 וינסך לנו היין, מהו בשתייה׳ שהרי היין שמור על ידיהם על ידי חילול
 י[ום] ט[וב], ועוהכי היין [היה] תוסס והיו צריכין לפתוח ולסתום תדיר
 בשפופרת של קנה ביום טוב. כך דעתי נוטה שהיין מותר בשתייה. נע)
 דתנייא השוחט בשב[ת] וביו[ם] הכפוריםאע״ג שמתחייב בנפשו שהיט(ה)[תו]
 כשיר[ה] ואע״פ דמוקמינ[ן] לה בשוגג בפרק הכל שוהטין דמתרצינן. אעיפ
 דאילו במזיד קא מתחייב בנפשו כי עביד בשוגג שחיטתו כשיר[ה], איכא
 למימר [ד]שינוי דחיקי הוו׳ ההא מייתי לה ק) בפרק אלו נעמת ומוקים לה
 במזיד כמשמע(א)[ה], ואפילו ר׳ יוחנן הסנדלר קא) דאמ[ר] המבשל במזיד בשבת
 שלא יאבל עולמית, לא לו ולא לאחרים, כגון בדבר שמתחייב בנפשו. ואלו
 שני אחים לא נתחייבו בנפשם אפי[לו] אם היתה שבת, שהרי לא התרו בהם.
 ועוד תחומין לאו דאורייתא הן, קד) ולא איםור לאו הוא. ואם תאמר שפתחו
 וסתמו בשפופרת של קנה, אין כאן מלאכה. ועוד שיום טוב היה, וכל העושה
 מלאכה ביום טוב לוקה [ארבעים] ותו לא. לפיכך אני אומר שמותר בשתייה.

 ושלומינו ירבה לעד:
ה ר׳ שמואל הלוי • מן קד) וורמשא אם נתערב ר ו מ ו ה נ  קג) א מ ר ל
 יין במים ונגע בהם [גוי], (יין) משערים בששים. אבל אם (היה) [נתן] יין
 במאכל ונגע בו [גוי] אם אי קודם שירתיח המאכל אפי׳ באלף לא בטיל.
ם של ישראל שמוכרו לגוי, ו ט  מפני שחשוב הוא ואינו מתבטל: קה) פ
 קו) וטעין ישראל זה שעל דהנאי כץ מכר לו. שיהא מושיב יהודי שכירו
 בצד החבי[ו]ת, ומוכריץ קז) הפיטם זה [קפיזא קפיזא] לישראל תחלה כל

) קיחשץ  נ H מובא במעשה הגאונים סימן פ״ה, ובהאורה סימן קי״ג. והתיקונים על פיהם* נד,
) מובא בהאורה סימן קי״ג. והתיקונים עפימ״ש. נן) ע״ז סי ו  י״ז: דמאי פ״ו מ״י וע״ז ם״ד. נ
ר רבי יעקב מנהר פקוד״. ועיין פירש״י שם. ובתום׳ שם• ד״ה הוה  ״הוה עובדא בבה בהו ואסו
) מובא במעשה הגאונים סימן פי׳ה והתיקונים עפימ״ש• נ^) חולין י״ד. וצ״ל ח ' נ ו כ  עוביא ו
) חולין ט״י• סב) במעשה הגאוגים איתא ״ואפילו ר׳ עקיבא א  ״דתנךי ם) כתובות ל״ד. ס
: ועירובין י״ז• םג) מובא במעשה הגאונים סימן פ״ה ובתאורה  הן איסור לאו״. עיין סוטה ל׳
 סימן קי״נ. ובתמים דעים סימן ק״ד הביא דין זה מפסק מספר העתים. והתיקונים על פיהם.
) מובא במעשה הגאונים סימן פ״ח, , ד H בהאורה ״גרמישא״ וכן בתמים דעים שם• ס D 

ף במעה״ג ״ומעיד״. fD) במעה״ג ״היין״. .  ס
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 צרכו׳ ואחי כך [יפריש ו]המותר ימכור לגוים, וכשמברו לגוי זה לא קיבל
 ממנו המעות עד קח) שימכור שלו, אבלי עירבון קיבל. וגם הגוי. לא קנו)
 הוציא היין מרשותו של ישראל זה, אלא (שמכרום) [שם מכרו] במרתף
 אוצרו של ישראל, בין בתחילה על ידי שכירו יהודי ובין ידי גוי לאחר
ר ר ב ו ת י־ [ נ ו ] ב ד  שנסך לבםוף, אם אפשר לעשות בן או לא, ע י י נ ו ב ז ה ה
 ואמר[ו], ננ) ביוץ שע[ל] מ[נת] כן התנה שיהא יהודי יושב ומוכר כל ציכו
 של ישראל, וא[ה[ר] [בך] יפרוש והמכי־ה נבח) שהיה מוכר יהודי השכיר
 היה ברשות יהודי שמבר לגוי, מותי לו לעשות כן, הואיל* ולא גגע בו
 נר לנםכו, (ועם) [ואף על פי] שקיבל העירבון. וגם הרב ר׳ מגחם הלוי
 אמר [ו] הרי מעשים בכל יום שקוגה יהודי מן הגוי מידה או (פיתום) [פיטום]
 והולך ומוכר [ומודד ולוקח] ופעמים ישתייר מן (הפיתום) [הפיטום יותר
 .על הפיטום] או חצי (פיתום < [פיטום] או שליש, אם רוצה לאחי כץ קוגהו
 מל הגוי או שותה ממנו. וא[ף] ע[ל] פי שרשות׳ של גוי על (הפיתום)
 '[הפיטום] ועל המותר ואיץ רשות ישראל עליו, עב) הואיל ולא נסכו אותו
 מותר בשתייה. ומצאתי ראייה לאלתר נבג) בפרק השוכר את הפועל(ים)
ה בגוי קונה, [וכו׳]׳ ב י ש מ ה מ  לעשות עמו בייץ, יכבד) אמר ר׳ כבה) אמי (
 •עו) אי סלקא העתך משיכה דגוי קונה והוי בישותו. ו א [ף] ע[ל] פ[י] ב [ץ]
 יין נסך לא הוי עד כבז) שיג(0ע בי בידו או בכלי של גוי שאינו שטוס.
 שמעינן מהבא מדק א פ־־יך ת־־י נבח) (תלת א) זימגי, יין נסך לא הוי עד
 דנגע ביה, מכלל דאף על בי דהיין ברשות גוי לא הוי יין נסך ומותר לישראל
 לשתותו עד הנגע ביה גוי, דבנגיעת ג״ אי קרי יין נסך ולא ברשות גוי.
) המוכר יין לנכרי פוסק עמו בכמה אתה נותן (פיתום)  ועוד. כנפו) ת״ש פ
 [פיטם] זה בכך ובך, ומתוך מה שהיו נושאים ונותנים בפיסוק עדיין היה
) ושטפו בבלי נסך של א  עומד' בכלי ישראל כשר, קודם שלא מדדו פ
) ולפי שפיסק קודם ה ש,, ב כאלו כבר בישותו של גוי, (ואפי׳) ב  גויים. פ
 [ול]הכי דמיו מות״ין, דאמרת קנייה גוי במשיכה וקמו זוזי גביה בהלואה
 בראמרי[נן] לעיל פג) כי ה׳ כי דתהיי ה לו אה גבייכו, יי[ין] נ[סך] לא הוי
 עד דנגע ביה. ומהכא שמעינן נמי, דאה על גב דברשותו ק אי יין לעולם
 מותר בשתייה ולא הוי יין נסך עד דנגע ביה, וזה הואיל ופסק עמו קודם
) [בא] לידו, והיין לאחר שנגע [בו] הוי ד  שלא נסבו הרי [הבס־?] כבר פ
) דלהבא מותריז, אכל מכלי ישראל ה  יין נסך ולהכי דמיו של אי תו נסך פ
 לבלי נסך אפילו ברשותו של ישראל אסור פו). ועוד שחיטת נכרי פז)

 פח< במעה״ג ״עד שמכר כולו״. םט< במעה״ג ״לא משך״. ע) במעה״ג ״הואיל״. עא)
 במעה״ג ״שיהא״. במעה״ג ״ואע״פ שרשות ־ גוי עליה שקנאו״ והיא מותר דברים. שכיד
 אמד זה. ע0 במעה״ג ״כשראיתי כתבך״. עד) ע׳׳ז ע״א ע״אי עד,) במעה״ג ,אמימר״ וכן
 היא בגמרא שלפגיגו. על) במעה״ג איתא ,׳אי ם״ד משינה בגוי קונה מדמשיכה בגוי קונה
H במעה״נ ״עד שנגע* וכן בגמרא. עד!) סגרתי במסגרת כי בגמרא לא P .והד ברשותו״ 
 פריך רק תרי זימגא. עט) במעה״ג ״ועוד תשובה״. ^) משנה בע״ז ע״א. £א) במעה״ג
) ע״ז O במעה״נ איתא כאן עוד הפעם ״ואחר כך מדדו בכלי נסך של גוי/ ^ C .״ושפכו״ 
 ע״א. מאמרו דרב שם׳ פד) בדפוס ווארשוי הציג המו״ל י כוכב קטן דבלתי מובן לו ותקנתי
 עםימ״ש במעשה הגאונים וא״ש. פד,) במעשה הגאונים ״דלהכא/ פו) במעשה הנאונים
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 וי[יץ] נ[םך] שניהם מטעם א[חד] הם אעירין, משום דמחשבת נכרי לע[בודה!
 ז[רה]׳ ואילו גוי כל היום מחשבתו לע[בודה] ז[רה] על שחיטת בהמתו,
 ואפי[לו] ה[כי] אם אמר גוי לישראל שחוט לי בהמה זו אינה אםויה לישראל
 לאכול, המחשבתו איגה כלום, אלא כשעושה בעצמו שחיטה דמחשב עליה
 וכן גמי א[ף] ע[ל] פ[י] שםתם מחשבת גוי לע[בודה] ז[רה] לגסך לעולם
 אין ׳היין גסך עד שינםבנו, דבגיםך תלייא מילתא דכתיב פח) ישתו יין נםיכפ
 וכן בדוכתא אחריתא אמרי[נן], פע) אין דרך ניםיך בכך .הניסוך בעינן.
 ועוד אם ישראל נכנם בפרדס של גוי סתם ונוטל ענבים ודרכן ושותה אף
 על פי שרשות הגוי עליו מי הוי אסור, צ) דאינו אוסר ניםוכו עליו אלא

 במגע:
ל מזופפת ומגופפת יפה, ופיה מדובק א ר ש ל י ת ש [ ו ] י ב  צא) ח
 במם מרו [ת], ושכר את הגוי להוליך את היין הזה ממקום למקום, והיהודי
 הולך עמו. ובערב שבת שבתו בכפר קרוב לעיר פרםה או שתים, ובשבת
 לעת מנחה עמד הגוי והגהיג העגלה ללכת להגיע לעיר, ואמר לו ליהודי
 שילך עמו ולא אבה, • כי אמר אי אפשי היום ללכת עד חשיבה, וכשבא היין
 לעיר במוצאי שבת באו הבעלים (והעירום) [והעדים] והעידו על החביות
 שהיא במות שהיתה, ואף היהודי זה כן העיד, ופישפשו כל סביבותיה צב)
 וגם במגרפותיה ולא מצאו שם שום ריעותא, אם היין הזה בשתייה הותר
 או לאו. צג) רבותינו המובחרים משיבין לך בפה אחד שאסורה בשתייה״
 צל) שהלכה רווחת הוא בישרא[ל], אם הודיעו שמפליג כרי צה)(שישתום)
 ויסתום ויגוב, צו) וכל שכן זה שהלך במו פרםה או יותר בלא ישראל, צז) ועוד
 שהיה יודע הגוי שיום שבת הוא ואין רגילין ללכת ביום שבת ולא היה מתיירא.
 וא[ף] ע[ל] פ[י] שבדקו הכל יפה ולא מצאו [שום ריעותא], אימר [שמא] לא
 בדקו יפה. צח) שאלו מותר היה, מפני [מה] לא אמר[ו] .צנן) בתלמוד ק) יבדקו
 יפה יפה, קא) אלא בין לכיתהילה ובין בדיעבד אין לו היתר עולמית. * קא)
 ולדברי כל הישרים והחכמים אסור הוא ולא מצאו לו היתר. [ואה על פי בן!
 (ו)אענה לך אף אני חלקי על פיטום שהוצק על [פי] העגלה שפיה בלא חזקת
 משתמר, קב)(ובלה) [ובלא] קפטרייא ביפיטם,[ו]א[ף] ע[ל] פ[י] שמצאו אותותיו

 איתא כאן אה״ז עוד ״ואחר כך נשאו ונתנו לפסוק דמיו הרי בבר נתנםך ברשותו של ישראל/
 פן) במעה״ג ״וניסוך יין"• פח< דברים ל״ב׳ ל״ה• פ^) ע״ז ס. צ) במעה״נ ״דאין הנוי
 אוסר עליו אלא במגע נסכו״. צא) מובא במעשה הגאונים סימן פ״ה ובהאורה סימן קי״נ.
0 בהאורה ״תשובה  והתיקונים על פיהם• צב) במעה״ג ״ובדיבקיה״ ובהאורה ״ודבקותיה״• צ
 רבותינו וטי"• צד) במעה״נ ובהאורה ״כי משנה רוחת הוא״. והיא בע״ז ס״ט. יעיי״ש. צד,)
 במעה״ג ובהאורה ליתא תיבה זו, ונראה כי ט״ם הואי צן0 בהאורה ״כדי שיסתום וינוב אסור״,
 צף בהאורל, ליתא מתיבת ״זעוד״ עד תיבת ״מתיירא״. ועיין בהג״ה למעה״ג• צח) בהאורה
 ״וא״כ שמותר היה״. ויש לתקן כמו כאן• צ&) בהאורה ״רבותינו בהלמוד״. 5ל)) בהאורה ״אם
 יבדקו יפה יפה מותר״. ד,א) בהאורה ״אבל בין לכתהלה וכו׳״ ובמעה״נ ״לא בתהילת וכוי״
 וט״ם הוא. *קא) בהאורה ״ולדברי הכל אין לו היתר וברור מללו שאסור הוא ולא מצאו
 לו מתיריף. ובמעה״ג ״ולדברי הכל הברורים מיללו אמור הוא ולא מצאו לו מתיר״• קב)
 בהאודה ״ולא קפנדדיא״ ובמעה״ג ״ובלא קגפדךיא דיפיטהו ולא גרפת נרפתה״. ולשון הפרדס

 משובש מאוד.
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 קג< •והותמיו בו, (כך) [בי כבר] ראינו היום במה פעמים שמזייפין [ב]שאין יכול
 להכירו. בנון שלוקח מרצע דק או סבין [ש]פיו חלוש ונוקב קד) פרודה כמלא
 מחט ומוציא כדי קת) הגייתו וסותם בעץ קו) או(בכלום) [בכלים] וטח [אותו]
 ואץ לעמוד עליו. ויש שגוקב תחת קז) מגרפת ואח[ר] ב[ך] מכהו (ומישבהו)
 [ומישבה] על מקומו. וברוך שבחר בדברי חכמים ויקימו לעולם. ומה בחבי[ו]ת של
 חרס קח) שאינו יבול לנקוב בדופניה׳ [ו]א[ף] ע[ל] פ[י] שהוא טח ומגוף,
 אמר[ו] [ש]אין רשאי להפליג, בל־ שבן (בפיתום) [בפיטם] המזייפץ בעלי
 מאירה. אם כן בל מי.שיחפוץ 'יסתום ויחתום (פיטםתו) [פיטמתו] ויגיה ביד
 נוי להוליכה קנו) (אצל יהודי) [יחידי] ויסמוך על: בדיקותיו וסימגיו. ולא
 ראינו ולא שמעגו בזה היתר ואסור הוא. קי) ואותם אגשים גדולים בתורד
 שאמרת בדבר זה, הם־ קטנים ופורצי גדר להכניס שועליהם בכרמיהם בכרמי
ן שהיה ביד י י ד ה  ;(תמותה) [תמנתה]. ורבים אשר א(י)תנו: קיא) ע ל כ
 ישראל׳ ונגעה גויה בו• פתאום ודחפתה בבגדה' ובגופה עד שיצא מן היין
 לחלץ מן הכד, קיב) הוי יד יהודי ובחו׳ •ודמי כמאן דשפך ישראל וגוי
 בהדדי קיג) מן הכלי דשרי ולא גפיק מידא דארמ[א]יי לחודיה, וכי תימא
 הא לא גפקי אדעתא דישראל׳ יש להשיב והא גוי כשהוא ישן דלאו אהעתיה
 ועביד גסך, ישראל• נמי קיד) לאו אדעתיה מכשיר ומסייע קעו) (לא דיליה
 הלא ליגםך) וכח מריה דחמרא עדיף. [ועוד כי נהייה לידיה למגא קא נפיק
 מיניה מבח ישראל.ומותר בשתייה] וכן׳ רבותינו מתירין אותו *קכוו), קנח)
 ואין נוהגיז באן [כלל] ב]בח כחו קיז) כרבמנו) יעקב מנהר פקוד. וכבר
 [זמן מרובה] גם אגי תמהתי ושאלתי והתירו. ואגי השואל שאלתי גם בעין
 זה קיח) להבינו־ שלמה זצ״ל בעת שהיינו מלוים אותו והתיר לי. [ואמר לי]
א צ נ ג מ  כמצחק, (אמר), מה שגשפך לאיץאסורקיכו) והשארמותר: קכ) ב
 הוציאו מחבי[ו]ת במידה׳ וממירה הריקוהו במשפך בתוך בלי שתחת המשפך
ד דחה ברגלו ח י א ו ג  וכל[י] זה היה של יין גסך ואסרו כל החבי[ו]ת: קכא)
 בכלי [ישראל] ונשפך ממגו היין קבב) ואסרו בשהייה. ודהאמר במםכת
ת שהיה בהן ו י ב ח 0 (היינו) [ההוא] מותר בהנאה: קכד) ו כ  עבודה זרה ק
 יין נסך מהו להרתיחן ברותחין [שמדיחין בהן] וגם כוסות מזופפות, אם סגי

 ך!) במעה״ג ״וחיתומי חותמו״ ובהאורה,׳וחותמיו קיימים אסור׳׳. קד) במעה״ג ״פרוהה״ ובהאורה
-,״בעדה״. קד,) בהאורה ״שתייתו״. קן) בהאורה ״או בשום דבר״. קן) בהאורה ״המנופות״.
 5דן< בהאורה ״אעפ״י שאיגו וכר״. ק£) תקגתי עפ״י האורה, ובמעה״ג ״ויגיח ביד גוי להוליכה
 ויסמוך יהודי על בדיקותיו וםי׳ שאמרו לא כן״. קי) מכאן ליתא בהאורה כי אם במעה״ג.
0 י  קיא) מובא במעשה הגאונים סימן פ״ח ובהאורה סימן קי״ג והתיקונים על פיהם. ק
 בהאורה כתב בשבוש כל העגין הזה יעיי״ש. קיג) במעה״ג ״בכלי ישראל ולא גפיק מידא
 וט׳״. קיד) בהאורה ״אף על גב דלא מדעתיה מכשיר״. קטו0 בדפוס ווארשוי הציג כאן
ב לוט1• *קט!) דברי המחבר אינם מובנים, והגה בהאורה הגוםח ״ומסייע לדידיה וכהא כ ו  כ

 דחמרא עדיף״ ובמעה״ג ״ומסייע ליה דלא ליתנםיך וכח היתרא רעדיף״. קטן) בהאורה ״וכן
 מהנין באף. קין) ע״ז ם׳. קיח) בהאורה ״מרביגו שלמה מורה צדק״ קי&) במעה״ג
 ובהאורה ״ומה שגותר בכלי מותר״. לב) מובא במעשה הגאונים סימן פ״ח. קכא) מובא
) י בהאורה ״ואסרוהו במגינצא בשתייה״. ב ג  במעשה הנאונים סימן פ״ח ובהאורה סימן קי״ג ל
• מכד! מובא במעשה הגאונים סימן פ״ח ו ח  הבג) ע״ז ע״ב: ועיי״ש ברש״י ותוס׳ ד״י׳ כ
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 להו בהדחה שמדיתיז אותן. [אותן] הכוסות אין מכניסין בהן יין לקיייום לכן
 דיין בהדחה, אבל חביות מכניסן לקייום לכך לא נכשרין אפילו ברותחין
 אלא בשריפת הזפת, בנון שמבניסץ קינסא [עץ] הדלק בחבי[ו]ת ער שירתיח
 וימס הזפת ההוא הישן, לפי שבבעירת [האור ו]החמום יבטל (האור) יין
 נסך שבו. ואס [הוא] רוצה לערב זפת חדשה עמו הרשות בידו. והורו כן׳
 והסכימו כולם [כבר] בימי רבינו יצחק נ״ע (בכוכי) [בכובי] הנקראים צנ״ש
 המזופפוח להכשירן בעניין [הזה] (הפסח) [לפסח]. אבל הואיל ואין בקיאין

 בכך ,אמרו להם לקנות חדשים לצורך הפסח בלבד:
 קכה) אלו שאלות ותשובות של רבינו יצחק ב״ר יהוהה. על שתי חביות יין שנהנו
 (יין) [גוים] ויהודים לשמרן כראוי, ו[ה]תביות אהד יש לה ברזא והשנית
 סתומה ופיה למעלה נוטה, אבל נשאר לה נקב שבו שפופרת והיא אינה
 מליאה יעד הצי האמה ואינה (תופשת) [תוססת], והחשיך יהודי בערב שבת
 עם אותן' חביות קרוב לעיר. וכשהגיעו לחומת העיר כבר לילה חשיבה,
 והניח [אצל] חביות (אצל) [עבדו של] אותו השר בעל חברם שהפקידו
 אדונו לנהוג ולשמור יינו [ב]בבת עינו שלא קכו) תוגע ביד. ורץ אותו קכז)
 יהודי לעיר שכונת יהודי [לישאל] אם ינהגו אצלם היין. מי)אמי־י לאו, ומיד
 החזירהו מהרה אחור אצל אותן [ה]־!ביות ומצאן כמו • שהניחן בלא• ש[י]נוי
 לכל מראה עיניו אפילו שא־ הופי לא היה להן. ושתי שאילות יש בדבר
 אס אותו יהודי חייב משום תחום שבת אי לא ואס אותן קכח) ב׳ חבילת
 אסורות או מותרות בשתייה, או איזה מהן מותרת. ועוד חביות של יין שהם
 סתומות ומגופות יפה, וחזר קככו) יוז(י)פתן על פגי החתימה (והמגרפה)
 [והמגופה] ועל גבי נקב [ה]חביות כתב במגופה על גבי הלפיתה, והפקידן
 בבית אוצרו של גוי, והמפתח הוא ביד גר. וכשהפליג ממנו הודיעו שאינו
 חוזר עד חודש ימים או יותר, אם הוא בחזקת המשתמ[ר] והועיל לאותן
 החתימות וסתימות שעשה [בהן] ומותר בשתיה, או אם גיחוש שמא הגוי
 נוקב במיצע בדופני החביות קל) ומוציא מן היין. ועוד בום ששתה בו
 י חוד י יין ולא הדיחו ושפך בו (משפך) [משקה] אחר, ונגעו הגוי והוציא מבית
 לבית וישראל אעו רואהו, מהו בשתייה. קנא) ו ש ש א ל ת ם על החביות
 שהניח ביד גוי ואפילו עבדו קלב) של שר עמהם. ובא לעיר כשהפליג מהן'
 אסירות בין סתומות בין פתוחות, דתניא, קלג) הרי שהיו המייו ופועליו
 טעוניץ טהרות׳ אעפ״י שהפליג מהן יותר מכדי מיל טהרותיו טהורות.
 ומתרציןנן] ב[מה] ד[ברים] א[מורים] שלא הודיען היכן הוא הול־ והלך לו
נד תחי  לעבר הדרך׳ ובא להן דרך עקלתץ, דםברי השתא אתי, השתא אתי ו
 ולא נגעי. וקתני סיפא, אם אמר לכו ואני אבוא אחרי כן׳ כיון שנעלמו מעינו

 ושם הגי׳ ,׳!־מחביתי חביות״. והתקונים עפ״י שם• הכד,) מובא במעשה הגאונים סימן פ״ה.
(fOp .והתיקונים עפ״י שם. יןכף) במעה״ג ״שלא יגע בו יד״י הכן) במעה״ג ״איש יהודי״ 
 במעה״ג ,׳ואם אותן הביות אסורות או שניהם מותרות בשתייה״. וצריך לגרום מלת ״שנידהם״
 קודם מלת ״הביות״, והמו״ל שם לא הרגיש• סכט) במעה״ג ״וזפתן על פגי החתימה והמגופה
 על נקבי החביות ומסמנות כאותן שלנו על גבי הזפיתה״. קל) במעה״ג ״והוציא מהן יין״.
) מכאן ואילך היא תשובתו, וחוזר וכופל השאלות. ומובא בהאורה ח״ב סימן ק״ז. א ל ( י  ל

) ע״ז ס״ט. ל״נ ) במעה״ג ,׳של ישראל״, לן ב ל ו  ועיין בטור יו״ד סימן ק״ל ובב״י שם. ל



 סד ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 טהרותיו טמאות. ומתרצי[גן), משום דמסמך סמכא דעתייהו דלא אתי לעגל
 ונגעי בהו, אף כאן [ביון] דגוי הוה ידע שהיהודי הולך לעיר מיסמך סמכא
ם ת ל א ש ש  דעתיה דלא אתי לעגל ונגע בהו. לפיכך אסורות בשתייה. ו
 על אותו יהודי שהלך לעיר אהדת ערב שבת משחשיכה, אם הלך יותר
 על תהום שבת ואין בנתיים לא בורגנין ולא גנות ופרדסים המובלעים בתוך
ם על ת ל א ש ש  שבעים אמה ושיריים >ש)הוא חייב משום ׳תחום שבת: ו
 החביות המנופפות והמזופפות על פגי המגופו[ת] והכרזות (המםומניו׳)
 [ומסמנות] כאותן שלנו והפקידן ישראל בחצירו(הל) [של] גר, הואיל והמפתח
 ליד גוי אסורות בשתייה, שהרי כך מגהגן ש־ גוים שנועצין סכין ומוציאין
 את היין וםותמין את הנקב ואין סיתומו ניכר, ולא דמי הנך זפותא וחתומה.
ם על בום ששתה בו יהודי יין ולא ת ל א ( ש ) ש ש  •קלד) לנוד בדסקייא: ו
 ניגג ולא הדיח ושפך בו שאר משקין וגגע בו. גוי הרי הן מותרין בשתייה.

 דהכי הלכתא קלה) יין נסך במשהו במינו שלא במינו בנותן טעם:
ם שעשו ממנו שבר, אם הוא בשאר ימות השנה י ר ו ב ש ד ב ] ד ו  קל0 [
 מותר לשתותו ממנו, ואין בו משום בישולי גוים ולא משום גיעולי גויס שבן
 אמרו חכמים, קלז) אלו מותרין באכילה, חלב שחלבו נוי וישראל רואהו
 והדבש ואמרינן, האי דבש למאי ניחוש לה, אי משום בישולי גוים נאכל
 כמות שהוא חי הוא, ואי משום גיעולי גוים נותן טעם לפגם הוא. ואי משום
 דמיערב ביה אסרוחיה מיםרח. ואסור לשתות ממנו בימי הפסח ואיסורו

 והתירו קלח) כמו שציוני:
ס אוסר לשתות יין (של) תותים של גויס, ו מ י ל ו נ ו ק נ י ב ר  קלע) ו
 אלא' אס כן !ישראל] רואהו בשעה [שהגוי] (ש)מוציאו מן החביות ליהודי.
 לפי שהגוי מערב בו י[ין] נ[םך]. וכך נהגו גאוגי עולם (להתיר) קמ) [לותייר],
 לפי ש(כ)שהגוי מערב בו י[ין] ג[סך] (הוא) בשעה שמוצי[א] מן החביות,
 כדי להוםי[ה] עליו, לפי שיין תותים יקרים יותר מן היין עצמו, ועוה שהוא
 חשוב בעיגי'•המקבל ושותה בעירבוב. ואין להוש שמא בתחלה בעודו
 בחביות מערב בו יין, לפי שכך מגהג של יין תותים, בזמן שמערב [בו]
 אפילו קמעא מן היין איגו יכול להכגיםו לקייום מפגי שהוא מסריח, שהיין
ל המקבלו מן ] א ר ש י ש  מפיגו. קמא) ודבר בדוק שבדקו ומצאו כן: ו כ
 הגוי] משגרו לדורון לר׳ [בימים טובים] אין ר׳ חושש [בדבר) אחרי יהודי
 לבדוק בשום איסור והיתר לשאול ממנו אם קיבל בכשרות מן הגוי בראיית
 עין, לפי שלא נחשדו ישראל על כך, כי כל העדה כולם קדושים: *קמא)
ר של'גוים של תמרים ושל צמוקים שאין בו (רשות) (כשות) כ ש  ו

 סלל) כוונתו להא דאיתא בע״ז ל״א. דהתם הוי חותם בתוך חותם יעיי״ש. סלל,) ע״ז ע״ג:
 קלו0 גם זה מובא שם במעשה הגאונים. וצריך עיון אם היא נ״כ משו״ת של רבינו יצחק,
 הנ״ל או היא מבעל הפרדס. סלן) ע״ז ל״ט: ובגמרא שלםגיגו איתא קודם ד.ך ״אי משום׳
 איעורובי״ ואח״כ הא ״אי משום גיעולי וכוי יעיי״ש. קלד,) במעה״ג ״בנון שציונן בהילכות.
 קג״ד״. ולא אדע לאיזה מקום הוא רומז• קלט) גם זה מובא שם במעשה הנאוגים. וכץ מובא
 בהאורה ה״ב סימן ק״י בלי שם ד׳אימי• ממ) במעה״ג ״גאוני לותייר״. ועיין במבוא הספר,
 ף)£א) עיין ע״ז מ: וביאב״ן סימן ש״ד• *קמא) גם זה מובא שם במעשה הגאונים. ועיין

 שו״ת הגאונים מן הגניזה אשר במצרים (נו ירק תרם״ט) עמוד שמ״ג.



 ספר הפרדים לרש״י ז״ל סה

 הנק[רא בלשון כנען] כומל בין מבושל בין שאינו מבושל, של תמרים
 מותר. ומיהו בבתיהם־ של נוים אין שותין משום חתנות. אבל ליקח לשתות
 חוץ מבתיהם מותר ואין בו משום א[י]סור שבך אמרו׳ קמב) אמר רב האי
 שיברא י [דארמאי] שרי וחייא בריר, לא [נ]שתי מיניה. ומניין שבבתי נוים
א קמד) פ ב פ  אין שותין וחוץ י מבתיהן שותין שכך אמרו. חכמים׳ קמג) י
 מפקין לברא דחנוותא׳ ושתי. קמה) רב אחא מייתיה ליה קמו) לאושפיזא ושתי,
 ותרויהו משום חתנות םבירא להו. [ו]רב אחא עביר הרחקה יתירה. ואי
 קשיא לך (זה שאמרו חכמים), קמז) מפני מה אמרו חכמים שכר •של נרים
 אסור לשתות בבתיהן [של גויס־ הוא] שאמרו [חכמים]..אסור משום חתנות,
 שהרי אנו אומרים עליה קמח) בדרומא בגלילא שנו אמר ר׳ יצחק משום
 חתנות. ושל צמוקין אם מבושל הוא מותר לשתות הימינו. ובשמותר צריך
 לעשות [בו] קמנו) כהילכות שכר של תמרים (למה) [כמה] שאמרנו. [ו]אס
 תאמר של צמוקין משונה הוא שכיון שהוא של ענבים יש לחוש משום יין
 נסך, אין לחוש כל עיקר והיתר גמור הוא, קל וחומר. מיין מבושל, ומה יין
 מבושל שהוא יין מעולה מתחלתו כיון שנתבשל אין בו משום יין נםךשכך
 אמרו חכמים, קכ).אמר רב אשי הכי קאמר יין שלנו מבושל ביד גוים אינו
 צריך חותם בתוך חותם, מאי טעמא, נסובי לא מינםיך. אלמא ברור הוא
 לרב אשי שאין מנשבין (משום) יין (נסך) [מבושל]. קכא) ואמר רבא יין
 מזוג יש בו משום יין נסך. (של) צמוקים (ו)של ענבים כשנתבשל ״ שכר
 שלהן לא כל שבן שמותר והיתר הוא. [ו]אם אין מבושל [ו]מטילין דבש
 או דברים אחרים [נעשה כשכר] ומותר לשתות ממגו ומברך [עליו] שהבל
 נהיה בדברו. אבל אם קכב) אינו מבושל ואין מטילין [בו] שום דבר ואין
 מוםפין בו הרבה מים אלא דבר מועט אסור לשתות ממנו. מה טעם מפני
 שמצינו שבמקום שאין יין, ואין יכולין להביא יין, שורין ענבים (או) [של]
 צימוקים במים מועטים ואומר עליו קידוש היום, שכך אמרו חכמים קכג)
 אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב אין אומר קידוש היום אלא "על היין
 הראוי ליגסך על גבי המזבח [ומצינו יין של• צמוקים במקום שאי אפשר

. המד־) בגמרא שלפנינו: ״מפיקין ליה ילאבבא דחנותא״. ם ) ע״ז ל״א: לצ0£ ש  למב
• סמף בגמרא ש  למה) בגמרא שלפגיגו ״רב אחאי״ וכגי׳ הפרדס היא בתוס׳ והרא״ש ש
 שלפגיגו ,׳לביתיה״. למן) עיין ע״ז ל״א: ובתום׳ שם ד״ה מפגי מה וכו׳ איסור שכר לא
 מציגו לא במשגה ולא בברייתא, ושמא בימי האמוראים אסרוהו יעיי״ש. למה!) בגמרא
 שלפגיגו ליתא כי אם ה״ג ״רמי בר המא אמר רבי •יצחק משום חתגות״. •ובמעה״ג הגי׳
 משובשת. ממס) במעה״ג ״כמנהג״. לנ) ע״ז כ״פו; לנא) בגמרא שלפגיגו ע״ז ל׳. ״רבה
 ירב יוסף דאמרי תרווייהו יין מזוג אין בו משום גילוי יין מבושל אין בו משום ניסוך. \בתר
ה יין מזוג יש בו משום גילוי ויש בו משום יין נסך, יין מבושל ת כ ל  הכי איתא ״אמר רבא ה
. ובלתי ספק הסר בהפרדס סוף דברי רבא, והגה ך ס  אין בו משום גילוי ואין בו משום יין נ
 •במעשה הגאונים גרס ״ושוב אנו אומ׳ רבה ורב יוסף דאמ׳ תרווייהו יין מזוג ויין מבושל אין
ך ועיין בדקדוקי סופרים לע״ו ל׳. הערה מ׳, בשם תום׳ רבי׳ אלחנן דהי׳ ס  בו משום יין נ
א  לפגיו כגי׳ המעשה הגאונים. קנב) במעה״ג ״אבל אם מבושל״. והיא טעות. והמודל שס ל

 הרגיש. ה נ ג) ב״ב צ״ז.



 םו ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 היה מתנסך על נבי המזבח] שכך שנינו/ קכד) שמן קכת) אנפקינון פסול.
 שמן שרוי שלוק מבושל ושל שמרי[ם] ושריחו רע לא יביאו ואם הביא
 פםול. קכו) ייי מזוג מגולה ושל שמ:יים ושריחו רע לא יביא.׳ ואם הביא
 פםול; י יין כושי כירק והלסטיון של מרתף ושל צימוק ין הרי זה לא יביא,
 ואם הביא כשר. דבא• גטי ׳אפילו לכתחלהכשר ומברכין עליו ב[ורא] פ[רי]
 הג[פן] ומקדשים עליו קדוש היום לכתחלה בין בשבת בין בפסה [ו]בין
 בי[ום] ט]וב] ומבדילין עליו [ומברכין עליו] ואםרו ללוקתו מן הגוים ונוהגין
 בו מנהג יין לכל דבריו. ומי שאין לו יין בפסה. יעשה של צמוקים כמו
 שפירשנו. [ו]לעניין קידוש היום בשבת ובפםה (ו)צריך [לבדוק ו]להביא
 צימוקין של כרם ישן שאין לו ערלה. קכז) שורין ענבים של צמוקים במים

 מועטים ואומר עליו קידוש היום:

 נשלם דין היין.

 הלכות געולי גוים•
ם י ל ת כ ל ע ג ן ה י ג ע ב האי גאון וצ״ל. ל ל ר  א) משערים ש
. ב) המגעיל [כלים] בכלי צריך שיגעיל הגדול תחלה ויתן ך י ר ך צ י  ה א
 מים שניים וינעיל לתוכו [ה]כלים הקטנים ויזהר שלא תנות הקדירה הגדול[ה]
 מרתיתת[ה] לפי שחוזרין ונבלעים בתוכה׳ ג) ולאת[ר] הגעלת הקטנים תוזר
 ומגעילה כמשפט הראשון שלא תצטנן אלא מתוך טהרה. אבל הקטנים
 א[ף] ע[ל] פ[י] שננעלו בזה אחר זה כולם טהורים, לפי שכל זמז שהמים
 רותחים אין (מים) [כלים] שבתוכו בולע אלא פולט. ד) והיורה הנהלה אין

 קנך< מנחות פ״ה: ועיין מעשה הגאונים סימן ל״ב ובשרת הגאונים מויארק תרם״ט) עמוד
 כ״ו. קנל,) במעה״ג ״אנפיקטך והיא טעות. ועיין ערוך השלם ערך אנפקינון. סנן) ב״ב צ״ז.

 לנן) במעשה הגאונים ליתא מתיבת ״שוריך עד תיבת ״היום״.

 א) מובא בשבלי הלקט השלם םימן ר״ז. ותקנתי על פיו. ב) כן כתבו בתשובת
 הגאונים הובא ברא״ש מם׳ פסחים פרק ב׳ סימן ז/ ולהנעלה הראשונה הסכימו הרשב״ם
 והריב״א ורבינו אברהם בן רבינו שמואל משפיירא, וכן הורה ר״י במגנצא וכן נהג ר׳ אליעזר
 ז״ל בגרמייזא וכן כתב בהאורה סימן פ״א ומחו״ו הלכות פסח סימן ג׳'ובשערי תשובה סימן
 ר״ם. j) עיין מחרו שם ״ולאחר הגעלת הקטנים חוזר ומגעילה כמשפט הראשון שלא תצטנן
 אלא מתוך טהרה כך השיבו מר רב הילאי ורב היי״. וכן כתב בשערי תשובה סימן ר״פ בשם
.  רב נטרונאי גאון ז״ל. ועיין ברי״ץ גאות הלכות פסחים פון* דף פ״ח. ועיין לקמן הערה ד
 ף) המו״ל הפרדס דפוס ווארשוי הציג כוכב קטן אחר תיבת .תחלה״. כלומר״ שבלתי מובן
 לו. ובאמת דברי המחבר כאן צריכים ביאור ופירש, דהא סותר את דבריו מניה וביה. דבריש
 דבריו הוא אומר דצריך להגעילה תחלה וסוף. י ומצאתי בשבלי הלקט סימן ר״ז שהביא דברי
: ״ורבינו שלמה זצ״ל פי׳ אומר רבי שיורה ם  שערים דרב האי ואחר תיבת ״פולט״ כתוב ש
 שמגעילין בה אין צריך לחזור ולהגעילה, ובלבד שישליך ממנה המים כשהן רותחין קודם
ם י ל כ . ף א  שישקוטו המים• מרתיחתן שלא תצטנן מתוכה ותחזור ותבלע וידיחנה מיד בצונן, ו
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 עריך להגעילה תחלה, לפי שכשרותחין המים הכל פולט. ואותה היורה ניתרת
 באותו הנעלה. ובלבה שיהא זריז כשיריק ממנה המים הרותחץ, שהדיה

 במים צונן לאלתר ומותר:
, *ה) לא צייכא מאני טבילה לשום ם י ר ע ש א ב צ ל ך מ ח י מ  ה) א
 ניעולי נוים. ואמר לן המורה, דאין צריך לעשות !צבילה לשום כלי שקונה
 [אדס מן הגוי] ו) כי אם לכלי מתכות כגון, שפוד וסכין ויורה ובלי זהב
 וכםף וכל מיני מתכות: *ו) אם לוקת ישראל כלי מתכות מן הגוים במשכון
 בנון כוסות אין צריך לעשות בהן טבילה. אבל מדיחן [במים] יפה [יפה׳
 במלח] ובחול ואובל בהן. אבל קעיות וכפות מגעילן ביורה רותחית כדי
 שיפלוט האיסור [ומשליך המים מיד לחוץ כדי שלא יבלע היורה מן האיסור]
 ומהיחץ במים ואין צריך להם טבילה. ואם קונה אותם לאחר כך [מן הגוי]
ן שמשתמש בו בשר על ידי חמין אסור לחתוך בו י כ  צריכין טבילה: ז) ס
 גבינה חמה מבושל[ת] וצלי[יה] בלא הגעלה, (ולנבינה) [ולנבינת] צונן צריך
ם! מ) ר[בי] אוסר לתלות ל שמרי ם ש י ק  נעיצת קרקע עשר פעמים: ש
 שמרים ע) של יינינו בשקים ובכלים שהמים תולין [בהם] שמרי יינם. השקים
 אין להן תקנה אלא אם כן מיישנן י״ב חודש, אי גמי מגעילן ברותחין,
 כדנפקא לן נמו בהשוכר, י) כדרך שאמרו בטהרות כך אמרו בי[ין] נ[סך],
 והכלים שמשתמשין בהם יא) השקים צרוכין עירוי נ׳ יב) ימים ואז הן מותריז
 לישראל לתלות בהן השמרים שלהן. ולמד ר[בי] כך, מההוא דאמרינץ בפרק

 בתרא דע[בודה] ז[רה] יג) רוקי דארמאי מגגבן, דכיתנא מיישנן עד י״ב •
ת ה נו י ם וקנקניהן ויין ישראל בגום בתוכן אסורין ו ד ו  חודש וטוהרץ: יד) נ
 ואיסורן איסור הנאה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה.
 עו) בר עדי טייעא עז) אנס זיקי מר׳ יצהק רמא בהו חמר[א] ואהדרינדו

 קטנים צריך להדיחן בצונן אתר שהגעילן והרתיחך. ועיין מחו״ו סימן ג׳ להלכות הפסה שבי:
ך לחזוי ולהנעילה וכר׳ יעיי״ש ועםי״ז יש לתקן נם כאן בפרדם שצ״ל: ר  •ודי אומר שאין צ
 ״ור׳ אומר שהיורה הגדולה אין צריך להגעילה לבסוף, לפי שכשרותחיץ הכל פולט, ואותו
 היורד. גיתרת באותו הגעלה, ובלבד שיהא זריז שיריק ממגד, המים ה רותחין וידיחגה במים
 בצוגן לאלתר ומותר״. וא״כ בתחילה היא דעת רב הילאי ורב האי שחוזר ומגעילה ואח״כ דעה
 רבי שאין צריך לחזור ולהגעילה. וראה במרדכי פ״ב דפםהים סימן תקפ״ג שהביא ״שהשיב רב
 האי גאון על אודות היורה הגדולה שמגעילין בה כלים שאין צריך להגעילה אחר שהנעיל
 בה הכלים וכן הורדה רש״י״. וכן היא בהאורה סימן ם״א, ״והגאון רבי׳ האיי ז״ל אמר שאין
 צריך ובו׳״. ועיין ברכי יוסף ארח סימן תג״ב םק״ג בשם תשובת הר״י מגאש ז״ל. ועיין טור
 או״ח סימן תג״ב. — והא דצריך להדיחן בצוגן עיין תום׳ ע״ז' ע״ו:. ד״ה מכאן וכו׳ ובתום׳
 זבחים צ״ו: ד״ה לא צריכא וכוי. ד,) מובא במעשה הגאונים סימן י״נ. והתיקונים על פי שפ.
 *ך,) במעה״ג ״שחשבינןישמ׳ לא צריכא וכו׳״. ף) ע״ז ע״ה: •ן< מובא במעשה הגאונים שם.
 ועיין בספר האורה ח״א סימן פ״ב וח״ב סימן כ״א ובמחו״ו עמוד רנ״ו סימן ח׳. והתיקונים על
 פיהם. ועיין ע״ז ע״ה: ן) מובא בספר האורה ה״ב סימן פ״א. והתיקונים עפי״ש. ועיין ע״ז
 ע״ו: ח) מובא בהאורה ה״ב סימן קנ״ב. ft) בהאורה ״שמרים של ישראל של יין בשקים״
 וכוי. י) ע״ז ע״ה. יא) בהאורה ״והכלים שמשמשין בהן השקים מלאים שמרים צרוכין ובו׳״.
 ן אולי צ״ל בפרדם ״והשקים״. י£) בהאורה ״שלשה פעמים מעת לעת״. יג) ע״ז ע״ה. יף)
 משנה ע״ז נ״מ: ft(0 ע״ז ל״ג. עןן) בנמרא שלפנינו ״אנס הנהו זיקי מרב יצחק בר יוסף״.
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 ליה. ואתא .שאל בי. מדרש[א]. יז) קנקני גויס אסורין או מותרין, אמרו.לר
 קנקני גויס לאחר י״ב חודש מותרין.

ו י ם, ינז) שרנילין גויס :יע) לכבוש/ ל נ ת ז ת ים. ש ש י ב ן כ י י נ  ע
 ועדיין לא הניעו לבישולן ואין בהן שמן ולא כ) טעם, אסורות אוי מותרות,..
 גם זתים גדולים כא) שנתן בהם מים אםורין או לא, ולמה נאסרו במקום
 שאין מערכין יין כלל. כד ההין, אם זתיס הללו כשהן כובשין אותן רגילין
 הגרם שמזלפין כב) בהן יין או חומץ כג) אסורין. אבל במקום שאין מערכין
 בהם יין או חומץ כלל מותרין. שלא אסרו חכמים זתים כבושים אלא שדרכן
 לערב בהן יין או חומץ של יין. ובמקום שגהגו לעשות י כן אסור לאבול מהן.
 שכך שנינו כד) ואלו דברים כה) [של גוים] (ש)אסורין ואין איסורן איסור
 הנאה, ופסקו לשם שאחד מהם הוא זתים כבושים [שדרכן לתת לתוכן]
 (ב)יין או (ב)חומץ של יין. פו) אין איסורן איסור הנאה אבל באכילה לדברי

 הכל אםורין.
. שאלה למתיבתא, כז) שרץ שנפל לשום משקה, ו א מ ט נ ן ש י ק ש  מ
 אם היה משמנה שרצים האמורין בתורה, ומת בתוך המשקה, שוקלין את
 השרץ ואת המשקה, אם יש בהן אלף ואחד משקה טהור ואם לאו לא,
 כח) וחיה טמאה ובהמה טמאה נידונין, אבל שרצים גדולים *כח) ו(ב) רמשים
 גדולים נשקלין כע) באחד מחמשה׳ והם טהורין. והזבוב שיערו חכמים
 בא[ח.ד] מששים במשקין,. והכל משום,. ל) אל תשקצו את נפשותיכם. וזד,

 .פירוש רב .כהן צדק ראש ישיבה.
ו גוי, אסור לישראל. ילג) אבל אם אין ב ל ח ב ש ל ן ח י י נ ע  לא) ל
 שם גמלים וחזירים ודבר טמא מותר לאכול ולשתות ממנו, שהחלב אין בו

 ץ0 עיין בגמרא שם דכתיב אה״ז ״א״ל ר׳ ירמי׳ כך הורה רבי אמי הלכה למעשה ממלאן
 מים שלשה ימים ומעדן״. והא דשאיל בי מדרשא אי קגקגי גוים אםורין או מותרין היא בגמרא
: אסורין או מותרן וכו׳ אתא ר  ע׳׳ז ל״ד. ״ר״ע איקלע תינזק בעו מיניה וכו׳ קנקנים של ע
 שאל בי מדרשא אמרי וכוי׳ הלכתה קנקנים של עו״כ לאחרי״ב חודש מותרין״. ונתחלף לפני
ר מאמרים ״דאתי ושאל בי מדרשא״. (ועיין לקמן מת ־שכתבנו בהעיה ל״ו.)  הכותב הנך ת
 ועיין בראב״ן סימן ש״נ. pp) בתשובת הנאונים חמדה גנוזה סימן צ״ח מובא ענין זה ומיוחס
 לרב פלטוי גאון זצ״ל. ונלקה שם בחסר ויש לתקן עפ״י מ״ש כאן. יט) בחמדה גנוזה
Q  ״לשבור את הזתים״. o בחמדה גנוזה ״טעם שבה״. כא) בהמרה גנוזה ״שנתן במים״• כ
0 בחמדה גנוזה' ״חומץ של יין בין גדולים בין קטנים אםורין. ובין  בחמדה גנוזה ״עליהן״. כ
 הניעו ובין שלא הניעו אסורים״. כד) ע״ז ל״ד׳ > כד,) תקנתי עפ״י הנמרא שלפנינו וכן היא
>tt *מכאן ליתא בחמדה גנוזה. ונראה כי איזה מפרש כתבו על הגיליין cp .בחמדה גנוזה 
 עיין בה״ג דפוס וורשוי עמוד רמ״ד ודפוס ברלין עמוד תקפ״נ והובא בשו״ת שערי תשובה
 סימן רם״ד בשם רב נטרוגאי ובארהות חיים הלכות איסורי מאכלות.. ובסמ״ג ה׳ מאכ״א ובםפי
 הישר לר״תםימן תר״ך ובסוף הספר. ובאו״ז פסקי ע״ז פ״ה סימן רס״ד בשם .מגילת סתרים. ועיין
 בספר המכריע סימן ל״ו שכ׳ מצאתי תשובה לרב האי נאון זצוק״ל על ענין זה שמונה שרצים
 שנפל וכו׳. ועיין עוד בהלכות פסוקות סימן כ״ו.. ומקורו בירושלמי תרומות פ״י הי״ה, ועיין בזה•
 ע״ז ס״ח: ובפוסקים מ"ש• כ ח) לא זכיתי להבין פי׳ דברים חאלו• *כדן) םנרתי אות בי,
 כי היא טעות דמוכח. כט) צ״ע מ״ש באחד מחמשה, ואולי צ״ל ״באחד ואלף״. ל) ויקרא
 י״א,'מ״ג. לא) ע״ז ל״הי לב) עיין בב״י יו״ד קט״ובשם המרדני דאוםו אף אי ליכא טמא
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 משום גיעולי גויס ולא משום מגע גוי ואינו אסור אלא משום תערובת של
 דבר טמא. וכיון שאין דבר טמא מצוי שם בבירור, מאי איפשר לחוש בו.
 רת[נו] ר[בנן] צג) יושב ישראל בצד עדרו של גוי וגוי חולב וישראל אוכל
ש ה נ כ ר י ת י מותרת לעשות את החלב ואת א  ויכו׳. לד) שמעתתא: לת) ו
א שאיל בי מדרשא מתעניין לשעות אי לא, אמר ב י ק  החמאה: לו) ר׳ ע

 ליה מתענין:
ח וביצה צלוייה חזקיה ובר קפרא .שרו ור׳ יוחנן אםה. ו ל  לז) דג מ
 לח) רבי אומר עבדו של נאמץ כגאמן. לע) עבד מומחה במומחה מ) אבל
 אין שם מומחה, אמ[ר] רב הונא עד שיאמר אני מלחתים. מא) אבל לכתחלה
 אסור לצלות לבר ישראל בשר או דג או ביצה. וכן נמי ישראל שהיא
 שכיר לגוי אםור לו לאכול פולים שלגוים מבושלים ושלוקים משום בישולי

 גויס. והמושרים במים מותרים מפני שהם זרעונים.

 ענין בישולי גויים.
ה צלויה של ארמאי, חזקיה מתיר ורבי יוחנן אסר, ב) עד צ י  א) ב
 כדין בניצלית לדעת, ניצלית [שלא לדעת נשמעינה מן הדא, מעשה שנפלה
 1ליקה a באשת קנים ובאגם תמ־ים והיו שם חגבים ונצלו. ואתא עובדא
 קומי רבי מנא ואסר, א״ר אבוהו משום תערובת חגבים טמאים. א״ר יוסי
 בי רבי בון והדא מן חמירתא דר ב׳ רב נחת לתמן המתון] (מקלקלין)
 [מקללין] וחמר עיליהון. ד) אמר רב שמואל בר יצחק אמר רב כל הנאכל
 במות שהוא חי אין בו משום ה) (גיעולי) [בישולי] גויים, ו) בפומבדיתא

̂) י ע״ז ל״ט t לך) בזוגתו אהא דאמר שם בגמרא ״אי דליכא  .בעדרו. ודוחה את המתיר. ל
 דבר טמא בעדרו פשיטא ובו״׳. ומשמע דאי ליכא דבר טמא בעדרו איגו צריך ישראלי רואהו.
 לד,) עיין טור יו״ד קט״ו לעגיץ דין המאה. לן< עיין ע״ז ל״ד. ר״ע איקלע ובו׳ וצ״ב מה
 עגין דין זה לכאן. ועיין לעיל הערה י״ז דעירבוב הסופד שגי מאמרים, ואפשר שהמאמר הזה
 נשגה התם לפגי המאמר ״קנקני גוים וכו׳״ והיא מרישא של המאמר ר״ע איקלע לגיגזק ובעי
: לח) ירושלמי  מיניה מתענין לשעות וכו׳ קנקנים וכו׳ וגשמט בטעות לכאן. לן) ע״ז לידו
 ע״ז פ״ב ה״ט ״רבי יעקב בר אחא בשם ר׳ יסא עבדו של נאמן ;בנאמן״ ובברייתא בבבלי ע״ז
 ל״ט ע״אי ל&) בירושלמי שם ״רי יסא בשם 'רבי יוחנן עבדו של מומחה כמומחה*. צ£) ע״ז
) עיין א : ״אם אין שם מומחה מאי, אמר רב יהודה כיון דאמר אני מלחתים מותריף• מ  מ׳

ב הר״ש בר צמח וכוי. ת כ ה ״ ד  מ״ש בב״י יו״ד סימן קי״נ ב

 א) עיין ע״ז ל״ח ע״ב ביצה צלויה בר קפרא שרי וריו״ח אסר. כי אתא רב דימי אמר
 אחד וכו׳ ביצה צלויה חזקיה ובר קפרא שרו וריו״ח אסר וכף יעיי״ש וכן אית׳ בירושלמי
 ע״ז פ״ב הלכה ה׳ בר קפרא שרי. והמחבר נקטיה כי הא דרב דימי. Q הוא לשון הירושלמי
 שם. ונלקה בפרדס בחסרי ער שאין להבין דבריו, ומלאתי בפנים את החסרון. ותקנתי על פי
 שם. Q צ״ל ״בחישת קנים״. ובירושלמי שבת פרק ז׳ ״המצית את האור בחישת קנים ובאגמא
תי עפ״י הנמרא שם. ן) בנמרא שלפנינו ״בסורא מתנו הכי  תמרים״. H ע״ז ל״ח׳ ד,) תקנ

 בפומבדיתא מתנו הכי״.
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 מתנו הכי ז) כל שאינו ח) עולה על שלחן מלכים סי) לאכול בו פת אץ
 בו משום בישולי נוים. י) תניא ישראל ששם בשר על נבי נחלים ובא נוי
 והפכו עד שיבא ישראל מן הכנסת אינו חושש, ובן נמי שופתת אשה קדירה
 על נבי כירה ובאה גויה ומניסה עד שתצא מן המרחץ ואינה חוששת. יא)
 אמ[ר] ר׳ יוחנן בין שהניח ישראל והפך נוי ובין שהניח נוי והפך ישראל
 מותר ואינו אסור עה שיהא תחלתו ונמרתו ביד נוי. יב) אמ[ר] רבינא כל

 ,שהוא כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישולי גוים:
׳ י ג) במקום שאין פת ישראל מצריה הין י א מ ר ל א ת ש פ  ע ני ן ה
 הוא שיהא.-פת נוי אסור, אלא שנמנו עליה והתירוה מפני היי נפש. רב[נן]
 דהסרי בשם ר יעקב אמר לדברי המתיר ובלבד מן פלטורי פת. יל) אמר
 ר׳ יוסף פעם אחת הלך רבי במקום אחד וראה מקום דחוק לתלמידים.
 אמ[ר] איז כאן פלטר, אינהו סברי פלטר נוי והוא לא אמר אלא פלטר
 ישראל. אמר ד חלבו אפי׳ למאן דמתיר אינו אלא במקום דליכא פלטה
 ישראל, אבל איכא פלטר יש[ראל] אסור. אמר ר׳ נו0 נתן אפי׳ למאן דאמר
 התיר.ר[בי] הפת של ארמאי ה[ני] מ[ילי] בשדה אכל בעיר לא. עז) אייבו
 מנבית ואכיל אמצרי־ דמתא. אמר רב נחמן יז) לאיים דאכיל לחמא דארמאי
 לא תשתעון יח) בהדי דאייבו. פי[רש]׳ על׳ שהיה אייבו אכל לחם של נוים
 ציוה רב נחמן בבית המדרש שלא ידברו לאייבו: יע) פת ארמאי אפיי
 שינר נוי ואפה וישראל מהדורי הדורי שפיר דמי. כ) רבנן אמרי האי ריפתא
 ששינר נוי ואפה ישראל שרי, או ששיגר ישראל ואפה נוי שרי. ואפי שינר
 גוי ואפה נוי ואתא ישראל וחתה בנחלים מותר. כא) אבל עיסת ישראל
 אסור שילוש גוי אלא אם כן יושב ישראל עם הגוי כשהוא לש את עיסתו
 ויודע שאין הגוי מטיל לעיסתו לא שומן בשר ולא שומן חלב, בין עיסה
 .של ישראל ביז עיסה של גוי אינה מותרת עד שישב שומר ישראל בצר
 הגוי. והכל משום כב) והתקדשתם והייתם קדושים וגו׳. כג) לשלם שכר טוב

 לצדיקים ולהיפרע מן הרשעים.

 ן) בנמרא שלפנינו ״אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב כל וכי״. דן) בנמרא שלפנינו
 ״נאכל״. וכני׳ הפרדס היא בכ״י מינכען (ועיין בדקדקי סופרים שם הערה ט׳.) וכן היא ברש״י
 שם. ft) בנמרא שלפנינו ״ללפת״. י) ע״ז ל״ה. יא) ע״ז ל״ח: יב) ע״ז ל״ה. ובנמרא שם
 ״אמר רב אסי אמר ר׳ יוחנן״. ואפשר שטעה הסופר באמר רבינא שנשנה אחר מאמר ד׳
 יוחנן ותלה את המאמר הזה ביה. י0 לשון הירושלמי ע״ז פ״ב ה״ח. יד) בבלי ע״ז ל״ה ג
qftבגמרא שלפנינו ״ור׳ יוחנן אמר אפי׳ למ״ד וכוי״. בנמרא שלפנינו ״איבו הוה מנכית ft0 
 ואכיל פת אבי מצרי״ וכגי׳ הפרדס היא בכ״י מיגכען. ין) בגמרא שלפנינו ״רב גחמן בר יצחק״.
 ובכ״י מינכען כני׳ הפרדס. יץץ< עיין ברי״ף ורא״ש דנרםו .מיניה״ וכץ בראב״ן סימן ש״ג וכן
 הגיה המהרש״א שם. אך צריך ביאור מ״ש ״דאמר רב נחמן לאייבו״ הא לפי פירושו לבני
ת המדרש ציוה שלא ידברו עמו ובאמת בנמרא שלפנינו איתא ״אמר להר כלומר לתלמידיו, י  ב
 ועיין רנינו חננאל ע״ז שם. י£) ע״ז ל״ח: כ) ע״ז שם. ואולי צ״ל ״רבינא אמר״ כדאיתא
 בגמרא שם: כא) מעשה הגאונים סימן צ׳ ובתחצ״ו סימן י׳׳• כב) ויקרא כ, ח. כ^) אבות

 פ״ה, מ״א.
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 עניין איסור והיתר.
ן נר מיום טוב לשבת א) אבל של שבת אסור להדליק י ד ל י ק  מ
ת שבת אסורה בי[ום] ט[וב] וביצת יום טוב אםורד. צ י  ביום טוב: ב) ב
 בשבת: נ) מ ו ת ר לשפוך מים בחוץ ביום טוב ד) ולבקע עצים בקורדום
ר שנדר בשבת מתירין לצורך שבת אבל ד  (שיחו) [בשינוי] מותרין: ה) נ
ב שחל להיות ערב שבת תוקעיין ולא ו ם ט ו  של חול אין מתירין בשבת: י
 מבדילין: ז) (שיניי) [שינוי] יין הדש אחר ישן או ישן אחר חדש טעין
ן את י ל י כ ו  ברכה! מחדש לחדש או מישן לישן אינו טעון ברכה: ח) מ
ל מבוי שדרך דרבים  התבשיל ביום טוב בכל מקום שהרגל הולכת: כן) כ
 עליו אין לו ה[י]תר אלא במנעול או דלת, אבל שאין רשות הרבים עליו,
) [וכל] תכשיטי ל ע ו  בלחי או בקורה סגיא, ובלבה שיהא בו צורת פתח: י) (
 נשים והטף, אסורין לצאת בשב[ת] בתכשיט[י]הין, שכבר נשאל המעשה
 בימיהם של זקנים ואסרו אפיאו] נזמים שהן מחוברין, ואין צריך לומר שאין
ל תינוק שיפרוס על הצבור, מה ששנינו, *יא) קטן ע  מחוברין: יא) ו
 קורא ומתרגם, קטן ממש, אבל לשאר מצות עד שיביא שתי שערות. ואינו
 נעשה שליח צבור ולא יעבור לפני התיבה ולא ישא-את כפיו יב) עד שימלא
ל השרץ, כך פרשו רבות[י]נו, נמצא או נדעך או נמעך או ע  זקנו: *יב) ו
 נמחה או נימוק שיעורו באלף. וכן הלכה למעשה על ידי חכמי טומאה
י ן הבאות בספינה אסורות בפסח ואפינלו] ט י  וטהרה ובקי בשיעורן: יג) ח
 בשמירה עה אחר הפסח, שאי אפשר שלא נישורו בספינה, ועובר המקיימן
ת ו י ב  אפי[לו] בבית המיוחה להם משום שאור לא ימצא בבתיכם: יד) ח
 שיש בו בין יין בין שמן בין כל משקה ונפל בתוכו שרץ, שיעורו באחה
 ואלה, החביות והמשקין מותריץ, פחות מאלף אסורין: כוו) י י י ן נסך שנפי1
 בענבי[ם], אם נתבקעו א&ורין, שמץ במינו היא ואוסר. עז) וכל י שיעורי
 איסור אכילה בששים חוץ מיין נסך שאפי[לו] באלף אוסר. אבל אם הענבים
ה אם רוצה ליתץ שמן ה ) נ r : ת ח י  שלימות מדיחן והן מותריץ ובן בשאר פ
 בראשה תתן, ואם בקשה לרחוץ תרחוץ בתוך ימי נידותה, ובעשרים וארבעה
 ימים מטהרתה, אבל בשלשה ימים אחרונים אסור ליתן שמן בראשה, ומותר

) עיין רא״ש ור״ן ביצה גבי מתניתין דג׳ דברים ר״ג מחמיר וכו׳ ודקדקו כן מירושלמי.  א
: ר ה צ י  אבל להרי״ף ולהרמב״ם נראה דמותר להדליק. עיין ב״י וב״חארח םימן תקכ״ז. ב) ב
 J) ביצה י״ב. מתוך שהותרה הוצאה לצורך ירט הותרה נמי שלא . לצורך. ף) ביצה ל״א.
ת נאונים קדמונים םימן ר  ך,) שבת קנ״ז. ומשמע מכאן דרק נדר שנדר בשבת מתיריץ. יעיין ש
 ש״א. ף) חולין כ״ו: ן) ברכות נ״ט: ופירש״י שם. ף,) ביצה י״ב. ט) עירובין י״ד. י) עיין
 תשובת הגאונים ליק םימן ע״ב. יא) עיין שו״ת תשובת הגאונים ליק פ״ד, ובשערי תשובה
 םימן ב״ה ובאו״ז הל׳ ברכות סימן קט״ז. *ייא) מנילה כ״ד. ״קטן קורא ומתרנם ואינו פורם
 את שמע״. יב) חולין כ״ד: *יב) עיין לעיל הלכות נעולי עכו״ם, מ״ש בהערה כ״ז. ונכפל דין
 זה פעמים בםימן זה. ע) פםחים מ״נ. ועיין טור או״התם״ז ובב״ישם. יך) עיין מ״ש בהערה
 י״ב. טן) ע״ז ם״ה: טן) ע״ז ס״ט. יין)* דין זה לא מובא בספרי הפוסקים. וכל המאמר צריך
 ביאור, נם מ״ש *ומותר לה לרחוץ ולחוף״. הא חפיפה מתקנת עזרא הוה עיין ב״ק פ״ב היטב.
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ר חי שנגע בו ש  לה י• לרחוץ ולחוח שלא ישתייר מן החוף מאדמה: עז) ב
ם י צ י  חלב מותו/ ואם מבושל הוא צונן מותר ואם רותח אסור: יע) ב
 שנתבשלו ביחד ונמצא אפרוח באחד מהם או דם כולן אסורות, וכמו כן
 הקדרה אסורה לבשולי: כ) שרץ שנפל בתוך החביות ויש בו שבר או
 יין, שוקלין אותו באלף. בשרץ ומותה ואם פחות אסור, והחביות ליתן פירות
 מותרות אבל לא משקין. ואם נפל שי־י׳ז בתנור והקדירה מכוסה, התבשיל
ר לבר ישראל לישבע בתורה בתפיסת ספר: ו ס א  והקדירה מותרין: כא) ו
ר לעשות ו ס א ם שנדר ביבים אין לו ה[י]תר עולמית: כג) ו ד א  יכב) ו
 מלאכה במועד וחיי נפש מותר: כד) יאיץ רשות לבת ישראל להניק את
, כה) אסור ת ו ד ל ו י ה ו ד י  בנה מלמעלה מחלוקה אלא מבית השחי: נ
 לנידה וליולדות לטבול במקום שיש טיט, עד שתתן תחת רגליה ספסל או
ת שראת[ה] דם צריכה .שבעה נקיים: ר ב ו ע  •אבן, שיעלה לה טבילה: פו) מ
ל ת, ואינה יודעת מד, הפילה, תשב לזכר ולנדה ארבעים ושבעה: פ מ  כז) ו ה
 כח) עד במה ישהו הביצים•תחת. התרנגולת ויאסרו באכילה משום שיקוץ,
ר להתערב הנשים עם ו ס  עד ג׳ ימים מותרין מבאן ואילך אסורין: כע) א
 האנשים בין בסעודה בין במחול בין בכל עניין, אלא נשים לבד והאנשים
 לבד. מקל וחומר, ומה אם בעונת האבל כתיב, ל) (וספדו בית ישראל)
 [וספדה הארץ] משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבר ונשיהם לבד,

 המשתה והשחוק על אחת כמה וכמה, מפני שיצר הרע מתגרה בה:

 עניין שעטנז.
, מי שגטל שני בגדים אחד של צמר ואחד של פשתן ם ת ל א ש  ש
 ותפרן־ בהוטין של משי ועשאן בגד אחד כדי ללובשו, יש בו משום כלאים
 או לאו. כד ראיגו, א) שאסור לעשות כן שביון שדוחק זה ב) (את) [ב]זה
 בתפיר[ה] נעשין ג) כשועין ונאסרין. ד) וקימא לן מדרבנן או שוע או טווי

 יןץ) חולין ק״ז. י£) חולין צ״ז: כ) עיין לעיל הערה י״ב. כא) עיין תשובת המיוחסת
 לרמב״ן סימן רנ״א ובתשובת הרשב״א ח״א סימן תימ״י. כ^) ניטין ל״ו. .כ;< מו״ק י״ג:
 כך) •לא אדע מקורו וצב״כ. כף,) נדה ם׳׳י -כן1) עיין נדה ז׳יי וטור יו״ד סימן קפ״ט בשש הרשב״א
 בשם גדולי הנדרים. כן) עיין טור ירד קצ״ד ורשבי׳א בת״ה והראב״ד בספרו בעל הנפש.
 וצ״ל כאן ״תשב לזכר ולנקבה״. כת) חולין ם״ד וטור ירד ס״ג כ£) סוכה ג״ב. >ל) זכייה

 י״ב, י״ב. ותקגתי עפימש״כ בקרא.

) הוא לשון רבינו האי גאון הובא בתשובת הגאוגים שערי תשובה סימן ם״א ונראה  א
 שם שהוא לרביגו האי גאון ז״ל. והובא בספר שו״ת תמים דעים להראב״ד ז״ל סימן קל״ד
 בשם רב שרירא גאון ז״ל. ועיין בהאורה ח״א סימן מ״ט ובתשובת הגאונים קדמונים קושטנטינא
̂) תקגתי עפ״י מ״ש בתמים רעים ובהאורה. ג) ב״ה  סימן ש״י. ועיין כלאים פ״ט משנה יי. 
ם רעים גרס, ״נעשים כשדרים ונאסריך. וצ״ל ״כשועין״. ך) נדה  בתשובת הגאונים, אבל בתמי
 ס״א: לעיין עוד שם בתשובת הגאונים שערי תשובה סימן ס״ג׳ ״ושאלתם בעיגן עד שיהא
 שוע טווי וגון או דילמא או שוע או טווי או גוז, השיב רביגו האי ז״ל האי מילתא מיפרשא

י עצמה ובו׳״ יעיי״ש. בפנ  בגמרא דמדאורייתא עד דאיכא תלתיהון ורבנן־נזרו .בכל חדא.



ל עג ד י ״ ש ר  ספר הפרדס ל

 •או נוז. ה) ולא התירו חכמים אלא הא דתניא ו) לובש אדם: שני חלוקות
 זח על גב(י) זה, אה על פי• שאפונדתו .חגורה לו., מבחוץ. ז) אבל תפירה
 לא התירו. ובמה שהיה דוחק מזה י הרי נחלקו דאמרןינן] במערבא ח) אבוי

 ידבר קפרא שאל לר׳ זעירא אמ[ר] מהו ליתן פריטין בטלית ומקטריניז בחוט דכיתן •
-אמרליה אסור ושמואל אמ[ר] מותר, דפשטינן כמו זה לאיסור. ע.) ועוד.ישיש בו

 משום מראית עין. _

 [הלכות] רבית•
ר ר׳ שלמה בשם הרב ר׳ גרשום זצ״ל שאסור לנהוג כדרך מ  א) א
 שגוהגין במלכות זה, שנותן ליריד של קולוניאה זקוק של בסף שהוא י״ב
 5).אונקי0, ומקבלים למלונםיבמגנצא אוג) לוורמשא כשחוזרין י״ג.אונקיות
 פשוטים. ושאל ד) רבי יעקב בר׳ יקר את רביגו גרשום ואמר לו, אינו יכול.
 •אלא אם כן יקבל המלוח [את] הסחורה שהלוה נותן בה .אותו כםףויוליכנה
 ה,מלוה עמו או שלוחו באחריותן״ של מלוה,עד מקום שיקבל שם המעות

. ובלאו .הכי אסור. י  .ושיתן לו י״ג אונקיות ושד

 עניין ספר תורה•
 א) ס פ ר ת ו ר ה שרובו של ס׳ שיטות אם כשר לקרות בו ואם לאו.
 •אמרו דבותי[נו] שכשר הוא. אבל אם אינו מדוקדק בפתותות וסתומות ב)

 •ךי< מכאן ואילך ליתא בהאורה שם. 0 תוספתא כלאים פ״ה ה״י. ן)' בתוספתא שם סיים
 *ובלבד שלא יתן את המשיחה ויקשור בה בין כתיפיו׳/ ועיין ברא״ש וברמב״ם הל׳ כלאים
 פ״י הי״א ובב״י ירד סימן שי. ך|) ירושלמי כלאים פייט ה״ד ״אבוי דרב ספרא שאל לד׳
 ׳זעירא מהו מיתן פריטין נו נולתיה ומיקטרינוץ בחוט דכיתן, מהו מיתן פריטין נו םדיניה' ומיקטרינין
 •בחוט דעמר, א״ל חכם רבי לרב הונה, דרב הונה אמר.אסור, רבי אבינא אמר. אסור, שמואל

 אמר מותר. רבי יעקב בר י אחא בשם רבי יםא אמר מותר״. ועיין ברא״ש ז״ל הל׳ כלאי בנדם•
 בפ״ח דנדה דלא נרם מהאוסרין אלא לרב הונה בלחוד. וממילא הלכה כרבים המתירין ועיין
 בהג״א סוף פ״ק דביצה דנרס ״רב״ מהאוסרין וטעות הוא וצ״ל ״רב אבינא״. ועיין נם ברמב״ם
 פ״י ה״י הל׳ כלאים. ft) הגאון נותן טעם לאסור אף להמתירין מצד הדין עיין בהערה הקודמת.

) מובא במעשה הגאונים עמוד ע׳. ״אמר ר׳ שלמה בשם רביב! ר׳ נרשום ז״ל״׳וכוי.  א
 •ועיין שו״ת הרשב״א ח״נ סימן ר״ך שאוסר נ״כ כזה. ועיין בשרת שבסוף ס׳ בת עיני ובתשובה
 שבסוף הספר שער המים סימן ב׳ ובשו״ת .בית אפרים חיו״ד סימן מ״א. ב) היא משקל קטן
ן• 0  עיי׳ ב״ר פכ״ט פ׳ ונח מצא חן. ועיין ערוך ערך אונקיא. ובמעה״נ ״אוקייאת״. יקי ליומ

 •צ״ל ״בוורמשא״ וכן יש לתקן במעה״ג שם. ד< במעה״ג ״רבינו ר׳ יעקב״.

 א) מובא במעשה הנאונים סימן ס״ה. ובשבלי הלקט השלם סימן ל״א כ׳ שנשאל
 לגאון ז״ל •והשיב ובו׳ יעיי״ש. ועיין רמב״ם הס״ת פ״ז ה״י יש דברים ונהנו בהם הסופרים וקבלה
 הוא בידם איש מפי איש והן שיהיה מנין השיטין שבכל דף לא פחות משמונה וארבעים ולא
 •יתר-על ששים. ועיין במס׳• סופרים פ״ב. ובראש הס״ת. ועיין• מחוור ויטרי הל׳ ספר תורה; סימן
 •מקי״ז •ובשו״ת שערי תשובה סימן של״ג. ועיין בטור ירד סימן דע״הזבפדישה שם. Q עיין טור יו״ד
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ה היה בספר ש ע  יננז. וכן הלכ[ה] במסכת מנחות ג) עיין ותמצא: ד) מ
 תורה שלא היה תפור אלא בג׳ חוטיגן) י [גיהין], אחד בראש הדף ואחה
 באמצעיתו ואחד בסופו, ולא התיר רביגו ת) שלמה בר׳ שמשון לקרות•בו.
 ובאו ושאלוהו. והביא ראייה לדבריו ממה ששניגו במם[כת] מגילה, ו)
 מגילה ז) {נקראת ספר ו]גקראת אגרת (ו)נקראת ספר׳ שאם תפרה בחוטי
 פשתן פסולה, וגקראת איגרת, שאם תפרה •בג׳ חוטי גידים כשר, מכלל
 דספר תורה שלא גקראת אגרת. צריך תפירה• שלימה, ח) ולא סגי בג׳

 חוטי גידים נו).

 הלכות ברכת חתנים
ם בבית חתגים כל שבעה. כ),אמר רב י ג ת ת ה כ ר ן ב י ב ר ב מ (  א
 יהודה והוא שבאו פגים חדשות. הכי פירש מורה צדק ג) ר׳ אליקום ל) הא
^ חתגים בברכת המזון כל ז׳, והוא שבאו בתוך אותן ז׳ פגים ר  דאמר מברכין ב
 הדשות שלא היו -בסעודה ביום א׳, ובאו ביום ב׳, צריכין לברך ז׳ ברכות, משום
 דאינהו מברכין ליה ביום ב׳ ׳ כי היכא דברכוהו ביום א׳, אותם שישבו בסעודה
 [ביום ראשון], וכן כל ז׳ אם באו, שלא היו לא ביום א׳ ולא ביום ב׳. ובתוך
 שבעה אי איכא פגים חדשות בכל יום בעי לברוכי ליה ברכת חתגים ז׳ ברכות,
 אבל לאחר ז׳ ימי המשתה ה) שירבו בשמחה וישבו בסעודה עם חתן וכלה,
 אפי׳ אם באו פגים חדשות, שלא היו כל ז׳ ימי המשתה לא צריך, שכבר
 יצאו [ז׳] ימי המשתה׳ דאין (חובת) [חובה] לחתן היות דר בחופה כי אם
 שבעה ימי המשתה ולא יותר. ואינו צריך לברך שבעה ברכות אלא יום ראשון
, כנון אנן דנהיניץ תרי יומי משתה נדול, יום אחד ר י מ מ י ק ע ב  בלבד: ו
 .בבית הכלה ויום שני בבית החתן, מאי ניעביד, באיזה יום מברכין שבעה
 ברכות. אם צריך לברך בבית שניהם היכא דליכא פנים חדשות בבית החתן
 [ב]יום ב׳ אי. לא. והשיב׳ בבית שעושים סעודה ביום א׳ לשם מברכין. היינו
 בבית בלה. ביון שבירך.ביום א׳ בבית [ה]כלה וליבא פנים חדשות בבית החתן
 לא מברכין ז׳ ברכות בבית החתן לפי •שאין מיצוה.אלא ביום א׳ היכא דליכא
 פנים חדשות. א[ף] ע[ל] נ[ב] דאמ[רו] רבנן ו)מברכין ברבת חתנים בבית

 סימן דע״ה ובב״י שם פלוגתת הראשונים אי יש לו תקנה או לא. והרמב״ם דייק מדנקט יגנו
 משמע דאין לו תקנה. Q עיין מנחות ל״ב. מדקאמד בנמדא שם ספד תודה שבלה וכו׳ אמאי
ם ת ה  הא הבא סתומות והבא פתוחות וכו׳ יעיי״ש ויש לי צריך עיון למה לו^להביא דאייה מ
 הא ברייתא מפורשת היא במסכת שבת דף ק״ג:? H נם זה מובא במעשה הגאונים ובשל״ה
 שם. וכן במח״וו סימן קי״ט (עמוד צ״א). וכ׳ בסוף רבדיו ״תשובת הגאונים״. ד,) ב״ה • במעה״ג
 ובשל״ה שם, אמנם במח״וו שם כתב ״ובא מעשה לפני ד׳ ״. ן0 מנילה י״ט. ן) תקנתי עפ״י
 הנמרא שלפנינו, וכ״ה בספרים הנ״ל. ךן) במה״וו ״תפירה שלימה מו׳ גידף. ט) עיין תרה״ד

_ _ _ _ ת סימן נ׳. _ ר ש  נ

 א) מובא כל הענין במעשה הנאונים בתוך סימן ם״א. ועשיתי התיקונים בפנים י על פי
 שם. ב) כתובות ז׳: q במעה״נ ״ר׳ אליקום הלוי״. ד0 עיין תום׳ כתובות שם ד״ה־ והוא וכף
ת י ב  ונהגהות אשד״י יפיק שם. ד,) במעה״נ ״שיתברכו נשמחה״. \v כתובות ז׳: והא דאמר ב

 חתנים לאו דוקא.
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 (חתנות) [חתנים]. על כן מנהנ בנהר ריינום להוליך הכלה ביום (ארבעה)
 [הרביעי] לבית [חתן או לבית] אחר שדר חתן בו [ומברכין לשם ברכת
ו להתחיל סעודה בלילה הנכנסת לד/ נ י ו מ ק מ ד נ: ו.ה ג י/ן ב ו ע  חתנים]: ו
 ועדייי לא עשו ז) אלא סעודת אירוסין ולא עשו ברכת נישואין, אפ
 צריכין לברך ז׳ ברכות בבית חתן (באותו) [באותה] לילה אם לאו. ואמר
 מאחר דעדיין לא עשו ח) ברכת נישואין ע) עד שלא נכנסה הכלה (שהשמחה)
 לחופה, הילכך לא מברכינן אלא שהשמחה במעונו ואשר ברא י) (במעונו)
 צריך לברוכי, [ההא] יא) מכד רמו שערי באםינט[א] מיחייבי לברוכי [קודם]
 הילולא [שהשמחה במעונו. ולאחר.הלולא] אי עבדי שמחה מחמת הילולא אי
 איכא פנים חדשות מברכין שהשמחה במעונו ואשר ברא, מיכאן ואילך אי
 מחמת הילולא אפי׳ עד שנים עשר חודש בעי לברוכי שהשמחה במעונו.
, ד  ובדמדומה לי האי דהוו נהיני מקודם לברך ז׳ ברכות בלילה הנכנסת ל
 משום האי טעמ[א] ההווי סבירי דליליא שייבא בתר יומא. וכשם שמברכץ

 ביום כך מברכין בלילה.

 עניין מילה•
. ב) מהו זה שמוהליץ התינוק בבית הכנםת [ומוהלין ה ל י ן מ י י נ  א) ע
 אותו] על החול ועל המים ומכםין את הדם ואת- a בשרו של תינוק, אותה
 ערלה׳ ליום נ׳, אין בכך כלום. ד) שאפי׳ אם לא עשה כן אינו איסור כיי אם•
ן כשמברך להכניסו [בבריתו של אברהם אבינו], אין מברך ב  מנהג. ת) ו א ב י ה
 אלא לאחר מילה. וא[ף] ע[ל] פ[י] שאמרו חכמים ו) כל המצות כולן מברך עובר
 לעשייתן, הכי נמי היה לו לברך להכניסו [בבריתו] קודם מילה. ז) וא[ם]
 ת[אמר], והלא מילה שאינו מברך אחריה אלא לפניה, (הם) הכי נמי איהו
 ליברך הלהכניםו קודם. אימא לך, שאני מילד,/ המוהל עוסק במצוד, ואי אפשר

א עשו ברכת אירוסין ולא ברכת נישואין״. ח) במעה״ג ,,דעדיין לא עשו  ן) במעה״נ ״ועדיין ל
 ברכת אירוסין ולא ברכת נישואין״. ft) במעה״נ ״עדיין הכלה לא נכנסה לחופה״. וסגרתי תיבות
) כתובות ח׳. ועיין א  ״שהשמחה״ שהיא שלא במקומו. י) סגרתי תיבה זו שטעות דמוכח היא. י
 רש״י שם ד״ה מכי רמו וכו׳ ותום׳ ע״ז ח. ד״ה מכי וכו׳ ותום׳ ברכות ג׳: ד״ה ולא וכו׳ ובשימת

 מקובצת כתובות שם:

) בל המאמר הזה הובא במעשה הגאונים סימן ם״ד ובליקוטי הפרדס ענין מילה. ויש  א
 ממנו שמובא בספרן של ראשונים כאשר אציין בהערות הבאות. ב) שאלה ותשובה זאת מובא
 גם בשו״ת שערי צדק שער ה׳ סימן י״א לרב כהן צדק, ועיין בםדרע״נ הל׳ מילה ובמח״וז
 סימן תק״ה (עמוד תרכ״ה) ובשל״ה הל׳ מילה סימן נ׳ ובעל העטור ח״ב דין מילה ומקורו
 בפרדר״א םכ״ט. והתיקונים על פיהם. g במעה״ג ״ואת הבשר שמהל עד יום השלישי״.
 ף) במעה״נ ״אין כך כלום שאין בין זה לזה״, וצ״ל ״שאין איסור בין זה לזה״. וכן היא בשע״צ
 שם. ד,) מובא גם בשו״ת.שערי צדק שער ה׳ סימן ד׳ ובשל״ה הל׳ מילה סימן ד׳ בשם דב
 שר שלום גאון וכו׳ ועיין ׳בםדרע״נ הל׳ טילה. י ובמח״וו םיםן ת״ק (עמוד תרכ״ב) ובאו״ז סיםן
 ק״ז אות ו׳ ובתום׳ שבת קל״ז: ד״ה אבי הבן וכו׳ ובטור יו״ד סימן רם״ה בב״י ובב״ח שם.
 והתיקונים בפנים על פיהם. ן) סוכה ל״ט. ועוד במקומות אחרים. ן) עיין בספרים הנ״ל בהערה

 ה׳ שנכתב מאמר זה בלשון יותר ברור.
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 בלא ברכה. אבל אם איהו, שמא תקלקל המילה, נמצא מוציא שם שמים
 לבעלה.׳• ואם תאמ[ר], שחיטה ותקיעה' נמי תיחוש שמא תקלקל השחיטה
 ונמצא מוציא ישם שמים' לבטלה, (והם) [ו]הכי נמי לתקיעת שופר. לא דמיין
י דאיהו י •בירייה ויבול לתקן; יאבל אבי הבן מצותו ביד אחר / א ה  '׳•הנך תרתי ל

: (  היא, הילכך מברך להכניסו לאחר מילה. ובן מנהג בשתי ישיבות ח
ש אילה, מרביינו יצחק בר׳ יהודה, מילה שחלה ביום תענית צבור נ . ה ל  < ע) ש א י
 כגון י״ז בתמוז וג׳ בתשרי מהו להתפלל פסוקי דרחמי וסליחות ולומר וידוי
 ואל ארך אפים, ואם מברך [על היין] וטועמו אותו המברך, אל אם הילד,
 . 3במה שיעור טעימה. [והשיב] על יום [ה]מילה, •כך נוהגי? במקומותינו שמתפללין
 [בתעניות] סליחות ואומר וידוי ואין אומר והוא רחום ולא תחנונים. ומנהג
 אבותינו תורה היא. י) ומצות מילה קיבלוה בשמחה ועדיין עושין אותה בשמחה
 כדכתיב יא) שש אגכי על אמרתיך וגו׳. לפיכך אין גוהגים לומר והוא רחום
 ותחנונים, ינ׳(וידוי) [והיי] שמניחין במקצת ואין צייכין להפסיק לגמרי סליחות
 ווידוי ואל ארך אפים. ושליח צבור מברך על היין ואינו טועמו. והמנהג תוהה
 היא, שאינו צריך לטועמו [ביום תענית] ולא *יב) למתניה לינוקא, דאתי
 למיסרך אלא לשהוייה עד לאורתא, יג) ולא לישתייה אימא דינוקא כי בעיא
 למיתב בתעניתא. דא[ק] ע[ל] ג[ב] דאמרי[נן], *יג) המברך צריך שיטעום, כי
 טעים׳ ליה אחרינא שפיר דמי, מדאקשינן ב[י.ים] ה[ב[פורים] ׳יד) לימרי זמן
 על הכוס כבשא״ ימים טובים וליתביה לינוקא, ומפרקים, דאתו למיסרך,
 .טיעמאדאתי למיסוד, אכל ה\בא דליכא למיחש למיםרך כי טעיםאחרינא
 שפיר דמי. עו) (הלכת יום הכיפורים). עז) וביום הספורים אין אומר זמן על
 .הכום כבשא־, ימים טיבים, דצ־יך למשתיייה משום קידוש היום. וליכא למימר
 דליישהייא עד לאוירתא [ד]מוצאי יום הספורים. דלא אפש*,1. וששאלתם כמה
 שיעוד טעימה, גבי מקדש היאיז) דבעינן. מלא לוגמיו. ואפי׳ הכי ביומא
 דתעגיתא אסור למיטעם. יא) וא[ף] ע[ל] פי דאמק, יע) [אשר] היושבת

 ךן< בשל״ה סיים ,׳וכן כתב רב יה־דאי גאון זי׳ל״ יעיי״> ft) מובא גס במח״וו סימן תק״ג,
 נכתב שם בראשו ״שאילה זו שאל ר׳ מנחם ב״ר מכיר את בן דודו רבינו יצחק ב״ר יהודה״.
 ועיץ או״וה״ב סימן ק״ט, ובשל״ה הל׳ תענית סימן רע״א והל׳ מילה סימן דיה׳,' מרדכי עירובי!
: ד״ת ודלמא וכו׳ ותוס׳ שבת קל״ט. ד״ה' וליתן וכו׳ ובבעל העטור  סימן תצ״ה ויתום׳ עירובין מ
ן סימן נ״ב. ובטור או״ח סימן תקנ״ט ובסימן תרכ״א. והתיקונים ד  .ה״ב שער המילה, ובשו־׳ת ה
 על פיהם. י) שבת ק״ל. ועיין רש״י ותום׳ שם. יא) תהלים קי״ט, קס״ב• יב< תקנתי עפ״י
ם הנ״ל. **ay צ״לי״למיתביה״. וכן היא בספרים הנ״ל. ע) במעה״נ הניד, המו״ל ״ולישתייה י ר ט  מ
) ברכות נ״ב. יף0 עירובין } י * • ל " נ  אימא דינוקא״. וטעה בהגהתו, כי כן איתא בכל הספרים ה
 ט:• c!ft בדפוס קושטא הציג כאן המו״ל תיבת׳ ״הלכות יום הכיפורים״, והשב שהוא עניין
 נפני:עצמו. וכן עשה המו״ל בדפוס וורשוי, שלקח את המאמר והציגו אצל הל׳ יוה״כ. וטעו
 שניהם דהמאמר הזה שייך להמאמד שלפניו להלכות מילה, וכן. היא בכל הספרים הנ״ל בהערה
 ס׳. ועל כן סגרתי.את ב׳ תיבות האלו במסגרת וחביתי את המאמרים לאחד. ועיין ליקוטי הפרדס דף
 י?ב •שהביא המאמר הזה עוד הפעם. והמו״ל בדפוס וורשוי הציג אחר תיבות ״דמי״ כוכב קטן,
 5ללא ידע רזה הנאמר לאחריו מחובר ללפניו, ולא הבין בשביל זה סוף המאמר. ft|) עיין
 מרדכי יומא סימן.•תשכ״ז ודקה• סימן'קי״א, ין) פסחים ק״ז. יד{) מבאן ואילך ליתא במה״ו

 נסיים ״יצחק בר יהודה״. *ft) ברכות י״ד. ירושלמי נדרים׳ פ״ח, ה״א.
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 בתענית טועמת את תבשילה ואין בכך כלום. הני מילי טעימה בעלמא בלא
 בליעה,. ואם בולעת קימעא אין בכך כלום׳ אבל [הבא] למברך בעינן מלא
 לוגמיו [לשתות] דבמלא לוגמיו מייתבא דעתיה, כדאמר לגבי יום הכיפורים מ
 שתה מלא לוגמיו חייב: כא) ואם יום שמיני של ולד חל בט׳ באב מת^
 מוהלין אותו, אם לאחר [קינות] (או) לאלתר׳ או יש להמתין עד חצות,
 גוהגיץ בוורמשא מחצות היום מוהלין, דקודם ו׳ שעות עדיין(לא) חל אבילות,
 ומילה קיבלו בשמחה כמו תורה שנ[אמר] כב) שש אגכי על אמרתך. וביוב
 הכיפורים יוצאין לאחר קריאת ספר תורה קודם שמתחיליץ מוסף ומוהלין כג)
 [ופורעין. ומוצצין]. ואחר כך נכנסין לבית הכנסת ומתפללין תפילת מוםה. כד)
 (ומוהלין ופורעין ומוציצין.) כת) ה מ ל את בן השפחה׳ אינו צריך לומר להכניסו

 בבריתו של אברהם אבינו.

 עניין יבמה•
ה שנפלה לשני אחים אחד נשוי ואחד מופנה״־ והיא אומרת מ ב  א). י
 אי אפשי. בנשוי אלא בפנוי. והפנוי אינו רוצה ודנשוי רוצה [ליבומי]. כך

 ראינו שהדין עמה.ב) אס רוצה הפנוי ליבמה או נותן לה כתובתה, ער•
 גמירא. דהבי אמר רבנן, ג) וקראו לו זקני עירו ודברו אליו, מלמד שנותנין
 לו. עצה [ה]הוגנת לו. כיצד, .[שאם] היה [הוא] ילד והיא זרןגה הוא-זקן
 והיא ילדה, אומרןין] לוד) מה לך אצל זאת כלך אצל [ש]כמותך, ולא

 תכנים קטטה לתוך ביתך. אלמא אורחא דמילתא היא הכי. ת) [וכיון ד]לא •
 בעי מופנה ליבמה .נותן לה כתוב[ת]ה [כולה] עד גמירא וחולץ לה ו).
. וששאלתם יבמה שאינה רוצה ם ב י ת ה ה ל צ ו ה ר נ י א ה ש מ ב  ז) י

 להתיבם, נעשה בה דין מורדת או לא. כד ראינו בי *ז) דבר זה חלקו חכמים׳
 וגאונים הרבה. וכל אהד ואחד הביא ראייה לדבריו. כי המורדת שאומר[.ה]
 אי אפשי בבעלי נוטלת מה שהביאה עמה מבית אביה ומפסדת את הכתובה
ב לה בעלה וכל מה שנתן משלו. ואם נטלה מזה כלום ת כ ש . ה ל מ  ואת ב
 מוציאין. ממנה, כי לא •נתן לה אדעתא דמיזל גבי גברא אחרינא, אלא אדעתא

 כ). יומא ע״,נ*. כא) עיין ארז ה״ב סימן ע״ו• כב) תהלים קי״ט׳ קס״ב• כ0 עיין בשל*5 •
 זבמעה״ג רליתאיתיבות אלו. ותקגתי פה, כי אהד .תיבות תפלת מוסף״ אין לו מקומו, -ובוודאי.
 גשמט ממקומו הראוי לו. וסגרתי התיבות שמה. וכן יש לתקן בליקוטי הפרדס שם• כף) עיין

 הערה'הקודמת וצרף לכאן• כד,) ליתא מאמר זה בשל״ה. ועיין טור ירד סימן רס״ז.

 א) בשו״ת ׳עערי צדק שער ראשון סימן ג״ב מובא דין זה ומיוחס לרב הילאי זקוצ״ל,
: והקרא דברים א ״ ק ת ו מ ב י (  ב) בשערי צדק חםר מכאן עד דהכי אמר רבנן. ויש לתקן שם. ג
 כה, ה. ותיקנתי . עם״י הגמרא שלפנינו. ד) בגמרא שלפנינו ״מה לך אצל ילדה מה לך אצל
 זקנה״. ובשערי צדק איתא בטעות •מה לך אצל ילדה הלך אצל זקגה״״ ויש לתקן שם ,מה
 לך י אצל זקנה׳/ ד,) תקנתי עםימ״ש בשערי צדק ..שפ. ן) בשערי צדק סיים *ומשתרייא
 לעלמא״. q עיין כתובות ם״ד. וברא״ש שם ובשרת הרא״ש כלל נ״ב, ובשרת הרשב״א סימן
 תת״ב פלוגתת רב אלפס ור״ת, ומבואר בארוכה בטור אה״ע סימן קם״ה ובב״י שם. *ן) צ״ל

 ״בדבר״.



 עח ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 למקם..קמיה. ואמר נאון אחד שכך [ה]דין, היבמה שאינה[רוצד,] להתייבם.ח)
 דש שאומ[ר] אין דין כמורדת. ויש שאומר נעשה כמנהג המקום, דמינהנא
 מילתא היא. ואני אכריע את דברי הראשון שהוא רבי[נו] האיי זצ״ל שפסק

 כדין מורהת והכי םבירא לן, ומעשים בבל יום בכך.
. ח) וזאת התשובה ם ב ת י ר מ ו א ש י ה ד ש ו ע ה ב מ ב י ש ה ה י ק  מי ש
 שהשיבו רבותינו שבאישפורא, הננו מודיעים על עסק שקידש אותה היבמה
 בעוד [שהיא] שומרת יבם. הסכמנו אם קידשה׳ (בקידושי) [כקידושי] תורה
 (בתקון) [כתקין] חכמים בכסף או בשוד, כסק (בעוונותינו) [בעניותינו] צריבה
 המינו גט ואסורה עליו עולמית. משוםדמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת
 הים. ואם לא קידשה (בקדושי) [כקידושי] תורה כי אם כמנהנ [המקום]
 שנתן לה(על) כפה (ו) על ראשה• לשם תשומת יה אינה צריכה הימינו גט.
] לא תנשא לו עולמית. כי (אם) מכיון שנהגו לעשות ן  וא[ף] ע[ל] פ[י] כ[
 כן לה במקום קידושין מיחלפא כמקודשת קידושין גמורץ# הואיל ומכוער

 הדבר תצא.
ח. [אמר] אחד לפני הדיין, ידך עושה) -שלי ה ( ש ו ד ע צ י כ  ע) ו
 כידי ופיך כפי (ושלוחי) [ושלוחך] כשלוחי, ויהיה לך רשות לעשות שליח
 עד ק׳ שלוחים י) עה שמניע גטה לידה שתהא מותרת [להנשא] לכל

 מי שתחפיץ.
, כותב כך׳ זכרון עדות ונו׳ איך פ[לוני] ו ת ש א ח נ ט ל ל ו ש  יא) ה
 בן פ[לוני] אמר [לנו] הוו עלי עדים וקנו ממני בכל לשון של זכות וכתבו
 וחתמו ותנו לפ[לוני], מחמת שרציתי ברצון נפשי שלא באונס אלא בלבב
 שלם ובנפש הפיצה ומיניתי[ו] שליח להוליך [זה הנט] לפל[ו]נית בת פ[לוני]
 [במקום פלוני]׳ ויתננו לה בידה ויהיה ידו כידי ופיו כפי ועשייתו כעשייתי
ד פ[לונית] זההנטלי  ודיבורו בדבורי ושלוחו כשלוחי עד ק׳ שלוחים עד דמטי
 בת פ[לוני] שתהא מותרת להינשא לכל אדם שתחפוץ וקנינא מן פ[לוני]

 בן פ[לוני לפלונית בת פלוני.]
י מפי מורה [צדק] ר[בינו] אליקום מעשה שאירע לבר ת ע מ ש  יב) ו
 מינן בשומרת יבם, שהיה יבמה משומד׳ ולא היה לה יבם אחר כי אם אותו
 משומד׳ והצריכוה חליצה ממגו ולא פטרוה להגשאיג) בלא חליצה. וכך
 ראה מעשה במגגצא, וזכור הלכה למעשה. כי (אשת אח) .[אשד, אחת]
 שנשתמד בעלה ומת (כ)[ב]שמדותו בלא בנים, והצריכוה ליזקק ליבם אחר
 מיתתו שיתן לה חליצה. [ו]מיכאן אתה דן ולמד, ומה זה שמת בשמדו,

 ךן} עיין שערי צדק שער ד סימן ל״ד לרב הילאי, ובחמדה עוזה סימן ם״ה, קמ״ב, קנ״א.
 קנ״ב, ובשרת גאונים קדמונים סימן צ״א. *ד|) מובא במעשה הגאונים סימן ם״ח. והתיקונים
 על פיו. ועיין •יבמות צ״ב. ובשערי צדק שער ראשון•'!סימן י״א. ובטור אה״ע סימן קנ״ט.
 CQ מובא במעשה הגאונים .שם סימן ם״ח והתיקונים על פי שם. 0במעה״ג *דניחא ילהו
 שיגיע ובו׳״. יא) מובא במעשה הגאונים סימן ע״א והתיקוניםיעל פי שם. יב< מובא במעשה
ת מהרם ב״ב ד*פ סימן תנ״ו. ובאו״ז סימן תר״ה ובשערי צדק ר  הנאונים סימן ס״ח. ועיין ש
 שעד ראשון סימן כ״ט לרב פלטוי וסימן ב״ח לר׳ יוסף בן אביתור. ומרדכי פ׳ החולץ •רמז ב״ז
 ןבהנמ״ר שם רמז •ק״ו וב״י אה״ע סי׳ קנ״ז והתיקונים בפנים עשיתי על פיהם. י0 במעה״ג

 ״להנשא לבעלה״.
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 ולעולם לא יתכן לחזור בתשובה׳ הצרימה את אשתו לחליצה, למעו הקים
 זרע לאחיו, וכ[ל] ש[כן] זה יבם שנשתמד שיש בידו לחזור עדיין, כל זמן
 שהוא עדיין חי, לא כל שכן שאין יוצאה [יבמתו ממנו] בלא חליצה. וכן

 יד) הורה מורי צדק עליו השלום.

 הלכות חליצה•
, פעמים רבות ראינו ׳[שחלצו] בפני רבותיןנו] ל ע נ ת מ צ י ל  א) ח
 הקדומים, ב) הבקיאים בדבר הלכה, והיו מקפידים שלא(היה) [יהא] מפסיק
 [שום דבר] בין הרגל ובין המנעל לא אנפלייא ולא שום דבר. ואפי׳ אם
 היה המנעל חפות מלמעלה. והיו חותביץ האימרא וזורקין אותה בדי שלא
 יהא העור כפול כנגד בשר הרגל, והיו מנקביץ [המנעל] ותוחבין הרצועה
 [בנקבים, כדי שלא יחוץ.שום דבר בין בשר הרגל ובין הרצועה] והמנעל.

 ובך י הנהיגו [רבותינו] ז״ל׳ [וכץ] קבלו מרבותם ורבותם מרבותם.
 ג) כל ד[יני] מודעי, ומודעי [דמודעי׳ ומודעי] דגפקין מן גו מודעי עד סוף כל
 מודעי. [מודעי], הכין פ[ירש] מודעי, מסר מודעא ואמר אגוס אני על מתנה

 זו שאני נותץ. [ו]מודעי דמודעי,-אמר לעהים אטם הייתי ומסרתי מודעה,
 ונתגלה לזה, ואונםיני עכשיו שאבטל אותה מודעה, והרי אני מוסר מודעה
 בפניכם על אותה מודעה [שאף על פי שאני אבטל אותה• תהא מודעה על
 אותה מודעה], שבאונס אני מבטלה. י [ו]מודעי דגפקין מן גו מוהעי,-כי"הא
 דאמר רב יהודה ד) האי מתנה טמירתא לא מגבינן בה, ואמר רבא א[ף]
 ע[ל] ג[ב] דלא מגבינן בה ה) (אלא) הוא מודעא לחבירתא. ו) [כיצד],
 ראובן הקנה אחת משדותיו לשמעון וכתב י לה עליה שטר מתנה, וכת[ב]
 (בא) [בו]׳ אמר להר ראובן זילו איטמרו וכתיבי ליה, כיון שעשה כן׳ כל
 מה שמקנה ראובן לאחר[ים] אחרי שמעון׳ א[ף] ע[ל] פ[י] שכתב בהן מתנה
 סתם ולא כתבוה והתמוה בשוקא לא מגבינן בהנך שטר ומבטלי לכולייהו
 ואזלינן.בתר אומד דעתיה דראובן וגמרו כולהו מתנות דכתיבי סתם מאותו
 שטר מתנה ראשון שכתב לשמעון, וכשם שאותו שטר מתנה טמירתא [בן]
 כל האחרונות הכתובות סתם, והוויא מודעא, כלומר׳ כשם שזה בסתר כך
 אילו בסתר, דלא באסמכתא פי׳ כאותה ששנינו. ז) הלוהו על שדהו ואמר
 לו אם אין אתה גותן לי מיכן עד ג׳ שנים הרי הוא שלי, הרי הוא שלו.
 ובן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ביד שליש, אמר לו אם לא
ח כעניין הזה שסומך בידו לעשות ט  אתן מיכאן עד יום (פ״ל1 [פלוני] תן לו ש

 ולא גמר ומקני: ח) טופסא דשטרי כגון תיקון שטרות.

 יד) כמעשה״נ וכן ״הורו כאן מורי צדק עליהם השלום ועלינו שלום וברכה עמהם/ועיין במבוא

 א) מובא במעשה הגאונים סימן עי. ותקנתי על פי שם. Q במעה״נ ״רבותינו הקדומים
 נ״ע״. q מובא במעשה הגאונים סימן ע״נ והיא תשובת ר׳ נרשום מאור.הנולד, ז״ל שמביא
א בתדא מי: ד,) םנרתי עפ״י תשו׳ רגמ״ה ב  הערוך בערך דע. והתיקונים על פיהם. ד) ב
 המובא בערוך שם. וכן יש להגיה במעה״נ שם. ן)־ הוספתי עפ״י תשו׳ רנמ״ה. ן) ב״מ ם״ה:
 ח) במעה״ג איתא הכי ״טופםא דשטרי כנון תקוץ שטרות זו שלפני״. וכפי נראה חסר באן
 מעניין דין טופםא דשטרי. ועיין בספר השטרות לר״י ברצלוני עמוד מ״ד שטר ב״ה הוא שטר

 הטםסת שטר.
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 עניין חליצה.
, ועל בת חלוצה משנה רווחת [היא] תן ׳ נ ר ם מ ח נ ל ר׳ מ א  א) ש
 וגמרא/ ב) החולץ ליבמתו, הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו/ הוא
 אסור באמה ובאם אמה ובאם אביה [ו]בבתה ו[ב]בת בתה ו[ב]בת בנה ג)
ת של] ב׳ ו ל י א ש ת [ ו ד ו ל א ע  [וכו׳ ועיין במסכת-ד) ותמצא.]: ה) ו
 אחיות שהן נשואות לב׳ אחים ונתאלמנו אם חולצת האתת לשאר אחים
 [ו]לא פירשת(ה) מה ניםתפק, וכי(מה) [מי] ראה יבמה יוצאה בלא חליצה,.
 (אסור) [אפילו] במקום שנולה קטן (אחיו) [האחים] תכף פטירת אחיו. ושמא
 נסתפק, הראשון היה [ה]בבור, והשלישי והראשון. נשאו שתי אחיות והשני
 והרביעי נשאו שתי נכריות ונפטר השלישי, ונפלה אשתו לפני הגדול,.
 לפי שמצוה בגדול, והוא לא [היה] יכול (ליבם) [ליבמה] 'ולא לחלוץ
 לה מפגי אחות אשתו, הואיל ופטורה היתד, מאחיה[ם] הגדול, כך תיפט־
 משאר אחים׳ חס ושלום, הרי משגה רווחת בפ[רק] ה׳ אחין, ו)• בי מהם
 נשואין ב׳ אחיות ואחה מופנה, ומת אחה מבעלי אחיות (ועשה) [יעשה]
 בה מופנה מאמר הואיל ויש, להן אח שאינו נשוי אחותה עליו ליבמה. וכן
 עוד משגה, r) ג׳ אחים׳ ב׳ מהם נשואין ב׳ אחיות ואחד נשוי נכרית ומת
 אהה' מבעלי אחיות ובנם (שני) [נשוי] גברית את אשתו. ומתה ,אשתו של
 שני ואחר כך [מת] הנשוי נכרית הרי לו אסורה עליו עולמית, הואיל.ונאסרה
 לו שעה אחת. ובכמה מקומות מצעו׳ ויש ראיות שחולצין ח) אותה האחיין־
 .שהוא בלי בנים לשאר [ה]אחים. ואם נסתפק, הואיל 'והשלישי . הוא אינו
 במקומה, אלא במלכות אחרת צריכין לשגר לו ולהודיעו אם י יחפו^ (ליבם<
 [ליבמה] או לחלוץ לה. [ו]אם הוא מעכב, יחלוץ [זה] רביע״ שבמקומה.
 [ו]לדברי הכל • אינה יכולה לצאת בלא . חליצה. וכמדומה לי, השואל זה-
 שאל, ב׳ אחיות שהיו נשואות'לב׳ אתים ונתאלמנו, שמתו אלו הבעלים
 הנשואין לב׳• אחיותינו) (שהיו נשואות), ונפלו האחיות לשאר [ה]אחים הנשואים.
 נכריות לייבום אם יבולים. שאר אחיםלחלוץאחת- מאלו האחיות, והאחר(ו)ת
 פטור(ות)[ח] מהחליצה, או חולץ זה אחת [וזה אחת], שאי אפשר לאתר
 להיות מייבם לשני אחיות, ולהכי פטורות מן החליצה ומן׳'הייבום• או יחלוץ;

 אחת מהם.

 הלכות מודעה.
ה של מר רב צמח ראש ישיבה של מתא ע ד ו ל מ ו ט י ן ב י  א) ד
 מחםיא פירש וכל החכמים וזקנים ותלמידים של מדינת קרואן בלולי תורה:

 א) מובא במעשה הגאונים סימן ס״ז (עמוד ם״0* ב) יבמות מ׳. J) הוספתי עפ״י
 המעה״ג. ך) יצמות שם. ד,) מובא במעשה הגאונים־ שם סימן ם״ז, והתיקונים הם על פי שם.
 ן< יבמות כ״ו. ץ) יבמות ל׳. ד,) במעשה הגאוניים ״אותה האחת״. ft) סגרתי ב׳ תיבות אלו

 דנראים כמיותרים, יוכן ליתא במעשה הגאונים שם.

 א) מובא בתשובות גאוני מזרח ומערב סימן כ״איעל שם הרב רבינו נחשון.• ועיין המרת.
 גנוזה סימן י״ב.
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 וחכמה. ישראל שמסר מודעה על. חברו .וכת[וב] ביה, ידענא באונםיה ב)
 >ו)[ד]פל[וני] ב[ן] 6ל[וני] נ), וזה מסר מודעה בפנינו על פל[וני] זה, בכך
 ובכך, יש בעידותן ממש אי לא. ואמרנו, לבעל המודעה, למה ד) [לא]
 מסרת מודעה זו בפני פל[וני] ב[ן] פל[וני] •שיהיו 'יודעים באונסך. ואמר,
 מתיירא הייתי שמא יתפרס[ם] הדבר, וישמע בעלי דיני [שמסרתי מודעה],
 ולא יעלה בידי כלום הבר. השתא יש יחוש בדבריו אי לא. כך מעינו ראינו
 שב[י]ון שלא י היו יודעין באונסו עדותן בטילה. ה) וא[ף] ע[ל] פי שהיה
 אונם, כיון שאינן יודעין באונסו עדות שקר העידו. כי כן אמרי בנהרדעאי׳
 ו) כל מודעה דלא כתב ביה אנא ידענא באונסיה [דפלני] בטילה היא,
 ומודעה שלו אינה מודעה, ואין בדבריו ממש, r) אבל אם יש בשטר שביד
 הבירו כתב ביטול מודעי ותנאי בשם שאנו כותב[ין] בשטר שלנו ומבטלין
 כל מודעי ותנאי עד סוף כל מודעי אף על פי ח) שגאין) יודעין באונסו
 ומעידין שאנוס הוא, אין שוד, שטר מודעא כלום, שכבר [ביטל] מודעה שלו
 כתובה (ב)[ב]שטר שביד חבית. שאם אין אנו אומר[ים] כך, מה הועילו
 חכמים (בתקנתו) [בתקנתן], וכבר בל שטרות שבעולם בטיליץ, ש(ה) כל
 הכותב שובר או פשרה להכירו או שום שטר אתי־, [למחר]' מוציא עליו
 מודעא ומבטלו. ואף גיטי נשים נמי כמו כן שא[ף] ע[ל] פי ע) שמקדימין
 את הבעל כל מודעי ותנאי ובותבין גט ונותנין לאשה למחר מוציא מודעא,
 וכותב בו, בא! גס גתתיו ומבטל הגט ומתמלא כל העולם ממזרין. י) וכבר אמר *י)
 .רב מגגיד דמסר מודעא אגיטא וכר. ותו גמרי[גן] יא) גט מעושה כשר,
 לכשיאמי רוצה אני מיד מבטל המודעא שלו בפני העדים ואינו.יכול לחזור
 בו. הלכך תקנה ותרופה שעשו חכמים יב) בדבר זה שכותבין אנו(ב<[ב]שטרות
 ביטול מודעות, [הלכך] אין לנו להוש לא לעדים ולא לשטר מודעא, שכיון שביטל
 מודעי בשטר שיש עליו ביה הכירו בטל המודעא מאליו ואין בדבריו כלום. וכמו
 כץ כתב בבבא בתרא פרק חזקת הבתים יג). ואין דרך לנטות ימיןזשמאל.

. נוו). שאלו [ ה ד ל ו ] ( ה ד ל י ו ה יד) ( ת מ ה ש נ מ ל ן א  די

 יכ< צ״ל ״דפלוני״. וכץ היא בשרת גאמו״מ שם. והמו״ל דפוס ווארשוי הציג כאץ •כוכב קטן
 דלא וצ״ע פירושיה. Q הסר כאן וצ״ל כמרש בשו״ת גאומו״מ שם ״ידענו באוגםיה הפלוני.
 היכא דלא ידעו הנך םהדו באונםיה אלא סתמא באו והעידו, שפלוני זה בא לפנינו מסר
 מודעה בכך וכך, יש בעדותן ממש אי לא״. ד) תקנתי עפ״י השרת נאומו״מ הנ״ל וכן כל
 התיקינים בפנים עשיתי על פי שם. ך) עיין בשו״ת נאוני מזרה ומערב שם, ויש לתקן עפ״י
 מ״ש כאן. ן< בבא בתרא מ. ן) עיין ערכין כ״א: דין ביטול מודעי׳. והנהי הגאון סובר דבל
 ביטול מודעי מועיל אף שיודעין שהיה אנוס. וכן דעת הרא״ש ם״נ בב״ב סימן נ״א. וחולק
 על בעל העטור שכ׳ שכ״ז שלא נתברר סילוק האונס אפי׳ בטל -כל מודעי המודעי קיימת
 והביא כן בשם רב האיי. ועיין טור הו״מ סימן ר״ה. ד,) עיין בהערה הקודמת וצ״ל כאן ״אעפ״י
 שיודעין באוגםו.״ וכן היא בשו״ת גאומו״מ שם. ft) בשו״ת נאומו״מ שם, ״אעפ״י שמקרין את
 הבעל ובותבין גט לאשה ונותנים למהר מוציא עליה שטר מודעא״ וכוי. י) מכאן עד תיבת
) יבמות ג״ב. יא) גיטין ם״ח t יב< בשו״ת גאומו״מ  הלכך תקנה ליתא בשו״ת גאומו״מ שם. *י
ד  שם, *שעשו חכמים לשטר מודע׳ זה שכותבין אנו בשטר שובר ומבטלין כל מודעי ותנאי ע
 סוף כל מודעי״. ע) בבא בתרא מ״ה. יד) תקנתי טעות דמוכה. oft עיין בשרת שערי
 צדק שער יד סימן.ז׳ למר רב שרירא נאון ז״ל. שפוסק דמת מותר. ויפה העיר המו״ל דפוס
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 עליה במתיבתא, שצריכה להמתין כ״ד חדשים לפי שפעמים חונקת: ואש
 מת הוולד תחילה לאביו אפי[לו] יום יאפי[לו] שעה אחת תינשא אפי[לו]
 בתוך נ׳ חודשים. וכן בתוב בכתובות [פרק] א[ף] ע[ל] פי עז) וכו׳. ועוד
 נאמר עליו טעם אתה כתוב בתור[ה]נ׳ פעמים לא תבשל נדי בחלב אמו.
 ׳מפני מה. אלא אהד כנגד העומד, ואתר כנגד׳ הנשואים, ואתד כנגד בשר
 בחלב. האתר כגגד העומד, שלא יהא בהן ת^ב, שאס יהיה בהן הלב היה
 הזרע פסול להקריבו. והשני בגגד הנישואין, שביון שמת אחד מישראל והגיה
 את אשתו מיניקת אסור ־להינשא עד שתשלים תשל״ב ימים, עושים כ״ד
, יז) ואפילו מת התינוק ואפילו אס נתנתו ל ש ב  חודשים ושני ימים כמניין ת
 למינקת אסור לבר ישראל לישאנה עד שתשלים תשל״ב ימים. ואמר[ו]
 רבותי[נו] ז[כרונם] אברכה] יח) אם נתנתו למינקת לאתר שמת אביו איז
 ביהה כלום ועליו אמ[ר] הכתוב, יכו) אל תשג גבול עולם(וכשמת) [ובשדי] יתומים
 י.אל.תבוא, כ) ואל שדי (בת׳) [כתיב], שלא יבוא כשהם של יתומים. ואחד
 כגגד בשר בחלב שאין רשות לבר ישראל (רשות) לאכול בשר בחלב
 (שיאכל), כא) ולמה אסר רחמנא בשר בחלב, לפי שחלב נהפך לרם י והדם
 בחלב. ומניין י שהחלב נהפך לדם, .אלא כיון שהעזים מתעברות החלב נהפך
 לדם, והדם לחלב מניין, אלא כיון שהאשה מתעברת אינה רואה דם נידות,
 אלא אותו נעשה חלב לתינוק. ועליו הכתוב אומה כב) מי יתן טהור מטמא,

ה אחד הק[דוש] ב[רוך] ה[וא], שהוא אחד. ח  לא א
, יבמה ג׳ חודשים הראשונים ניזונת משל בעלה ם ת ל א ש ש  כג) ו
 מבאן ואילך, אינה ניזונת לא משל בעלה ולא. משל יבם, כד) ואינה אוכלת
 משל בעל. ומי נחלקו בדבר הזה חכמים רב אחא ורבינא, חד אמר אוכלת
 וחד. אמר אינה אוכלת. והילכ[תא] אינה אוכלת. שקנס הוא זה מן השמים הוא.
, תניא, יכה) הרי שהיתה פתו אפוייה. וטבחו טבוח ויינו ם ת ל א ש ש  ו
 מזוג ומת אביו של חתן או אמה של כלה, מכניסיץ את המת בחדר, והחתן
 והכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש. ואחר כך נוהג ז׳ ימי אבילות,
 וכל אותן הימים הוא שוכב בין האנשים, ואשתו ישינה בין הנשים. ודוקא
 אטה של בלה או אביו של חתן (אבל) דליבא הטרח להו׳ אבל איפכא

 לא. ואין. מונעין תכשיטץ מן הכלה כל שלשים יום.וכץ הילכתא.
ת שתי נשים היכא דמי, כגון שקידש ראובן אחת על תנאי והכניסו ו ע  כו) ט

ורשוי דצ״ע דמכתובות ס׳ ע״ב פםקינץ מת מותר וכ״פ כל הפוסקים. אך לי נראה, הד, שייך  ו

 לתורף שאלתם במתיבתא אם צריך להמתין ב״ד חדשים אף במת לפי שפעמים הנקתו? וחסר
 כאן התשובה של הגאון דמת מותר. או התשובה היא מת שכ׳ ואם מת הולד וכו׳ והבן. —
 &ן) כתובות ס: ין) עיין מה שכתבגו בהערה ט״ו וצ״ע דבאן פסק בפירש דאם מת ג״כ
: וצ״ע הא בהאי • מימרא קא פסיק ותני דגם במת מותרת. יט) משלי  אסור. fp) כתובות ס׳
י כתיב. כא)  כ״ג י״ר. כ) עיין ירושלמי םוטה פ״ד דו״ג ודרש מלשון שח&. וז״ש ואל #ד
 עיין בספר בחיי פ׳ משפטים.. ובמורה גבוכים ח״ג פמ״ה׳ כב) איוב י״ה ד׳. כנ) עיין שו״ת
 הגאונים קדמונים סימן קכ״א ובכנה״ג אה״ע סימן ק־׳פ םק״ד. ומקורו ביבמות מ״א י כף) חסר
 כאן בלשון השאלה שהיה ביבם קטן, אי אוכלת משל בעלה או לא. וע״ז שפיר השיב דאיתא
 םלוגתא בין ר״א ורביגא. כדאיתא בגמרא יבמות שם ודוק. כד,) עיין כתיבות ג׳: ובפירש״י

 שם, כך) כתובות ע״ג:
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 לו אחרת ולא התנה עמה ובעלה סתם, רב אמר צריכה ממגו גט, שהיה לו
 לבדוק בשעת בעילה, ולא בדק. וביוץ שנמר ידעתו על בעילה׳ אין אדם עושה
 בעילתו בעילת זנות, וצריכ[ה] הימנו גט. ושמואל אמר אינה צריכ[ה] הימינו
 גט, א[ס] ע[ל] פ[י] שזו שהכניסו לו, לא אותה קידש, אלא דעתו על אשה
 ראשונה שהתנה עמה בשעת קידושין היתה, ושנייה אינה צריכה הימינו
 גט: וטעות אשד, אחת, מתני[תן]. כז) המקדש את האשד, על מנת שאין
 •עליה נדרים, וכף: וטעות׳ אשה ׳אחת כעין שתי נשים היכי דמי. כח) בנון
 שקידש •אשד, אחת על מנת שאין עליה נדרים, ובקש לישא •אחרת, והתעו
 בו וקדשו לו אשד, ראשונה (כ)[ב]סתם, אמר[ו] לו אחרת היא, וקידש סתם
אמר .עריבה הימינו גט,  וכנסה ונמצאות ראשונה ונמצאו עליה נדרים,־• רב.
 א[ף] ע[ל] פ[י] שהתעו בו, כיון שבעל •אין.אהםעושה בעילתו בעילת זנות,
 וצריכה הימנו גט. ושמואל אמר כיון שנמצאת שהיא ראשונה דעתו על
 (גירושי) [קידושי] הראשונה, וקידושי הראשונה יש׳ בהם תנאי, ולא תפסי

 בה קיהושין ואינה צריכה הימינו גט.
ת מצאתיכת[ב], אמור רבנז לאין דנים דיני ו ל י א ת ש ו ב ו ש ת  כנו) ב
 קגסות בבבל ולא גזלות ל) ובל שבןבשאר:ארצות. [ו]החובל בחבירו בזמן
 הזה, כגון לא) צרם ראשו או קיטע אזנו או ראש חוטמו או א[חר] מראשי
 איברים, מה יעשה באותו החובל. קנסות ודאי. לא מגבינה מינה בזמן הזה,
 [אבל] הבלות כל דבר שיש לו חסרון כים ורפואה ושבת מגבינה מיניה
 בזמן הזה, לב) אבל דבר אחר לג) לא. אין מגבין אלא מגדין אותו. ונזילות

 מגבינה מיניה שפיר, אפי[לו] עד שוד פרוטה.

 >t) הלכות מסדר נשים לעינייני קידושין.
ר אחה היה במגנצא והקנה קניין לשתי עדים ואמר להם ו ח  ב) ב
 לבו (ב)[ל]וורמשא אל אחי ואמרו לו שיקדש לי אשה גפ״ל) [פלונית]
 וכששמעו ג) ר׳ המקום, אמר[ו] לו, לא היה לו להקנות. קניין/ אלא לומר
 להם בלא קניין, היו עדים ואמר[ו] לאחי שיקדש. לי אשד, גפי׳ל) [פלוגית]
 ובקידושי אחיו כך יאמר בפגי עדים, תהא מקודשת בטבעת זו לאחי (פ״ל)

 [פלוגי] בדת משה וישראל.
. ד) כל גער שקידש אשה פחות מאחת עשרה שגה ש ד י ק ר ש ע  ג
 אין קידושיו קידושין. ה) מתיבתא אמימר אמר קידושי לא הדרי הדר ביה

 כן) כתובות ע״ב • כדן) כתובות •ע״נ • כט< מובא בשו״ת שערי צדק ה״ד שער א׳ סימן
 א׳, .ובחמדה גנוזה סימן ק״ך בארוכות. והתיקונים בפנים עשיתי על פי שם. ל) בשע״צ .״ולא
 גזלות ולא חבלות״ וכן• היא בח״ג. לא) בשע״צ ״צרם אזגו או קיטע ראש חוטמו או אחד
 מראשי איבריו״. וכ״ה בח״ג. לב) בשע״צ ״אבל• דבר אחר אין מגבין אבל מגדיץ. אותו״.
̂) המו״ל דפוס ווארשוי סגר במסגרת תיבת'״לא״ וכתב ״אבל דבר אחר אין מגבין״. והשמיט  לן

 תיבות ״אלא מגדיץ אותי״. וחידש בעיגי שבא לתקן במקום שקילקל בהשמטה. —י

 א) עיין מעשה הנאונים עמוד ס״א. ב) עיין •במעה״נ שם. והתיקונים עפ׳״י שם. ^
 במעה״נ ״רבותינו״,. ותיבת ״המקום״ חסר. ך)• יבמות קי׳יב t ד,) דברים אלו •משוללים הבנה,
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 איהי, אפילו קידושין נמי הדרי. והי״ל כאמימר. אבל מנה דהבא וכםפא
 תכשיטין וסיבלנות הדין לבעל/ ואפי[לו] כלמיכלא וכל מישתיא קנסץ ליה
ל לכל זוזא דנקי. ותו כת[ב] במתיבות, והילכך מהזרת ארוסה  ומשלמי; מו
 שלא נשאת לארוס כל מה שנתן בין זהב ובין כסת בין םבלונות בין שישנן
 בעינייהו בין שאינן בעינייהו בין ההשים בין בלויים תחזירם ארום[ה] לארוס.
 מפני שלא נתנו לה־ חכמים ו) לא כתובה •ולא מזונות עד שתיכנס לחופה
 אבל הוצאת סעודתו כל מה שהוציא ארוס בסעודת אירוסיו וחזר בו הוא
ל של שתי ח  אינו נוטל מארוסתו כלום. וכן׳ הלכה למעשה דברי גאון נ
 ישיבות רב פלטוי שאין בית הין פחות מע״א זקנים ומומחיז. ותו כת[ב],
א[ה] ע[ל]  המארס את האשה וכתב לה כתובה ולא כנסה ועמד וגירשה ׳
 פי שכתב לה מאה זוזי ותבשיטיץ וםיבלונין וכלי זהב וכלי בסף, 'כמו שכתב

 לעיל, חוזר הבל. וכן הי לב [תה].
, מי שקדש בעדים אם ^צריד עוד לחזור ולקדש בשעת ה ל י  ז) ש א
 אירוסין וברכת אירוםין איז •נודגין כאן לחזור ולקדש כלל ואין צריד כלום

 כי אם לברך ברכת אירוסין, אבל במלכות צרפת חוזרין ומקדשיץ.
ל ר׳ מנחם אם מותר אדם בבת אחי אשתו, והראו לו מעשה א  ש
 בבת אחותה והוא הדין, ומה אחותה עצמה מותרת לו לאחר מיתתה דכתיב

 ק) לצרור [ובו׳] בחייה לא כל שכן בת אחותה לאחר מיתתה.
 ע) ש א ל ת י - קטן בן י׳ או בן י״א [שנה] שקידש לו אביו אשה
 בעדים, י אם ימאנו צייך גט או לאו. ושיגר מן וורמשא י) בבתי ידו, חזיתי
 גבר הגון מהיר במלאכת שמים׳ יא) חבוש כלי מלחמת התורה, לא מש
 מאהל להגות יום וליל׳ לדלות בארות עמוקים, יב) לפענח רזי תירה, להשקות
 יג) (הדרים) [עדרים]׳ להפיץ מעיינותיו הוצה, ולהידהץ להתפטם למקריבים
 בצלו שומע מפקד׳ (ביצת) [נ־יצת] שפתיו ברור מללו בשל אשר (שולח)
 [שלה] דגים, למצוא גדולים וקטנים, למלאות א־ צרו ת יד) דבלים ומשוה
 וכמוס ותקוע והתום במילוי הטייה ע0 ומיצר בירורי מידותיו טז) שפוכות
 גדושות ומבורצות לאין [סוף], (דוה) [הנה הוא] גם הוא יז) הביב והאהוב
 (והקיר) [והיקר] יח) יחידי המודי *יד!) (נכרי) [נכבדי] י־׳ נתל בר מביר ז״ל,
 יהי רצון בעל מלאכתו יכו) לכלות ימיו ושנותיו [בטוב ו]בנעימיפ ולהצליח
 הפץ יוצרו [בידו] ולמלאות כ) כל רעיונותיו ברעיון לבי ונפש העלוב יצחק
 האוהבו [ב] אהבה קשורה בכל לבי הנה באתי להשיבו כא) על משאלותיו

 ויש לעיין. [׳) עיין כתובות נ״ד: ובשרת שערי צדק שער ד׳ סימן כ״ז. ן) מובא במעשה
 הגאונים עמוד ם״א. ח< ויקרא י״ה, י״ה. מובא במעשה הגאונים עמוד ם״א ושם כתוב
 ״שאלת על ידי אחי. מחמת קטן* וכו׳ ועיין ראב״ן דף קמ״ט פוף ע״ג י) במעה״ג ״ושגיר מן
 וורמישא אצל רבעו יצחק בר׳ משה נ״ע ושאל זאת והשיבהו כאן בכתב ידו״. וכן יש לתקן
 כאן. יא) במעה״ג ״הבוש בלי למוש מאהל להגות יום וליל״. יב< במעה״ג ״ולפענח חדרי
) במעה״ג  תושייה להשקות ונו׳״. י,;) תקנתי עפימ״ש במעה״ג וכץ כל התיקונים בפנים. ץ״
̂ןן) במעה״ג ״ט5ופווד  ״אוצרות הבלום״. טף צ״ל ״ומיצלוי״ כמו״ש במעה״נ ועיין ב״ב קמ״ה י 
) עיין במבוא. יט< במעה״ג ״לבלות״. ך| ף ) במעה״ג ״האהוב וחביב״. fp) במעה״ג ״ידידי״. * |  י
) בכעה״ג ״על  Q במעה״ג ״ולמלאות כל משאלות לבו כרצון לבו ונפש העלוב ומ״/ ר א

פי דלי דלות דעתי כי מה חוח ביער לחוות• דעי נגד אלוני וכו׳/  ממאלותי אחיו הגאון י
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 :כי הוא גאון התיר לפי דלות דעתי כריח הניחוח לחוות דעי נגד אלוני
 ברושי ארז[י] הלבנון א[ף] ע[ל] פ[י] כ[ן](בעונותינו) [בעניותי] עריכה
 נט. כי מעינו בכל התורה כולה שזבין לאדם שלא בפניו׳ וזה נלוי שזכות
 [הוא] לו לאדם שמקדש לו אשה הוגנת. ותנן כב) האומר תן נט [זה]
 לאשתי ושטר שיחרר זה לעבדי רעה ןלחזור] (על) [ב]שניהם יחזור, דברי

 ,רבי מאיר וחכמים אימרים בגיטי נשים • אבל לא בשיחרורי עבדים מפני •
 שזכות הוא לעבד שיעא מתחת רבו לחירות. והלכתא כדברי חכמים. ובכל.
 צד ובכל עניין אין לומר שאץ לו זכות שאש לא (תוושר) [תיושר] בעיניו
 הרשות בידו לגרשה ולישאאחרת, [ו]אס ישרה בעיניו יקיימינה. ועוד בבל מקום
 [מציגו ש]החמירו חכמים בםפקאשת איש, שבבל מקום ששגיגו חולצת ולא
 מתייבמת חייגו משום ספק אשת איש ולחומרא אף על גב דפסלינן לה מכהן.
ה זכיץן עדות (וכר) כד) [שהיתה ש א ן ל י ש ו ד י ח ק ל ו ש ה  כג) (
 בפנינו בכך בשבת, בכך וכך ימים לירח פלגי, שגת כך וכך לבריאת עולם,
 למניין שאנו מונין כאן במקום פלוני, איך פלני בר פלני אמר לנו הוו.עלי
 ערים וקנו ממני וכתבו וחתמו בכל לשון -של זכות ותנו לפלוני בר פלוני
 מחמת שרציתי ברצון נפשי בלא אונס אלא בלב שלם ובנפש הפיצה] כה)
 ומיניתיו שלוחי כדי שילך (במקום) [למקום] (פ״ל) [פלוני] ויקדש [לי] אשה
 •>פ״ל) [פלונית בת פלגי] כדת משה וישראל. ותהא ידו כידי ופיו בפי ודיבורו
 בדיבורי, וכל תנאי כו) שהוא עושה (לה) ליתן [לה] יהא שריר ומקויים
 (וכו׳) [עלי] ובל מה ש[הוא] עושה יהא עשוי וקנינא (ובו׳) כז) [מן פלני
 בר פלני ־־פלני בר פלני כבל מה• דכתיב ומפורש לעיל במנא דכשר

 למיקנייא ביה שריר וקיים. וחותמין שניים.])
 כח) ועוד *כח) בדב״י זה שלא מיחד, בקידושי [אביו] עד י״ג שנה
 וחצי, (מבאז) [מאן] לומר לן [דילמא] א־צוי ארצי קמיה אח״ שגדל
 ושתק ושבר וק:יל(י), ולאחר .מכאן חזר בו [ו]אין חזרתו חזרה גמורה
 וצריבה הימינו גט. ועור שלא יהו בנות יש־יאל הפקר ובכל עגיין אין
 לפקפק באיסור [אשת] איש. ואש נפשך לומ* כנו) (ונרצה) [נתרצה]
 האב אמרינן נתרצה הבן לא אמרינן, יש להשיב דהא לא משתעי
 אלא בגדול שקידשו אביו שלא מדעתי, ודגלים לדבר •דבגדול .משתעי
 מדפריך ואמר ל) דילמא (לא) שויה שליה, ואי בקטן והא אין
 שליח[ות] (בקטן) [לקטן]. ועוד ראייה לדבר דתפשו קידושי האב שקידש
 לבנו קטן דזה אחד מן הדברים דחייב למולו ולפדותו וללמדו ספר וללמדו
 אומנית ולהשיאו אשה, [ואי אפשר לומר שדבר זה מיירי בגדול, דדומיא
 דהנך למולו ולפדותו וללמדו ספר וללמדו אומנות] מה הנך בקטן [אף להשיאו

 כ^) גיטיץ י״א: כ;) מד״ה השולה עד ד״ה ועוד בדבר הוה וכו׳ אין כאן מקומו, וכן •ליתא
 •כ״ז כאן בספר מעשה הגאונים. וכפי הנראה היי שייך להמאמר שלפניו ״בחור אהד היה וכו׳״
 ונשמט לכאן. והנה המאמר הזה מובא במעשה הגאונים עמוד ס״ג, ובמחו״ו (עמוד תשפ״ה)
) הוספתי עפ״י מהרו שם• כף,) במהרו .ומניתי ך  סימן תקמ״ז. ועשיתי התיקונים על פיהם• ר
0 במהו״ו ״וכל תנאי שיעשה יהא עשוי וקנינא  אותו שליח״ ובמעה״ג ״ומניתי שליה שלי״. 3ן
 :וכוי׳״ ובםעה״ג נגי׳ שלפנינו. 5!) הוספתי עפ״י המחר ו שפי כך[) זה שייך לעיל קודם המאמר
. קידושין ^  השולח קידושין וכו׳ •ועיין לעיל הערה כ״ג *cpp בטעה״נ ־ועוד דובה זהי* פ

) קידושין מ״ה.  מ״ה. ל
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 אשהבקטן]דה,ואבן ט׳ ראוי לביאה, ועוד ראייה אחרת דבקטן מיידי, מדאמר.
 לא) חייב אדם לטפל בבנו עד י״נ שנה מכאן ואילך אומר ברוך שפטרני
 מעונשו של זה, מדפטיר מיכאן ואילך מיכללדעד השתא בחיוב עליו, ושלום:
ה שאמרת שנוהנין (לבת אחר) [לכתוב, נ ת מ ר ה ט ל ש ע  לב) ו
 אם] (ה)תנבה, עם הכתובה ואם לאו, אם ישנו שטר. מתנה בידה .תגבה'
 (על) [כל] מה שכתב בה ואפי׳ מן• היתומים לבד הכתובה, ואם אינו בעין
 אינה יכולה להוציא כלום מן היתומים בשבועתא. אבל אם היא תופשת
 תשבע ותגבה הכל (במתנה) [המתנה] והכתובה. כך השיבוך רבותי[נו]
 (ע״ה. והברכה) [עליהם הברכה והשלום] ועלינו בזכותם. יאבל רבינו שלמה
ד שמשון פוטרה בלא נט :מראייה שכתב במסכת קידושין לג), וכן קטן  ב
 שקידש א[ף] ע[ל] פ[י] ששיגר. סבלונות ובו׳. ואף .הרב רבינו קלונימוס
 מרומי נ״ע פוטרה בלא נט ואין חששה באותן הקידושין. ומראה ראיות
 בשאלתות דרב אחא בס׳ הזהיר לד). ואני לה) עיינתי' בספר הזהיר ולא
 מצאתי* לו) נידמת להאי טענה שקידש לו אביו. בלא דעת הבן כי אם זה
 המעשה. מעשה מי שהלך לקדש לבנו אשד,־ ומשך בני אדם עמו והלכו
 [ל]כל הדברים על עיסקי קידושין ועסק הכתובה על דעת זקינתה, והנערה
^ הדברים על דעת  היתד, מבפנים בהדר (ומפיה תיקנו) [ומשהתקינו] כ

 הזקינה ועל דעת העדים,. ואמר[ו] העדים נדע [דעתה] של נערה. נכנסו?.
 אחותה הגדולה ושאלה את פיה בחדר[ה]. ואמרה להן, שאמרה הנעיה בל
 מה שזקינתי עושה מקובל עלי, ויצאו להן על־ הדבר הזה.'ואחר[י] ימים
 שבאו לקדשה באו לז) האסטרוטין וברחו הכל מפניהם ולא אכלו ולא שתו
 שם־(וגג׳) ולא ננמר הדבר ולא נתקדשה, ואפי[לו] הנערה לא היתד, שם,
 אלא •שהביא החתן מעט בשר ובישלו יורה אחת של בשר בביתה של
 נערה (ונאכלה) [ואכלו] בביתה של גערה, ואכלה הגערה ממגו. וביום ב׳
 מתה זקינתה וחזרה בה הנערה אחר מיתת זקינתה. ובא אדם (אחד) [אחר]
 לקדש[ה]. ויבא אביו של אותו הנער ואמר מקוהשתהיא לבני, ובאו העדים
 והעידו בדבר שכתוב למעלה. כך היה המעשה. שואלין למי היה הכשר׳
 ושאלו ואמר השליח, נתן לי אביו של נער כסף אחד ליקה בשר, ולקחתי
 והולכתי את הבשר לבית הנערה משמו של אבי הנער וקיבלה אותו אחות[ה]
 הגמלה ממני, ושאלו את הנערה, אכלת מן הבשר. אמרה כץ, אלא ששאלתי
 אחותי הגדולה, הבשר הזה מהיכן הוא. אמר[ה] לי אחותי בהמה אחת היתה
 לגו והיתה טסוכגת ושהטגוה. כיון שאמרה לי כן אכלתי מן הבשר. אחותי
 אמר[ה] לי וסמכתי עליה׳ יצאה ממגי וחזרה עוד ואמר[ה] לי כן וכן אמרתי
 לה, איגי מקבלת עלי ויצאה ממגי איגי יודעת מה אמי־[ה] לה[ן]. והנערה
 יתומה ועומדת על פירקה, אבל הגער [עד עכשיו] לא הביא םימגין, בן י״א
 שנה. כך הוא המעשה. תשבע הנערה (אחותה) במעמד אחותה הגמלה
 שלא ידעה שהבשר משל אביו של נער היה ושלא שלחו אביו של נער

 לא) בראשית רבה פרשה ם״ג י׳. לב< מובא במעשה הגאונים עמוד ם״ב. לג< קידושין
 נ׳: לד) עיין במבוא לספר הזה, וכן במבואי לס׳ והזהיר ח״א. דף ג׳. לד,) במעה״ג *ואני
ף במעה״נ ״ולא מצאתי שהיתה ראייה נדמית להאי טענה״. לן) במעה״נ  יקר עיינתי״. ל

 ,האיםטראטיוטיך, והיא אנשי חיל עיין קידושין ע״ו.
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 בדעת זו לשם קידושין בספר תורה, ומותרת היא לינשא לכל [מי] שתרצה
 בלא גט ולכהן [היא] מותרת. ומזה ביקש לדקדק מה שמשביעין אותה
 שלא קבלתי לשם קידושין, לפי שהיא עומדת על פירקה, י ואינה יכולה למאן
 (ואי לא) [ואלו] היתד, קטנה כמו הנער הקטן אפי[לו] קיבלתן לשם קידושין
 ואחר כך ממאנת מצי למאן ואינה צריכה נט. ותמהתי על זה ואלו היתד.
 קטנה פחותה מבוגרת והשיאוה לח) אביו ואמה יואפו[לו] קידשה גדול .מצי
 למאן לכשנדלה, וכל שכן בשקידשה אביו של. נער, והנער היה קטן בן
 י״א שנה ומצאתי ראייה בהלכות נדולות לע) שקידושין של קטן לאו כלום
 הם. דהכי מסק[ינן] במילת[א], [דהלכתא] קטן שקידש אין קידושי[ו] קיהושין
 ואין כתובתו כתובה. ואם נשא אשד. מ)(אחרת אותן קידושין) והוליד בנים
 ועדיין לא הניע לי״נ שנה ויום א׳ אין קידושיו קידושין ואין כתובתו כתובה,
 אבל בניו כשרים הם ונקראיז על שמו. מא) ואם בא להוציא אין צריך ליתן
 גט. וכשיגיע לשלשה עשר שנה ויום אהד יחזור ויקדש ויכתוב כתובה
 אחרת. (ואם) [ואסור] לשהות [עם] אשתו בלא בתוכה וקידושין לאחר
 שלשה עשר שנה [ויום אחד] מפני ש[ה]כתובה, הראשוגה אין משתעבדין
 בה נכסים. מב) ואם בא עליה לאחר שלשה עשר שנה ויום ־ אחה אף על
 פי שלא קידש [ה] ולא [כתב לה] כתובה אחרת ומבקש לנרשה צריכה גט׳
 שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות וקנאה בביאה. ומהכא מצי למידק
 מדקאמ[ר] לכשיגיע לי״נ.שנה ויום אהד יהזור ויקדש מכלל דאותץ קידושין
 הראשונים כשקיהש כשהוא קטן (0לא. כלום הן, [כ]שלא קנאה בביאה
 ואיגה צריכה הימגו גט על אותז קידושין הראשונים (בשלא) [כשלא] קידשה

 (0לאחר י״ג שגה ולא [קגאה] (כביאה) [בביאה].

ו של מ ה, העושה את חבירו שליח לקדש נ ב י ש ר ר י ה פ ז  מג) ו
 לו אשה, אינו צריך לכתוב לו שטר הרשאה בקניין, אלא כך יכתוב לו.
 בפנינו אנו התומי מטה מינה .פןלוני] ב[ן] פ[לוני] את [פלוני בן פלוני]
 לקדש לו אשד, פל[ונית] בת פ[לונית] ויחתמו העדים, דשליח שעשה בעדים
 בשר, מל) בין הוא לפניו בין אינו לפניו. [ו] הרשאה זו למה. לא הוצרכו
 הרשאה אלא להוציא חפץ מיד חבירו. מה) ושליח שמקדש אומר, תהא
 [מקודשת] לפ[לוני] בן פ[לוני] [בטבעת זו] כדת משה וישראל.. בך הורה

 רבי וכך נהגו העם.

 לךן) במעה״ג ״אחיד, ואמה״. ל£) בהי׳ג דפוס ווארשוי דף ם״ג ע״ב. ודפוס בערלין עמוד
 ש״א. ft) סגרתי עפ״י מ״ש בבה״ג שם. מא) עיין שערי צדק שער ג׳ סימן י״א בשם בה״ג
) כתובות ע״נג מנ־< מובא  ובשם רם״ג. והובא בהעיטור אות קידושין ועיין סנהדרין ם״ה• מי
 בהאורה ה״ב סימן ד׳ ובמחזור ויטרי סימן תם״ז (עמוד תקפ״ו). ^ך) ליתא בספרים הג״ל

. ם  מן תיבת ״בין״ עד תיבת ״לפניי'• מך,) עיין בהאורה ובמהו״ו ש
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 הלכות אבילות.
ן שנולד ובתוך שלשים.מת, קרוביו אין מתאבלין עליו. אם ט  א) ק
 היה בן כהנים קרוביו מיטמאין לו או לא. כך דעתי נוטה שאין כהן מיטמא
 בקרוביו הנפלים דתנייא ב) בנו ובתו בני קיימא. ומאי הנפלים. וזה כיון
 שלא שהה ל׳ יום באדם הוי ספק גפלדתגיא נ) ר׳ ש!מעון] ב[ן] ג[מליאל]
 אומר כל ששהה ל׳ 'יום באדם אינו נפל, הא לא שהה ספק הוי. ואמר רב
 יהודה אמר שמואל הלכה כר׳. ש[מעון]ב[ן] נ[מליאל] הלכך ד) דלא שהה
 •ל׳ יום קרוביו אין מתאבלין עליו. ואבילות ל׳ יום, ה) דאמ[ר] רב אשי
 הכל מודים דלענין אבילות דיום שלשים כיום שלפניו, דאמר שמואל הלכה
 כדברי המיקל באבל. ו) ומי הבל מודים תנא קמא. ורבי עקיבא אומר.
 אבל לענין קרובין כיון דספ־יקא הוא אין מטימאין לו דבל היכא דאיכא
 :ספק אין להטמאות. דתניא ז) ספק שהוא אחיו ספק שאינו אחיו ספק בנו
 ספק שאינו בנו מתאבל ולא מיטמא. ותנן נמי כי האי נוונא ח) היו שניהם
 כהנים הוא אונן עליהם והן אוננים עליו, הוא.אינו מטמא להן והן אינן

 מטמאיץ לו, אלמ[א] מספיקא אין (הטמאות) [מטמאות] וכן הלכה.
 ו ש ש א ל ת ם, ע) מה שנמצאת כתוב בהלכות אבל, היום ח׳ של פסח
 עולה לו למנין ד, לאו דםמכ(ד,)[א] הוא וליתיה כלל. דמאי שנא ׳ח׳ של
 פסה מיום שני של עצרת ויום ט׳ של מובלת הכולהו איתנהו •מדרבנן. ועוד
 דלא אשכחן דפליג רבנן בין׳ קדושת י[ום] ט[וב] א׳ לקהושת י[ום] ט[וב]
 ב׳ אלא לקבורת מת בלבד, כדרבא, י) דאמר רבא מת בי[ום] ט[וב] א׳
 יתעסקו בו עממים, בי[ום] ט[וב] ב׳ יתעסקו בו ישראל. ולקבורה נמי לא
 אמר אלא למינז ליה. נלימא ולמינז ליה אםא אבל לעניין אבילות כי הדדי
 נינהו. התנן יא) שבת עולה ואינה מפסקת רנלים מפסיקין ואינו עולין. ובתר
 רינלא כוליה בעי למינקט ז׳ ימי האכילות. ואי איתא דיוש ח׳ של פסח ויום
 ב׳ של עצרת ויום ט׳.של סוכות עולין לו למנין שבעה לינ״־ןט בתי־ רינלא
 (ד) [ר] והוא, ותו לא צריך. אלא וודאי אינן עולין כשאר ימי הרגל. וא[ף]
ץ לסמוך א 0  ע[ל] פי שתשובה זו נכתבה על שם מר ר׳ יהודאי [גאון] (

 עליה יב) (דמאי להויכמה) [דמחו לה מאה] עוכלא בעובלא כדאמר.
ם עש״ה נכנסו בבית האבל, ולהתפלל שש• בראש חודש ת ל א ש ש  ו

 א) עיין שערי צדק שער ד׳ סימן י״א דאגשי מזרח אין מתאבלין ובגי א״י אפילו הוא
 בן יומו מתאבלין. ב) תרכ ויקרא פרשת אמור. J) שבת קל״ה: קל״ו. נדה מ״ד. מ״ק כ״ד:
 ף) צ״יל ״כיון דלא שהה״ וכר. ך)< בכורות מ״ט. ן< כוונתו דהכל מודים דאמר רב אשי
 קאי אמתגיתן שם בכורות מ״ט. פלוגתת ת״ק ור״ע. והמו״ל דפוס ווארשוי הציג אחר תיבות
א קמא כוכב קטן שלא הבין כוונת המחבר. ן) יבמות קי• ח) שם. ^) מובא בארז נ  ת
 ח״ב סימן תל״ב בשם נ און השיב מה שנמצא בהלכות נחלות בהלכות אבל וכד והיא
 בבה״ג דפוס ׳ ווארשוי עמוד פ״ד ודפוס בעדלין עמוד ר״ז, ומובא בחמדה ננוזה סימן קנ״ב.
 ועיין מהריצ״ג ב׳ נ״ו. אשכול צד קג״ג, ושבלי הלקט סימן ג״ב, ורי״ף מרק. י) ביצה ו׳.
 יא) מו״ק י״ט. יב) תקגתי עפ״י הארז שם. ועיי״ש עוד מה שסיים. והתשובה הזאת מיוחסת

 לרב האי גאון ז״ל עיין יוחסין השלם צד ד״ה. ׳•ועיין מבוא להלכות ראו.
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 עס האכל, מהו שירףאו שש את ההלל. בך דעתי נוטה *יב) שאץ קורץ
 שם את ההלל כלל. דתניא באבל רבתי, יג) אץ שואלין שלום זה את זה
 בתוך העיר, במה דברים אמורים בעיר קטנה אבל בעיר גדולה מותר.
 השתא בעיר קטנה אץ שאילת שלו[ם] ביניהם, הללבבי[ת] האבל דכת[ב]
 בה יד) גגילה ונשמחה בו לא כל שבן דלא לימת. כוו) ותו מיהא איכא
 למילף עז) דאמר ר׳ אבהו אמרו מלאכי הש~ת לפני הק[דוש] ב[רוך] ה[וא],
 רבוגו של עולם מפני מה אין ישראל אומרים שירה בראש השנה ויום
 הכיפורים, אמר להם איפשר מלך יושב על כ6א דין וסיפרי חיים וםיפרי
 מתים נפתחין וישראל אומרים שירה, אלמא לאו אורח איעא הוא, הבא

 נמי לא שנא.
ם כשחל יום טוב או ראש חורש באחד בשבת, מפני ת ל א ש ש  יז) ו
 מהי אין אומרים צדקתך כהררי אל בשבת במנחה. מפני שמקובלים אנו
 שמת משה דבינו יח) [בשבת] וביוץ שהתפללו צבור תפלת מנחה בשבת
 חל להיותי מוצאי שבת ואומ[י], צדוק הדין מפני כבודו של משה, וכשחל
 יום טוב או ר[אש] ח[דש]. להיות במוצאי שבת נדחה צדקתך מפניה שכבר
 חלו.הם. (דתנן) [דתנו] רבנן יכו) מאימתי זוקפין את המטות י בערב שבת
 מן המנחה ולמעלה, [ו]חיילי יום טוב ור[אש] ח[דש], ומיהא נמי איכא
 למילף דתנן כ) סוכה שבעה, כיצד, גמר מלאכול ל א יתיר את סוכתו. אלא
 מוריד הוא את הכלים מן המנחה ולמעלה בשביל [כבוד] יום טוב האחרון,

 (אלא) [אלמא] מן המנחה ולמעלה כיומא [הלמחר] דמי.

 ליקוטים•
 א ת ח י ל ל ח ו ו ת ל י ק ו ט י ם. א) וכה לףי לךית שמע מיבעי ב) למינם

 *יב עיין ארחות חיים ה״ב הלכות אבל עמוד תק״פ שי׳ ״ובר״ח אומר הלל וכן נהגו בעיר
 נרבונא ומיהו הר״ש ז״ל כתב דבמחזור דויטרי אומר שאין אומרים הלל בבית האבל ובו׳״
 והעיר המו״ל שם בהערה מ׳ הוא דבר תמוה כי כל המקומות שהביא הא״ח הר״ש רומז בזה
 אל רש״י וידוע דמחו״ו הוא חיבר מאחד מתלמידי רש״י ואפשר שיש כאן ט״ם וצ״ל רא״ש
) אבל רבתי פרק א׳..  במקום ר״ש והוא הר׳ אשר מלוניל או ר׳ אשר מפליזא. יעיי״ש. ע
ל סימן ם״ח בשם הגאונים ז״ל. «יך) תחלים קי״ח• טן*) זה ליתא ב  'זמובא בתגיא רבתי הל׳ א
 בתגיא רבתי שם. טן) ד״ה ל״ב: ערכין י׳: ין) מובא כן בליקוטי הפרדס דפוס מוגקאטש
 דף י״ח ורש״ב בהקדמתו לספר האורה עמוד קמ״ו כ׳ דזה יליתא בפרדם, ואישתמיטי מידו
 בהאי שעתא דכתב בפרדם כאן, ועשיתי התיקונים עפ״י ליקוטי הפרדס. ועיין עוד במעשה
 הנאונים סימן כ׳ ובשל״ה ם״ם קכ״ו ובסימן קפ״א ובשרת מהי״ם ב״ב דפוס בערלין עמוד
) כן היא בכל הספרים דזנ״ל והוספתי נם כאן. ועיין מה״ו סימן קמ״א ובהערה ח  ־שי״א. י
 ם״נ שם. ובספר העתים םימץ קצ״ו ובם׳ הישר לר״ת סימן מ״ה אות ו׳ וכאשכול׳ ח״ב .סימן
 •מ״ט ובתום׳ ביצה ל״ג ע״ב ד״ה כי הוינץ וכו׳ ובאבודרהם סדר מנחה לשבת י ובביאורנו שם.

 .ובספר המחכים עמוד כ״ו כ׳ דל א מת בשבת עיי״ש. י£) מרק כ״ז. o סוכה מ״ח.

) נובע מדברי רע״נ דף ו. ע״א והובא נם במחו״ו םימץ י״ב (עמוד י׳) ובסדור רש״י  א
) בםדרע״נ ובסדור רש״י ״לאפםוקי״  יסיםן י*ד. ־זעיין ״בטור אדח •סיסן כדא בב״י ובב״ה שם. £



 צ ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 במיליה. כדתנן, ג) הבעי ליתן ריוח בין הדבקים. ד) וכד מטי היום על
 לבבך לישתביק וחזר לומר [על] לבבך. וכל כיוצא• בם. ה) וצריך להתיז

 בז׳ של למען תזכרו יפה.
ר ר׳ יוחנן לא (שנא) [שנה] אדם תורה ביום אלא• קרא קריית מ  ו) א

 שמע שחרית וערבית ג׳ פעמים ביום קיים, לא ימוש םפר התורה.
. ז) מתיזיץבז׳ שלמען תזכרו, כך אמר בה טעם מר׳ רב ם ת ל א ש ש  ו
 האיי נאון ז״ל. שתז׳ ור׳ וו׳_שבתזברו. עולים ששי״ג [כננד תרי״ג] מצות
) (שלה) [עולה]לכ׳ (הלמאן הכ׳) [דל ח  שבתורה, והכ״ף הנשאר מתוכה *
 מנייהו] י״ה כנגד י״ח אזביות שבקריית שמע, פשו לך ב׳ כנגד ב׳ פעמים
 שנאמר, אני ה׳ אלהיכם **ח) אני שעתיד ליפרע. אני הוא שעתיה ליתן שכר.
ו להם חכמים,אילו. ט׳ תיבות שנאמר באל [מלך] נ ק י ך ת כ ) ל  ח

 נאמן וברוך• שם כבוד מלכותו [לעולם ועד].
 *נו) ולימה מת&ללין מעין. שבע ברכות אחר תפלת ערבית של שבת,
 מהי שאין עושיץ (בו) [כץ] ביום טוב ולא ביום אחר, • מפני. המזיקין, דזימנין
 דלא מצי איניש. למיגמר תפילתו בהדי ציבורא, והולכין הציבור וגו׳[מר]
 תפילתו של יחיד ושלטי ביה מזלקין, לפיכך תיקנו חכמים מעין שבע ברכות
 אחר מעריב של ערב שבת. ולכך מאריכין אלהי אברהם וכו׳ בשביל היחיד
 שלא גמר תפילתו. כי בערבי שבתות ניתן רשות למזיקין להזיק. כדאמר

 במם[כת] פסחי[ם] י) אגרת בת •(מחלב). [מחלת] וכף.

 ובמחו״ו ״לאיכווני״ וצ״ל לאפםוקיה. ג) ברכות ט״ו: ועיין תום׳ שם ד״ה בין הדבקים וכוי״־
 ך) נובע ג״נ מםדרע״ג דף ו׳ ע״א ועיין פסחים נ״ו. ןק) עיין פרדס לקמן בהל׳ ק״ש ותפלה.
 הטעם שלא יהא נשמע תסכרו. ועיין תום׳ ברכות ט׳׳ו: ד״ה בין הדבקים וכו׳ ובירושלמי ברכות
 פ״ב, ה״ד. .ועיין'שבלי הלקט השלם סימן ט״ו. ף) מנחות צ״א: ״אד׳ יוחנן משום ר״ש :בן
 יוחי אפי׳ לא קרא אדם אלא ק״ש שהרית וערבית קיים לא .ימוש״. ונשתבש המאמר בפרדס
 בצירוף המאמר ׳שלפניו בגמרא שם ״אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שהרית ופרק אחד
 ערבית קיים מצות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך״.. ונתערבו שני המאמרים לאהד. ן) כוונת
 השואל למה מתיזין בז׳ שבתזכרו? ומובא בשבלי לקט השלם סימן ט״ו הטעם בשם רב האי•
 גאון ז״ל ותקגתי על פי שם. *ה) המו״ל דפוס וורשוי סגר ד תיבות אלו במסגרת ולפי מה
 שהגהתי יובן היטב. **ך|) מגחות מ״ד. דן) הדברים האלו הסרים הבגה, ולעג״ד נראה. ברור
 דחם ר כאן בסופו, וכוונתו להא דמובא בשבלי הלקט השלם סימן ט״ו ד״בק״ש יש רל״ט
 תיבות וכשתוסיף ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שהן שש תיבות הרי רמ״ה ואנו אומרי!
 רמ״ה, ומצאתי בתשובת הגאוגים ז״ל• דתירץ רב דגיאל גאון זצ״ל רמ״ה תיבות י יש בק׳׳ש
 והוסיפו עליהם אל מלך נאמן שהן שלש תיבות כדי שיעלו למנין• רמ״ה כגגד רמ״ה אברים
 .שבאדם וכץ כתב רבינו שלמה זצ״ל בפרדם שחיבר״ עכ״ל. וכבר העיר החכם רש״ב במבוא
 להאורה פרק ל״ז דלא נמצא כן בפרדם לפנינו.. ודבר ברור הוא לפני שהיה כתוב כאץ הטעם
 שתקנו בשכמל״ו ואל מלך נאמן ט׳ תיבות להשלים רמ״ח תיבות. והסר סוף הדברים. ועיין
 תנהומא הקדום קדושים אות• ו׳ הערה כ״ו ובאבודרהם - סדר ק״ש וברכותיה ובבוארנו שם.
 ^) עיין לקמן בפירש התפלות מ״ש בזה. ובשבלי הלקט השלם סימן ם״ו מובא זה בשם
 רב עמרם גאון ז״ל. ובמהו״ו סימן ק״ה(עמוד פ״ב) כתב העתקתי מתשובת רש״י תפלת מגן וכוי
 סיים ג״כ העתקתי מתשובת רש״\. ועיין שבת כ״ד: רש״י ד״ה משום וכו׳. 0 םםחים קי״ב.
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 יא) ו ב ש ב ת תכי* לקדיש פותתי! איז כאלהינו, ומי כאדונינו, [ונודה
 לאלהינו] וברוך אלהינו ובאתה הוא אלהינו, דמשמע אמן ברוך אתה,

 אחר י3) הקדיש.
 יג) ח ל ראש חוהש להיות ביום ראשון באותו שבת אין אומדים צדקתך.

 ובניסן כל שבת ושבת אומרין צדקתך.
ה אין אומר[ים] מזמור אחר שיש בספר תילים שהם כמה מ ל  יד) ו
 עו) נאים לתפילה׳ .עז) מיענך ה׳ ביום צרה׳ ואין אנו מזכירין בו שם אלהי
 אברהם ולא שם אלה׳ יצחק אלא שם אלהייעקב. [תשובה] אלא [ש]ביעקב
 כתב׳ יז) העונה אותי ביום.צרתי ובמזמור זה כתב, יענך ה׳ ביום צרה,
 לפיכך אנו מזכירין זכות יעקב, מי שענה ביום צרתו הוא יענה לנו. ביום
 צרתינו: יח) אם החרש תחרישו בעת י ע) (הזות) [הזאת], לפי שנאמר׳ כ)
 עת צרה היא ליעקב וממנה יושע. ולכך נאמר כא) בעת הזאת. כ05 ומי

1  יודע אם לעת כזאת הנעת למלכות כג). כד) וצומו עלי ואל תאכלו ואל5
 תשתו. ובי יש צום שאוכל ושותה, ולמה נצרכה לומר מ,•,'אלא אמרה,
 [צומו] על שאכלתם ושתיתם מסעודת אחשורוש. כה) והמשל אומר, קורא

0 צ״ל ,׳אחר זה הקדיש״. ע) מובא בשבלי הלקט  יא) עיין לקמן בפירוש התפלות. י
 השלם סימן קכ״ו ומביא ראייה ממס׳ ד״ה אם לא באו עדים וכו׳ יעיי״ש. ועיין לעיל. בסוף
. והובא באבודרהם. בשפ  הל׳ אבילות. יך< נובע מהמדרש תהילים שו״ט מזמור כ׳ סימן ד
 המדרש בסדר תפלה של הול. ועיין בבאורנו שם. ומובא בליקוטי הפרדס דף י״ז ותקנת,
 עפי״ש. ורש״ב במבואו לספר האורה כ׳ זה לא נמצא בפרדס, ושכח כי נכתב פה. טף אולי
 צ״ל ״נעים״. סןן) תהילים כי. ין) בראשית ל״ה, גי. יףן) היא מאמר קטוע ונלקה מהמדרש
 תהילים שו״ט מזמור כ״ב סימן הי. ״ראה מה כתיב באסתר ותקרא אםתר להתך, וכל הפרשה
 אל תדמה בנפשך, אל תאמרו בנפשך בשביל שאני מלכה איני נכשלת, כי אם החרש תחרישי
 בעת הזאת, עת צרה היא ליעקב. וממנה יושע ׳לכן נאמר ריוח והצלה יעמוד" ליהודים ממקום
 אחר, ממי.שכתוב ביה ישראל נושע בה׳ תשועת עולמים. ומי יודע אם לעת כזאת הנעת
 למלכות, מכאן אתה למד דרך ארץ, שלא יהא אדם דוהה בשתי ידיו אלא יהא דוהה בשמאל׳
 ויקרב בימין, לכך נאמר אם לעת כזאת הגעת למלכות ילך כנוס את כל היהודים וגו׳ וצומו
 עלי מכאן שעיקרו של צום באסיפה וכו׳ ואל תאכלו ואל תשתו, מאחר שכתוב וצומו עלי
 למה הוצרך לומר ואל תאכלו ואל תשתו, וכי יש אדם צם ויאכל וישתה, ומה טעם אמרה
 כן. אלא אמרה וצומו עלי, צמו על מה שאכלתם ושתיתם במשתה של אהשורש, זה שהמשל
 אומר הא קורא והא קולתא, אכלתן בקורא לקין בקילתא. יכול יהו צמים לילה ויום, שלשה
 ימים ושלשה ליללת ולא היה מתים, אלא היה מפםיקין מבעוד יום. ולמה שלשה ־ימים, שאין
ה ימים״. ותקנתי בפנים-על פי המדרש שלפנינו. ש ל ש  הקב״ה מניח לישראל בצרה יותר מ
 י£) תקנתי עפ״י הקרא אםתר ד׳ י״ד. כ) ירמיה לי׳ זי. כא) יש כאן לתקן במו שכ׳ לעיל
 במדרש• כב) אסתר ד׳ י״ה כ0 כאן יש למלאות החסרון מהמדרש שהבאתי לעיל.
 כד) אסתר ד׳ ט״י• כד,) מובא גם במדרש ויק״ר פט״ו אות ה׳ ובפט״ז. ובערוך ערך קל
 ו׳ ובערוך ערך קרא ה׳ וכתב פי׳ מי׳ שאוכל קור של דקל אם אינו שומרו כראוי לוקה
 בקורתו של דקלו והילקוט אסתר רמז אלף נ״ו הביא המאמר ״הא קורא הא כולה אכלתון
ל כשהוא רך. כ א נ ה . ל ק  קורא לקין בכילה״ והגי׳ שבמדרש תהילים נכונה. ופי׳ קורא ראש ד
 ועיין ברכות ל״ו ע״א קורא מברך עליו וכו׳ ופי׳ רש״י קורא רך של דקל. ופי׳ קולתא בלשון

 יונית חתיכת עץ יבש והוא בהיפך מן קורא.



 •צב ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 קילתא, אכלין (בקדירה) [בקורא] ולקיץ בקילתא. יכול שיהיו מתענין שלשה
0 אלא שהוא מפסקת מבעוד יום. כז)  ימים, לילה ויום, ולאי יהא מתים. כ
 (ולילה בימים). [ולמה שלשה ימים] לפי שאין הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] מניה

 את הצדיקים בצרה יותר משלשה ימים. כח)
י מה נוהגין לומר הא י לחמא ענייא בלשון ארמית, ולא נ פ מ  פע) ו
 בלשון קודש. מפני המזיקין, [שכך מצינו] ל) ששה דברים נאמרו בשדים
 נ׳ כמלאכי השרת, ג׳ כבני אדם, מדברים בלשון קודש כמלאכים. ואילו היו
 מדברים בלשון הקודש היי שומעין מה שאנו אומר[ין] כל [מי] שהוא רעב
 יבא ויאבל, ה־ו מתקבצ־ן כולן ומקלקלין כל הסעודה והיו עושין היזק. על
 כן נהגו לומי !.לשון ארמית שלא יהיו מכינין מה שאנו אומר[ין]; כל דכפין
 ייתי ויכול, אפי[לו] מוציך לבריות אינו אוכל אלא בהיסב, ישב על השל חץ
 לאוכל. ובל דצדיך ייתי ויפסח, ובל מי שמוצרך מן הבריות ישב לא) וישתה
 הכוסות של יין שעושץ לצורך הפסח. השתא עבדי לשנה הבאה בני תורין:
 לב) ומפני מה מסי־מין בלשון הקודש [ואומרים, לשנה הבאה בארץ ישראל
 בני חורין,] ולא כמו שמתחילין בלשון אימית. לג) אלא סייומה מהדרך
 בקשה שא(י)נו מבקשיץ מלפני המקום שישחרר אותנו מעבדות לתירות,
 על כן אומ•־ [בלשון] שיהיו מכינין מלאכי השרת(בההיא) [כההיא] דאמרינן,
 לד) לעולם אל יתפלל אדם בלשון ארמי אלא בלשון שהיו מלאכי השרת

 (מכינים) [מבינים] ומבקשים עלינו (גט) [גם] הם רחמים.
ת על שם שהיו דורסים לבינות במו שרגילין בני אדם ס ו ר  לה) ח

. סת. ו  כשמתקנין כלי חרס לז(י)ב־ ללבינים, על כן עושים ח־
י מה תקנו שעונין הצבור על הקדיש אמן יהא שמיה רבה נ פ מ  לו) ו
 מברך (וכוי) [לעלם ולעלמי עלמיא] ז׳ תיבות, כנגד ב׳ פס ו קין שבבל (ו)אחד
 ואחד יש שבע תיבות ושניהן שוין בתיבות ובאותיות. [ו]אלו הן ריש דבדייתא
 *לו) בראשית ברא. וריש דאורייתא, לז) וידבר אלהים את כל הדברים האלה
 לאמור. לומי־* לך שאם ישראל לא קיבלו [את] התודה לא נתקיים העולם.

 כן< עיין פרדרי׳א פ״נ *ואל תאכלו ואל תשתו ג׳ ימים, ואלון הן י״ג י׳׳ד וט״ו״. והעיר שם
 הרד״ל בסימן נ׳׳ ט שלשה ימים רצופין היה, ואע״פ שבשו״ט ריש מזמור כ״ב אמרו וכי אפשר
ם לעשות כץ, אלא שהיו מפסיקין מבעוד יום, גמרא דידן שלהי יבמות קכ״א ע״ב פלינ ד א  ל
 על זה וס״ל רצופץ ממש היו. עכ״ל ועיין במנות הלוי להר״ש אלקבץ ז״ל לפסוק זה׳ כץ<
 פניתי כי הוא טעות דמו כה ותקנתי עם׳׳י המדרש הנ״ל. והמו״ל הפרדס דפוס וורשוי הציג
 כוכב קטן על זה לאמור כי בלתי מובן לו. ולפי מה שהגהתי עפ״י המדרש א״ש־ כד!) וכן
) מובא בשבלי ^ ת ז׳ ובאסתר רבה פ׳יט אות ב׳ ועיין ביד ייש _ פנ״ו. כ  איתא בב״ר פצ״א או
) עיין שבלי הלקט השלם א ם סימן רי״ח ותקגתי על פי שם. ל) הגינה ט״ז. ל ל ש  הלקט ה
 סימן רי״ה אי אמרינן ליה בזמן הזה, משום דליכא פסה וכבר גפלגו התם רבותינו הראשונים
) גם זה מובא בשבלי הלקט השלם סימן רי״ה. ותקנתי על ד ל ולפירש הפרדס א״ש. ל  ד
ת י״י:, סוטה י < ש ך ) בשל״ה ״וטעם שלהם כיון שמסיימין דרך בקשה וכוי. ל ג  &י שם. ל
ג לד,) עיין לעיל בהלכות פסה. ועיין •פסחיט קט׳י׳ז, לוי) מובא בליקוטי הפרדס דף. י״ג ״  ל
 ותקנתי עפי״ש. וגם כאן טעה רש״ב במבואו לתאורה שפ׳ ליתא בפרדם. ועיין אבודרהמ סדר
) שמות ב׳, אי. ן  מפלת שחרית של חול בדין קדיש ובבאורנו שם. *ל^< בראשית אי, אי. ל
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 שכך מצינה לח) שהתנה ה[קדוש] ב[רוך]ה[וא] עם מעשה בראשית דכתיב,
 לע) ארץ יראה ושקטה״ תחלה יראה ולבסוף שקטה. וכתיב׳ מ) אנכי (תיקנתי)
 [תכנתי] עמודיה סלה. ולפי[בך] עוניץ כל הצבור אמץ יהא שמיה (רבא*
 [רבה] ובו׳. והיינו שאומר דוד ברוח הקדש, מא) שבע ביום היללתיך. מב*
 ולפי שמצינו עשרת הדברות כלולות בי׳ מאמרות׳ מג) וקדיש נאמר על
 י׳ מאמרות, וכשם שדברות לא נאמר[ו] אלא בעשרה, כך קדיש תיקנו

 בעשרה, בעדה. גנד)
ר שוב אשיב אליך, מה) והלא לא מצינו בשום מקום מ א י  *מד) ו
 ששב [ה]מלאך לאברהם לבשרו. אלא באץ בישרו, שוב אשיב אליך, שיהא
w ,[אמר]הנער צריך היות. ומתי היה זה בהר המורי[ה] שעקדו אביו שנ 
 ויקרא י אליו מלאך ה׳ מץ השמים ויאמר אליו אל תשלח ידך אל (הנהר)
 [הנער]. וזה היה אותו מלאד, ועתה שב להציל את יצחק, וקיים מז) (שמאן

 שוב אשיב אליך, (מי) *מז) ר׳ אברהם בהן משום אביו ר׳ מאיר כהן.
, [בלא] יו״ך« ( ה כ ב ש משה ענו מאוד, *מח) ענו כתיב ( י א ה  • מח) ו
 על שם׳ מע) עכר בי גגד ה׳. כמו שמצינו בשמואל הרמתי שאמר, כ) הנני
 ענו בי נגד ה׳. (וב״ו) [וכו׳]. כך אמ[ר] הק[דוש] ב[רוך] ד[וא] לאז־ח
 ומרים, כא) בשעה שדברו על משה במעשה הכושית, כב) שהיו אומ[רין]
 משה אחינו בעבור מה פירש מאשתו מפריי[ה] ורבייה׳ והק[דוש] ב[רוך]
א] צוהו׳ הלא גם בנו דיבר ולא פירשנו מפרייה ורבייה׳ ושלא ברצונו ו  ה[
 הבורא הוא עושה דבר זה. ואמר הקדוש ברוך הוא, האיש משה ,ענו מאוד׳
 אי זהו דבר עשה שלא ברצוני, ואף כאן יבולים אתה לומר שעשה שלא

 ברצוני על כץ חסר י׳ בענו.
ה יוסי? למטה כד) מנשה, למה מזכיר כאן יוסף עם מנשה ט מ  כג) ל
 ולא עם אפרים, אלא לומר לך, זה דוציא רבה על אחיו׳ שנאמר כה) ויבא
 יוסף את דבתם. ובן גדי בן סוסי שהיה משבט של מנשה הוציא רבה על

 אי־ ץ ישראל.
ה יברא ה׳׳ כז) אם בריאה הרי טוב ואם לאו יברא ה׳. נחו א י ר  כו) אם ב

 לח) ע״ז ג׳: לט) תהילים ע״ו, ט׳. מ) תהלים ע״ה, ד׳, ועיין פירש״י שם ובב״ר פם״ן'
 אות ב׳ ובמדרש הזית פ״א. כ|א) תהלים קי״ט, קס״ד, ועיין בשבלי הלקט השלם סימן דד
ם בכל יום, והגאונים ז״ל סמכום על שם שבע ביום הללתיך״. םב* י ש ד  ״אין פותהין מז׳ ק
 עיין שבלי הלקט השלם סימן ה׳ בשם אגדה• מנ) עיין ב״י או״ה סימן נ״י• מד) עייל
 ברכות כיא: ובפירש״י שם• *מד) בראשית י״ח׳ יי• מד,) עיין בהיי פרשת וירא שהקשה
 כץ ועיי״ש מה שתירץ. סף) שמות כ״ב׳ י״א. מן) סגרתי תיבה זו כי טעות דמוכח היא*
 ואפשר שצ״ל ״שאמר״. *מן) אולי צ״ל ״מפי״. ורש״ב בהקדמתו לספר האורה פרק ל״ד כ
 דל א נודע אם מוסב למעלה או למטה• מךן) במדבר י״ב ני. *מדן) עיין בהיי בהעלותך׳
ה מט) שמואל א׳, י״ב ני. Q שמואל א׳ י״ב׳ גי• נא) במדבי ר  מד, שפירש מ״ט הסר י
 י״ב׳ אי• 3Q ספרי בהעלותך סימן צ״ט׳ קי^• ) במדבר י״נ׳ י׳׳א• נד) מובא כן בספר בחיי
 לסדר שלה• נך) בראשית ל״ב. נו) במדבר ט״ז, ל׳. נן) נדרים ל״ט • גד,) כן מקשה
 בבבלי שם ובן בבלי סנהדרין ק״י. אבל בירושלמי סנהדרין פ״י ה״א דריש שאמר משה אם
 נברא לארץ פה מוטב ואם לאו יברא• לה עכשיו, ולא פריך קו׳ זו. ובאמת קשה דרשה וו
 מהא דמפורש באבות פ״ה מ״ו שפי׳ הארץ נברא בשעת . הבריאה בעיש ביה״ש. וציע*
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 והלא אין כל חדש תהת השמש, אלא אמד משה בעניין זה לפני המקום.
 אמר לפניו רבוני *נח) הבטיחני תחלה מקודם לבז שתעשה בשבילי פי
 הארץ. הכתיב, נע) הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך. אעשה נפלאות
 אשר לא נבראו. ונו׳ p) זה פתיחת הארץ. נאמר כאן בריאה ונאמ־־ להלן
 קא) בריאה. מה בריאה האמור כאן פתיחת הארץ, אה בריאה האמור להלן

 פתיחת האר?.
ה סוטה נבדקת בנ׳ דברים, במים ובעפר ובכתב. שנאמר, קב) מ י נ פ מ  ו
 !השקה את.האשד.. קג) ומן העפר אשר יהיה וגו׳ קל) וכתב את האלות.
-בך פירשו רבותי, כי הסוטה והמאגף עמה עברו על ג׳ דברי[ם] שאומר[ים]
 חכמים, קה) הסתכל בג׳ דברים ואין אתה בא לידי עבירה, ואלו הן, דע
 מאין באתה מטיפה סרוח[ה],• וכגגד טפה הסרוח[ה] היו משקין אותה המים.
 ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולעה, כגגד ממום עפר היו (גוהתים)
 [נותנים] עפר במים. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, וכתב לה את
 האלות. על שם שעברו על ג׳ דברים .שאמרו חכמים המתבל בג׳ דברים
 ואין אתה" בא לידי עבירה לכך היו בודקים אותה בג׳ דברים האמורים (למעי)
 [למעלה]. קו) וכשם שהיו בודקים את האשד״ כך• היו בודקים לאיש,

. ם י ר ר א מ  שנ[אמר] rp) •ובאו בה המים, ב׳. פעמים רמ״ח קח) תמציא ה
ר ,ילדה בת, ע) אמר להם, ההוא עיקר ברייתה של זכר ח א  cpp ו
 היה למתפלתה של רחל שאמרה, כבא) יוסף ה׳ לי בן אחר, נעשית נקיבה.

 וזהו, עובר להמיר בטן אחו׳[ת], המיוסד בקרובות. ננב)
ן תן פחדך, שם הוא. שהאותיות עולות למנין אני והו, ואנא ה׳ כ ב  ו

 ואני והוא מפורש בספר יצירה. כבג)
י רחמים הוקבעובלשוןעברי. א[ק] ע[ל] פ[י] שאומ[רים] ס י נ כ  כנד) מ
 בלשון ארמי, מחי ומםי מרן הבשמיא. וטעם הדבר, לפי שאין מלאכי השרת

.  מכירין בלשון ארמ,
ש מ י ם, משום נשמה יתירה שחסר והיה למשיב נפש. ם ב ע  כנת) ט
 וביום הכיפורים ליכא יתור נשמה ולא מברכינן. ומפי הרב ר׳ יעקב בר
 יקר נאמר לי׳ דטעם בשמים למוצאי שבת, מפני ששבת שובת אור של

 *נח) כן פירש רבעו בחיי בפרשת קרה• נft) שמות ל״ה יי. ס) כן בתב בלקח טוב שמות
 ל״ד׳ י׳• סא) במדבר ט״ז, ל׳. ״ואם בריאה יברא ה׳״QD• במדבר ה׳, כ״ה D0 במדבר
̂) סוטה כ״ז ז סן) במדבר ה׳, כ״ד.  יי׳׳ י״ז. סד) במדבר הי׳ נ״נ• סד,) אבות פ״נ׳ מ״א• ס
) בראשית ל׳, כ״א. ע) כן איתא £ D .סח) רצה לומר דגם המאררים בנימטרי ב״פ רמ״ח 
 בירושלמי ברכות פ״ט, ה״ה. והבבלי ברכות ם׳. חולק על זה וסובר בשביל שדינה לאה דין
 בעצמה. ולא .בשביל תפלתה של רחל יעיי״ש. עא) בראשית• ל׳. ב״ה עב) בפייט אבץ חוג
 ליום א׳ דר״ה בתפלת שחרית. ענ) כץ מובא במהו״ו םימץ שכ״ח, (צד שס״ו.) ובשה״ל סימן
 רפ״ו. ועיין רש״י סוכה מ״ה ע״א ד״ה אגי והו וכו׳ ובתום׳ שם. ובפסיקתא דר״כ פםקא דבדי
 ירמיהו. ובתשובות הגאונים שערי תשובה סימן רצ״ו לרב האי גאון ז״ל. ובטור או״ח סימן
 תר״ם ובב״י שם. והרוצה לעמוד על פירש הדברים האלה יעיין באבודרהם סדר ראש השגה
 מה שכתב בזה, ובבאורגו שם בארוכות. עד) היא תפלה בסוף סליחות, ועיין רביגו יונה
 ברבות פרק הי׳ קורא ובשל״ה ובתגיא סימן ע״ב. עד,) עיין לעיל בהלכות הבדלה ובהערותיגו

 אות א׳ ואות מ״א. וצרף לכאן.
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 כיהנם ואינו מסריח ומוצאי שבת חוזר ושורף ומסריח. לפיכך מריח בבשמים
 דהפינ ריח רע. אבל ביום הכיפורים לא מצינו שביתת האור.

ן ר׳ שמואל בר דוד הורה שמותרי[ם לויים] לקרות בתורה ו א ג  ע0 ה
 בלא כהן בכל עניינים, וכן [הורה] מורי שיחיה.

׳ מצה שלישית בפסח על מה באה, משום קיפא ארס ב ר י ה פ  כמ) מ
 שמוטל על העשבים בימי ניסן. ולכך אובלין מצה שלישית עם הירקות,

 לפי שהפת מעביר את הארס.•
ה ישתבחט״ותיבות. כננהטי׳ו קילוםין שבירך המקו[ם] י מ נ פ מ  כנח) ו

 לישראל בט״ו תיבות .שבברכת כהנים׳ מן יברכך ה׳ וישמרך.
ם קורין ואתה קדוש לאחר קריאת ב׳ מגילות״• ננס0 מנילת ע ה ט מ  ו
 אסתר ומגילת איכה, משום דאסדר קדושה כל העולם עומד. *עכו) ועוד
 מצינו דאסתר תקנה- בתפילה למעלה פ) אלהי אקרא יומם ונו׳ וכתיב
 בתריה פא) ואתה קדוש, נמצא• תקנה אםדר[ה] קדושה. ועוד טעם אחר
 אמ׳[רו] חכ[מים] פב) כל כנסיה שאין קורץ סדר קדושה׳ עליה הכתוב
 אומר פג) צלמות ולא סדרים. ואחר קריאת איכה קורץ סדרי קדושה, פד)
 מפני שנתחייבו שונאי ישראל כלייה׳ שעבת את התורה מאל״ף ועד תי״ו.
 פה) סלה כל אבירי׳ כאדם שאומר־ נפסל מטבע זו ואין לו תקנה,.עמדה
 מגלת איכה ואמר[ה] לפניו, רבונו של עולם אם אילו כלין מי יקדש שמך
 בעולמך ומי יסדר .קדושתך בבתי כגסיות שלך, וגתרצה להם ה ק [דוש]
 ב[רוך] ה[וא], והן במדת רחמים. פו) לכך כתבה׳ ולא אלהים. ולכך תקנו

 חכמים ז[כרונם] ל[ברכה] שידו קורין סדר קדושה לאחר איבה.
ת הלל של פסה שאין מביכין •לגמור את ההלל, כשאנו כ ר ב  פז) ו
 אומרים ההגדה, משום שפוסקין אותו לשגים, שאומר עד חלמיש למעייגו
 מים ואחד כך גו גי ר את ההלל. ושהקישתם, [וכי] יש דבר טעון י ברכה
 לאחריו ואין טעון [ברכה] לפניו, הנה אמת ויציב ואמת ואמונה. ואם תאמר
 [הרי] אמרו חוץ מברכת [ה]פירות [וברכת המצות] וברכה אחרונה שבקריית
 שמע וכל כיוצא בה. הא פח) אמר רבי יוחנן אין למידין מן הכללות, ואפילו

 שנאמד בהן חוץ.
י באשמורת הבוקר עה ה׳ ימלוך י״ה אזכרות. ובכל ד׳ ה י ו  פנו) מ
 אותיות שהן כולן ע״ב בנגד השם הגדול שהוא בן ע״ב אותיות. והראשונים
 תמנו לומר השירה בבל יום אחר פסימי דזמרה, כדי להזכיר נסים ונפלאות

 ע0 עיין מהו״ו סימן ק ב״נ (צד צ״ג) ושבלי הלקט השלם סימן ל״ד ותקנתי בפנים על פיהם.
 ועיין לקמן בליקוטים בדין זה. ען) י״כ ב שבלי הלקט השלם צד ר׳ ובתניא רבתי צד ק״ו
 בשם תשובות הגאונים. עדן) עיין מ״ש אבודרהם סדר תפלת שחרית של הול ובבאורנו שם.
י פ,א< ׳ ) תהלים כ״ב׳ ג  עט.) עיין של״ה סימן קצ״ט, וסימן רם״ז. *עט) סוטה מ״ט. £
ם ביב* די. בלשון זה לא מצאתי, ועיין דומה לזה בילקוט איוב רמז תתק״ו. פ0  ש
 איוב י/ כ״ב. פד) סנהדרין ק״ד. פד,) סנהדרין ק״ד: והפפוק באיכה א׳ ט״ו. ©0 כלומר
 בפסוק סלה וכו׳ כתיב ה׳ ולא אלהיפ. £ן0 מובא בשם תשובת. הגאונים בשבלי לקט השלם
 סימן רי״ח ובתניא רבתי הל׳ פסה סימן מ״ה וכל התיקונים בפנים על פיהם. ועיין שרת שערי
• פט) עיין רש״י ז "  תשובה סימן ק״ב ובתשובות רבינו יוסף א״מ סימן מ״ד• פח) עירובין כ

 סוכה מ״ה ד״ה אני לכו׳ ובספר רבינו בחיי פרשת בשלח.
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. והרי־מתחילין מוישע עיקר הנס. ובחסדו ארבעה חל  שעשה עמנו בשמו הנ
 שמות שהן בפםוקין של מעלה מויהי באשמורת הבוקר עה וישע. ולפי[בך]
 *פנו) כופלים העם; הי. ימלוך .לעולם ועד אחרי פסוקי שבהן אומר מלכינו

 אלהינו והם כי לה׳ המלוכה ונר. צ)
] נ ס ן. ו נ י [ ב ר ה ל מ ל ] ש ו נ י [ ב ב ר י ש ו ה ל ל ת ה ו ב ו ש  צ) ת
ם ברכת מגן למה [לא] התחילו בתחלתה (בפריש) [בפירוש]. ת ל א ש  צא) ש
 מעין חתימתה. מגן תחלת יסודה לא על (שום) [שם מגן] *צא) ימדוד״ כי
 אם על שם בל האבות [כולן] כמו ששגיגו, צב) מגיין. שאומ[רים] אבות
 שנ[אמר] הבו לה׳ בגי אלים. וחתימתה באברהם אביגו [הראשון] לבדו כמו
 שהבטיחו, אוהבו, צג) דאמר ר(י)׳ ש[מעון בן] לקיש מאי ־הכת[יב] ואעשך
 .לגוי גדול זה שאומרים אלהי אברהם/ ואברכך זה שאומרים אלהי יצחק:
 ואגדלה שמך זה שאומרים אלהי יעקב. יכול יהו חותמין בכולן, ת[למוד],
 ל[ומר] והיה" ברכה״ בך חותמין ולא בכולן. לפיכך תחלתה הוצרב[ה] להווסה
 ברבר השוה (בכלם) [לבל] האבות לקיים [מה שנאמרז צד) הבו לה׳ בני

 אלים. וסופה שהובטחה לו לבהו יסהו בה הבר הנאמר לו לבהו.
ם מה ראו לקבוע זמן שאילת מטר בששים בתקופה ת ל א ש ש  צח) ו
 בגולה. נראה בעיני, (לפי) שזמן זריעה שני -חודשים כמו ששנינו צו) חצי
 תשרי מרחשוון וחצי כסליו זרע.- (וכולי), ר׳ יהודה היה מוגה (ב)[מ)תחלת
 תשרי. וארץ ישראל שהיה [ארץ] גריר אין גשגים קשים לה (כל זה}
 בשעת הזרע וקבעו״ שאלהם(משעת) [בשעה] (שמטר) [שאינה] קשה לעוברי
 דרכים בבל שהיא (מטבת ואלך) (לחה ומטונפת) גשמים קשים לה עה
 [כלות] הזרע לפי [שהרגבים מחבקים] (ש)מעכבין את החי־יש ואת הכיםין
 שצריך צז) [עפר דק ותיתוח]. צח). וחנניה ירד לגולה וראה אותם גוהגיפ•
 ימי הזרע מתחלת תשרי של חמה שהוא יום (ה)תקופה וכלין עד ששים
 יום. צע) ומבי מעילי ציבי (דבי טבת) [לבי טבות] (בישגא) [רישבא], ואמרן
 חד שיעוראהוא. וסימן הוא שמסרלהן,משתראוהאנשים הללו שהן בקיאיד
 מזמן הרביעה, ובל ימי הגריה מניחין העצים שלהן בקרפיפות ובשדות לייבש

 בחמה• וברוח. ובששים יום מבגיסים אותם בבית מפגי הגשמים,

) עיין באבודרהם סדר תפלת שהרית של חול ובבאורנו שם מה שהארכנו בענין זה.- £ £ * 
 צ) המו״ל דפוס ווארשוי הציג כאן כוכב ק«ן ולפי דברי רש״י בסוכה יובן היטב• צ) עיין
 ספר חופש מטמוגים אשר העתיק הרב ר׳ בער גאלדבערג מכ״י ישן גושן וגמצא שם ב״ח.
 תשובות לרביגו שלמה בר יצחק (רש״י) לרבינו גתן בר מכיר בר׳ מגחם בר׳ מכיר, ורובם•
 בכולם הובאו פה בפרדם. ושמה נמצא כתוב ג״כ דברי מליצה מרביגו רש״י ז״ל בראש דבריו
 אשר כתב לרבינו מביר. ועיין בהקדמתי לספר הפרדס. והנה השוותי המאמרים זה לעומת זה:
 ותקנתי הטעותים והחסרון. צא) בחפש מטמונים סימן א׳. *צא) המו״ל דפוס ווארשוי הציג.
 כאן כוכב קטן ולפי מה שתקנתי א״ש. צב) ד״ה ל״ב. והקרא תהלים כ״ט׳ א׳. צג) סםהיס
)בחפש מטמונים סימן ב׳. צ!)  קי״ז. והקרא בראשית י״ב׳ ב. צד) תהלים כ״ט׳ א. צד,
 בבא מציעא ק״ו. צן) המו״ל י הפרדס בדפוס וורשוי הציג כאן סימן כוכב לרמז כי בלתי מובן.
 לו ותקנתי עפ״י שכתב בהפש מטמונים והבן. צד,) תענית י׳. צ&) מכאן ועד סוף התשובה:
. ו נ ה *יעוד אחרי נ ת  ליתא בחופש מטמונים. והיא בנמרא תענית י׳. דמקשה אתנניה מהברייתא מ

 ותי׳ דחד שיעורא הוי יעיי״ש ותקנתי בפנים עפ״י הנמרא שלפנינו.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל

, מה ראו שלא להקדים ו[ש]לא לאחר וידקדקו בין ם ת ל א ש ש  ק) ו
 יום ששים ליום של אחריו,.חוק הנוהנ בישראל עריך להיות לו זמן קבוע
 שלא יהו אלו עושין(בו) [כן ואלו עושין כן] (שמא) [משום לא] תתגודדו,

 [לא תעשו אגודות] אגודות. קא)
, שהוקשה בה שהיה לגו לומר •מלך המשפט.. ט פ ש מ ך ה ל מ ה  קב) ו
 גם אגי הקשיתי בה [זה] שגים רבות ואומר לי (לפי) [לבי] (שהגאונים)
 [שהנרםנים] לפי מרוצתם (שנו) [שגו להרגיל] בגרסתם (המלך הגדול וגם
 המלך המשפט) [המלך המשפט ונם המלך הקדוש]. אד שלא לשנות מנהג
 הראשונים יש לנו לסמוך על כמה מקראות שדברו בלשון הזה. בםפר יהושוע/
 קג) ויהי בנסוע העם מאהליהם ונו׳ נושאי הארון הברית, ואין לנו לומר
 שהארון שמו הברית, אלא הלוחות [שבו ברית], כמו שקורהו בכמה מקומות
 ארון הברית, הארון העדות. ובספר מלכים קד) ויקצץ(אחר) [המלך אחז] את
 המסגרות המכונות, [ית גגדפי בםיםיא](ובספר ירמיה קה) ובל העמק .הפגרים
. קז) ואתן  [והדשן, כמו• עמק •הפגרים. קו) ואת מזבח הנחשת אשר לפני ה,
 את ספר המקנה] (יתכן) [יתץ] חביבי אל (לבי) [לבו] וימצא הרבה בזה קח).
, קי) הנח להן לישראל [מוטב] שיהו שוגגין ואל ם ת ל א ש ש ו . ( ע  ק
 יהו מזיד־ץ׳ והוקשה לו מה נעשה לכמה מקראות קיא) הוכח י תוכיח. קיב)
 ואתה כי הזהרת רשע. קיו,) ולמוכיחים י[ו]נעם. אמת כי נצטוו הנביאים והחכמים
 להוכיח את. 'ישראל, אהד יחיה ואחד צבור, ואם יראו אותם עוברים [ו]מזידיס
 על התורה יקללום [ו]יוכיחום [ו]יםתרום ויתלשום ואף לסובבם בערבים וטעם
 כיבושים ל[ה]חזירם למוטב, ואף אם לא ישמרו, ואתה את נפשך הצלת. ואיו
 (על) [את] השוגגין על שאין יודעין שהדבר אסור, ואם• יודעים יחזרו למוטב,
 (עליהם) [אליהם] להזהירם את החוקים ואת התורות ודרך הישר [והטוב
 אשר] ילכו בה. אך את המחוזקים התיר [בדבר] אסור ופשט(ו) התירו ב[ע]יניהם,
 ואם [נודיעם] לא ישמעו [שיורו בו התיר לעצמן מאחר שהחזיקו בו, כנון
 קיד) הני נשי דיתבן אפומא דלחייא, שדבר התיר הוא אלא מפני הכנםת
 החפץ המתגלגל אם נאסר עליהן לא ישמעו להם] כי יאמרו (זה ידיין) [זהירין]
 (אין) אנן'(מהבנום) [מהבנים] המתניינל, קעו) ובן קעז) המטפחות והמספקות
 ונערם מטיאם *קכוז) ותוספות י[ום] ה[כפורים] שהן מסובין בעוד היום גדול
 וםעודתן מושבתן [ואין] (ו)הכל זהירין להפסיק ובקיאין (ו)להבהין שאומ.י[ין]
 עוד יש שהות (על) [עד] שרואין שקרוב להחשיך [ו]אם נודיעם יעברו עליה

 מ) מובא בחופש מטמונים סימן י גי. סא) בחופש מטמונים שם סיים עוד ״ונהלק
ל על מנהג הראשונים באיזה יום קבעו והלכה כשמואל״. והוא בגמרא תענית י׳ ע״א. א ו מ ש  רב ו
 3QJ הובא בחופש ׳מטמונים סימן דובמה״וו סימן שי״ג(.צד שמ״ה) ובסדור רש״י סימן ק״מ

 והתיקונים וההוספות עשיתי על פיהם. ועיין עוד פירש״י ברכות י״ב ע״ב. מג) יהושיע ג׳ י״ד.
 קד) מלכים ב׳ ט״ז׳ י״ז. ל, ד,) ירמיה ל״א, ל״ט. קן) מלכים ב, טז. י״ה קן) ירמיה ל״ב
• סח) במה״וו ובסדור רש״י סיים כאץ ״שלמה בר יצחק״. מט) בחופש מטמונים סימן ז׳. ב ״  י

• מיד) ביצה ה " ׳ כ ״י י כ ל ש • קיג) מ ׳ ל ג א ו י ז ה 0 י י  קי) ביצה ל׳. קיא) ויקרא יט׳ יז• ס
א הבין פשט הדברים כהווייתן ולפי ל ן כוכב קטן, ד א  לי. קטף המו״ל דפוס ווארשוי הציג כ
ו הציג המו״ל דפוס ל א  מה שתקן הכל עולה יפה. קטן) ביצה לי• *הטן) גם בדברים ה
 ווארשוי כובב קטן. והגירםא בספר הופש מטמוגים ״וצעדן ואשייאך. ג״כ צריך פירש.
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 יפה דשתיקה״(0[ד]לא להענישם על המזיד. ואין זה הומה לרואה את חבירו
 עוב מזיר שנצטוה למחות. ואפי[לו] אין מקבל כמו שכתוב קיז) וממקדשי
 תחלו״. דהתם כי לא (מתיבו) [מהינן] בהו נמי עונש מזיר עליהן (ומחיבו)

 [ומחינץ] בהו דילמא צייתו.
ם על [ה]זרוע ו[ה]לחיים והקיבה למה לא נהנו בהם״ ת ל א ש ש  ק!ח) ו
 והרי משנה שלימה היא קיע) נוהנין בפני הבית .ושלא בפני הבית. ונהנו
 בהן אמוראים אחרונים והעידו באיגרתו (של) [על] רבי[נו] הקדוש שלא מיחד,
 בידו טליתנן..נאמנים עלי דבריו״ מי זה ימחה בידן!.• הנותנין תבא עליהם
 ברכת טוב. אבל נהגו כרבי (אליעזר) [אלעי]. דאמר עליהן ועל ראשית הגז
 •שאינו גוהגץ אלא בארץ. דתנן״ קכ< אין מתנות נוהגות אלא בארץ. וכן היה

 ר׳ אלעיי אומר אין ראשית הגז נוהג אלא בארץ. ודקשיא ליה למר רב .
 נחמן בר יצחק בראשית ׳הגז נהגו כר׳ אלעיי במתגות לא אמר. בימי רב

 נחמן אכתי לא גהוגי, השתא חזינא (מה) [מר׳] הגהוג. וכי [היכי] הנהוג .
 בראשית הגז לא מיהו בידם חכמים מלםמוך [על] ר׳ אלעיי״ השתה נטי כי•
 הדור ונהוג במתגות םמכיגץ עליה, ולא מחיגץ מדתרוויהו חד טעמא׳ דגמרי
 נתינה. [נתינה] מתרומה. והנותן גוטל ־. שכר [שלם], הכל היכא דאמר[ינן]
 נהגו לא מיבעייא דלא דרשינץ בפירקא״ (הלא) [אלא] אפי׳ אורויי [נטי]
 (ל)ל* מורינון׳ כדאמר בשלשה פרקים/ קכא) מאן דאמר הלכה דרשינן ליה
 [בפרקא]׳ טאן דאטר טנהג מדרש לא דרשינן אבל אורויי מורינץ, ומאז •האטה
 נהנו אורויי [נטי] לא מורינ[ץ]״ ואי עביר לא (הדרים) [טהררינן] בהו. יפה
 כיווץ חביבי [לומר]״ (ש)לפי (שב)רוב המקומות בהנים [אינם].מעויין״ ועוד

 המתנות לא טבילץ החלו העם לנהוג בהם קל.
 קכב) ו ש ש א ל תם״ על ניקור ירכי חיות טהורות׳ בזאת אני מכיר ובקי בו שהוא
 בקי בחדרי התורה וברור לו על בוריו, אבל שלא יחשבני חבובי כטזיח על דבריו
 ולהיות לו סטך כנגד החולקיץ על דבריו אני כותב לחבובי טעמי הגיד והתרתו. וכן
 הוא ההין בלא שום הטייה. מצוד, לנקרו כטו של שור וכשב ועז. וכל טה
 שאסור בירך הבהטה אסור בחיה בכל הירך ובשוק של טטה שקורין בלשון לעז
 קכג) צנקינרון. וכן שוטן ש[ע]לניה הגשה. ובן בכנפי העוקץ [ו]בוקא דאטטא׳
 צריך לנקרו טה שבין הפרשות שקורץ בלע״ז קודיל (עם) [עד]'שקורץ
 קכד) הנקא קכת) בעצם של בוקא האטטא [וכל הניקור] י כנגדה כטו
ת אותו העצם. ואם יש אדם שטפטפט ח  של בהטה. לפי ש[ה,גיד ראשו נכנס ת
 כננדו על דבר זה ראוי לנהותיו ונוטה הוא לצד טינות. לפי שלא נחלקו
 רבותינו ז[כרונם] אברכה]. בין החיה לבהמה אלא בחלבים •הקריבי• לנבי

 לין) יחזקאל ט׳. קירן) מובא בחפש מטמונים סימן י׳״ ובאו״ו ה״א סימן תע״ט ובמרדכי חולין
Q בחופש מטמונים M • ו ״ ת כ י נ ע ) ת א כ  פ״זםימןיתשל״ו. ל,יט< חולין ק״ד. קכ< חולין קל״ו. ל
 סימן י״ג הובא תשובה זו״ ושם המשיב הוא ר׳ יצחק הלוי לרש״י ז״ל. והתשובה נזכרה במרדכי
 ריש גיד הנשה״ בשם ר׳ יצחק ב״ר יהודה לרש״י, וכן הובאה התשובה באו״ז חי׳א סימן תמ״ד
 שהשיב רביגו יצחק לויה לרביגושלמה זצ״ל. והגה פה סיים ״כך שלח מורי לרבי יצחק בר יהודה וכך
 השיבי כנגדו׳ וכ״כ בהאורה חי>םימן ם״ח ״השיב ר׳ יצחק הלוי לרש״יג״ע״ ועיין בתשובת חכמי
 צרפת סימן ם״ט ובטור יו״ד ס״די• קכג) בחפש מטמוגים ,,םנקרק״ ובאו״ז״צנקורך• קכד) בחפש
 מטמונים ״הנצא״• לכד,) הנך ד׳ תיבות מובעצם עד דאטמא נראים כמיותרים, ובמרדכי שם ליתא להו.
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 המזבח, אבל הניד וכל הבא מכוחו בשל חיה אסור כשל בהמה. קבו)(מדרבנן)
 כדתנן]. קכז) ונוהג בבהמה ובחיה, קכח) והשומז ישראל הקדושים נהנו בו איסור.
 וגם איסור השומן חמור בשל • תורה כמו ששנינו בפסחים, קכע) העצמות
 והגידים ישרפו לששה עשר וכו׳ קל) ואמ[ר] (רביגו) [רביגא] לאי נצרכה
 אלא לשו:גן. ותו גרסינן״קלא) בגי הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה
 שדברי תורה [יש בהן] עשה ולא תעשה, ודברי סופרים העובר בהם חייב
 מיתה. ומה ששנינו, ישראל קדושים הם נהגו בו איסור דברי סופרים הוא.

 ולכך יש להחמיר עליו הרבה. והמקום יאיר עינינו בתורתו.
ך שלח מורי לרבי יצחק בר׳ יהודה ובך השיב כגגהו. וזהו שהוא .נוהג  קלב) כ
י ר׳ על הא וםים קלב) אם יש לפרוש מייגם עד שעמדו נ פ  במו כץ. ש א ל ו ל
 בתשובתם ימים רבים שתשובה שלהם מפורסמת וגלוייה, ואלו שבאו מחדש
 ואין [אנו] בקיאיץ בהם \תשובתם לא ראינו אם יש עלינו להחמיר לפרוש
 מיינם. והשיב ר׳ שחלילה לפרוש מץ יינם לביישם כי לא מלאם לבם לנםך
 אה לע[בודה] ז[רה] •ולא.גזדו דבותי[נו] אלא מגע גוי אבל מגע פושעי ישראל לא
 גזרו.ובלבד שלא יהא משומד לנסך את היין. ובמקומותינו אף הגויים אינם מנסכים.
 ובן אלו שכל מה שעשו עשו משום אנחת חרב ומיהרו לפרושי בכל יכולתם.
ה ששאל רבי על האנוסים מצא תשובה אחת ל י א ה ש ת ו  קלג) א
 רבי ושלחה פני ר׳, משומד שנשתמד במקום. אחד ובא במקום אהה •אם
 כשנשתמד ולא חילל שבתות שותין עמו, דאמר קלד) גר שנתגייר [ו]קיבל
 עליו כל מצות ומולין אותו ונתרפא ומטבילין אותו, וטבל ועלה הרי הוא

 (כשר) [כישראל] לכל דבריהם, ואי אשתמד ומקדש הני קידושיו קידושין.
 וצריכה גט. ומשומד זה שהלל שבתות בפרהםייא אינו (כשר) [כישראל]
 שנאמר קלה) ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. י *קלה) כל המשמר
 שבת נקרא ישראל. ותניא קנו) מקבלין קורבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו
 בתשובה חוץ מן המשומד לנסך ייי ולחלל שבת בפרהסיא, הלכך מחלל.
 שבתות בפרהסיא כגוי הוא. ואנוסים שהיללו שבתות בפרהסיא ותשובתם לא
 נתפרסמה עד מתי מותרים לשתות ייז עם אחיהם. אם בגלוי ניכר תשובתם
 מותר ואם לאו לא. והשיב (ו)שכתב בתשובה שמצא דמחלל שבתות כעובד
 ע[בודה] ז[רה]. ומייתי ראייה מיהא, קלז)מקבלין׳ קורבנות מפושעי ישראל
 יכו׳ לא נוטה דעתי אחריה אלא בעודו במשומדותו, חדא היחידיאה הוא,,ולא
 עבדיבוותיה. קלח)דאמר רב הונא אי זהו ישראל משומד זה המחלל שבתות
 בפרהסיא. והוינ[ן] בה, (למאי) [למאן] (לר׳) [כר׳] מאיר (בולה) [וכו׳]

לכל זה נמרדכי ובחפש. מטמונים שם. ובאו״ז חסר ף סגרתי במסגרת״ • וטעות הסופר וליתא. ^ ן  ל
• לכל) חולין צ״א. לכט) פסחים פ״ג. ט ״  מן ״בדתנך עד ״כמו ששנינו״. לכ1) חילץ פ
 קל) פסחים פ״נ: ל,לא) עירובי! כ״א: קלב) עיין מ״ש במבוא. *קלב) עיין שו״תריב״ש
 םימן י״א ובגידולי תרומה שער מ״ו ה״א ובטור ירד סימץ קי״ט ובב״י שם. קל{) מכאן עד ״ראיתי
 מקים שעושיץ אירוסין וכו׳״ הסר בפרדס דפוס ווארשוי מהמת הצענזאר. קלן•) יבמות מ״ז ע״א
 וע״ב• מלל) שמות ל״א׳ יז• *קלל,) מכילתא פ׳ כי תשא שם. ללוי) עירובין ם״טג

. ללה,) עידובין ם״ט. ם  מלן•) ש



 ק ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 ״קלת) ואטד רב הונאהאי תנא היא דחטירא שבת כע[בודה] ז[רה]. דתניא קלע)
 מכם ולא כולכם טדקאטר האי תנא (האי)׳ [הוא], שטוע טינה לית הלכת[ה].
 כוותי[ה]. ועוד כשיקיבלו על עצמן לשוב ליראות צורינו בפרהסיא הרי

 הן בכשרותן,
 קמ) ר א י ת י מקום שעושין אירוסין [ונשואין ביהד, מהו לברך ברכת
 אירוסין ונשיאון] על בום א׳. ואוטר רבי הרוצה לעשות כן אומר[ין] לו שתה
 קמא) מה שנשאר [בכום]׳ וטזונ בום שני לברך י [עליו] ברכת נישואין׳ קמב<
 לפי שאין אומר[ים] שתי קדושות על בום אחד (ואין) [דאין] עושין מצות
 חבילות [חבילות]. ואין לומר דהני לאו [שתי] קדושת קרי להו. דכל שתי
 ברכות שתי קדושות הן. דהא גבי קידוש וברכת המזון הוא דקאמרי[נן] קמנ<
 אין אומר שתי קדושות כולם [על כוס אחד] בערבי פםחים. קמד) [ד]ה(ו)א
 האמר[ינן] בפסחים קמת) ש[מה] מ[ינה] תמנו וכו׳ עד ש[מע] מ[ינה] אומר
 שתי קדושות על בום אחד, הני מילי בדלא אפשר, שאין לו אלא בום אחד

 בלבד. קמ0 כך אמר רב[י]. קמז)
ה בחתן אחד שעשה אירוסין ונשואין ביחד׳ ולאחר ש ע  קמח) מ
 שק(י)דש הביאו לו בום לברך ברכת אירוסין׳ ובירך המברך בורא פרי הגפן
 וברכת אירוםץ. ולאחר שבירך ברכת אירוסין שתה. והביאו לו כוס אחר
 לברך ברכת גישואין [ו]שבח ולא אמר בורא פרי הגפן קמנו) והחזירוהו
 [רבי]. ושאלנו לו מה טעם, שהרי בירך מתחלה בורא" פרי הגפן עם ברכת
] פ[י] שכום שני אינו אלא של נישואין יבול לפטור עצמו ל ]  אירוסין. וא[ף] ע
 (מברכה) [בברכה] אחת של בורא פרי הגפן. א[ף] ע[ל] פי ששתה בכוס
 ראשון של אירוסין הואיל ולא אמר בגתיים על הגפן ועל פרי הגפן, מידי
 יהוד, אשותה בסעודה שאפי[לו ה, א] שותה עשרה כוסות איגו מברך אלא
 בבום ראשון. .והשיבני רבי, שאני סועד דקביע סעודת[י]ה׳ אבל האי לא קבע
 דברכת אירוסין להוד וברכת נשואין לחוד. ובנישואין הוא דתקינו רבנן שבע
 ברכות ובלא בורא פרי הנפץ אינו אלא ששה. שהכל׳ יוצי האדם, אשר
 יצר, שוש תשיש, שמח תשמח, אשר ברא ששוץ. לפיכך צריך לברךבו[רא].
 פ[רי] הג[פן] בבום [של] נשואין, (ן)[ד]ברכ[ת] אירוס/לחוד [ונשואיץ לחוד],
 שמנהג זה שנהגו [לעשות] אירוסין ונישואין ביום א[חד] אינו אלא לפי שאינם
 רוצים לעשות סעודה לאירוסין. שאם עושין אירוסין קוהם גישואין, גנאי הוא

 *קלח) בגמרא שלפנינו ,׳רב אשי״. קלט) שם. ממ) הובא במח״וו(צד תקפ״ח) סימן תם״ט<
 ובהאורה ה״ב םימן י״א. ובמעשה הגאונים צד נ״נ, ועשיתי התיקונים על פיהם. ועיין עוד בספר
ה בספרים הנ״ל כתב ״שאלו לרבי במקום שעושין״ וכוי. נ ה  הישר לר״רת [סימן תרכ״ב. ו
 קמא) במעה״נ "״שתה ושפוך מה שנשאר״. ממב) במעה״ג ״שנוהגים ׳במקומנו בלהם״.
 ממנ) במה״וו,׳דקאמרינץ בערבי פסחים אין אומרים ובו׳.״ והוא גי׳ יותר מחוורת ונשמטו תיבות
: ממד,) פסחים ק״ה: קמו) במעה״ג םיים עוד ה ״ ם ק י ה ם • סמל) פ ה ט מ  ״בערבי פסחים״ ל
 • ״אבל יש לו שתי כוסות' מברך על זה ועל זה בפני עצמו״. קמן) הכוונה לרש״י ז״ל. ובמח״וו
 אחר זה נמצא עוד הוספה ורשום תיבות ת׳ (ר״ל תוספות) והיא כתובה בספר •הישר לר״ת
• קמח) מובא במח״וו סימן תם״ט (צר תקפ״ז) ובהאורה ח״ב סימן י׳ ובמעשה ב ״ כ ר  סימן ת
 הגאונים צד נ״ג. ועיין ספר הישר לר״ת סימן תר״ך. והתיקונים על פיהם• קמט) במעה״ג

 ״ולא אמר בפה״ג עם ברכת נישואין״.
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 לחתן ולקרוביו אם לא י־בו בסעוהה ובשמחה כל היום. לפיכך יש בני אדם
 שעושין אירוסין ונישואין ביחד, ונפטר[ין] בסעודה אחת. *קמנו) ולכך אמר
 לנו ר[בי] שלאח[ר] ששתה המברך בכוס ראשון של אירוסין צריך לברך
 (בפה״ג ו)על הגפן [ועל פ״י הגפן] אלא מפני טורח ותמיהת בני אדם נמנעים

 מעשות כןקכ).
י תן במסכת גיטין בפ[רק] הניזקיןקכב) אמרינן, בהן קורא נ  קנא) ב מ ת
(  תחלה ואחריו [לוי ואחריו] ישראל מפני דרכי שלום. ואמר אביי בגמרא, קכג
) ומורי קיבל [מרבו] >מ)רבינו ד כ  נקטינן אם אין כהן נתפרדה החבילה. ק
דא לוי הואיל ואין שם )קו ו  יעקב ב״ר יקר נתפרדה החבילה (שלו) [שלא] (
 כהן. ומפר[ש] טעמא מההוא דאמרי[נן] בכתובות בפ[רק] האשד. שנתאלמנה קנה)
 מההוא ראמר ר׳ לוי מוחזקני בזה שהוא כהן, אמר ליה ר[בי] [ו]מהראית
א לוי, והעלוהו לכהונה על פיו. ושמעי[נן] שאם  אמר, שראיתי שאחריו קי
 לא היה כהן לא היה קורא [אחריו] לוי. ש[מע] מ[ינה] דלוי במקום כהן
 לא יקרא, דאם כז דקורא ממאי ידעי הכהן [הוה], על שקרא אחריו לוי. קנו)
 זלהברי האומר שנתפרדה החבילה שמ[ו]פ(ו)רדת השורה כהן לוי וישראל,
 שאבד הלוי כבודו ועבר לו, הואיל ואין [שס] כהן, קכז) דמיאי איכפת לן
 אי קרי ישראל קמיה אי לאו, ולא שלא יקרא כלל, דלא גרע משאר ישראל,
 אלא כבודו שהיה קורא קודם ישראל אבד, שגם הוא כאחד מהם, .לדברי
 האומר כן לא ידעינן למימד, אס העלוהו לכהונה בשביל (מידות) [עדות] זה
 שקרא אחריו ישראל דאמ״ ישראל הוי. וליכא למימר אי ישראל הוה היה לו
 ללוי לקרות תחלה, דאם כן מה יהא נתפרדה החבילה. קנח) ולמורי נראה
 הבי נתפרדה ההבילה המערכה נתוקה, כלומר לוי אבד כבודו שלא לחלוק
 לו כבוד נגד ישראל לקרות תחלה, דהואיל ואין שם יכהן שוין הן. וקשה
 לו לומר (כדברו) בדעת רבו רבי יעקב שלא יקרא כלל, דלא גרע משאר
 ישראל, דאלו בית הכנסת כולו מלוים לא יקראו לספר תורה. ושמע ר[בי]
 בשם רבו ר׳ יצחק דמודה לדבריו קננו) ומה שהעלוהו לכהונה על פיו, כגון
 דהוו התם בהנים, וליכא למימ[ר] זה שקרא תחאה] ישראל הוה, דכי[ו]ן
ו לוי שלא קק) מציגו מכסיפין י ר ח  (ה,)[ד]כהנים איכא התם, לא הוה קורא א
 אותו ומבזין אותו ומחללין כבודו כלל שבפנינו היינו חוששים לכבוד כהן
 שלא לקרותו אחר ישראל. והלשון מוכיח דאמ־י אבייאם אין שם כהן ונתפרדה
 החבילה וכבודו לא נמצא, (האיש) [הא יש] שם ניחוש לכבוד לוי במו לכבוד

 כהן שלא לקרותו אחר ישראל. והכי עיקר ונראה.

 ׳*ממט) במעה״ג בתוספות דברים. קנ) משמע שדעת ומדי ז״ל כדעת ר״ת בתום׳ פסחים
 יז׳ ע״א סוף ד״ה בלבער וכו׳ ועיין ברא״ש פ״ק דכתובות סימן י״ב, ובק״נ שם ם״ק כ״ג ובראב״ד
 פ״ג מה׳ אישות הלכה כ״ג, ועיין בהגהות מיימוני שם. קנא) מובא בליקוטי הפרדס דף ט״ו
 ותקגתי על פי שם. ורש״ב טעה במה שכתב במבואו להאורה שזה לא גמצא בפרדם. ועיין עוד בשל״ה
קנד) דש״י שם ד״ה נתפרדה וכו׳ ומה שהביא רש״י  םי׳ ל״ה קנב) גיטין נ״ט• מע) גיטין נ״ט;
 •שם ומורי הזקן כוונתו על רבינו יעקב בר׳ יקיר שכינהו תמיד מורי הזקן. לנד,) כתובות ב״ה!
 קנן) רש״י גיטין נ״ט: ד״ה נתפרדה ובו׳ בשם מורו ר׳ יצחק הלוי ועיי״ש בתום׳. לנן) אפשר
 דצ״ל ״דלא״. לנח) רש״י כתובות ב״ה: ד״ה שקרא וכוי. לגט) רש״י כתובות שם.

 לס) בליקוטי הפרדס שס ״שלא היה מכםיפין״ וכר.



ל  קב םפר הפרום לרש״י ד

׳ קקא)שאילה מה (שכתוב בין) ם י נ ו א ג ת ה ו ב ו ש ת י ב ת א צ  מ
 [שכותביץ] בשטרות ובמתגות וגתתי לו ארבע אמות קרקע בחצרי, מי שאץ
 לו קרקע בזמן הזה [האיך] יכתוב וכמאן דאית ליה [קרקע] דמי, שאין לך
 כל א[חד] ו[אחד] [מישראל] שאין לו קרקע בארץ ישראל. שהרי גויים שהחזיקו
 בה אין •להם חזקה, דקיימא לן קקב) דקרקע אינה נגזלת. ואר>ז ישר[אל]
 בחזקתינו .עומדת לעולם. א[ף] ע[ל] פ[י] שאין אנושולטין בה. והאומר משום
דבר הוא. ושיבוש הוא בידם. המצינו [ב]ברייתא היא  ד׳ אמות קברו לא.

 .בכתובות •י קסג) ־[דהמובר] קברו ומעמדו אינו מכור והוזר לבני משפחה.
ץ במסכת סנהדרין. קקד)עולה לגדולה מוחלין לו כל נ י ר מ א א ד ה \ 
 עוונותיו, מצא רבי קקה) במדרש אחד שקורץ עת לעשות לה׳, תניא שלשה
 מכפרין׳ חכם ונשיא וחתן. חכם דכתיב, oppוכי •יגור אתך גר וסמיך ליה
 קקז) מפני שיבה תקום, דהיינו ק?ח) םבר באורייתא, תלמוד נסמך, ומשום הכי סמכי
 •הדדי, המה גר מוחלין לו על כל עוונותיו, אף חכם כיון שנסמך מוחלין לו
 על כל עוונותיו. נשיא דכתיב קקנו)בן שגה שאול במולכו, וכי בן שגה
 הוא, אלא כיון שמלך נעשה כבן שנה נקי ומלובן. חתן דכתיב, קכנ) ויקח
 את מחלת בת ישמעאל, וכי מחלת שמה, והלא בשמת שמה, כיון שזכה

 לחתונה מוחלין לו על כל עוונותיו.
ם פרה אדומה מה טעם קורם לפרשת החודש. קכנא) בך ת ל א  *קכנ) ו ש ש
 מפורש במסכת מגילה ירושלמית, קכנב) ר׳ לוי בשם ר׳ *קננ3)אהא ברבי
 חגיגא אמר בדין הוא שתקדים החודש לפרה, שבאחד בגיםן הוקם המשכן ובשגי
 לו נשרפה הפרה. ולמה פרה קודמת שהיא טהרתן של ישראל. קכנג) כהתגיא

 *קננג) ובנבלתם לא תגעו, ברגל. שחייבין כל ישראל לטהר עצמן ברגל.
 ־ קכנד)הזר קכנה)במעילהבאזהרה. דכתיב במילואים, קננו) ואכלו אותם

בא בהאורה הלק שני סימן קנ״ה. ועשיתי התיקונים על פי שם ומובא נם בכל  מסא) מו
 בו סימן קכ״ח. QDp סוכה דף ל׳: מסג) כתובות . דף פ״ד. הסד) סנהדרין דף י״ד.
 הסד,) שם מדרש זה יחיד הוא בכל הספרים, ועיין במררש שמואל פי״ז מובא מאמר
 זה. וידוע שהמדרש הזה מתחיל במקרא עת לעשות לה׳. ויצא לנו דבר הדש שהמדרש
 שמואל הי׳ נקרא בפי רבותינו הראשונים בשם מדרש עת לעשות לה׳. ונובע המאמר הזה
א בעי מקבל עלוי כד שמע ההן ל  מירושלמי ביכורים פ״נ ה״ה ״רב זעירא הוא בעיין ממניתיה ו
ת ר ד ה ה מכפרת קביל עליה ממניתיה, חכם מפני שיבה תקום ו ל ח ם חתן נשיא נ כ  תנייא ה
 פני זקן מה כתיב בתריה וכי ינור אתכם נר בארצכם לא תונו אותו״.. מה הנר מלהלין לו עיל
 כל עונותיו אף הכם שנתמנה וכו׳ התן וילך עשו ובו׳ נשיא ובו׳ בתינוק בן שנה״. ובמדרש
 שמואל בתינוק בן שנה שלא טעם טעם חטא״. ועיין פירשי׳י בראשית ב״ה, ט. שמביא זה
• ר,סן) ויקרא י״ט, ל״ה* קסח קידושין  בשם אגדת מדרש ספר שמואל. e!Dp ויקרא י״ט׳ ל״ג
 ל״ב* מסט) שמואל א׳ ינ. קע) בראשית ב״ח, ט. ועיין פירש״י שם. ועיין בבלי סנהדרין ס״ה:
 *קע) מובא בהפש מטמונים סימן ב״ח וסיים ״יצחק ב״ר יהודה״• מעא) מנילה כט. ל.
נים ״ר׳ המא״.  העב) מנילה פ״נ, ה״ד, מובא ברש״י בבבלי שם• *לעב) בחפש מטמו
 לעג) זה ליתא בירושלמי שם׳ *קע0 • ד״ה ט״ז: והקיא היא ויקרא י״א, ה. ועיין יבמות
 כ״ט ע״ב ברש״י שם דמשמע דם״ל דדרשא נמורא היא. וכן היא דעת הרמב״ם סוף הלבות
 טומאת אוכליץ. אבל הרמב״ן בנימוקיו כתב דהוה רק מדרבנן יעיי״ש. ל!עד) מובא בחפש

• מעד,) בחפש מטמונים ״הזיד״. קען0 שמות כ״ט, ל״נ. ׳  מטמונים סימן כ
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 אשר כופר בהם וזר לא יאכל כי קודש הם. קעז) לימוד על קדשים שתא
 קודש שהוא באזהרה. ויגיד עליו ריעו, ושרפת את הנותר באש, לימד על
 כיל (הנותר) שהוא [קודש] טעון שריפה, [הכי נמיוזר] לא יאכל כי קודש דם׳

 [כל שהוא קדש] הרי זה בלא יאכל לומר קעח) הזר במעילה באזהרה.
ד דכתובו[ת] בפר[ק] קמא. קפ)(באגרתא) [בגדתאה], עיר םו י ( ו  קענ
 שבבל [ושמה בגדת] קפא) ובפם[ק] םידורא של רב שרירא [גאון] היא נזכרת.
 קפב) בבית התנים, כשנכנםןה] לחופה לנישואין. אף בבית האירוסין, (כשמקדשין)
 ןבשמקדשה] מברכין(על) [בל] ברכת התנים כדמפרש. [אמר] אביי [ו]ביהודה
 שנו, [יהא דר׳ יהודה, ביהודה שנו,] שמתייחד עמה באייוםין כדי שיהא לבו
 :ס בה, כדלקמן, קפ01 לפי[כך] מברכין ברכת התנים מתחלה, כדתניא במסכת
 נלד, קפד) כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה. ואסר לנו את הארוסות,
 מדרבנן, שגזרו על הייהוד דפ,ייד״ ואה ארוסה לא התירו עד שתיכנס לחופה
 ובברכה כדפרשינן כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדר, ואדרבנן נמי
 מברכין וציונו ואסר לנו כדאשכהן נמי בנר של חנוכה. קפה) והתיר לנו, את
 נשותינו הנשואות [לנו] על ידי הופה וקידושין. אבירכ[ת] פירות, בורא פי־י
 הע>ן. ברכת מצות, על השחיטה ועל המילה, דכיון הבולה[הדא] הודאה היא
 ואין הפסק בקשה בנתיים לא בעי התימה בדאמרינן בערי[י] פסחים׳
 קפו)ברכת המצות טעמא מאי משום דהוהאה היא, והאינמי כולה הודאה
 היא. קפז) מידי דהוי אקידוש, ביון דבלשון קדושה היא כקידוש היום התמינן
 בה׳ כי התם דבההוא חתמינן משום היש [בה] הפסק כגון בי הוא יום תחלה
 למקראי קודש. מאי מברך אמר רב יהודה וכו׳, נראה בעיני, סדר• ברכות
 שנםדרו על עיסקי הזווג אינו אלא מאשר יצר ואלך׳ שאותה ברבה מתחלת

 מען) בזזפש מטמונים ליתא כל זה וכתב כאן, ״בל שהוא בקדש טעון שריפה ה״נ וזר לא
 יאכל כי קודש הם כל שהוא קודש הרי הוא בלא יאכל.״ ויש להשלים זה מזה החסרון שבשניהם.
י"* מןעט המסדר ספר הפרדס י ז  וכן תקנתי על י־י זי׳ בפנים• מעד!) בחופש מטמונים ״ה
 מעתיק פה פירש רש״י לנמרא כתובות ז: וזה שכתב ״ייסוד דכתובות בפ״ק״ כלומר דהפירש
 הזה סובב והולך על יסוד הגמרא כתובות. ועיין שם כתובותז: פירש״י מד״ה בגדתאה וברעד
 כתובות ה. פירש״י ד״ה בדיך המש ויו׳ ותראה שמובא פה אות באות דברי רש״י שם. ע״כ•
 יש להזהר מאוד שלא לערב הדברים, כי הם מאמרים מיוחדים לנמרא דשם. ותקנתי בפנים

 עפ״י הפירש״י לגמרא שם• מ£) להמו״ל דפוס ווארשוי נתקשה כוונת תיבה זו, והשב לתקן
 וכתב ״באגדתא עיר שבבל וכוי ״. ולא הרגיש כי אין זה שייך להלכות ברכת התנים, ־ק התם
 בכתובות ז׳: איתא לפני המאמר ת״ר ברכת חתנים וכו׳ המאמר ״דאמר ליה שמואל לרב הנא
 בגדתאה פרק ואייתי לי בי עשרה, וכו׳ וכתב שם רש״י בד״ה בגדתאה,עיר״ וכוי. והנה המסדר
ת דברי רש״י לגמרא דכתובות שם. ובטעות מביא גם את •פירש זד, אף  ספר הפרדס הביא א
י רב שרירא גאון נזכרה עיר ת התנים• מפא) כוונתי דבאגרת שי כ ר  שאין שייך להלכות ב
 באגדאד, והרשב״ם ב״ב קמ״ב: כתב ״ובכתבי רב שרירא היא מכרת״. ויש לתקן גם ברש״י
 כתובות שם ״ובכתב סידורו של רב שרידא"• מפב) עיין מה״וו סימן תע״א (צד תקפט.)
 וברא״ש כתובות• פ״א, ם׳מן י״ב• מפג) כתובית י״ב• קפד) עיין מם׳ כלה פרק ראשון ״כנדה
 שלא טבלה״ וכבר דקדקו המפרשים לשון שלא טבלה הלא חד איסור הוא בין בשעת ראייתה
ה ועמ״ש בנחלת יעקב שם. ל ב  בין שפסקה מנדתה אפי׳ אחר כמה שנים כ״ז שלא ט

 הפד,) שבת כ״ג. מ^ף) פסחים ק״ת. ד^ן) עיין תום׳ כתובות ז: ד״ה מאן וכ,־׳.
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 (בדבר) [לדבר ב]שניהם, אשר יער את האדם מדבר בזכר׳ והתקין לו ממנו
 בנין עדי עד, היא הנקיבה. שוש תשוש׳ לפי שאנו עריכץ להעלות זכרון
 לירושלים על ראש שמהתי[נו] ש[נאמר] קפח]תדב[ק] לשוני להבי [ונו׳].
 שמח תשמח, ברכה. לתתן וכלה שיצליחו כשמתה ובטוב לבב׳ ואשר ברא
 לשם כל ישראל׳ קפע)ולפי שהסדר מתתיל מאשר [יצר] לפיכך פתח בה
 בברוך וחותם בה בברוך כדרך כל ראשי םדר[י] ברכות׳ [ו]שוש תשיש ושמח
 תשמח מפני שהן ברבה הסמוכה לחבירתה לא פתה בה בברוך׳ שבן תקנו
 לכל ברכות הסמוכות אתר הראשונה על הסדר׳ ואשר ברא מפני [שנאמרה]
 יחידות ברוב ימי המשתה, כשאין שם .פנים חדשות, לפיכך אינה מן הסמוכות
 והוצרך לפתוח בה .בבתך ולחתום בה בברוך, (אלא) [אבל] שהכל ב-א לכבודו
- לתסדי נ  אינה מן הסדר אלא לאסיפת העם הנאספים [שם] לגמול חסר׳ ז
 המקום שנהג עם אדם הראשון שנעשה(בו) [לו] שושבין ונתעסק בו, ואסיפה
 זו ככור המקום הוא, וברכה זו לכך נותקנה, [ומשעת אסיפה• היא ראייה
 לברך,] אלא כיון שיש [ברכה עלה]כום (ברכה הםהירום על הכום לברכה
 ולסדרם) [הזקיקוה לסדרם עליו], מ־די ההוד. אכרבת בשמים וברכה על האור
 במוצאי שבת׳ דאמר[ינן] קצ) •[רבי] מפזרן.וחוזר וסודרן על הכום ורבי הייא
 מכנסן הואיל ויש שם כוס, ולפי שאינה (מראש) [משאר] סדר הברכות וכולה
 היא הודאה אחת לא חתמו [בה] בברוך׳ מידי דהוי אברכת פירות ומצות,
 (וכל . בך) [וכן] ברכת יוצר האדם שתיקנוה[ו] ליצירה [ראשונה] של אדם
 הראשון כדלקמן, אי למאן דאמר שתי יצירות הוי, • אי למאן דאמר שתי יצירות
 עלו במחשבה ובתר מחשבה אזלינץ, מכל מקום אינה מסדר ברכ[ת] הזיוג,
 ההא ביציר[ה] ראשונה אכתי נקיבה לא היה, ואם תאמר למה היא באה,
 מתוך שאנו מברכין על יצייית השנייה תיקנו אה על הראשונה שהוא עיקר
 [ו]תחלתו. והתקין לו ממנו, מגופו ומצלעותיו. בניין עדי עד, בניין שהוא נוהג
 לדורות (והוה) [וחוח] קרי [לה] בניין׳ על שם,קצא) ויבן ה׳ אלהיס את הצלע.
 עקרה, ירושליכ!. ריעים•(ואהובים) [האהובים], החתן והכלה שהם ב׳ ריעים
 (ואהובים) [האוהבים] זה (על) [את] זה. כשמחך יצירך, במו ששמחת [את]
 אדם הראשון. בגן עדן מקדם׳ הכת[יב] קצב) ויטע ה׳ אלהיט גן בעדן מקדם
 וישם שם את האדם [וגו׳]. משמח חתן וכלה׳ ובאחתנה משמח (ה)חתן ע.ס
כה [ה]ראשונה לא בשמחת חתונה אנו אומר[ים],  הכלה. לפי ששמחת בי
 שהרי תפילה היא שמביבין שיהו שמחים בהצלחה כל ימיהם/ לפיכך אין
 לחתום בה משמח (ה)חתי עם הכלה, דמשמע איש (באשה) [באשתו] אלא
 [ברוך הי] המשמח את שניהם ׳לעולם בסיפוק מזונות וכל טוב, ובאחרונה
 שבח הוא שמשבת להק[תש] ב[רוך] ה[וא] שברא תתנות [דיבוק] איש
 באשה על ידי שמחה וחתה, לפיכך יש לחתום משמח חתן עם (אשתו)
 [הכלה], שהיא לשון שמחה איש באשת; (בתך) [ב־יך חמש,] שהכל, ואשר

 יצ־, [ו]שוש תשיש׳ שמת תשמח, אשר ברא.

י מפ^) עיין תום׳ שם ד״ה שהכל ובו׳ ובוץ. ועיין תוס׳ ברבות י״ד ע״א ם קל״ז י ל ה  לפד1< ת
 ד״ה ימים ובו׳ ותום׳ פסחים ק״ד ע״ב ד״ה חוץ וכוי. קצ< ירושלמי ברכות פ״א ה״ה. (וברש״י
 שבנמרא ד״ה שטח ובו׳ נרשם בטעות פסחים פ״י) ועיין• תשובות הרשב״א סימן שי״ז שי״ח.

 מצא) בראשית ב׳• הצב) בראשית שם.
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ת עשר תעשר בפסח ובעצרת אץ׳ קורץ אלא מתחילי! ש ר  קצ!0 פ
 בכל הבכור. אלא אם כן אירע קריאתה בשבת מפני ז׳ היום, "ויהא הפרשה
 קצ־יה. לפיכך מתחילין בעשר [ת]עשר. אבל בםוכות ביום ח׳ מתחילין בעשר
 תעשר בין בחול בין בשבת, מפני שיש בה מצות וחוקות נתינת מעשרות
 וח[י]לוק מתנות לעניים שמפורש־ם בה ובסוכות עת הבציר והאסיף הוא
 וכדי להשמיע ולהזכיר חוקי הפרשה כדי שיחלקו העניים ויתמכו האביונים
 נהנו לאומרה, ויש שחולקין בדבר ואומי שאין צריך להתחיל אלא בכל
) ביום טוב של חג קצה) ל צ  הבכור, [אך] אין ממש בדבר הקאבד במגלה ק
 (מפטירין) [קורץ] במצוות וחוקוס ובכור. [ו]תרתי משמע בכור [בל הבכור],
 עשר תעשר מצות וחקים• ומצינו ראי[י]ה לדבר שר׳ אליעזר בר׳ קליר יסד
ה (של) [על] פרשת עשר תעשר בסוכות קצו), מה שלא יסד בשאר ב ת  ק
 הי־גלים (וכדברי) [ולדברי] האומ־• מתחילין בכל הבכור. שאלנו לרב[י] מפני
 מה ניףאת ביום ח׳ הלא לא נזבר בה יום ח׳ כלל. ואמר לן, מפני שכתב
ת (שמחה) שמחת ליל יום טוב בו  בה קצז) והיית אך שמח, דאמי. קצח) לי

 [האחרון של חג.]
ב ז״ל. דין המלשין, ק ע ו י י נ ב ל ר ש ז ו ו א ו ה א יי ג ג י ב ר י ד ג י  ד
 שמסר ממוי של חבירו. קצע) אם יש לו עדים שמסרו, ואין לו עדים מה
 שהפסיד, ישבע הנמסר וגובה מחצה מה שהפסיד קצכו)מהגרמה המסור, מז
 המסור. שבן עשו הקדמונים דין תיקו. ר)בהין ממון המוטל בספק חולקין.
 ונתברר כי הנמסר והנענש גשבעין וגובין מחצה מן המסור. אבל אם. יש לו
 עדים שמסרו ונם יש לו עדים מה שנענש במסירתו, חייב לשלם •המוסל
 לנמסר והמעניש לנענש כל ההפסד שבאלו משלם. והבל בעירות ברורה
 שנתברר להם שזה הלשינםאו מסרם וממלשינותו נענש. והיא דינא דגרמא.
. *ר) יהודי ן ו ו נ אי נ א ר ב נ ט ל ר ת ש ל י א ת ש ו ב ו ש ת ד מ צ י נו ב ו ע  ו
 (שמעיים) [שמניים] לנוי ומאניס את חבירו ומפסידו ועונשו ממון״.וליכא
 עדים באותו (העונש) [האונס], האיך הדין והמשפט, [והשיב שבך ההין]
 שהנמערים והמגיים רא)אינו לאשתבועי ואפקועי, דהיבא דאמר דכל
 הגשבעין שבתורה גשבעין ולא משלמץ, היכא הקאים להו עלה דמילתא,

 אבל הבא ביון דאמר[יגן]רב) סתם גוי אגס הוא, וממון ישראל כיון שגפל׳
.  ביר אומות העולם אין להם חנינה, לפיכך נשבע הנגרם. וזהו דינא תרמי

 אבל אם יש לו עדות בתרה, כמו שכתב לעיל, נוטל ומשלם.

 קצ^) מובא בליקוטי הפרדס בפרשת עש־ תעשר. ובשנלי הלקט השלם סימן שע״ב ובתניא.
) הצר־) מגילה ל״א. ועיין ״ ד כ ו ין ס י ס ענ  רבתי סימן פ״ח. ובמח״וו סימן שפ״ד (ועיין לקמן פרי
 פירש״י שם• קצל,) תקגתי עפ״י הגמרא שלפנינו. ועיין עוד דקדוקי סופרים שם הערה ז׳.
 מצןי) היא הפייט איום אמצה עשירייה. ועיין מח״וו שם• .הצן) דברים ט״ו• הצח) סובה
: לןצח< עיין ב״ק ם״ב. ובתום׳ שם ד״ה עשו וכו׳ ובמגדל עוז הל׳ הובל ומזיק פ״ח ה״ה ח ״  מ

 דר״ח ורש״י ור״י אלפס ורמב״ם חולקים על רב האיי נאין. הצ£) אולי צ״ל ״מהגרמת
 המסור״. וכוונתו, שגובה מן המסור המחצה שהפסיד מחמת גרמת המסור. ף) צ״ל ״כדין ממון

 וט׳״. *ל) מובא בתשובת מה־ר״ם ב״ב ד״פ םימןתשל״גיותקנתי עפי״ש. לא) בתשובת מהר״ם•
 ב״ב ״שאינו יכול .לשבע מפקיגין״ ועיין רמב״ם הל׳ חובל ומזיק פ״ח ה״ט, ודינו נובע מדברי

 רב נטרונאי באון. ־לב* ב״ב •מיה.



 קי ספר הפרדס לרש״י ז״ל
) אם היה בן גרים, לא מ א י נ . ת ו ר י ב ת ה ף א ד ג מ ק ו ר ה מ ן ל  די
 יאמר לו זכור מעשי(ך הראשונים,) [אבותיך] שנאמר רל) וגר לא .תוגה. ובן
 ישראל המקלל את חבירו או עבד משוחרר או גר, ואמר לו בן הזונה חייב

 מלקות. רה)
) ג׳ פגיעתן רעה והן פטוריז מן הקנס ן,*רו ב ג חשו ש ר ר י ה פ ז  רו) ו
 וחייבין מלקות. אשה ועבה וקטן. ולמה, מפני שעבד ואשה פגיעתן רעה
 ופטוריז מלשלם. דעבדא דמאן וניכםי דמאן, שכל שקונה העבד לרבו הם,
 ומאין יש לו ליתן קנס. ובן האשה כתובתה לבעלה, לפיכך פטורין מן הקנס,
 אבל למלקות חייבין, דאם אינו כן, הרי העבדים הובליז בבני מיוחסין, וגם
 הנשים באנשים ופטוריז. ואם תאמר תזבין כתובתה בטובת הנאה, לא תוכל

 משום דשמואל אמר רז) המוכר שטר .חוב וכוי.
) וכן מנהג בשתי ישיבות, שכל החובל ז ר * , ל ב ה נ ם ל י נ ו א ג ן ה  די
 בחבירו או בעינו או בשיגו או באחד מכל איבריו א[ה] ע[ל] פ[י] שאין
 פוסקין עליו דין לשלם עינו ודאי או שינו ודאי, אבל מנדין אותו עד שיפייס
 לבעל דינו בין מעט בין הרבה. הכי אמ[ר] מר רב האיי גאון, היכ[א] דפיים.
 חובל לנחבל [ו]לא רצה נחבל מנדין לחובל עד שיפיי[ם] לנחבל, עד גבול
 שגבלו חכמי[ם] בנזק ובבוש[ת] אבל אם לא רצה נחבל איז מנדין אותו,
 דכי תיקנו חכמים ליתן הובל לנחבל, עד גבול חכמים, אבל יותר לא. והכי
 אמר מר רב בהן צדק גאון ז״ל, לח) אם טוען [אותו נחבל] ואמר כיון שאין
 דנין דיני קנסות חוצה לארי* שלחו עמי בעל דיני לארץ ישראל ששם הנין
 דיני.קנסות, משלחץ.אותו עמו, ואם מסרב מנדין ועושין בו דין [שכך אמרו
 חכמים] *רע) והשתא דאמרי[נן] >פלג0[פלגא] ניזקא קנסא, הני כלבא דאכיל
 אימרי(ושערי) [ושנרי] האבלה תרנגוליה דבריה משונה היא ולא מגבינן בבבל
 ואם תפס [לא] מפקינן מיניה. ואי אמר (אומנינהו) [אזמינוהו] לדינא בהדי לאתז

 ישראל (מהמינהו), [מזמינן ליה], ואי לא אזיל משמתינן ליה, לםלוקיה היזיקיה.
 מדרבי נתן, דאמר רבי נתן לא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו וסולם רעוע׳.

 שנאמר לי) לא תשים דמים. בביתך.
ם שחבל בחבית ואמדוהו עשרה ריא) חייב בהכאתו, ואם לאחר ד  א
 כן בכל יום ויום הולך ומדלדל ומתחבש מאותה הכאה אפי[לו] עד שימות
 אין נותניץ לו אלא העשרה דינ[ר], ואם קודם שאמדוהו חייב ליתן לו יותר.
י א ש ת א י ש. ריב) שאילו מקמי רב מתחיה נ פ ק ב ר ן מי ש י  ד
 נאון ז״ל, עדים שמעידים על אדם שרק בפגי אשת איש, אבל אין יודעין
 אם הגיע הרוק בפניה אי לא, והשיב, כיון שמעידים שנתכוין להריק בפניה
 צריך לפייסה ואינו חייב לא קנס ולא בושת, משום דאין דגים דיניייקנסות

 רנ) ב״מ נ״ח: ותקנתי עפ״י הנמרא שלפנינו. לד) שמות כב, ב. רד,) קידושין כ״ה. ועיין
 תשובת הרשב״א סימן תתנ״ד־ו, מרדכי פרק החובל רמז ק״ה, ותשובת מהזרם ב״ב ד״פ סימן
 קל״ב. רן) עיין שו״ת שערי צדק ח״ד סימן ד׳ בסופו. *חי) ב״ק פ״ז. דן) ב״ק פ״ט. *דן) מובא
״ל• רד)) מובא בחמדה גנוזה סימן ק״ך  בחמדה גנוזה בסוף סימן ק״ך. מיוחם לרב צמח גאון ז
• ףט) ב״ק טו: רי) דברים כ״ב. ריא) נראה ם  ומיוחם לרב צמח נאון ז״ל. והתיקונים עפ"י ש
 דצ״ל ״עשרה דינרים בהכתו״, וכן יוצא מפורש מסוף דבריו וזהבן." ריב) מובא בתשובת

 מהר״ם ב״ב .ד״פ סימן רצ״ג בשם תשובת הגאונים. ובאו״ז מס׳ ב״ק פ״ה סימן שע״נ.



ל ק׳  ספר הפרדס לרש״י ד

 בבבל. לין;) ואפי[לו] לא גבי ליד) דהא רב פפא אגבי ארבע •מאה זוזי בבושתיה.
 וליתה לדרב פפא. רעו) מר שלח ליה רב נחמן לדרב חסדא קגסא קא
 מגבית בבבל, לעז) אלא ודאי בר שמותיה, עד דאזיל ומפייס לבעלה ריז)(ולא)
 |ו]לעצמה וימחלו לו. ומר רב עמרם גאון אמר הכי בר שמותי הוא. אלא תשבע
 האשד, אם הגיע בה הרוק. ואם תשבע• יעשו בו דין עד שיפייס לבעלה ולה.
 ואם לא יפייס ויתפייס מנהין אותו. וכן הלכה, .ומה טעם דאין גוביןריז) דכל
 מידי דצריך אומדנא ושומא ריח) ירשיעין אלהיט בעינן וליכא. ואלהיט לא
 נהוג אלא בארץ ישראל, דקאמרריע) מאי טעמא אדם באדם דלא, אלהיט
 בעינן ואלהיט לא נהוגלכ) וליכא/וכולי שמעתתא. דכא) מה הפרש איבא בין שאר
 החובלין לאילו חמשה שכל אדם שתפס מפקינן מיניה אבל אילו החמשה

 חרש שוטה וקטן ועבד ואשה.
ם למי שנטל ספר תורה מידו או חבירו בר ישראל או י נ ו א ג ן ה י  ד
 דחפו או תלש בשערו, שאילו מקמי מתיבתא, גברא בדן דאקמוהו לקרוא
 בספר תורה ביומא טבא, וקמו עליו ראובן.ובדיה ושקלו הספר מידיה בבי
 בנישתא קראוהו רשע ופסול לעדות ושמטוהו לדיקניה, מאי דינהון. השיב
 ואמר הכי איתהזי• לנא מילתא דעבדו ראובן ובריה בההוא כהן, אית ביה
 בושת ופגם, בושת ההא תלש דיקניה בכנישתא. גפישא דישראל, ופגם דר,א
 שקלו ספר תורה מידיה, וקראוהו רשע ברבים ופסול לעדות. ובבית דין אין
 לו עליו מילין רכב) דעברוביה. ובבושת קתגירכג)הכל לפי המעשה והמתבייש.
 וקתנורכד) סטרו נותן ארבע מאות [זוז] לאחר ידו [וכר] צר[ם] באזנו
 ותלש בשערו רקק והגיע •בו הרוק, העביר (ב0 ־ [טליהו] ממנו ופרערכה)
 ואת ראשו או את ראש אשתו נותן לו ארבע מאות זוז הכל לפי כבודו.
 וא[ף] ע [ל] פ[י] שנותץ לו כל ממון שבעולם אינו נמחל לו עד שיבקש
 ממנו מהילה. וא[ף ע[ל] פ[י] שאין גובין קנסות חוצה לארץ לצאת מידי
 חובה, אבל לצאת מידי שמים לא נפקי ראובן ובריר, עד דמשלמין דמי
 בושת, ובעו נמי מחילה ומבית. דין רקריוהו רשע. ואמרו רבנן לכו) האומר
 לחבירו רשע יורד עמו לחייו. וקריוהו נמי פסול לעדות ואי מבררין מילדון

א ד מ נ ב ף ט . ריד) ב״ק פ״ח ר א ם לא גבו קנכא עכ״ז בר שלמחיה הו א ו ל י פ א  רי0 כוונתו ד
 שלפנינו ״דשלה ליה רב הםדא לרב נחמן״• רטץ) נראה דצ״ל ״אבל ודאי״. רין) מתשובות
ן< מכאן מובא  מהר״ם ב״ב נראה דצ״ל ״ולעצמה״. וכץ משמע מדברי רב עמרם לקמן. *ךי
 במעשה הגאונים עמוד ע״ב• ריח) ב״ק פ״ד. ותקרא שמות כב, ה. ובמעה״נ ״ירשיעון אלים
 כת׳ ואלים״ וכי• ריט) ב״ק פ״ד• רכ) צ״ל ,,אלהים בעינן וליכא״ כדאיהא בגמרא שם. והנך
 ג׳ תיבות נשמטו מהמאמר הנ״ל ואלהים לא נהוג אלא בארץ ישראל״ והבן..והמו״ל דפוס
• דכא) המאמר הזה נלקה בחסר, ומובא ת ו ע ט  ויארשוי הצינ כאן כוכב קטן דלא הבין ה
 בשלמות בשערי צדק ה״ד סימן ד׳״הש״ו ועבד ואשד, שהבלו באחרים פטורים מלשלם לנסרי
ס פ ת  ־בר׳ ושאני בין הני המשה דאמרינן לכ״ע אע״נ דלא מנבינן קנסי בבבל דאי קדם ניזק ו
 מהני המשה מהנפקינן ליה למאי דתםם״. יעיי״ש וצרף לכאן. והמו״ל דפוס ווארשוי הצינ
 בסוף המאמר כוכב קטן דלא ידע ביאור הדברים• רכב) אולי צ״ל ״דעבדו ביה״. רכג<. ב*?
 פ״ג: ושם איתא ״הכל לפי המבייש והמתבייש״• רכד) כ״ק צ׳. ותקנתי עפ״י הנמרא שלפנינו.

) ליתא בנמרא שלפנינו• רכך) קידושין כ״ה.  רכד)



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 *ב׳ ואי לא בני דינא אינוץ ומקרב׳ מיליהון רכז) לא פםלינון לםהדותא, רכח)
) אנפהא ע כ ר ל  רכל הפוסל וסול. ואמר שמואל ובמומו פוסל. הילכך מן כ
 דינרין הוא׳ דאי אזלי ההוא ראובן ובריר, ותבעין מן ההוא כהן מחילה ברבים
 ומתפייס מינהוץ ומוחל להם מוטב׳ ואי תבעיה דיניה אית בה מן דיניה לשמתינון
 ברבים. ואית רבנן דאמרי על ידי שחטפתו ספר תורה רל) מידי עשרים דינרים זהב,
 עשרה זהובים על כל ברכה. שבן שנינו דיצתהבת קול ואמי כוס של ברכה שווה
 ארבעים זהובים ברכת המזון אית ביה ארבע ברכות נמצא (עשרע) [עשר־ה] דינרים

 על כל ברכה וברכה. ופרו[ש] במסכת הוליןבפדק כיסוי דם. ללח)"
) דבר ששואל אדם מחבירו ואינו ללב . . ו ר י ר מחב ב ל ד א ו ש  דין ש
 חושש משום מחום•־. אמנת שאץ כאן סחורה שיהא בו הפסד ממון לשואל,
 כי לא נתהסר דבר. אבל דין המציאה מי ששולח יהו תחלה הוא זוכה בו.
ר ו. רלו,) הפקיד פיקדון אצל י ל ח ב צ ן א ו ד ק י ד פ י ק פ מ ן ה י  ד
 הכירו ונגנב ממנו ישבע לו שלא פשעתי בו ושלא שלחתי בו .יד
 בפקדונך. רלד) שכך אמרו חכמים, כל המפקיד אינו מפקיד אלא על דעת
 אשתו ובניו. ללה) וכן כל דבר שנותן אם לעמלנית או לעמל כדי לעשותו
 בשכירות ונכנס ננב וגנבו איתן הדבר, דין ה־א שיכנס בעל הדבר בבית
 העמל ויטול הדבר שלו שלם. לנו) אבל אם בלא שטר (רצא) [רצה] לעשות
 5נננב או גאבד׳ ילך לו ויגיד למי בעל הדבר. וכן הדין, רלז) שדומיה דשומר
 חנם בפיקדון שאינו. נוטל אלא שבועה שלא פשע בו ושלא שלח בו יד.
) אס מכר אדם לחבית חטים או שעורים או יין ח ל ל . ה ר י כ מ ן ה  די
 או שמן ולא משכם א[ף] ע[ל] פ[י] שמדדם׳ יכול המוכר לחזור בו. ואם

 משך א[ף] ע[ל] פ[י] שלא מדד קנה. וכן הדין.
. אדם שממשכן ביתו לחבית בל׳ דינרי[ם], על א ת נ כ ש ת מ י ן ב י  ד
 מנת שיגבה המלוה משכירו[ת] הבית שליש דינרי[ם] בבל חודש, זהו רבית
 קצוצה׳ או שהלוה ל׳ דיג[רים] בל׳ וגי, מאי איכפת ליה אם משכירות הבתים
 5תץ לו, ואם,מביתו הוציא וגתן לו שליש (הוב) [זהב] דיגר. וזהו ששניגו,
 ללע) המלוה'סלע בה׳ דינרים (ובתאים) [םאתים] חיטים [ב]שליש, זהו נשך
-דמ) וזו נקרית ריבית קצוצה ויצאה בדיינין, וכל בני אדם שעושים כן חוטאים.
. מנא) מניין לחזקה שהוא שלש שנים; מצינו ם י ת ב ת ה ק ז ח ן ל  די

 רכז) עיין תשו׳ מהר״ם ב״ב ד״פ סי׳ ש״ז ובתשב״ץ סי׳ תקע״ב ובטור חו״מ סי׳ ל״יי רכח< קידושין
 רכט) בדפוס ווארשוי הגיה ״מן כל אנפה׳ דינא וכי׳ ״. רל) בדפוס ווארשוי הגיה ״ע״י
 שהטפתו ם״ת מידי חייבין עשרים דיגרים״. רלא) חולין ם״ז. ועיין ב״ק צ״ין: ובתום׳ שם ד״ה
0 המאמר הזה נלקה בחם־־. ולא מצאתי מקורו. למלאות חסרונו. ודין מחוסרי אמנה ל  **חייבו• ר
 ד\א בב״מ מ״ט ע״א. ולכאורה שם משמע דאף האומר לחבירו מתנה אני נותן לך, במתנה
 מועטת אינו יכול לחזור בגוא״כ בשואל דבר מחבירו מ״ט לא יהי׳ ביה משום מחוסר אמנה?
 ודין מציאה היא בבימ י׳ ע״א• רל0 עיין שמות כב׳ ו• רלך) חםר כאן הדין דהנותן פקדון
 לאשתו ובניו פטור, דכל המפקיד על ידעת וכו׳ עיין ב״מ מ״ב ע״ב. רלד!< ב״מ פי: רלןי) שבועות
 ®*n׳ רלןי) המו״ל הפרדס בדפוס ווארשוי סגר תיבה ״שדומיה״ במםנדת שבלתי מובן לו.
 9לי נראה דכווגתו לומר רעל כל פגים ישבע דגאגם דומיה דשומר הגם שגשבע שלא פשע
: ותקגתי  בו. ועיין ב״ב ע׳: דצריך שבועה. ועיין חו״מ וצ״ו. רלח) ב״ב פ״ח רל£) ב״מ ם׳

 עפ״י הגמרא שם. רמ) ב״מ ם״א: ע״ב. ף^א) ב״ב׳־כ״ח .
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 בירמיה רמב) שקנה [מן] הנמאל שדהו, וכתב שטר מכירה ואמרו לו(שתתו)
 [שתתן] אותו בכלי חרם. וקיימא לן דנבייא עומד באותו המעשה בסוף
 דשנה התשיעית לצדקיה למג), נמצא שהחזיק בקניינו שלש שנים. וכן הדין,
ה יכול לחזור בו. והני מילי אם טעה בדבר ע ט ט ש פ ו ש ן ה י  ד

 משנה אבל בשקול הדעת אינו חוזר וחייב לשלם באותו היום. רמד)
ו מלפני הבינו האיי גאון׳ ראש ישיבה ורבינו ל א ש נ ת ש ו ל י א ו ש ל  א
 שרירא גאון ראש ישיבה. רמה) וששאלתם בעניין שני אחים שנשתמד אחר
 מהם והלך לו למרחוק וגשא גויה אחת ונשתקע שם ונשא רמו) (שם) אחיו
 אשד, ומת בלא בנים. ילמדנו רביגו אם יש לו לאשתו •תקנה ואם לאו. כך
 ־אינו שאין לה הקנה עד שיחלוץ לה אותה משומד. דתנן רמז) מי שיש מ
 (בן) [אה] מכל מקום זוקק את אשת אחיו לייבום ואחיו הוא לכל דבר;
 חוץ (ממה) [ממי] שיש לו [אה] מן השפחה ומן הנכרית, ודוק[א] שפחה
 •גברית שאין תופםין קידושין. רמח) שפחה כתיב, למע) האשה וילדיה תהיה
 לאדניה. רכ) נכרית׳ דאמר ר׳ יוחנן משום ר׳ שמעון בן יוחי אמ[ר] קרא
ך מאחרי, בנך הבא מישראל[ית] קרוי בנך, ואין בנך נ  דכא) כי יסיר את ב
 הבא מן הגויה קרוי בנך אלא בגה של גויה. רכב) דהא לא אמר כי תסיר
ך שמא ימשך בנך הנולר נ  את בנך, אלא בנה א[ף] ע[ל] פ[י] שהוא ב
 מן הישראלית; אחריו. אבל זה האח המשומד הורתו וליהתו בקהושתו היו־

 הרי הוא זקוק לייבום •ולא תוכל להינשא עד שיחלוץ לה.
ם מי.׳שנשא אשה והכניסה לו משלה אלף זהובים, ת ל א ש ש  לנו.) ו
 והוסיף לה תוספת, שכתב הכתובה על מאתן זוזי דרבנן, ונמצא סכום
 הכתוב[ה] עני אלפים לכד) ומתו. וכל העול(י)ם יודעים כי לא הניח אלא
 המש מאות בלבד. וכשהוציאה כתובה ויפרע אותן החמש מאות בלבד אמרי
 לה היורשים לא תיטול עד שתשבע. והיא אומ[רת] עשו שיעור כתובתי על
י שליש ואחר כך אשבע. והן אומרים, הואיל רכה) ותנן הבא ליפרע מנכס?  ל
 ־ודמים לא יפרע אלא בשבועה. כך ראינו כי דבר זה אינו מפ־רש.בגמרא
 אבל תיקנו הישיבות רבד שיש •לו תקנה לאלמנה וגם ליתומים. בירכו)
 אמר(י)[ו] להשביע[ה] אי אפשר שיכולה היא לומר תנו לי כתובתי ואני
 יכז) נשבעתי ליתן לה(ם) בלא שבועה אי אפשר שהלכה רווחת היא, הבא
 ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע 'אלא בשבועה, תיקנו שתהא נוטלת או מחצה

׳ רמ^) בגמרא שם ״שהרי נביא עומד בעשר״. ועיי״ש בתום׳ ד״ה ודלמא  רמב< יימייי ל״ב
• רמד,) עיין בבעל העיטור ה״א דף ל״ב, ד. לרב שרירא. ועיי*  וביי• רמד< סנהדרין ל״ג
 שע״צ ג, א' ב״ה. ועיין לעיל ״עניין יבמה״. ובהעוותינו שם• דמן)"תיבת •שם״ סגרתי דגראמ
. • ר^ן) יבמות ב״ב. ותקגתי עפ״י שם• ר־מח< יבמות ב״ב• למט) שמות כ״א, ד " ת ל ט  ב
 ר0 יבמות ב״נ. רנא) דברים ז׳׳ ד• דנב) כווגת המחבר מבוארים בפירש״י יבמות כ״ג. ד״ה
 בי יסיר וכי• רננ) מובא בשערי צדק דף ס״ד ע״ב סימן 'מ״זח ובסימן ג״ט, ובחמדה גנוזה
 סימן ק״ג לרב יצחק ב״י גאון ז״ל, ובשרת גאוגים קדמוגים סימן כ״ז, ובבעל העיטור ח״א דף
 מ״ג; ב. ובכגה״ג אה״ע סימן צ״ו סק״א. ועיין עוד ברמב״ם פי״ז מהלכות אשות ה״א מי שד!*
 נשוי וכו׳ ואין לאחרונה אלא מה ששיירה לפגיה וגם היא גשבעת׳ וגוטלת השאר יעיי״ש..ועיין
ת פ״ז• דנו״) צ״ל ״אמרי״• רנן) צ״ל ״אשבע/ ו ב ו ת  כתובות.צ״ג: רנד) צ״ל *ומחי* רנד!) כ
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 או שליש או רביערכח) ומתרימץ בשם שתפסה יותר מכתובתה, והשיבו/
 תסמכו על ההוא דתנן לנע) אין אלמנה נפי־ע[ת] מן היתומץ אלאבשבוע[ה]
 נמנעו היורשין מלהשביע התקין רבץ גמליאל הזקן.שתהא טרדת ליתומים כל

 מה שירצו וגובה כתובתה, שלא יעבבו אותה מלהנשא(י).
 רק) ו ש ש א ל ת ם, מי שנחשד בעבירה ויצא עליו קיל בבל המדיגה, ועד
 אחד מעיד בו והוא כופת מהו להשביעו. כך דאינו שאץ עסק בכאן לשבוע[ה]
 בלל. אבל משום החשד המצוי מלקיץ אותו י״ג שהן מכות מ~דות רקא)דהא
 אמר רב רקב)מלקין על לא טובה השמועה, וכך נהגו בישיבות. ונהגו
 להלק[ות] מרדות למגלח בחולו של מועד רקג)או לנועל מנעליו בימי אבלו
 *רקג) וכדומה להם. ואמר[ו] רבותינו רקד)האשה שהפר לה [בעלה] ולא
 .ידעה שהפר לה [בעלה] ועברה על שבועתה, ר׳ יהודה אומד אינה סופגת את
 הארבעים, אבל סופגת היא מבת מרתת, מכלל שיש לנו מלקות קטן. ומניין
 שהואי״ג. דתגן לגבי ארבעים, רקת) אין אומדין אותו אלא [ב]מכית הראויות
 להשתלש. לקו) ואין לזה המלקות הקטן מקום ידוע אלא אם ירצו בגבו או
 ברגליו• או בעגבותיו. רסז)ואםשם חשד, מלקין את העד האחד שהעיד עליו
 בדבר עבירה ממעשה הזיגוה דאמןךיני] במי)מ־א/ רקח) טוביה חטא וזיגוד
 מנגד. ואם ישביעו את הנחשד לאח׳ שמל קין אותו מכות מרדות שלא יוסיף
 לעשות עוד מה שעשה׳ הרי זה יפה. אבל על מה שעבר אסור להשביעו.

 רנד,) בפרדם דפוס ווארשוי השמיט הך ב׳ תיבות ״ומהרימין בשם״, וע״כ הציג כוכב קטן
• רנמן< ניטין ל״ה. ש ״ א א ת י א  אהד •תיבות ״מכתובתה״, כי בלתי מובן לו. ולפי מי׳ ש
 רפ) מובא קצת בכל בו (דפוס לעמבערג דף ק״ט 0 לגאון ז״ל יעיי״ש. והגה גשמט המאמר
 .הזה מכאן עד המאמר'וששאלתם קיום שטרות בדפוס ווארשוי. דף ס׳ ע״ג. ועיין מה שכתבגו
 במביא. רסא) עיין תשב״ץ שרת ה״ש סימן ג״א שכ׳ ומצאתי לרש״י ז״ל ביבמות בפ״ג (ג״ב
ן (קמ״א ע״ב) כ׳ שאין ק ת ולא יותר. אבל בפרק שלוה ה  ע״א) דמכות מדדות הם י״ג הכאו
 לה קצבה וכו׳ ועיי״ש והנה הפשתי ביבמות ג״ב ע״א בפירש״י שם ולא מצאתי כתוב כן, כי
 כי אם במג״א או״ה סימן תצ״ו םק״ב מובא המהרי״א (פ׳ כי תצא.) דכ׳ דהמה י״ג. ועיין ש׳׳ג
 במרדכי ר״ם מי שמת שב׳ בשם ר״ת דהמה י״ג. וכן הביא בשמו בבאר שבע דף קי״א ע״ב.
 ועיין תשובת הרשב״א ה״ד סימן רס״ד ובריב״ש צ׳.וברשב״ש תר״י ובמהרלג״ח באגרת הסמיכה
• רסב) קידושין פ״א. לסג) עיין רמב״ם הלכות יו״ט פ״ז ה״א. ועיין נוב״י ה״א ׳ ׳ נ ק א י  כ

״ע• ODY עיין. רמב״ם פי״נ מהלכות אבל ולא מצאתי מי שאומר צ  סימן י״נ ובה״ב שם ו
ה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה  שמבין אותו מכות מדיית. רםד) נזיר ב״נ. ״הפר ל
 והיתה שותה יין׳ ומטמאה למתים אינה סופנת את הארבעים. ר׳ יהודה אומר אם אינה סופגת
 את הארבעים. תספונ מכות מרדות״. רסד,) מכות כ״ב. ועיין שו״ת תשב״ץ ה״ש סימן נ״א.
 רסן,) עיין פי׳ המשניות להרמב״ם גזיר פ״ד, ג. ובר״ן שלהי מכות. וברש״י סנהדרין י• רסן) עיין
 רמב״ם הל׳ עכו״ם פי״א ה״י ובכל בו סימן צ״ז דבדבר שאין בו מעשה רק אומר דברים לוקה
 מ״מ. לעיין רש״ל שרת סימן ג׳. והא דבדבור לוקה מ״מ היא משגה שלימה בביצה ל״ו: כל
 שהייבין עליו משום שבות ובו׳. ועיין הגהת מרדכי עירובין סימן תתקצ״ח שב׳ שחייבין עליי
 מ״מ עכ״ל. ובמשגה חשיב שם לא מעריכין וכו׳ ומביאר שאף בדברים שהם בדיבור בעלמא
 לוקין י עליו מ״מ. ועיין הגהמיי׳ פ״ד, מהלכות עדות. ודברי המד-רש״א במהדורא בתרא לשבת

ם עיין• רסד!) פסחים קי״ג: י כ י ר  ב״ב ע״א צ
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 ועוד אין משביעין, מי שלא באו שני עדים להעירו׳ *רקח) אלא על טענת
 ממון, אבל דבר שלא יתחייב ממון׳ רקע) נידוי או מלקות׳ אם באו שני עדים
 עליו מנדין אותו או מלקין עליו. ואם לא באו שני עדים פטור. דאמר *רקע)כי
י של ממון אם טוענו ממון והוא כופר בו, ואין עדים, ב  הוא זה. פי[רש] ד
 משביעין אותו שבועת היםת ומיפטור. ואם יש לו עד משביעין אותו שבועת
 התוי־ה. שנאמר, רע) לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת. ואמרינן
 עלה, רעא) לכל עון אינו קם אבל קם הוא לשבועה, להכחיש עד אחד.
 רעב) ופי[רש] שבועת היםת, מלשון לעג) כי יסיתך אחיך, דמת־ג[מינן], ארי
 ימלכנך. משום שנתייעצו. דורו של רב נחמן, לחייב הנטען בממון או במטלטלין
 שישבע ויפטר. שכל אחד ואחד נוזל את חבית והולך. לפיכד תיקנו שבועת
 היסת׳ רעד) שהוא עצת רב נחמן ובני גילו׳ אבל המשנה פוטרת אותו׳
 דתנץ לעה) מנה לי בידך, אין לך בידי פטור. ואמר רב נחמן ומשביעין אותו
 שבועת היםת. רעו) פי׳ אומר לך (פ״ל) [פלוני] טוענך כך וכך, ואמרת לא
 היה דברים מעולם, אם יש לו אצלך כך ובך ברוך תהיה ועונה אמן. ואין
ך תהיה, שהרי הוא ת  צריך לומר אם יש לו אצלך בך ובך ולא הודה לו ב
 עמד בדין ולא הודה וקיבל על עצמו להישבע. ואמ[ר] קר[א], לעז) ולקה
 בעליו ולא ישלם׳ רעח) שלוקח ממנו שבוע[ה] כרמתרגמ[ינן] ויקבל מריה
 מיניה מומתא [ולא ישלם.] ועוד יש תקלה בדבר אם יאמר לו, אם יש לו
 אצלך .כך וכך ולא תודה ברוך תהיה, שמא יורה את עצמו הנשבע ויאמר
 בדעתו׳ אודה לו לאהר זמן, והתובע לא תבעו בדין אלא ליקה ממנו פליליה

 בין בפירעון בין בשבועה מיד.
׳ קיום שטרות בקרובים שני• אחים מהו, שיעידו ם ת ל א ש ש  רעע) ו
 כ־ חת[י]מות יד אביהן זאת, ומתקיימת עירותן׳ או ציוכין להצטרף עימהן
 אחר. בהדיא אמרי[נן] בגמ[רא] שצריך להצטרף עמהן אחר. ואפי[לו] היו
 האחין עשרה. דהא אמר, רפ) נאמן אדם לומר כתב ידו של אבא זה, כתב
 ידו של ר[בי] זה, כתב יהו של אחי זה, שהן קרובץ׳ אבלצרוכיץ עד אחר
 להצטרף עמהץ. ואפי[דו] היו הן רבים. *רפ) דבע[י]נץ, דלא נפק נכי רביעא

 דממונא אפומא דאחי. ומפורש הוא בבבא בתרא דנזיקין. רפא)
ד ממני ולא נמצא י ם מי שהופקד אצלו פיקדא ואמר א ת ל א ש ש  ו

 flDY) עיין רמב״ם הלכות טוען ונטען פ״א הט״ו, ומקורו מדברי התשובה הזאת. ועיין כ״מ
׳ ט״י•• רעא) כתובות ט  שם׳ רסט) צ״ל ״אלא נידוי וט׳ ״* *רם£) שמות בב, ח* ל JJ) דברים י
• לעב) בפירש מלת היסת עיין רש״י שבועות מ׳: ב״מ ה. וכפירש הפרדס הובא בבעה״ת "ז  פ

 שער ז׳. ועיין עוד בערוך ערך היםת ובהגמיי׳ פי״א מהלכות שבועות בשם גאון זבשו״ת פאר
ו טי• רעג) דברים יג׳ ז• רעל) עיי! מ י ף ע״ג ם  :הדור להרמב״ם סימן קמ״ה. ועיין שערי צריו ד
 בעת״ת שער ז׳ הלק א׳ דרב נחמן וסיעתו תקנוהו. וכן דעת רוב הפוסקים. עיין ש״ך חו״מ סימן
 ם״ט סק״ג. אולם רש״י בשבועות מ״ו ע״א משמע דכבר בימי התנאים היתד! שבועת היםת.
 •ןעיי״ש בתום׳. ד״ה מדרבגן וכו׳ ועיין רמב״ם פ״א מהל׳ טוען וגטען ה״ג וםי״א משבועות ה״ז.

 לעד,) שבועות מ׳: ףען) הדברים האלו צרובים ביאור. ולא זכיתי לרדת לסוף מקורם.
 רען) שמות כב׳ י• רעד!) שבועות מ״ה. רעט) מובא בשערי צדק דף פ״ח סימן ב״ג מיוחס
 ל־־ב פלטוי ובשו״ת הגאונים קדמונים סימן ר״ד וסימן ר״ה• רפ) כתובות כ״א. והוספתי עפ״י

״א• רפא) ב״ב קם״ב: ת כ ו ב ו ת ) כ  שם• *רפ
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ת וקול גניבה כלל. כך ראינו שהוא חייב לשלם אם הוא שומר שכ[י]ר י ת ח  מ
 ואין משביעין אותו שגאמ[ר] רפב)אם גגב יגגב מעמו ישלם לבעליו, אם
 הוא שומר חנם וטוען כי שמר כדרך כל השומי־ין וכראוי ישבע שלא פשע
 בה ושאינה ברשותו ושלא שלח בה יד. שלא פשע בה דקאמר קרא רפג) בי
 יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור׳ רפד) ולא נאבה ולא פשע שאינה
 ברשותו, שמא עיניו נתן בה. ושלא שלח בה יד דקיימא לן רפה) השולח
 יד (כפיקדא) [בפיקדא] או השואל שלא מהעת בעלים הוי עליו כגזלן וחייב.
 ומנא לן שזה שומר חנם, רפו) משום שאין מנהג העולם לתת שכירות על
 שטירת כסף וכלים מפני שאין טורח בשמירתן. א[ף] ע[ל] פ[י] ששמירת
 מטבע בהטמנת קרקע וכלים שסוגר בפניהם בראוי, אבל רפז) כי יתן איש
 .אל רעהו חמור או שור או שה, הרי זה שומר שכר מפני שיש להם טורח..
 ולפיכך אם הודה שומר חנם שלא הטמנין הזהב והכסף בקרקע הרי זה

 חייב לשלם ואם הודה שלא געל בפגי הכלים גם הוא חייב לשלם.
ם ספיגה שטכע[ה] בים או שיירה (או) ששללוה• ת ל א ש ש  רפח) ו
 לסטים והיו בתוכן ישראל ועמדו גוים והצילו ומברו מה שהצילו לישראיל
 אחמיו). יש מן הדין שיתזירו אותו הלוקחין לבעלים וגוטלים מהם מה שהוציאו
 אם לאו. כך ראינו ההא מילתא תלייא בייאוש בעלים אם נתייאשו הבעלים
 משלהם בשעת שלו ובשעת שביית הספינ[ה] היי הישראל הקונים סחורתם
 מהיפקרא לוקחין ואינן חייבין להחזיר להן כלום בדמים וב[ל] ש[בן] בלא.
 דמים. ומשגה שלימה היא, רפע) המציל מיד הגוים מיד הלסטים מן
 הנהר אם נתיאשו הבעלים הרי אילו שלו. וכשעשו לצ)תקנת השוק, במי

 שנגנבו כליו מביתו עשו אותה. מאי תקנ[ת] השוק, שישבע אותה הקונה•
 מן הגנב כמה נתן לו ולוקח מן הבעלים ומחזיר להן כליהם. והני מילי
 דידעיגן דגגגבויכליו ידיעה גמורה כגון שראו עדים גנבים יוצאים מביתו
 וספריו וכליו בידיהם, ולעניין זה שנינו לצא) המכיר כליו וספריו ביד אחרימ
 אם יצא לו שם גניבה בעיר יטבע (מה) [מי] שנמצאו בידו כמה [נתן] ויטול.
 וזה (תנקת) [תקנת] השוק. ובמקום שיתכן לומר, שמא הוא עצמו הוציא על
 עצמו שם' גניבה בעיר ועשה מחתרת בביתו ועשה מרמה כדי ליטול ספרים
 שמכרן לשום אדם,׳ ואותו אדם מכרן לזה שגמצאו אדם כל מה שיתכן לחשוה
 בזה הדבר.חושדין שלא להוציא דברים מידי אדם שהן בידו על ספק אלא

 בדאייה ברורה שלא יתכן לעשות בה מרמה, וכן ההין.
ם מי שגשבע שלא לעשות דבר שהוא מושבע עליו מהר ת ל א ש ש  ו
 סיגי ואומר שוגג הייתי. כך ראינו, כי כל הנשבע שלא לעשות מצוה או
 שיעבור עבירה, זו היא שבועת שוא שחייבין על זדונה מכת מרדות ועלי
 שגגתה פטור. וזה שאמר שוגג הייתי דינו מסור לשמים אם רוצה להוציא את.
 עצמו מידי מכות. לצב) ואם יש עליו עדים שבמזיד גשבע כגון שבאו עדים.

0 שמות כב׳ ו* רפד) בפרדם דפוס ווארשוי נסגרו ד תיבות ״ולא•־ פ  רפ ב) שמות כבי יא• ר
 נאבד ולא פשעי׳ במסגרת. ואולי צ״ל ״לשמור ולא לאבד״. וכוי והיא דרשהב״ק צ״ג.-
ת  רפד,) ב״מ מד. רפן0 עיין רמב״ן עה״ת שמות כב, ו. ועיין עוד רשב״ם. שם. דפן< שמו
 בב, ט• רפד() עיין שערי צדק דף ל״ב סימן כ׳ ובתשובת מהר״ם ב״ב ד״פ סימן תש״ע.
י ם  רפט) ב״ק קי״ד. ועיין שם נירםת המתניתן. רצ) ב״ק קט״י• רצא) ב״ק קי״ח רצב< א
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ל דבר שוא מושבע עליו מהר  ואמר[ו] כמה פעמים הורה שאסר לישבע ;
 סיני הרי זה חייב מלקות. אלא *רצב) מי שנשבע שיעשה מצוד, וא[ף] ע[ל]
 פ[י] שהוא מושבע לעשותה מהר סיני הרי זה פטור שנאמר לצג) נשבעת*
 ואקיימה. אבל בנדרי[ם] צד חמור, דתניא רצד) חומר בנדרים מבשבועות וכו׳
 בנון האומר אם לא אעשה סוכה אני נותץ זה(0ב לצ^קה א[ף] ע[ל] פי(שאוה)

 [שהוא] עושה סוכה חייב לתת זה,(0ב לצדקה.
ם מי שנשבע שלא לשתות יין עד י״ב חדש מה יעשה ת ל א ש ש  רצה) ו
 לענייז *־.בהלה וקידוש היום שהרי מושבע הוא עליו מהר סיני, כך ראינו
 שאינו מושבע עליו מהר סיני־ על קיהוש היום ביין ממש, מפני שמקדש על
 הפת ויכול להבדיל בתפילה ודיו. שהרי אמרו רבותינו רצו) המבדיל בתפיל(ו)ה
 [ו]על הכום ינוחו ברכות על ראשו, מכלל הםגי ליה בחרא. וב[ו]דאי מצוד!
 מן המובחר לקדש ולהבדיל ביין אבל עד שנאמר כל הנשבע על זה הרי זו

 שבועת שוא אין יכולין, וחייב הוא לעמוד בשביעתו.
, מי שנשבע שלא לדבר עים חבירו מהו לכתוב לו דברים ם ת ל א ש ש  ו
 בכתב. כך ראינו.שמותר לכתוב כל• הדברים שבלבו ואין. בזה חשש. אבל
 אסור ליתן שלום בחבורה שהיא בתוכה, אלא אם כן אומר שלום עליכם

 רבותי חוץ מפלוני, רצח) שכך עולם.
ם שמעון שהוציא על ראובן כתב ידו וחקוק בסיפיט ת ל א ש ש  רצע) ו
 של ראובן, אני ראובן יש לשמעון אצלי כך וכך, מה עליו אם יכפור 'בו
 ובכתב ידו! שאומר לא כתבתים מעולם, או אם יאמר ודאי כתב ידי הוא
 אבל שוחק הייתי ומתעסק בעלמא, *רצע) אם יאמר לו אמת היה ופרעתיך.
 כך ראינו, אם כופר בכתבו ויוכלו בית דין להחזיק כתב ידו משטר אחר או
 מן כתב דעלמא שמא כתבו.לפני אחרי(ו)[ם], הרי זה חייב לשלם. ואם
 יאמר כתב ידי הוא ופרעתיו הרי זה נשבע על זה ונפטר. א[ף] ע[ל] פ[י]
 שזה אומר לו שטרך בידי מאי בעי ושבועה דרבנן. ואם יש בשטר נאמטת
 יכיל למימר ליה, כתבך בידי מאי בעי. [ו]אם אמר לו׳ בדרך מתעסק הייתי
 ובדרך שחיקות היה׳ לאו כל כמיניה.שאין דרך בני אדם לשחוק בכך./ומי

 ששחק בכך איהו אפכיה נפשיה.וכך מעשים בישיבות בכל יום.
ל ת ם הנותן מתנה להבירו ואגב קרקע, ויש לו קרקעות  p) ו שש א

ד עיין בקד לה יעקב אות קע״א מה שהאריך בזה  מכין מ״מ על השוע או דוקא על המי
 *רצב) נדרים חי. רצג) תהלים קי״ט ק״י• רצד0 נדרים ט״ו. ועיין בפירש הרא״ש לנדרים
 ח׳. ובתפארת ישראל למשניות שם• רצה) עיין לעיל בהלכות הבדלה. רצף ברכות ל״נ•
 רצן) עיין ברמב״ם הל׳ נדרים פ״ו הי״ה ״מי שנשבע וכו׳ ולדבר עם אהד והוא שומע תעני!
 שירצה להשמיעו וכזה הורו הגאונים״. ועיין במגדול עוז שם. ומובא ׳בתשומת הגאונים ליק סימן
 הי. ומיוחם לרב דוםא. ״מי שגשבע שלא לדבר עם הבירו מותר לשגר לו פתקא או כתב
. דבר זה מחוור הוא ומעשים בכל יום געשה ולא שמעגו שמיחד, א  דברים או שליה או ל
 אדם בדבר הזה מעולם״. ועיין ב״י טור יו״ד סימן רכ״א. ובתשובות גאוגי מזרח ומערב םימן ד׳.
 רצח) בפרדם דפוס וורשוי םגר הך ב׳ תיבות במסגרת, לאמור בלתי מובן לו. ואולי צ״ל
 כמו״ש בתשובות הגאונים ליק הנ״ל ״שכך דבר זה מעולם״. רצט) עיין בשער י״ג מס׳ התרומות
 ה״א משמו ובתשובות, גאוני מזרח ומערב סימן צ״ה, ובתשו׳ הרשבא ח״ב סימן ם״ג.
 *רצפ&) אולי צ״ל ,׳או אם יאמר לו ובי׳ ״• ש) עיין לעיל בד״ה מצאתי בתשובת הגאונים,
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 צריך לעיין אותו מקום אם ־1או או דין שיאמר ארבע אמות סתם ואינו
 צ־יך לעיין. כך ראינו בי אינו צריך לעיין. ואם לא עיין ואמר סתם יובל
 זה הנותן לו מתנה לגבות את אותו קרקע [ו]לגבות מה שניתן לו על נביו
 דאמר רבה *p) אקני ליה מטלטלי דאינון טפילה ואמר רב חםדא והוא
 הכתב ליה דלא כאסמכתא, אבל אמר לו נתתי לך חצי שדי או מכל שדותיי
 שבמקום פל[וני] ד׳ אמות אני נותן לך משמר ביניהם ונותן לו מה שפירש
 לתת לו הרי זה עיין כמו שמפורש .בתלמוד סא). כללו של דבר מה שיכול
 לגבות זכה בו ובמה שניתן לו יעל• גביו״אבל.לענייי הרשאה שהיא אדרכתא
 א[ף] ע[ל] פ[י] שלא יעיין אדם אינו חושש.. ובלבד שלא יאמר לו הנתבע
 את לאו בעל דברים דידי את, הוא תיקנו רבותי[נו] ארבעה אמות א[ה]
 ע[ל] פ[י] שאין לו קרקע מסיום שם מיכן אמרו רבותינו Op על בל ארבע
 אמות שיש לו לאדם בין לענין שבת בין לעניין מציאה ואפי[לו] במותו של
 אדם יש לו ארבע אמות שהיא קבורה. ולפוכך מי שיש לו חוב על חבירו
 שהוא במדינה אחרת יבול להרשותו לומר לו נתתי לך ארבע אמות א[ו?]

 ע[ל] פ[י] שאין לו.
ן שבא לאפרקיאה ועשה שותפות עם בנימין, זה נתן מאה ו ע מ  קו.) ש
 דינרים וזה נתן מאה דינרים, והלך שמעון _ לעבר הים באותה פי־קמטיא
 ממקום למקום וממדינה למדינה ולא מכר כלום, ונתן הפרקמטיא לאדם אה־־
 שהלך למדינ[ת] המלך ששם מוכרים הדבר, וכשחזר לאפרקיאה תפשו בנימין,
 ואמר לו תן לי ממוני. כדין וכראוי אומר לו. אבל כשאמר שמעון נתתיו
 לאדם טוב שמוליכו למדינת המלך, אם ירצה המקום ויבוא נחלוק אני ואתה,
 שלא. כדין אומר לו. התינח אם יחזור, אם לא יחזור מה תהא עליו, ולא
 יפה עשה שמעון ששיגר ממון שאינו שלו [למקום אחר בלא דעת בעלים.
 ובך הדין שיחזור שמעון לבנימין ממון שלו] ויהא אותו ששיגר למדינת המלך
 חלקו, אם ירצו מן השמים ויבא לשלום יהא הריוח והממון [כולו] לשמעון.
ת א ש ת ו. קל) וששאלתם׳ ישראל שנשתמד ש א ר ג ד ל מ ו ש ן מ  די
 מהו (לגרש) [שיגרש] את אשתו כשהוא משומד. מי אמרינן כיון דאי קדיש
 הוו קידושי[ן], גיטוינמי הוי גט, או דילמא להומרא אמרינץ לקולא לא אמרינץ.
 הכי א[י]תהזיאת לנא מילתא Dp) דהמגרש את אשתו כשהוא משומד (ו)גיטו
 מעליא הוא וכשר הוא, סוף סוף ההוא קידושי קמייתא דקדיש [בגווה]
 בההוא לישנא קא מגרש. אילו מקדש השתא כשהוא משומד מי לא הוו
 קידושיה קידושין. ועוד מאי תקנתא דבת ישראל ענייתא תיתסר לעולם.
 אשכחינן דאקילו רבנן לעניץ עיגונה בבמה אנפין דעדיפי מן הבין וכל שכן

 הבא דליכא תקנה אלא בהכיץ.
ם משומד [אי] יורש את ישראל אביו או לא. כך ת ל א ש ש  קו) ו

ב עיין רםבי׳ם שבת פי״ב ה״ה.  ובו׳. ובהערותינו שם. ״ש) בבא בתרא מ״ד: שא) שם• ש
 ועיין תוס׳ ב״ב מ״ד: וטור חו״מ סימן קב״ג• שנ) מובא בהמרה גנוזה סימן מ״ט• ע\ף)
 מובא בהמרה גנוזה סימן נ״א. ותקנתי עפ״י שם• שד,) בה״ג ״דמגוש את אשתו ההוא
 קידושי קמייתי דקדיש בגווה בההוא לישגא קא מגרש קידושין״. ועיין יבמות מ״ז: דמבואר
ה ז  דישראל מומר שקידש קידושיו קידושין. שף גשמט בפרדס בדפוס. ווארשוי המאמר ה
 עד המאמר ואשת איש וכו׳ זעיין מת שבתבגו במבוא. ומובא בחמדה גנוזה סימן נ״א, ובשערי
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 הראוני מן השמים, שמשומד אין יורש את אביו ישראל. מאי טעמא, דכיוץ
 דאישתמד ליה, נפק ליה מקדושת ישראל (ד)[ו]מקהושת דאבוה. דאשכחן
 דלא הוי ירושה אלא לברי ישראל שמתיחם בתל אבוד, דכת[י]ב rp) ונתתי
(Dp ד<[ך] וגו׳. [זרע כשר דמתייחם אחר ישראל, דכתיב)לך ולזיעך אהרי 
 להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך] pp־) מי שזרעו מיוחס אחריו, יצא משומד
 שאין מתיחם אחר אביו ישראל. ושוב מציגו באברהם אביגו כשאמר לו
 הק[דוש] ב[רוך] ה[וא], cp ידוע תדע כי גר יהיה זרעך [וגו׳] א[ף] ע[ל]
 פי שהיו׳ לו ישמעאל ויצהק, לא פרע חובו אלא יצחק. שנאמר שיל!) כי
 ביצחק יקרא לך זרע. וכשבא, יצחק (אפ״ע) [אה על פי] שהיה לו עשו
 ויעקב, מצינו שלא פרע חובו אלא יעקב ונכנס למצרים. וכן לירושה, אינו
 יורש אלא זרעו שהוא מתייחם אחריו ונקראת משפחת אביו על שמו, אבל
 (משומ׳) [משומד) (חמתעברת נחל(ת)[ה] מאומה לאומה, ואין עושין כן.
 ואם תאמר, הא דאמר ר׳ חייא בר אבין אמר ר׳ יוחנן rp) נוי יורש את
 אביו דבר תורה, התם הכי קאמר, גוי יורש את אביו גוי דבר תורה. שנ[אמר]
 vp.) כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר׳p׳־) והכיןפי[רש]־,מר רב צדוק
 גאון דל, vpp). ואמרו ליה במתיבתא, דילמא את אביו ישראל. אמרו לדו,
 אי הר [שעיר] דיצחק [היה] ויריתיה עשו כדאמריתון, השתא(ביליו) [דלאי]
 דיצחק הוה, הכי קאמר כי ירושה לעשו rpp) (ולא) לאורתינון לבני גויס.
 ״שנוז)" וקאמר [דילמא] שאני עשיו דישראל משומד הוי וירתון ליה -בניה
 [ילושה לאורחיה לבגי גוים] p־r) אבל גוי גמור אימא לך דלא ירתי בניד.
 אלא מדכא *rp) כי לבני לוט נתתיה ירושה לאורותיה לבניה גוים. ואמת
 קמיה, י אי הכי הוא דגוי יורש את אביו גוי מה עסקנו עמו, ומה הטיל משפטו
 של גוי עלינו, למימר גוי יורש את אביו גוי דבר תורד. ואמר להון, איצטריך
 דאי אית ליה לגוי מלוה או פיקדון לגבי ישראל, ומית ההוא גוי, כדאמריגן
 גוי יורש את אביו גוי דבר תורה מיחייב לאהדוריה לההוא מלוה או פיקה ן
 ליורשיו דההוא גוי, ואי אמרינן גוי אינו יורש את אביו, הוו כניכםי [ה]גר
 וקנינון ההוא בל ישלאל ולא מיחייב לאהדוריה ליורשיו. וכין היכא דשבק
ו  גוי נכסי ואחזיקו בהון ישראל [אי אמרת] אין גוי יורש את אביו. (0הו
 כנכסי גר וכל חמהזיק בהן זכה בהן. והשתא דקיימאלן גוי יורש את אביו
 גוי׳ יורש דיליה ירית להון׳ ואית בהון משום גזל. וקיבלוה מיניה רבנן
 במתיבתא. לפיכך המלוה את חבירו ונשתמד ואחר כך [מת] אביו של

 צדק דף מ״ח סימן ב״ה. ובתשובות הואוגים דייק סימן ב״ג ובתשובות • גאוני מזרח ומערב
 הימן י״א לרב גטרוגאי ז״ל. ובשרת מהר״ם ב״ב ד״פ סימן תתקכ״ה ועיין עוד ברא״ש בתשובה
 בלל י״ז סימן י׳ ובטור הו׳ימ סימן קפ״ג ובמרדכי ם״ק דקידושין רמז תצ״ב. ותקגתי בפגים על
 פיהם. שן) בראשית י״ז, ה. ותקגתי על פי חמדה גנוזה ומתרים ב״ב שם ומקורו בב״ר ם׳
 לך לפסוק זה• שח) בראשית שם• שט) יבמות ק׳: שי) בראשית ט״ו, י״ג. והוספתי תיבת
 ״וגו׳״ ועיין תשו׳ מהר״ם ב״ב שם• שיא) בראשית כ״א׳ י״ב• שיב< קידושין י״ה• שי:)
 דברים ב׳ ה• שיך) עיין בתשובת מרזר״ם ב״ב שמפרש בביאזר דברים וחותם בסוסו ״גרשום
 בר ידהודה״. שטף מובא כן בח״ג ובתשו׳ מהר״ם ב״ב שם• שטן) סגרתי תיבה זו עפ״י
• *שטן) קידושין י״ה. שין) עיין המדד, גגוזה שנלקה! בחסר. *שין) דברים  הספרים הנ״י1

 ב׳ י״ט.



ל  ספר הפרדס לרש״י ד

 משומד, אין נפרע ישראל ממון שלו [מן] ממון שהניח ישראל אבי [ה]משומד,
 מפני שאינו יורש משומד את ישראל אביו, ואורחיה דישראל על [ה]משומת
ש שנשתמרה ומתה, אם היתד, תחת בעלה [ומתה] י  שיח) ו א• ש ת א
 אם יכול לטול כתובת(ו)[ה] וכל מה שנתן לה יטול ממנה. (דבד) [דכן]
 כתב לה אדעתא דמשמע[א] אליה ועיקר (דידה) [דירה] בהדיה/ וכיון
 שנשתמרה שחתה לנפשה, ואסור [ב]תשמיש המטה דיליה, (ולתת) [ולית]
 לה כתובה עליה כלל. אבל ירושה דילה לא ירית לה, דירוש[ת] הבעל מן
 שיע) ולשאת [הקרוב אליו] וירש, מלמד שהבעל יורש את אשתו, [והאי](ו)

 כיון דאישתמדא נפקא לה משאת, ולא ירית לה.
ן שנשתמד והזר בו לא ישא את כפיו ולא יקרא כהן׳ מאי ה  שכ) כ
 .טעמא דבי יהבו ליה מן שמיא מעלה בזמן דקאים בקדושתיה דבתי[ב]
 שכח) וקדש(ו)[תו]׳ שכב) לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון.
 והאי כבר אחליה לקדושתיה, ומאן דפרי(ם)[ש] ידיה צריך שיהא מאושר
 בדרכיו מצויין באורהתיה וצריכנ׳ למיהתם ברכתא מן שמיא על ידיה, כדאמר
 רב שכנ) כהנים מנרכין את ישראל וד,ק[דוש] ב[רוך] ה[וא] חותם על ידן
 וזה כיון שהילל קדושתיה מה הנאה יש בנשיאות כפיו, ובאי צד מברך,
 אשר קדשנו בקדושתו של אהרן, והוא חילל קדושתיה. ולקרות (ככהן)
 [בכהן] נמי כי עבדו ליה רבנן מעלה מפגי דרכי שלום, כדתנן שכד) אלו
 דברים אמרו מפני דרכי שלום, כהן קורא ראשון ואחריו לוי, אי הוי ב קדושתי ה
ת ראשון, והשתא הואיל ואידהי אידהי. ואשכהינן כ הנים איפלגין  קמייתא הוי ק
 יקרא לישראל מיקרא מקדמתייהו [ו]שפיר דמי דהא שכה) רב קרי בכהני
 ורב •הונא קרי בכהני במקום ר[ב] אמי ור[ב] אסי. ומגלן דאמרי[נן] בכהן
 דאידהי אידהי. דתנן שכו) כהגים ששימשו בבית חוניו אל ישמשו בבית
 המקדש ב[י]רושל[י]ם, ואין צריך לומר [ל]דבר אחר׳ [שנאמר] שכז) אך לא
 יעלו כהני הבמות אל מזבח ה׳ אשר בירושלים כי אם אכלו מצות בתוך
 אחיהם. הרי הן כבעלי מומיז והולקין ואובלין אבל ילא מקריבין. וחלות שרי

 להו למיכל מידי דהוה אכהן בעל מום.
ד שחזר בו ודאי מלקות צריד ההא (עבד) [עבר] ליה מ ו ש  שכח) מ
 כמה עבירות, עשה ולא תעשה וכריתות ומיתות בית דין, טבילה לא צריך
 דל או (גוי) [גר] הוא דצריך טבילה, דעיוליה מניותיה ההיתה הורתו ולידתו
 שלא בקדושה דצריך לעייליה בקדושה של ישראל (דהאי) [והאי] בר ישראל
 הוא וה[ו]רתו ול[י]דתו בקדושה ולא צריך טבילה. [דאפילו גר דמל וטבל
 אי הדר לגיותיה לא צריך טבילה כי הדר אתי] כדאמרינן שכע) טבל ועלה

 הרי הוא כישראל לכל דבר.

 שיד,) מובא בחמדה גנוזה סימן נ״נ ובשערי צדק דף ם״נ סימן מ״א ותיקנתי עפי״ש. ועיין
 במרדכי קידושין סימן תצ״ב, ומובא בכנה״ג הו״מ פ״ג ועיין ס׳ נ״פ סימן קכ״ט ס״ק ב״ב
 מחלוקת בכוונת הגאון. ומבואר כרד״ך. שי^) במדבר כ״ז׳ י״א• שכ) מובא בחמדה נגוזה
0 חולין מ״ט. כ  סימן נ״ד ותקגתי עפ״י שם* שכא) ויקרא ב״א, ה• שכב) גיטין נ״ט • ש
 שכד) גיטין נ״ט • שכד,) מניילה כ״ב• שכל) מנחות ק״ט• שכץ) מלכים יב׳, כ״נ ט׳.
 שכח) מובא בחמדה גנוזה שם. ובשערי צדק דף כ״ד סימן הי. ובסימן י״א. ותקגתי עפ״י שם,

 שבט) יבמות מ״ז:
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ן שנכנס בבית שיש שם מת, ,בזמן הזה, או בבית הקברות ה  p6 כ
 ששאלתם מל קין אותו או לא. כיון שקדושתו קד[ו]שת עולם היא אף בזמן
 הזה שאין בית המקדש ואין עבודה עובר בלאו וחייב׳ מלקות שנאמר קלח)
 לנפש לא יטמא •בעמיו, ושנינו שלב) כהן ונזיר שהיו מהלכין בדרך ומצאו
 מת מצוה ר׳ אליעזר אומר יטמא כהן ואל יטמ[א] נזיר, וחכ[מים] א[ומרים]
 יטמא נזי[ר] ואל יטמ[א] כהן. אמ[ר] להם ר׳ אליעזר׳ יטמא כהן שמביא
 קרבן על טומאתו, אמרו לו יטמא נזיר שקדושתו קדושת שעה, ואל יטמא
 כהן שקדושתו קדושת עולם והלכה בחכמים. וכיון שאמרו חכמים אל יטמא
 בהז, אם נטמא במזיד הייב מלקות, אף כשנכנס לבית הקברות במזיד חייב
 מלקות. שבך שנו חכמים בהלכות מלקות, שלג) כהן שפרע או [שפרם או]
 שנטמא לשאר מתים הרי זה חייב. זה הכלל בל טומאת מן המת שהנזיר
 מגלח־ עליו לוקה עליה את הארבעים. נכנס לבית הקברות •או שנטמא לאהד
 מן הקרובים הרי זה חייב. נכנם לשדה שאבד בו קבר אינו חייב עד שיהלך.
 אבל נכנם למקום שספק טומאה אין הייבין מלקות (אבל) [אלא] מכות
 מדדות מדרבנן, נכנם לבית הפרס [או למדור העמים] או לחוצה לארץ
 מכין אותו מכות מרדות מדרבנן, ומכת תורה ארבעים הסר אחת. ומכות
ת אינו בן, אלא הובטין. אותו עד שיקבל או עד שתצא נשמתו. שלד). ח ר  מ
י ד כ ת ב י ת ו ן משום מימסר מודעא על נ ט חליצה, חכמים א ה  . שלה) ו
 כמותכם שואלים כי הא עניינא. מודעא לאודועי אונםא הוא• ולעניין חליצה
 בפי[רש] קאמר[ינץ] דכופין. ובמתניתמ אמיינן שלו) וכן אתה אומר בניטי
 נשים כופיז אותו עד שיאמ[ר] (רוצא) [רוצה] אני שלז) בחייבי עולות. ושלמים
 דכתב בהו *שלז) לרצונו. **שלז) וכדתשאילן אינשי גברא דקא בעי ליבומי
 וקא צוח ולא ניחא ליה (למיהלק) [למיהל*•?] היבא מקבליתון ממדיה, לא
 הפצתי לקחתה. ואמרינץ לחו, הוא בעי מאי דלית ליה מן דינאי. ולפי[בך]
 כופין אותו לרינא דקושטא עד דה דר למוטב, ולא בעי מה דלית ליה מן
 דינא. והוא דמוהה והדר ליה הרמנא דבית דין ואמר בפומיה לא הפצתי
 לקחתה בי היכא דמשכינון חייבי עולות ושלמים עד דמייתי רףבנייהון ברעותהוץ
 לקיים כרצונו ולא שקלינן מן ממוניהון הי־יוביהון ומקרבינן עד דבעי הוא
 לרצונו ומקריב וכדאמיין בית דין דאנן אכפינן ליה הא אונם • ידוע ולא
 מדני מודעא ולא מקבל מודע א לבטילי גט חליצה לעולם ולא שוי שלח)
 מיירי. והא קאמרינן׳ *שלח) החליצה מוטעת כשירה וחליצה מעושת [פסולה],
 בי אמר רוצה אני לא אמרינן דהאי מעושה הוא ובשרינן ליה לההוא גיטא

) ויקרא כ״א׳ אי• שלב) א ל  של) מובא בחמדה גנוזה סימן נ״ה ותקנתי עפ״י שם• ש
0 תוספתא מכות פ״ג ועיי״ש• שלך) עיין שו״ת שערי תשובה סימן ט״ו ל • ש ז "  נזיר מ
ו שמונים מלקות או עד שתצא נפשו״.  לרב האי גאון וז״ל ״מ״מ הובטין אותו עד שיקבל עלי
 עכ״ל. ויש לתקן כמו שכתוב לפנינו. ועיין לעיל מה שכתבנו במספר מכות מרדות• שלד,)
 המאמר הזה בולו קשה להבין ולא זכיתי עד דונה למצוא מקור הדברים האלו. ובדין גט
• שלן) עיין במקומות ׳  חליצה עיין יבמות ל״ט: שלן) יבמות ק״ו. ערכין כ״א. קידושין נ
 הנ״ל ונראה שחסר כאן וצ״ל ״כמו בחייבי עולות וכי״. *שלן) ויקרא ב״ב. **שלן) עיין
 תשובת הרשב״א סימן אלף קם״ט. וארהות היים ה״ב עמוד קפ״ו• שלד,) אולי צ״ל ״ולא

 שוו מידי״. *שלח) יבמות ק״ו.



ח םפר הפרום לרש״י ז״ל י  ק

 החליצה ולא מעייגיגן במודעא דגט חליצה כל עיקר. וגט חליצה גופיה לאו
 ממוגא הוא דמקבל יבם אגפשיה ולא מידי דטחיל. וגיטא דכתביגז ראייה
 בעלמא הוא ומודעא לא מהגי בגווה בתר־דאמרלא חפצתי לקחתה ואמרה
 היא מאן יבמי וכו׳ ושלפה ליה לסגדליה מכרעיה וריקא על ארעא באפיה
 ואמר דייגי חלוץ דגעל וחותמין שהרי על פירוש מעשה דלאו שטרא דעל

 יבם הוא במידי.
ד ו גי גו, ראובן אירם בת שמעון ולא כגםה י א ג פ ה ל ל י א  קלע) ש
 ולאחר שמנה שמ) (שנים) [ימים] (נכנסו) [הלשינו] בעלי לשון הרע בין
 ראובן לשמעון עד שנפלה קטטה ביניהם. ועמד שמעון בבית הכנסת ונשבע•
-ברבים ככה׳ שמא) כאפי בהדה אלא תיראה ובמן אנן להא ובמן נזלת עליה,
 אך הדין ראובן לא כאן לי בכמאן אברא. ועתה שמעון נתחרט, וראובן
 ;מתאנח ובוכה ומבקשין מלפני אדונינו שילמד[נ]ו אם יש (טעם) [דרך] להתרת
 שבועתו של שמעון, בפתחי נדרים והתרת נדרים אשר לימד אדונינו אותנו
 בתלמוה. יצוה אדונינו לפרש לנו טעמו בדבי זה ועצתו הטובה •כי שכר
 גדול יש לו, כי אנו צרובים ללמד טעם השבועה הזאת. ואם יש תקנה לדבר
 זה, ילמד אדוגיגו לעבדיו. שאילה זו יצאה לפגיגו לשער ישיבה של גולה לבית דיגו
 של אדוגגו שמב) אהרן הכהז ראש ישיבה גאו* יעקב, חמוד אדוגיגו יוסף׳
 וצונו וקראו אותה לפנינו,ותמהני בקריאת הסופרים את המעשה הזה והשאילה
 הזאת לפגיגו תימה גדול, מפני כי אם ראובן אירם את בת שמעון וקהשה
 בפגי עדים געשה ראובן חתן שמעון, ואפילו בעל כרחו שלא בטובתו׳ וצריכה
 ממנו גט, ואין יכול שמעון לבופו ונהי׳'שמעון במתכוין להשבע שבועה, כל
 שכן. שממשמע שאילה זאת יודע שבת שמעון בוגרת היא וכדומה שיש לה
 יותר משתים עשרה שגה ויום א׳ והלכה רווחת בישראל *שעב) כיון שבגרה
 שוב 'אין לאביה רשות בה. ואם האירוס בדברים בעלמא היה בלא קידוש
 והרי היא בוגרת ואת להשבע שבועת שוא נתכוין מפני שאין (לה) [לו]
 בה רשות. ואם קידשה הוא וקיבל קידושיה לאחר שבגרה אינה י מקודשת
 ואינה צריכה גט כל עיקר, מפגי שכששגיגו שמג) האב זכה בבתו בקידושיה
 בכםף בשטר ובביאה, ושלשה אלו קיימא לן דבנערה ובקטנה עסקינן.
 ואפי[לו] כשהאמינו רבותינו ז[כדונם] ל[ברבה] אמרו האב כי קידש את בתו
 לא האמינוהו אלא בזמן שהיא עוד קטנה אבל אם הנדילה אינו נאמן. וכמו
 ששנינו. שמד) קידשתי את בתי קטנה' קדשתיה ונירשתיה כשהיא (והרי
 היא קטנ[ה] קדשתיה ונרשתיה כשהיא) קטנה כיון שבשעת אומרו היא
 גדולה ־ אינו נאמן מפני שכיון שבגרה אין לו בה רשות לא לקהש ולא לקבל

 שלט) מובא בקיצור בשו״ת המדד, גנוזה סימן ל״ז, וכתב בראשו שאלה לפני אדונינו יהי
 לעד״. ויש לתקן הרבה עפ״י הכתוב בפרדם כי הסר רובו ככולו. ש£) כל התיקונים בפנים
ם עפי״ש. שמא) בפרדס דפוס ווארשא הצינ אהד תיבות ״בהדא״ ואהר תיבות ״אברא״  ה
 כוכב קטן שבלתי מובן לו. ובאמת היא שבועה בלשון ערבי. ויש לתקן כמו״ש בחמדה נבוזה
 שם: ״אנא כאפר בהדא התורה ובמן אל נזלהא, ובמן נזלת עליה, אן הדא ראובן לא כאן
 לי בנתן אברא״. ופירושה בלשון הקדש: ״כופר אני בזאת התורה ובמי שנתנה ובמי שנתנה
0 עיין במבוא מה שכתבנו. *שמב< מ  על ידו אם זה ראובן ישא את בתו בשום אופן״• ש

 קידושין ם״דז שמ0 כתובות מ׳׳ו: שמל) קידושין ם״ד. ותקנתי עפ״י שם.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל קיט

 גט ולא להפר נדר ואינו זוכה לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפר[ת]
 נדריה ולאכל פירותיה ונכסיה שירשה מבית אמה. ואם בשעה שנתכוין
 שמעון זה להשבע בדברים הללו הבת קטנה או נערה היותה׳ אילו נשבע
 שבועה חמורה שחייב עליה היינו מודים בדבר שימתין ראובן עד שתיבגר
 ותינשא לו בהיתר גמור כשתצא מרשות אביה אפילו שלא ברצון אביה׳
 מפני שלמדנו מהגאונים בקיאין ששימשנום שאין לנו התרת נדרים בזמן
ה להקל שאין דורנו זכו לכך. ובך (השיא) [השיב] ת  הזה ולא לפתוח בהן ו
 מר בר רב נחשון גאון ז״ל לבני מערב אבל במעשה הזה אין דבר שמעון
 זה שאמר כגון שבועה ברבים בנדרי הבאי ונדרי אבאי, מפגי שאם שמעון
 זה שאומר מצות ה׳ וחוקי התורה היא לעולם ועד אינו כופר לא בתורה
 ולא בנותנה ולא בנתינת על ידו. וכמו שלימדנו רבותי[נו] אשר שימשנום
 בפירושי שמה) אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד
 עליהם לא ה׳ שלחני. כי הפסוק הזה ידרש לכמה טעמים׳ יש לומר כי
 ברוב חבמתו של משה רבינו ז״ל נשבע על דבר שאינו בידו ואי; לו רשות
 עליו, שאין להרהר אחר מהותיו של הקן דוש] ב[רור] ה[וא], ויש רשע
 מאריך ברעתו ואין להרהר, וכמו שאמ[ר] הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] לאיוב
 תשובות שמו) הודיעני על מה תריביני׳ ״שמו) על מה אדניה הוטבעו וגו׳
 שמז) אי זה הדרך יחלק אור וגו׳ *שגנז) אי זה הדרך ישכון אור וגו׳.'ללמדו
 כי אין לבני אדם לדרוש ולהרהר אחר מידותיו של הק[דוש] ב[רוך] ־ה[וא]
 הגדולים כל שכן הקטנים ראוי לו שלא בא לעולם. לפי[כך] אמר משה,
 לא ה׳ שלחני, ואלו מת קרה כמות כל האדם לא בטלה שליחתו של משה
 וכי ה׳ שלחו, לפיכך נאמר כי אין זה שבועה. ויש לומר כי משה ברוח
 הקדש דבר בדבר הזה כי ידע כי לא ימותון קרה ועדתו כמות כל האדם
 ו א [ף] ע [ל] פ [י] כ[ן] נהג בעצמו דרך כבוד, ואמר דבר שאי אפשר לו להיות
 לעולם, והאיך תעלה על דעת ישראל כי לא ה׳ שלחו ובולם ראו משה
 ידבר והאלהים יעננו בקול הלכך איז דנין מדבר שאי אפשר לו להיות. ויש
 לומר כי הגיע משה בדבר הזה לסוף הטעמים ואמר שאם לא יתברר בדבר
 זה נבואתי יש לקרח ועדתו (למבזיני) [למביני] ולומר, **שמז) כי כל העדה
 כולם קדושים ובתוכם ה׳ ומדוע תתנשא!ו] על קהל ה׳ לפיכך׳ שמח) וראה
 כל העם את עמוד וגוי. הלכך אם תאמר כי אמר שמעון כי לכן נתכוונתי,
 לאמר דברתי להגיע עד סוף דטעמא ולשבוע נתכוונתי א[ה] ע[ל] פי שאין
 בנו כה ואין בדורינו זכאין לדקדק אחר כוונכם ונמר דעתם ולומר לחכם
 באמור לדתיר ולפתח ולהקל יש לנו ללמד ממעשה בני בנימין אשר אמרו
 בני ישראל *שמח) איש ממנו לא י תן בתו לבנימין ואמר[ו] רב ו [תינו]׳ ** שמח)
 ממנו ולא מבנינו. לפיכך יש לשמעון פתח שלא למהות על בתו אם עדיין
 נערה היא ותלך ותינשא לראובן הואיל ונתקדשה לו כמו שאמרו רבותינו
 *״*שמח) נתקדשה [שלא] לדעת אביה (בן) [בין] היא ואבוה יכולין למחות.
 ומםקינן אביה ולא היא דצריכה קידושיו להעת אביה, מפני שמצאנו לרבותינו

0 איוב ל״ה׳ י• שמן) איוב ל״ה, מ ש ז כ״ט• שמו) איוב י׳ ב׳. *  שמד,) במדבר ט׳
 :״ד׳ *שמן) איוב ל״ה, י״ט. *״שמן) במדבר ט״"׳ גי• שמד!) שמות ל״ג י׳• *שמח)

׳ **שמח) ב״ר פרשה ל״ה. ***שמח) קידושין מ״ו. ׳  שופטים ב״א׳ א
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דר גמור כמו ששנינו סמע) ה הזה,אפי[לו] בנ ש ע מ ת ה ה גדולה כמו נ ק  ת
ת *קמע) גדירו (לנדות) [לגדור] ו ה ביתו לבנ ת הי י ב ח ה מ א ג הר ה  לעגיין המו
ר הולך אצל הפועלים ואומר איש [פלוגי] מודר ממגי הגאה ואינו ה לקצו ד  ש
ן גטלןשכרן מזה. לפיכך מותר לשמעו ה והן עושין עמו ובאין ו ש ע ה א  יודע מ
ק בינה לבין מי שארסה. א לחלו ל ל בתו ש  לרמז ברמז הזה לזקנים בשבי
תה לראובן ארוסה. הלכך יקבצו הזקני[ם]  והזקנים נכנסים ביניהם ומשיאין או
את ויעמדו על עניינה יאות ויעשו בפי שפירשנו לה הז ת השאי ב ו ש  ויקראו ת
ת ד סתפק להם דבר יכתבו וישלחו לפנינו למען נצוום להשיבם כ  ־בה, ואם י
ק בעם ד צ ה ת ו מ א  ובהלכה וילכו בדרכי יושר וארח סלולה כי כן דרך ה

ו ימיז ושמאל. ת ממנ הו  .ה׳ ונחלתו וסגולתו ואין לנ
א - הינא, מ ק ן ל ׳ ראובן (דאתייא) [דאייתי] לשמעו ן ו ת י ל א ש ד  DP) ו
׳ (ואיתי) [ואייתי] ראובן ן ה עשרים דיני־ים,וכפר שמעו ת לי עלי ה אי  •ואמר לי
ן אזיל ואישתבע ליה, אזיל ואישתבע  יהד םהרא, [ו]אמר ליה דיינא לשמעו
נא ואסהיד (באידך) [כי אידך], דינא מי אייתי םהדא אחרי ו י  ליה, לתלתא.
אמ־ [לי׳] אין א אחרינא, ו ד ה ה דיינא לראובן אייתי ס  מאי. כיון דאמר לי
ת ליה, או דילמא ה אין לי עדים׳ לי  לי עדים, ואמי־ ליה הבא עדים ואמר לי
א ראייה סותר [את] הדין, י ל זמן שמב ן קנא) כ א דתנ ה ת .ליה. ותו כ  אי
ד שני דאייתי ראובן לבתר  הכין פירושא. הכי הזינ[א] ראייה, [דאי ה]דין ע
׳ נא קמי ת להי י ח ׳ ובעתא מ א ת מ א [הוא ושכיח ב ת א  דאשתבע שמעון בר מ
נא, ה דיינא. אייתי עד אח־י ה איתא במתא] ולא אתייא. ואמר לי הו . א׳ נ י  הי
ק ב מ א ק ד שני שום מידעם. ה ן ע י ת לי לא שווייא עדות דהד  ואמר ליה לי
א עדים, ואמר אין לי עדים׳ הבא ב  בבבא שני דמתני[תן], שכב) אמרו ליה ה
א עדים והביא ראייה אינן כלום. ך הבי  ראייה ואמר אין לי ראייה, ואהל כ
ה . וא[ף] ע[ל] ג[ב] דפליג ר׳ ש[מעון] ב[ן] ג[מליאל] דאמר מ  וכץ הלכה
ה יודע שיש לו ראייה ה לו עדים ומצא עדים, לא הי י ה יודע שה  יעשה לא הי
ת הילכ[תה] כר׳ ש[מעון] ב[ץ] ג[מליאל]. שנו,) דאמ[ר] רבה  והביא ראייה, לי
ה כר׳ כ ל ה אין ה נ ה .כדברי חכמים, ואמר רבה בר בר ח כ ל  בר בר ח:הי־ ה
ה כדברי חכמים כ ל טא כיון דאמר ה  ש[מעון] כ[ן] נ[מליאל]ו ואמרינן פשי
א הוא דאין ה מא, ב ה כר׳ ש[מעון] ב[ן] ג[מליאל]. מהו דתי כ ל לא אין ה  ממי
ה כוותיה, ק[א] מ[שמע] כ ל ת ה ל י כ ה כר׳ ש[מעון] ב[ן] ג[מליאל], הא ב כ ל  ה
ן [ער] שני שום מידעם׳ ואיפטר לכך לא שווייא עדות דהדי  ל[ן] דלא. הי

ן בהאי שבועה. שכד) ה שמעו  לי
. ה ל פ ע ב ר ו ט ש ל ב ו ס  ד י ז נ מ צ א א ה ד מ ה ם ק ר ו ב א ו פ
מצא אחר מהם קרוב או פסול ן שנו) (מהשנים) [מה שנים] נ  שיה) ודשאילתו
ה וכו׳ אמר ר׳ יוסי ב[מה] ד[ברים] א[מורים] וכו׳ ואמר רב ל י  עידותן בט

י שנ) מובא בחמדה גנוזה ם  שמט) נדרים מ״נ• *שמט) מכאן איתא בחמדה גנוזה ש
 סימן ל״ה והתיקונים על פי שם• שנא) סנהדרין ל״א• שנב) שם. שנו.) שם. ובגמרא
י שנד) עיין בחמדה גנוזה שם ם ו ״רבה בר רב הונה״. וכן היא בחמדה נגוזה ש נ י  שלפנ
 בהגהת המו״ל מה שכתב בלה׳ שכד,) מובא בחמדה גנוזה סימן ל״ט ותקנתי עפי״ש. ועיין
 לעיל בתשובה בדין עדות מקורביץ. ועיין שערי צדק דף פ״ד, סימן יי. ובחמדה גנוזה סימן ע״ט

 לרב גטרוגאי גאון. וכתשובת הנאונים קדמונים סימן קפ״ט• שנף) מבות וי.
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י שמואל הלכה כר׳ יוסי, ורבא אמ־־ רב נחמן הלכה כר[בי]. מ  יהודה א
 הילכת[ה] כר[בי] או כר׳ יוסי. והיכא דא־כא שטרות דחתימין עליה תרי
 סהדי וחתים [עליו] נמי קרוב, מי פסיל ליה, והא תנן סכז) (מילהו) [מילאהו]
ח [אבל]  בקרובין כשר. או הילמא האי (גמר) [בשטרא הוא׳] (דבאי זה צ
 ה־כא דמסהדןי] בתוך כדי דיבור בעל פה היכין *שכז) מתוקמא [בשאר].
 הכי[ן] חזינן (ד)"ב]שמעתא דגט פשוט, קנח) עידות (ד)[ב]שטר דקאמריגן
 (מילהו) [מילאהו] בקרובין כשר, והאי (ד)באי זה (צד0 [צד] בעידית העל
 פה, וא[?] ע[ל] ג[ב] דר׳ יוסי פליג בין דיני ממנות• לדיני נפשות׳ דאמד
 בדיגי ממינות (התקיים) [תתקיים] עדותן בשאר, י>פי[לו] הכי הלבה כר[בי].
 חרא דקא פסיק רב נחמן בוותיה,/ ורב נחמן בתרא (ההוא) [הוה]׳ שנע)
 זהלכ[תה] כבתראי׳ ועוד [משוס] דקא מסייע קרא׳ שק) על פי שנים עדים
 או־ על פי שלשה עדים [יקום דבר.] הוה ליה לקראלמיכתב על פי ג׳ עדים
 או על פי שנים עדים׳ דהבי אורחא, frpp) למה אמר [הכתוב] על פי שנים
 עדים או על פי שלשה עדים׳ חד מן טעמי, להקיש שלשה לשנים׳ מה
 שנים נמצא אהד מהם קרוב או פסול יוידותן בטילה׳ אף שלשה נמצא
 [אחד מהן] קרוב או פסול עידותן [פסולה ו]בטלה, ומניין אפי[לו] מאה
 עדים, ת[למוד] ל[ומר], עדים, ולא מיפלג בין דיני ממונות לדיני נפשות
 בר[בי]. ו[כ]ר׳ יוסי מוקי[ם] ליה בדיני נפשות אבל בדיני ממונו[ת]. אמר
 (התקיים) [תתקיים] עידותן (כשאר) [כשאי]. הלכך מן הלין טעמי הנ״ל

 הלכה כרןבי].
׳ ראובן שירד לת־ך חורבתו [של הכירו שמעון] ן ו ת י ל א ש ד  שקב) ו
 ובנה שם הגות, ובא שמעון ונטל את הבניין בשומא, ואמר לו תן לי שבי
 רףקע. אמר לו ראובן אילולי בניין שבניתי היאך הייתי' דר בה, אמ״ לו
 שמעון אילולי *שקב) קרקע שלי בניין מר מ־עיל. אמ,־־ לו (שמעון) ראובן
 חורב[ה] שלך היו משליכין בה זבל ולא היתד, לדירה בלא בניין׳ עכשיו
 אם תרצה תיטול את הבניין בשומא (כולהו) [עליהו], ואם לא אחלוץ את
 האבנים ,־אסתור את הכותל. אמ־ לו שמעון [באונתפשר] חורבה שלי בלא
 בנייל שקי.) שווה שלשים זהובים *שקו.) והוצאתה עליה בבניין עשרים זהובים׳
 ועכשיו שווה המשים זהובים, בוא ־־שק,:) ונישום את הכל לפי ממון וניתן
 חלק לחורבה [וחלקן (!)לבניין. וראיבן אמר לאו. באי זה צד ל׳לין. כך
 ראינו שלא כשורה עשה-ראובן שירד ובנה שלא ברשות [שמעון]• מיהא
 לעניין דין, [משאמ־י] ראובן לשמעון אם אי אתה מקבל ממני אני חולץ
 אבנים וסותר בג־ין שלי ונוטלו בדין טוען, ויש לו מן הדין, וכך הוא (שני)
 הדין, אס עושים פשרה זה עש זה ועושים שלום על דבר [זה] מוטב, ואם
 רוצה לאובז לסתור בנייי שלו ויטלהו הרשות בידו, ויש לו מן הדין, שכך
 אמרו חכמים׳ שקד) איתמר היורד לתוך חורבתו של חבידו ובנאה שלא

 ־שנן) ב״ב ק ש״ב• ־שנן) בהמרה עוזה״התקיים״. ש״ח< •טס. שנט< עיין רי״ף פ׳ המפקיד
ם "'ז׳׳׳• שסא עיין תום׳ חדשים פ״ק דמכות ' י ב  ובראש שם ועיין ברץ ריש סובה. שם) ד
 מ״ט• שסב) מובא בחמדה גנוזה סימן מ׳ והתיקונים עפי״ש. *שסב) בה״ג ״חורבה״ שםנ)
 .בה״ג ״הקרקע שלי מקודם היתד! שוי׳״* *שס^) ״והנחת עליה׳'• **שס0 בה״ג ״ונעשה״.

 שפד) בבא מציעא ק״א.
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 ברשות[ו] ואמר (הלך) [הלה] קוריי ואבניי אני נופל, שומעץ לו או אין
 שומעין לו, רב נחמן אמר שומעין לו ורב ששת אמר אין שומעין לה והלכה
 כרב נחמן. ואמרינן מיתיביה אין שומעין לו ר׳ ש[מעון] ב[ן] נ[מליאל] אומ[ר)
 בית שמאי אוט[רים] שומעין לו בית הלל אומר[ים] אין שומעין [לו], רב
י האי י תנא, דתניא שומעין לו כ ר מ א  נהמן דאמר כבית שמאי, לא הוא ד
 [ובו׳] וב[ית] ה[לל] אומר[ים] אין שומעיןלו. ואמרןינץ] מאי הוה עלה׳ אמר
 רבי יעקב אמר ר׳ יוחנן בבית שומעין לו (כשדה) [בשדה] אין שומעין לו,
 מאי טעמא משום יישובה של ארץ ישראל. מאי בינייהו׳ איכא בינייהו חוצה
 לארץ. שמעינן מינה דבית אפיץלו] בארץ ישראל שומעין לו ויש לו רשות
- לסתור, ובשדה בארץ ישראל אין שומעין לו משום יישובה של ארץ ישראל,
 בחוצה לארץ שומעץ לו אפי[לו] לעקור נטיעות וכ[ל] ש[בן] בתים׳ וקירואן
 • חוצה לארץ היא׳ לפיכך אם רוצה [ראובן] לסתור וליטול קורותיו ואבניו

 הרשות ביהו.
ק נר. בשבת צריך לברך, מה טעם, ביוץ דחובה היא,. י ל ד מ  ־מקד) ה
 דקאמרינץ י הדלקת הנר בשבת חובה [היא], שקה) דאמר רב יהודה אמר
 שמואל הדל ק [ת] נר בשבת חובה, שקו) ואסמכוה רבנן אקרא rpp) וידעת
 כי שלום אוהליך. ומצינו במקום שאי אפשר, נדחות מצוה אחרת
 מפניה, דאמר רבא׳ שקח) פשיטא נר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום
 שלום ביתו׳ קידוש. היום ונר ביתו נר ביתו עדיף. [ו]חייב להדליק נר של
 שבת [ולברך] ומהיכן ציוונו• שקע) מדרבאויא ורב נח מן (מרב) [בר] יצחק.
 שע) ו ש ש א ל ת ם נדר שיש בו שבועה יש לו היתר איי לאי. כך אמר
 רב יהודאי גאוי ז[ברונו] אברכה], דאנו. איץ בנו כח ואין אנו יודעין לפתוח
 פתה לשבועה להיתירה. ודקאמר[ינן] שננא) אמר רבה בר בר חנה אמר ר׳
 יוחנן מאי פתח ליה רבן שעב) גמליאל בההיא שעתא (שבועה) ־שעב)
 [יש בוטה] כמרקרו[ת] הרב ולשון חכמים [מרפה], עכשיו אין בנו (כה)
 [חכמים] לרפות וכ[ל] ש[כץ שאין אנו] שונים משנה דנדרים ואין יכולין

 לעמוד על [הלכות] מהילת שבועה שעו.).
ם שמץ שנדר[ו] להדליק אותו בבית הכנסת, מהו ת ל א ש ש  שעל) ו
 שיהיו קוריץ לאורו בתלמוד, כשאמי ו חכמים שעה) שלא לקרות בנר של
 שבת, לא משום קדושה אלא שמא יטה ובמעשה דר׳ ישמעאל, אבל בחול

 *שסד) מובא בשו״ת חמדה גנוזה סימן ה׳. בתשובות המיוחסים לרב נטרונאי או לרב פלטוי
ת ב״ה: ובגמרא שם ״א״ר נחמן בר רב זבדא וא״ל א״ר ב  נאון ותקנתי עפ״י שם׳ שסד,) ש
 נחמן בר רבא אמר רב״ ועיין דק״ם שם׳ שסף) שבת ל״ה וליתא בחמדה גנוזה מבאן עד
 תיבת ומצינו וטי׳ שםן) איוב ה׳ כ״ד׳ שפח) שבת ב״ג׳ שפט) שבת ב״ג׳ שע) גפ•
 זה מובא בחמדה גנוזה סימן ר, ובתורתן של ראשונים ח״א עמוד מ״ט מיוחם לרב נטרונאי
 גאון. והתיקונים על פיהם. ועיין תשובות הנאונים ליק סימן ל״ז, מ״ד. וברא״ש פ״ד דגדרים
 סימן ב. ובמרדכי פ״ג דשבועות ובב״י יו״ד סוף סימן ר״ל• שעא) נדרים כ״ב. בחמדה נגוזה
 ״א״ר יוהגךי שעב) כך היא בתורתן של ראשונים אבל בחמדה גנוזה איתא ״רבן שב״ג״.
 שעב) משלי י״ב, י״ח׳ שענ) ועיין חמדה גנוזה סימן ע״ה בשם רב י הודאי גאון ז״ל ועיין
 בסוף הלכות נדרים לרמב״ן ז״ל׳ שעד) מובא בחמדה גנוזה סימן ז׳. ותקנתי עפי״ש׳ שעה<

 שבת י״א.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל קבג

 מותר לקרות (באורו) [לאורו] בין תלמוד בין כל צרכיו. ואם תאמר׳ דקאמרינן
 לענין חנוכה קננו) אמר רב יהודה אמר רב אםי אםור להרצות מעות כנגד
 נר חנוכה׳ הבא לנהורא קא מיכווין להרבות מאור בבית הכנסת׳ כמה דקרי

 בתלמוד קנבז) ובהלכות טפי איכא מצוד, ומקבל שכר. מדליק וקורא.

 א) הילכות שחיטה ובדיקה׳ שחיבר רבינו שמואל זק״ל•
. ג) הטבה צריך שיהא בקי בהילכית שחיטה׳ ד) ח ב ט ט ה פ ש  ב) מ
. ה) שחט עשר ק ה א ב ל ט ו ח ן ש י  וצריך לו שילשה סכיגים וגי כלים: ד
 בהמות ולא בדק [סכין] בין כל אחד ואחד ולבסוף נמצאת פגומה [בסכין]
. ו) השוחט למעלה ה ל ו ד ג ת ה ע ב  כולן אסורות, לבד מן הראשונה: ט
 מטבעת הגדואה] טריפה״ [ו]למטה משיפוי כובע כשירה. [ו]בשיפוי כובע
ט פ ש  עצמו אם יש חוט מקיפה של גרגרת כשירה ואם לאו טריפה: מ
ד ה. ז) החליד במיעוט -םימגין, ר׳ טורף בסוף מיעוט םימגין. ר׳ יהודה  ה ל
 לוי החליד י במיעוט םימגין. פעם אחת ראהו הרב ר׳ אליעזר לוי וטרף. ח)
 הלכך אם שחט ונשארו •מעט מן הםימנין אל יהפוך הסכין לחותכו נו)
 למעלה למטה עד שתצא (נפשא) [נפשה], ואפילו כדרכה מלמעלה ־למטה
 לא יחזור וישחוט, אם שהה במיעוט כשיעור מוטב לו להכותה על ראשה
 מלחזור ולשחוט בעניין זה. הכל זמן שלא תצא נפשה נראה כעוסק בשחיטה
 ויכול לפוסלה בענילן רע,. ולאחר שתצא נפשה בכל י עניין שרוצה יעשה׳
 דמחתך בבשר המת הוא (ואנו) •• [ואינו] נראה כעוסק בשחיטה: פ י ר כ ו ם.
-י) דקה שפשטה ידה והחזירה כשירה. פשטה רגלה אפי[לו] לא החזירה
 כשירה. גסה בין ידה בין רגלה כיה שפשטה אפי[לו] לא החזירה בשירה.
 ועוה אפי[לו] ריפרף יא) רגלו או כגפו כשר: חי ל ו ה. יב) [וושט חיצון

• שען) בחמדה גנוזה ״ובאגדות״.  שעו) שבת כ״ב

) מובא במעשה הגאונים עמוד צ״ז בלי שם המחבר בכמה שיגויים. ותקגתי על פי  א
 שם. ובלקוטי הפרדס כת״י מערצבאכער (אהל אברהם סימן מ״ה) כתוב אחר הלכות בקור
 הולים, הלכות שחיטה ובדיקה שחיבר רבינו שמואל דרמרו. ועיין בהערות למעשה הגאונים
 שם סימן של״ה. Q במעשה הגאונים ליתא כל זה, ומתחיל:״הטבח צריך שלש םכינין וכר.
ת מפרשים מובא בב״י צ . ועיין דביינו* ירוחם בשם ק  Q חולין טי. ד) חולין חי. ד) חולין ט
 יו״ד סימן י״ח. ך) חילץ י״ט. ן) במעשה הגאונים הגירסא: ״ההליד בתהילת מיעוט _ הסימנים
 רבי טורף, ר׳ יהודה לוי מחליד בסוף מיעוט םימגין, דודי טורף ר׳ אלעזר לוי״. וגי׳ הפרדס.
: דהמיבעי הוי במיעוט בתרא ולא איפשטא ולחומרא  יותר נכונה ומתאמת לשיטת רש״י בחולין ל׳
 ודי יהודה הלוי פוםק כשיטת ר״ת שם בתום׳ ד״ה ההליד ובו׳. וד׳ אליעזר הלוי טרף כרש״י.
 ח) ליתא במעשה הנאונים מכאן עד דין פירכוס. והיא לקוח מפירש״י חולין ל״ב. ד״ה ולהומרא
 וטי. ט) אולי צ״ל ״למעלה מלמטה״. י) חולין ל״ה: ועיין ב״י יו״ד סימן י״ז טעם הפוסקים
) במעשה הנאונים ״אפילו ריפרף בנופו כשר״. א  שהשמיטו סימנים אחרים הנמנים במשנה. י
ה ש ע  ועיין נירםת ראשונים בגמרא חולין ל״ח: יב) הוספתי ומלאתי ההםרון מספר מ

 הגאונים. ומקורו חולין מ״ג.
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ו ב.] יל.) וושט שניקב זה שלא כנגד ק נ : ה פ י ר  אדום פנימי לבן אי חליף ט
ב ץ. נווי) התחיל  זה טריפה. יד) וקרקבן׳ זה שלא כנגד זה כשירה: ת ו ר
 שחיטה בתורבץ הוושט וגמר (בין הוושט) [בוושט] בין לרב בין לשמואל
. עז) גרגרת שנפסק[ה] ברוב חללה טריפ[ה], יז) חסרה כאיסר ה נ  כשירה: ק
. יח) [הלב] שנקב לבית חלל[ו], אפי[לו] להלל קפ» ב ל ב ה ] ק י ]  טריפה: נ
 טריפה. דלא בע[י]נן עד שתיגקב לחלל גדול בנקיבת הלב. יע) וקנה (וריאה)
ה פלוגתא דר׳ שמעון ור׳ ב כ . כ) ניטל ה ד ב  .[הריאה] צריך עייון בספר: כ
. ה מ י ד א  חייא חד בעי שיהא נותר בזית והה לא בעל אלא כל שהוא: ה
. כב) אוני [ י נ ו א  כא) ריאה שהאדימה בין כולה בין מקצתה כשירה: [
 הריאה דסריכיץ שלא כסדרן טריפה, וכי סריכי כסדרן כשירה, כו.) ואפ[ילו
 אונה] באומה: .ב ו ע י. כד) תיי בועי דםמיכן להדדי׳ *כד) דלא הדר ביניהון
 חוטא דריאה, אי לא שפכיץ אהדדי טריפה׳ ואי שפכי אהדדי ההא היא
 וכשירה. כה) והד (בועה) [בוע•] דקיימא בשיפולי ריאה איכא דמיטרפי
 ואיבא דמכשרא: זי ק א. כו) [ריאה] דלא עייל בה זיקא, אי לית ליה
. כז) [ריאה] דאיניקיב[א]באוני ומפז ה א י א ר כ ר י  חיתוכח דאוני טריפה: ם
 סותמתן, מייתינן םכינא דהליש פומיה ומפרקינן לה, אי לא מבצבצא בשירה.
 (ואי לא) [ואילו] אינקיבא באומי ודופן םותמתן, אי אי ת בה מכה בדופן
 כשירה, אי לא מבצבצ(א)[ה]: כח) כי חסרה הד מג׳ אוני דימינה כשירה׳
 מפני שעינוניתא דותדא משלמא להו הקיימא בהזדא גיסא: כע) כל היכא
 דסריכא עינוניתא דוורדא טריפה. ל) ואילו סדי כה הריאה בקנה הלב או
 בטרפשא דליבא או בחזה בין שני הניתן ט־ייפה. אבל בגידין עצמן כשירה.
 לא) •ואילו סריכא ל גרגרת או לשמנונית שבין שתי האימות טריפה. לב)
 וכן נמי אי ס־ייכא בשומן הלב טריפה. לו.) ואי ס~יבא אוני באוני ואונא
 לאומא כסידרץ כשירה: לד) מ ו ר י נ א. כעין רמש תולע, דפריש מריאה,
. לה) הלב טהור, דהדרא ב ל  ודאי לאחד שהיטה פריש וטהור: ס ת י מ ת ח
ס אינו סותם. לפיכך אנו מטריפין  דבנתא סותם.אבל חלב טמא שעל הכי
 סירבא דשומן הלב משום דהלבה עשוי כבובע הוא: (ש י ד ק א). [ש י ר ק א]
 (שידקא) לו) [שיר ק א] דמיעייא תפיק. אגב דוחקא לא סתום. המצא ובד

ף הוילין מ״ג: ט?) חולין מ״ד: ין) הולין ג״ד. יד,)  ינ< חולין מ״ג. יד) חולין מ״ג. ט
O ועיין תום׳ שם ד״ה מרי .  חולין מ״ה: יט< חולין מ׳יה: ויש״י שם פסק כלישנא קמא
א ויו׳ ורא״ש סימן •״ג ואו״ז ה״א ל  חולין מ״ו. כא) חולין מ״ו: ועיין שבם תום׳ ד״ה א
; כנ<, רש״י שם ד״ה היינו רביתייהו וטי. כד) חולין מ״ז׳ *כל) ו " 0 חולין מ  סימן תי״א. כ
אי לאו וכר. כתוב בהלכות מדיפות של הבינו גרשום וכוי. ועיין  •עיין תום׳ חולין מ״ז. ד״ה ו
 בב״י יו״ד סימן ל״׳ בשם הבינו ירוחם׳ כל,) בעל הלכות גדולות מובא בתוס׳ שם ד״ה אי
 שפכי וטי׳ כן) חולין מ״ז ז כן) חולין מ״ה. ועיין בתום׳ שם ד״ה אמר וכוי. ועיין או״ז ה״א
 סימן תי״א. ובראב״ן סימן רמ״ג• כד!) חולין מ״ז. רש״י שם ד״ה אפילו וטי׳ כט) רש״י
) מובא בתורת הבית להרשב״א ועיין טוב״י יו״ד סימן ל״ט.  הולין מ״ו: ד״ה היינו וכף. ל
 ^א) שם. ל^) שם. ל0 בבר מובא לעיל ועיין הערה כ״ב, ב״ג. לד) חולין מ״ט. לד,)
 במעשה הגאונים גרס ״והדרא דכנתא סותם הלב טהור שעל הכרם אינו סותם״. וליתא התם
 מתיבת ״לפיכך׳ עד ״שירקא״. ועיין חולין מ״ט: ובאו״ז ה״א סימן תי״ג האריך ביה. לן)

 •חולין גי. ושם מ״ט:



 ספר הפרדס.לרש״י ז״ל מכה

ם שעלה מחמת מכה בבני טעים ו ר  המצא תרווייהו אםורי למיכל: לז) ק
. לח) השתא הלא קים לן אי זהו כרס הפנימי ואי י מ י נ פ ם ה ר  סותם: כ
ט שנמצאת ח  זדו כרס החיצון׳ כל היכא דאינקיב במשהו טריפה: לע) מ
ת ו ע ל  בעובי בית הכוסות מצה אהד כשירה, משני צדדין טריפה: מ) [מא) צ
ו שש צלאות מכאן ושש צלאות מכאן או י״א מכאן וא׳ מכאן ר ב ת ש נ  ש
ע שנשברה׳ צלע וחצי חוליא טריפה וכל שכן עם ההוליא ל  טרפה: מב) צ
ה מג) דרוסה צריך להשהות י״ב־ חדש. ־מג) ריסוק מעת ס ו ר  כולה: ד
 לעת מד) ב ו ק א, בוקא דאטמא דשף מדוכתיה סמוך למותניה ואעכיל ניביה
. ניטל הטחול כשרה או אפילו אינקיב בקילשיה כשירה. ל ו ח  טריפה: מה) ט
 אבל מו) סמיכה ולא אשתייר כעובי דינר לצד אהד טריפה׳ אבל אי אשתייר
. מז) ניטלו ת ו י ל כ ט ה פ ש  דלא אינקב לצד אהד כעובי דינה כשירה:] מ
 הכליות כשירה ואם לקותה בכוליא אהד והגיע לקותא במקום חריץ טריפה.
 ואי מלייא מוגלא טריפה. [ו]מים (זבים) [זכים] כשירה. אבל אי (עבידי)
 [עכירי] או הקטינה אחת מהם כפול בדקה וכענבה בינוגית בגםה טריפה,
 יותר מיכן כשירה. ואי [ד]ליה ליה אלא כול יא אה ת או שלש כוליות כשירה.
 ד ל גב י [ה] גבוה אמר רהמנ[א] בהכי רכתיב מח) ואת שתי הכליות ולא בעל
: ק פ ז  כולייא אחת ולא בעלת שלש כוליות׳ מע) הא לגבי הדיוט מותר: .
 כ) ניקב הזפק כשירה, ור׳ אומ[ר] אפילו ניטל. ובמקום שגמתה עם הוושט
 ניתץ בוושט: [ש מ ו ט ה]. כא) שמו ט ת (שמוטת) ירך בבהמה טריפה. י אבל
 שמוטת יד בבהמה כשירה. ושמוטת יד בער? טריפה ושמוטת גף בעוף
. כב) נחתך הבשר במקום ם י ד י ג ת ה מ ו ) צ ת מ ו צ  צריך בדיקה[ב־יאה]: (
 צומת הגידים׳ יבדוק [במקום] (ב)צימת הגידים. בבהמה י יש לה שלש גידים
 אם [נשתייר] מכל • אחת ואהת כעובי ישליש כשירה. כג) [בעוף יש ששה
ר ה ע צ ם. כד) נשבר העצם ב ש  עשר גידיץ, אם נפםק אחה מהם טריפה.]: נ
 בארכובה העליונה ויוצא לחוץ, אם רוב בשר קיים בהמה מותרת והאבר
 אסור. ואם אין רוב בשר קיים זה וזה אסור. כת) [למטה מץ הארכובה אם
 רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר אסור ובהמה מותרת. במקום
 בשר בבנקריץ ליטקא בלשון כנען ליכא צומת הגידין.] על שבירת העצם
 שבעוף ושבבהמה צריך לעייץ בספר: ם נ י די ב י. כו) תרי םני דיבי דלא.
. כח) ם י י ע י מ נ י ב נ  שפכי אהדדי טריפה ואל שפכי אהדדי בשירה: ש
 שני בני מעיים שיוצאין ממקום אהד ואין נמשכים לשנים אלא עד כאצבע

 לן) עיין לקמן בהלכות טריפות להבינו שלמה זק״ל בהערותינו שם. לח) חולין- מ״ב. נ 1
ן מספר מעשה הגאונים שם. מא) חולין נ״ב. ) הוספתי ומלאתי החסרו  לס) חולין נ״ב: £
0 צ״ל ן • מד) חולין נ״י. מד,) חולין נ״ה: מ "ו Q שם• מג) חולין נ״ה. *מ0 דיילין נ D 
; מד!) בכירות ל״ט. חולין נ״ה. והקרא ויקרא גי. מט) עיין ה ״  ״בםומכיה״. מן) חולין נ״י• נ
 במעשה הגאונים שם דטריפה והוא טעות וצ״ל כשירה ועיין שם עוד בסימן צייד. וכיכ בה״ג
 ורב האי ורי״ף ורא״ש וארז סימן תכ״ג ועיין בספר הישר לר״ת סימן שצ״ז ובראב״ן סימן
 רנ״ו ובטור יריד ובב״י סימן מייד. Q חולין נ״ו: נא) חולין נ״ז. נב) חולין ע״ו. נ,;) מלאתי
 החסרון מספר מעשח הגאונים שם. ועיין הולין ע״ו.: נד) חולין ע״ו י נד,) מלאתי החסרון
 מספר מעשה הנאונים שם. נך) עיין טור וב״י ־יו״ד סימן נ״נ, נ״ד: נן) חולין ג״ה • נד!)

 חולין נ״ה:



 קבו ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 והדר יתערבו לאחד, דברי הבל כשירה. ואי לא הדרי ויערבו פלוגתא. חד
 אמר אם כלין מלמטה כאצבע ולא פחות א[ף] ע[ל] פ[י] דלא הדרי וערבי
 כשירה, אפילו [גמשכיז] אמה ואפי[לו] אמתים. וכי הוא פחות מאצבע בין
. ה ע ו ק  יציאת זה ליציאת יזה הוי כמו שיוצאין משני מקומות וטריפה: פ
(p .כע) בן פקועה שנולד אסור בלא שחיטה דאין הלכה כר׳ שמעון שזורי 
י יבואו ביעי (דאמתא) [חשילתא] פליגי בה רב ורב אםי חד אםר ע ו ב ] 
בה ש ה. קא) ירך שנתבשל בה גיד הנשה אם אץ' ד ה נ י  וחד שרי..]: ג
 'ששים היי זו אסורה. כל הירך עצמה געשית חתיכה דאיםוראשאם גתבשל
 עוד חתיכה מן אותה ירך עט בשר אחר אוסר בפחות מששים. ירך.שנתבשל
 בה גיד הנשה לא שנו אלא נתבשל אבל קב) נצלה קולף ואוכל עד שמגיע
ח הרי הוא כרותח. היינו דאיגו גאכל מהמת מ(י)לחו, כגוז י ל  לגיד: jjp) מ
ח בשר בקדירה צריךלשהוייה כדי צלוייה ־קל) ל ו מ  ;דגים מלוחים: קל) ה
 ובכלי. מגוקב או במקום שיזוב הדם המתמצת לחוץ ולא יתאסף שמה עם
ב שאוחז ודבוק בעוף וגתבשל העוף בעוה הלב סרוק ל  הבשר: קה) ה
. Op השוחט רוב שגים ד ח א  זורק. הלב וכל סביביו והשאר מותר: ש גי ם ו
 בבהמה מותר לכתחילה rp) ובלבד שיהא רוב (העבר) [הגיבור]׳ ורוב כל
 אחד ואחד בעיגן׳ ובעוף רוב אחד כשר, או וושט או קנה. וכן עיקר, ובז

 הלכה *
א ת מ א ד ת ב י ת ש מ י י ר כ ד ר ׳ מ ר א ב נ ה כ ב . ק ע [ י  קח) [
: מהוהעין אנחנא לבון משום  מ ח ס י א,: ת ש ו ב ה ש ל־ ש ת י ה ש א י ל ו ת
 שאילתא (שלטא פי׳ דכובדא) קנו) [של טיפשא], ראותן שתי שאילות אמת
 •הן (איך) [ואינם] םותרת זה [את זה] שבאו בני אדם והוציאו שאילה אחרת.
 •אותה השאילה אמת היא ואין סותרת אחת לחברתה׳ אלא ל[מי] שאינו
 יודע ׳לעמוד על מה שבתוב בהם׳ בור שהוא טועה וחושב בלבו שהן סותרת
 זו את זו. ולא כן היא כי אנחנו כך כתבנו׳ שכל ריאה של בהמה שמינה

 גט< חולין ע״ר: ס) מלאתי החסרון מספר מעשה הגאונים שם. ועיין חולין צ״נ. ועיין בד״ם
ה גיד הגשה אם יש בו בנותן  שם אות י׳׳• סא) במעשה הגאונים גרם: ״ירך שגתבשל ב
-טעם הרי זו אסורה ואם נתבשל אותו ירך עם בשר אחר אם אותו ירך נותן טעם באותו
. . ״ ל ב  בשר שנתבשל בו אסור דרך עצמו נעשה חתיכא דאיםורא לא שנו אלא שנתבשל א
HD •חולין קי״ב OD • ם ן צ״י• QD מכאן ואילך חסר בספר מעשה הגאונים ש י ל ו  יעיין ח
 .בה״ג מובא בתום׳ חולין קי״ב. ד״ה הגי מילי ובו׳ זבבה״ע וברשב״א בתה״א ועיין בארז ח״א
 סימן תע״י• *HD חולין קי״נ• סד,) ארז ה״א סימן תם״ד ובתשובות חכמי צרפת ולותר
 •סימן ע״א שו״ת מהר״ם ב״ב ד״ל סימן קם״ב ובמרדכי חולין סימן תרצ״ט. ועיין לקמן בפרדם
ץ כ״ט• םדן) המאמר הזה כלו מוקשה, כי נלקה בפרדם ל ו ) חילין כ״זD •1< ח ך  •מ״ש• ס
׳ למצוא בספר• ארז ח״א סימן תי״א ותקנתי על פי שם. ועיין  לפנינו בחסר ויתיר, וחנני ה
נים רב נטרונאי ורב פלטוי וכאשכול ח״נ סימן  •עוד בספר חמדה גנוזה סימן י״ד מיוחם להנאו
 כ׳ ובראנ״ן סימן רמ״נ וברא״ש חולין פ״נ ובטור וב״י ירד סימן ל״ט, ותבין כוונת תשובה זו.
) מכאן יש לראות עד היכן נלקו םפרי הקדמונים על ידי המדפיסים כי תיבת ״שלטה״ £ 0  ׳
 .נעשה ע״י שנכתבה תיבת ״טרםשא״ בר״ת ״ט״א״ ולא ידעו כוונתו ע״כ עשו להם תיבת
״  •״שלטא״ תחת ״של טרפשא״. ויפה השערתו של ידידי ר׳ אלעזר האלפערט נ״י שתיבת .פי,

 געשה מהאותיות ״רפש״ שנשמטו מתיבת ״טרפשא״ וחשבו לתקן בתיבת ״פירש״.



 םפר הפרדם לרש״י ז״ל קבץ

 שחלבה מרובה ואותה החלב שבלב חופה (אותה,) [את] הריאה,/׳ וכשאתה
 מפרקו מתפרק מיד, וכשאתה נותן [ב]מים לריאה [ו]נופחה מן הקנה ואינן
 מבצבצים המים בידוע שאין שם מכה בריאה ולא ניקבה, [0»ותה] הבהמה
 (ו).מ[ו]תרת באכילה לכל ישראל. ואף [מר גאון] מר ננ) (חנילאי) [חנינא]
 מודה בזו שהיא כשירה. וכן למדנו [וקבלנו] מפי רב יהודאי גאון [ראש
 ישיבה]. אבל אם ודאי אחז אותו חלב. בריאה אפילו (בחוט) [בחוט] א[חד]
 שכשאתה מפרקו [ונוטלן] ונותנץ לתוך המים ומכניס בה הרוח (ואין) [הן]
 מבצבצין עא) (אין) [אף] אנו (מודים) [מורים] שם עב) איסור. מאי טעמיא
 שבשם שאנו מצוים שלא להתיר את האסור כך אנו מצוים שלא לאסור
 את המותר, כידי שלא להפסיד ממונן של ישראל, שהתורה חסה על ממונן.
 וכל המשנה ממה שכתבנו אינו אלא טועה. וכן הוה להו הלכות סירכא
 הריאה עם טרפשא דליבא, מפרקינן ליה, אי|איכא מכה בריאה [ש]כשאתה

 נותץ [ב]מים (בתוכה) ונופח ליה טבהא והיא מבצבצא [אינקבא היא ו]טריפד,.
 ואי לא [מבצבצא ונופחה הטיב] כשירה ולית ליה למיחש משום מירעא,
 (ואין) [ואי] (סירכא) [םריכא לה] אפילו כחוט (בדשקלת) [דכד שקלת]
 ומפרקת ליה להדוא חוט כל שהוא ואינה מבצבצ[א] כשיר[ה]׳ ואי מבצבצ[א]
 כל שהוא מינקבא היא וטריפה. וההא מיל[ת]א אמרה רב יהודאי גאון• ריש
ד הווי יתבי קמי מר רב (חכינאי) [חנינאי ומר רב  מתיבתא [במתיבתא] י
 סימונאי ריש בלה] ומר רב נטרונאי(בי) [בר] רב (הביבאיי) [חכינאי]. ומאן
 דקא מסיק אדעתיה דאיסור מאי טעמא •קא(סבי) [אסר] מדרב נחמן דאמר
 הלב העשוי בכובע אינו םותם, והא תינח היכא דאיכא נקב דאינו סותם,
 והיכא דליכא נקב מאי בעי למסתם, ואי (איכא הא דאי לא) הוה נקב לא
 הוה אתייא (דרביה) [תרבא] (ועייפה) [והפי] ליה, ו[ד]קא מדמי ליה [להא
 דאמר ד אם אין שם נקב דם זה מניין, לא דמיא, דהא כל חיותא שמינתא]
 טפי (ו)[ד]עבדא תרבא יתירה (דרבא) [דאורחא] למיחפייה מן גוואי דיליה.
 וכי אמיינן [אם] אין (שמכה) [שם מכה] עב) (םימניז) [דם זה מנין], גבי
 מחט שנמצא בעובי בית הכוסות הוא דאמרי(ההוא) [הכי] דמוכהא מילתא
 ד-פני המחט שנמצא שם, הילכך תלינן לאיסורא, אבל היבא דלא מוכחא.
 מילתא אין אומרי[ם] בטייפות זו הומה לזו. והדא מיל[ת]א (דבר עמה)
 [אמרה ר׳] מדרב יהודאי גאון וםברוה בוליה עלמא חוכמתא דידיה, [י׳
 יעקב בר מרדכי ריש מתיבתא דמתא מהםיא] עןג) כתבה דנא [נפק]
 לקדמנא (לבא המתא שילה) [רברבי דמתיבתא] וכתיב כבא לבית דינא
 (דמר ורב יוסף) [דמרנא ורבנא] ריש מתיבתא בריה דמרנא ורבנא שילה.

 ע< אודות הגאונים הנזכרים בתשובה זו עיין מ״ש במבוא. עא) באו״ז איתא כן ״אף אנו
 מורים בזה שהיא טריפה, וכשם שאגו מצווים שלא להכשיר הטריפה כך אגו מצוים שלא
 לאסור הכשרות כדי שלא לכלות ממוגן של ישראל״. עב) בפרדם דפוס ווארשא הציג
 כאן כוכב קטן וכן לקמן אצל תיבת ״סימנין״ לאמור דבלתי מובן לו, ועל פי מה שתקגתי
 יעפ׳״ האו״ז עולה יפה. עג) רש״ב טעה במבואו לספר האורה שמכאן ואילך קאי על הא
 דקשיא למה בודקין את הריאה וכו׳ אחרי שראה בפרדם דפום קושטא ווארשא שמתחיל
 כאן דבור המתחיל, אבל באמת שייך זה לתשובה שלמעלה, וכפי שנכתב באו״ז שם. ואודות

 בית דינא הנאמר כאן דברנו במבוא,
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א לך למה בודקין את הריאה של בהמה ואין בודקץ של י י ק ש א  ו
 עוזו׳ על) רבותא הוא כמו גבי אונות של בהמה. ואי קשיא לך למה אנו
 מברכין על השחיטה ואין אגו מברכין על הבהיקה, עה) משום שאין אנו
 מחוייביז אלא על מצות עשה כגון לולב ושופר ותפילין וציצית וסוכה ובדיקת
 חמין וכדומה להם, אבל מצות לא תעשה אין מברכין עליה מפני שאין להם
 זמן קבוע כמצות עשה, ובדיקת הבהמה היא מצות לא תעשה ואמרו
 .רבותינו עו) זאת החיה אשד תאכלו חי(י)ה אכול ושאינו יכולה לחיות לא
 תאכלו. ואם יקשה לך למה בודקין ריאה בלבד מכל י״ה טריפות, עז)
 משום שטריפת דריאה מילתא דשכיחא׳ והנך מילהא דלא שכיהא. ועוד
 ־ הריאה שהיא מוחזקות בטריפות בדקינןן] לה, והנך אהזוקי איםור[א] עח<
 [לא] מחזקינן להו. תדע, יכול אהה לשחוט ענו) בהמות ולא תמצא בהן•
 •טריפה אלא בריאה בלבד, ופעם אחת בעלמא תמצא מטריפות אחרים,
 לפיכך אנו בודקים הריאה בלבד. וכמד גאונים עמדו באילו' ג׳ קושיות ולא:
 מצאו להן פ) בריה. ואילו הן, למה לא נבדוק ריאה העוף כמו שנעשה
 בבהמה, ולמה אין מברכין על הבדיקה כמו על השחיטה, ולמה אין מתכוונים
 לבדוק אלא ריאה בלבד והוא אחת משמונה עשרה טריפות, וי״ח טריפות
 מן הרערה שנאמר זאת ההיה וכו/ ה״ה טריפות םימנין, מיכן לי״ח טריפו[ח];
 מן התורה, ולמה אנו בוהקין את הריאה בלבד מי״ח טריפות. תשובה, שהרי
 הריאה. היא רעועה משאר הטריפות שמטרפינן במנין הרבה, כגון יבשה,
 נקבה, חסרה, לקהה, נתהפך דמותה והשאר מה שמנו חכמים בגמר(ה)[א|
 והואיל והיא נטרפת בעיניינין הרבה לכך אנו בודקי! את הריאה משאר
 טריפות, שאין לך לבדוק פב) כשאר טריפות אלא אם כן בא לידך, דאזלינן
 בתר. רוב בהמות, ורוב בהמות בחזקת כשירות הן כדאמר בגמרא פג)4
 .ואם תאמר גם בריאה גילך בתר רובה, לאו דמי כשאר טריפות, כי ריאד

 מטרפת בעגיין הרבה במו שאמרנו.

 עד) אולי צ״ל ״רבייתא הוא״ וכוונתו כמו״ש הרמב״ם פ״י מהלכות שהיטה שהעוף אין לר
 חיתוך האונות כבהמה וע״כ אין לעוף טריפת הריאה, י כי הכי רבייתאהו. ועיין בפמ״ג ירד מ״ה:
ל  ס״ק מ״ז ובשל״ח סעיף מ״ה. עדן) עיין כנה״ג. ריש ׳סימן כ״ט שכ׳ הטעם דאין מברכין ע
 הבדיקה משום דהוי סעיף מחלקי השחיטה ובס׳ ערונות הבושם אות ב׳ דהה טעם זה דא״כ
 יהא אסור להפסיק בין שחיטה לבדיקה, ועיין בראש אפרים ל״ט ם״ק י״ט ובמהזיק •ברכה•
 שם. ועיין או-״ז הלכות ברכת המוציא סימן קל״ט ורקח סי׳ שם״ו ובאבודרהם השלם ובבאורנו

 שם. ען0 חולין מ״ב. ען) עיין רש״י הוילין י״ב. ד״ה פסה וכוי ורש״י חולין נ׳ ז ד״ה מאי•
ן ל׳׳ט• עד!)׳ מ י  וכו׳ ועיין או״ז ח״א סימן תי״א ובמעשה הגאונים צד צ׳ ובטור יו״ד וב״י ם
 תקניתי חסרון דמוכה וכן תקן המו״ל בדפוס ווארשוי. ע£) צ״ל ״כמה בהמות״ ועיין במעשה;
) תיבה זו קשה לד׳בין פא) הנך ג׳ תיבות ״ה״ה טריפת םימגין״ אין כאן  הגאונים שם. £
 מקוטן, ואולי כך צ״ל ״וי״ח טריפות מה״ת״ שנאמר זאת החיה וגו׳ מיכן לי״ה טריפות מן־
0 צ״ל ״בשאר טרפות״. פנ^  התורה, וה״ה טריפות סימנין, ולמה אנו בודקין״ וטי• פ

 בבורות י״ט.
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 א) הלכות שחיטה לרבינו שלמה זק״ל•
ל שוחטין וש(0חיטתן כשייד, ב) אפינלו] נשים ועבדים ו,) כ  *א) ה
 .חוץ מחרש שוטה וקטן ל) ונכרי. ה) אי זהו חרש שאינו שומע ואינו מדבר.
 0 ואי זהו שוטה זה שמאבד כל מה שנותנין לו משום שיגעון, והלן בבית
א הרך שטות. ז) ואי זהו קטן ל  'הקברות והיוצא יחיד בלילה בלא דעת א
 שאינו יודע לשחוט ואינו יודע הלכונתן שחיטה. ח) ואחרים עומדים עליו
 שחיטתו כשירה, דשימושא יותר מלימודאי. ע) וחרש שוטה וקטן שאסור
 להם לשחוט, אם קדמו ושחטו לפגי מי שיודע הלכות שחיטה ושחטו כהוגן
 מותר לאכול משהיטתן, c אבל לכתחילה אין מניחיןאותן לשחוט: יא)
ל שוחטין בצור •ובקנה ובזכוכית, לב) במקום שאיןמוציאין םכץ יג) כ  ב
 וכתלמיד הכם שבודק את פיהם ולא ימצא בהם פגימה ולא שום דופי אלא
 (ב)[ב]סכין״ יד) וכשתשברם בשיבריהם. י עו) צד אחד חה שהיה בסכין
ם שוהטין בין ביום בין בלילה ל ו ע ל  בודקין אותו בסכין ושוחטים בו: עז) ו
 בגגה האבוקה. יז) ובשבת לחולה שיאמרו הרופאים אם לא (יוכל) [יאכל]
ן שהשחיטה בצואר י י ג מ  בשר או אם לא ישתה מרק מיה ימות: יח) ו
 שנאמר לנו) ושחט במקום שסח (חתאהו) [הטאהון. פי׳ במקום שמדבר
ת ח ב ז כא) ו ז  חטאהו, טהרה1ו].|כ) >ו)א• גמי וזבחת במקום שזב חטאהו
 כאשר ציויתיך, מלמד שנצטוה משה יבינו על הוושט ועל הקנה ועל רוב
 אהד• בעוף ועל רוב שנים בבהמה: כב) וראוי השוחט להיות ירא שמים
 ותלמיד חכם ורואה טריפה לעצמו, ולא יקל לחום על הממון, ולא יחמיר
 להפסיד ממונן של ישראל, שנאמר כג) והשקית.את (האדה) [העדה] ואת
 בעירם. ואמנרו] רבותי[נו] ז״ל כל) תלמיד חכם צריך שילמוד ג׳ דברים

 א) עיין במבוא מה שכתבנו בזה שנתייחםו הלכות אלו לרבינו שלמזה זק״ל. *א)
 חולין ב׳. ב) תום׳ חולין שם ד״ה הכל וכף. ועיין טור וב״י וב״ח יו״ד סימן א׳. J) חולין ב׳•
 ד) חולין י״ג ה) תרומות פ״א, מיי׳ז. ף) הנינה נ׳: וצ״ע שהשמיט קורע כסותו. .ן) עיי!
 רש״י סוכה מ״ב: ד״ה היודע וכו׳ וברא״ש חולין פ״א, ם״ד. ובאו״ז ח״א סימן שםי׳ן. ועיי'

 בטור ב״י וב״ח יו״ד סימן א׳. ח) בדפוס ווארשוי סנר המו״ל במםנית מתיבת ״ואחרים״ עד־
ה למיותר. דהרי כתב אח״ז מיד דהשו״ק שוחטין בדיעבד באחרים רואין א ר  תיבת ״לימודאי״ מ
 אותן. ט) חולין ב׳. י) חולין י״ב: ועיין ני״ש״י שם ד״ה זאת וכר. יא) חולין ט״זז יב) ב״כ
ם הלכות שחיטה סימן ב׳. ונראה דשאב דבריו מהלכות שחיטה לרבינו ל ש  בשבלי הלהט ה
 שלמה ז״ל. י;) חולין י״ח. יד) המו״ל דפוס ווארשוי הציג כוכב קטן אחר תיבת ״בשבריהם״
 לאמור כי בלתי מובן לו. ואפשר דכוונתו לפרש איך אפשר לשחוט בזכוכית, הלא היא
 טבלא גדולה, ע״ו אמר, י וכשתשברם בשכרהם. טף) חולין ט״ו: טן) חולין י״ג:• ין)־ ב״כ
ט השלם הלכות שחיטה םיבזן א׳. יח) חולין כ״ז•' יט) י ויקרא אי!־הי.־כ)־'חולץ ק  בשבלי ל
) עיין בשבלי לקט השלם שם שכתב: • כב א ״  כ*ז. כא) חולין ב״ח. והקרא דברים י״ב׳ כ
 ״וצריך להיות ירא שמים שלא יקל לחוס על הממון ויאכל נבלות לישראל ולא יחמיר יותר
 מדאי במה שאין ראוי להחמיר שהתורה חסה על ממונן של• ישראל כדכתיב• והשקית אח
 העדה ואת בעירם״. ויש לתקן גם כאן כמו שם. ומקור דין זה עיין מנחות ע״ו: חולין: מ״ט:
 רשי׳י ד״ה התורה הסה ובו׳ ובמס׳ גגעים פי״ב״ מ״ה. ובספרי פ׳ ראה ט״ו« ש״י. כנ) במדבר

• כד) חולין ט׳. ׳  כ׳ ה
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 כתב שחיטה ומילה. מניין שהשוחט צריך להיות תלמיד חכם. כה) דרש
 מר זוטרא משמיה דרב חסדא כל מי שקרא ושנה ושימש תלמידי חכמים
 ורואה טריפה לעצמו עליו הכתונב] אומר כו) יניע כפיך כי תאכל ונו/ הא
 למדת ששחיטת עם הארץ ומי שאינו ירא שמים אינה כלום. ועוד בז)
 אמר רב יהודה אמר שמואל מי שאינו יודע הילכות שחיטדה אםור לאבנוןל
 משחיטתו עד שידע כל עינייניו. כח) ואם נשאר עליו לידע אפ־[לו דיבור
 אהד אפוד. כנו) ומשום שיש חזקה ביד רבותינו שאין אדם שוחט אלא אם
 יהיה תלמיד חכם לפיכך הכשירו מי ששחט ואזל ליה לעלמא ולא ידעינין
תה שחיטה מותרת הרוב •מצרין אצל. שחיטןה]  אי נמיר אי לא נמיר, או
ה תלמיד חבם והביאו לו ליל שמיני שוחט בו, י ה ם י א -(ממוחין) נמומחין] הם: ו
 ל) ההא רב פפא ורב הונה בדיה דרב יהושע איקלעו לבי בריה דרב־אידי
 י בר. אבין עבד לחו עגלה תולתא ביומא השביעי. אמד ליה אי אחיות ליה עה
 ליל ח׳ הוינא אכלץ.מיניה והשתא לא אכלינן מיניה. לא) ולעגין קרבן עד
 שישלימו לו ח׳ ימים שנןאמר] לב) ביום השמיני תתנו לי. לג) והעוף מותר
ה או עז או רחל ר  לשוחטו משעה שיצא מן הביצה, אבל קודם אםוד: ואם פ
 ונתנבלה בידיהן, אם.שם תלמיד חכם לל) יתיר להם שחיטת בנה אחריה
 ביום ״ לה) אחר שאין בנבילה מצוד. אותו ואת בנו, לו) אבל בטריפה יש
ן צריך להיות אורכו •כנגד עובי י כ ס  מצות אותו" ואת בגו וכן הלכה: ל׳ו< ו ה
א ישחוט בסכין קצור יצטרך •(להטיז) מ  אותו המיץ מניין שתי פעמים, ש
 [להתיז] את הםימנין בבת אחת, אם בסכין כמלא צואר וחוץ לצואר
א או הביא  כמלא צואר הוו להו שני צווארין. אימתי בזמן. שהוליך ולא הבי
ל הוליך והביא הסכין על הםימנין אפילו פחות מהבי שפיר ב  ולא הוליך. א
 דמי. לח) אבל׳ צייך שיהיה ראש הסכין עגול, שאם יהיה ממבע או הה
: ה ד ל  חיישיינן שמא יכגם ראש הסכין או• קוץ המרובע של סכין ועושה ח
ך שיהיה הסכין הה, ולא יהיה בשלש ציריו פגומים, דהא אמרינן, לכו) י ר צ  ו
 סכין שיש ,בה פגומות הרבה נידונה כמגירה ואסור לשחוט בה. והאיך
 בודק(א11ה], מוליך •• ציפורנו עלי שני צדדין שלה, ומביא שתי פעמים ועוד
 מוליך ציפורנו על שני צדדין שלה ומביא שתי פעמים, ועוד מוליך
ת פי הסכין על אצבעו או בבשר ידו לראות אם חד ואם לאו,  א
ל בישרא •ועל  דאמריגן בגלר[אז .מ) אמר רב פפא סכין צריכה בדיקה ע
 טופרא ועל תלת (רותהא): ןרוחתא] דידה; ופעמים שמוליך צפורגו על הסכין
 ׳ונמצאת שלימה וכשמחזיר ציפורנו נמצאת פגומה הרי זו נקראת מסוכסכת
ם ל ש  ׳ואסור ־לשחוט־ בה, • ואם - עבר ושחט בהולכה בלבד באותו הצד ה
 שחיטתו כשירה, ואם הוליך והביא שחיטתו פסולה. ופעמים שיוליך ציפורנו
 יעל הסכין ונמצאת פטמה, וכשמחזיר הסכין נמצאת פגומה הרי זו נקראת אוגרת,
 ואסור לשחוט בה לכתחילה ובדיעבד, ־ דאמר רבא מא) אוגרת לא ישחוט ואם

 כה) חולין.מייד: כך) תחלים קכי׳ח׳ בי. כן) חולין טי. כךן) עיין בטור ירד סימן א׳ ובב״י
 ־שם. כט) חולין ג׳: ל) שבת קל״ו. לא) עיין תרב אמור ורש״י שבת שם ד״ה הוה
 •אכלין וכו׳ לב) שמות כ״ב, ב״פ. לג) חולין •ם״ד. ביצה ר. ופסק כת״ק, ועיין בטור וביי
 ׳ירד סימן ח׳. לך) חולין פ-׳א t לה) צ״ל ״כיום אהד״. וגם המו״ל דפוס ווארשוי לא הרגיש
 לתקן. לו) חולין פ״א: פלוגתא דתנאי והלכה כחכמים. ועיין ב״י ירד סימן ט״ז. לן) חולין ל״א.

 לה) חולין ל״א. ופירש״י שם. לט) חולין י״ז: מ) שם. מא שם.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל קלא

 שחט שחיטתו פסולה .ומסוכסכת לא ישהוט ואם שחט שחיטתו כשירה,
 ולא אמרן אלא כשהוליך ולא הביא אבל אם הוליך והביא גם מסוכסכ[ת]
 פסואה]. היכי דמי אוגרת וה[יכי] ד[מי] מסוכס[כת], אמר ר׳ אלעזר אוגר[ת]
 מבי צדךיין מסוכם[כת] מרוחי אחת. וסכין ההומה (לסםא) [לםאסאה] כשירה,
 דאמרינן מב) סכין עולה ויורה מותי לשחוט בה לבתחיל[ה]. והסכין מג)
 שפיה הלק דומה למגל אסור לשחוט בה לכתחילה ואם עבר ושחט שחיטתו
 בשירה, ההא אמריגן מד) במגל יד כשירד״ והגי מילי בדיעבד אבל לכתחילה
 היישינץ שמא ישחוט באידך גיסא. .וכץ סכין שאין בה פגימה אבל אין פיה
 חד אסור לשחוט בה ואם עבר ושחט שחיט(ה)[תו] בשירה, דאמר רבא מה)
 שחט. בסכיץ' רע שחיט(ה)[תו] כשירה, אפי[לו] מוליך ומביא כל היום כולו
ט קודם .שישחוט להראות לחכם ח ו ש ך ה י ר צ  לא היישינן לשהייה:. מו) ו
 •מכינו למי שכמותו בהובמתו כ[ל].ש[כץ] למי •שגדול ממגו משום כבודו של
ט בסכין של גוים הייב להדיח ח ו ש ה  חכם. אם הוא במקום י ששוחט. מז) ו
 מקום שחיטה. מח) והשוחט בסכין ששחט בה טריפה פליגו -בה רב אחא
 ורבינא, הד אמר מדיחה בחמץ וחד אמר מדיחה בצונן.־ והילכת(א)[ה]
 אפי[לו] בצונן. מט) ואסור לשחוט בה עד שיקנח בבגד או בצמר או בעור
 הבהמה עצמה. כ) ליבן הסכין באש ושחט בה שחיטתו כשירה׳ מאי טעמא
ך י ר צ  חידודה קודם לליבונה. פי[רש] שחותכת ואחר כך שורפת; נא) ו
' לבדוק הסכין לאחר שחיטה. שאם (ידבקנה) [יבהקנה] וימצאנה ט ח ו ש  ה
 פגומה הרי אותו דבר שנשחט בה נבילה׳ דחיישינן שמא בעור נפגמה,
 •ולאחר שנפגמה שחטה וטריפה, ואם יש לו לשחוט בהמות רבות אד עופות

 D^) שם. Qfo צ״ל ״שפיה האחת חלקה כסכין ואחת יש בה פגימות ודומה למגל״ וכו׳
: מד,) חולין ל״ב. מוי) חולין  ועיין פירש״י חולין ט״ו: ד״ה מגל יד וכי. י׳ילין ט"ו
 •י״ז: י״ח. מן) חולין ח׳: וכדעת הרי״,? שפוסק כרבה בר בר חגה. ועיין רמב״ם פי״ז מהל׳

 מ״א ה״ז ובמ״ש הר״ן בפרק כל הבשר לדף קיי׳א. מח) חולין ח׳: וראיתי בספר והזהיר
 :ויקרא דף י׳ ע״ב שכתב: *השוחט בסכין טריפה מחלוקת רב אחא ורבינא זה אמר מדיחה
 •לבית השחיטה בחמין וזה אמר מדיחה בצוק״ וכתב שם בהגהות אות פ׳ בזה״ל: ״וז״ל ה״ג.
 והיכא דאשתלי ושחט בסכין דאשתהיט בה טריפה פליגי בה ר״א ורביגא חד אמר מדיחה
 בחמין וה״א מדיחה ואפילו בצוגן וכו׳ וכ״ה בספר פרדס הגדול סימן ר״ו והשוחט וכו׳ חי׳א
 מדיחה בחמין וח״א מדיחה בצוגן וכו׳ אבל הראב״ן בדף מ״ז כתב ודל השוחט וכו׳ פליגי בה
 ר״א ורביגא ח״א בחמין צריך לרחוץ הסכין קודם שישחוט בו בהמה אחרת וח״א בצוק די
 זכו׳ וכן היא דעת. הרי״ף כמ״ש הרץ שם וכ״ה דעת רש״י. אמגם לפי דעת ה״נ.וכף משמע
 דפלוגתא דר״א ורביגא קאי על מקום בית השחיטה וזה תמוה האיך מציגו הגעלה באוכלין,
 .בכלים מציגו הגעלה אבל באוכלין לא שמעגו אם בלעו איסור שידיח מקום בליעת איסור
 בחמין, ועוד דאמריגן שםואיאיכא בליתא דפרםא למיכפריה ל״צ משמע דעל הסכין קאי ולא
-על מקום השחיטה. עכ״ל שם. והגה על הבה״ג והפרדס ל״ק כלום דכווגתם וודאי רעל
 הסכין קאי פלוגתת ר״א ורביגא, ואי משום דגקטי לשון ״מדיחה״ ולא ״מדיח״, אין זה דיוק
 •דהא רש״י בחולין ה׳: ד״ה בחמין וכו׳ כתב גם כן. ״צריך להגעילה לסכין״ ובו׳ ולא דקדק
 לומר ״להגעיל לסכין״. ועיין בבה״ג דפוס בערלין (עמוד תק״י) שכתב ״מדיח בחמין ובו׳״ וזה
. מט) עיין ראש חולין פ״א ם״י. נ) חולין ח׳. נא) חולין י׳: ברש״י שם בחי  פשוט ו

 ד״ה לא וכף.



ל  ספר הפרדס לוש׳* ד

 צריך לבדוק הםכין בין כל א[הת] וא[חת]׳ ואם לא עשה כן ושחנו כולן
 אסורות אפי[לו] הראשונה. דהא כב) ההוא עובדא וטריף רב יוםף תליםר
 חיותא ואפילו קמייתא כדרב הונא דאמר חיישינץ שמא בעור נפגמה.׳כג)
 ואי שחט להו ולא בדק הסכין לאחר שחיטה, ובא אחר ושיבר בה עצמות
 או שחפר בה או שעשה בה מלאכה קשה ולאחר כך בא לבודקה ונמצאת
 פגומה לא אמרינן בכי האי נוונא בעור נפגמה, אלא ודאי לא היתה פגומה
ן י י נ מ  ומחמת אותה מלאכה נפגמה,/ דאחזוקי איסורה לא מחזקינן: כד) ו
ט ח ם ש א  לבדיקת הסכין מן המקרא! שנאמר׳ כה) ושחטתם בזה: נו) ו
 פרה או עז [או] רחל ונמצאת כשירה והיה בבטנה עובר שלא כלו חודשיו
 או שכלו לו חודשיו והפדים בקרקע ועמה הרי הוא י טעון שחיטה וחלבו
 אסור וכ[ל] ש[בן] דמו. ואם לא הפרים רנליועל נבי קרקע א[ף] ע[ל] פ[י]
 . שהניקתו פרה אחרת וחיה • והגדיל עה שיהא לו ב׳ שנה הרי זה פטור מן
 .השחיטה וחלבו מותר, גם גיד הגשה שלו, אבל דמו אסור ואם. ירצה
 שיקרענו בםכין כדנ או מפצע את מוחו והורנו עד שתצא [נפשו]•• ושפיר
ר לשחוט לתוך הכלים או על נבי ו ס א  מפני ששחיטת אמו מטהרתו: כז) ו
 הכלים, ולתוך הספינה מותר. וכן חפירה שיש בה מים עכורים מותר אבל
 מים צלולים י אסור, הרואה םבור שמא לצורה הנראית הוא שוחט, ומשום
 הכי גאםר שחיטה זאת׳ ואסור לשחו[ט] בהמה על פי הגומא עד שירחיק
 מפי (הגומה) [הגומא] אפי[לו] טפח שגאמר כלן) על הארץ תשפכגו ולא
ל שיאמר לו הגוי שחוט לי עוף זה או א ר ש י  לתוך (גומה) [גומא]: כע) ו
 בהמה זאת׳ מותר לישראל לשחו[ט] לו ולברך עליו ולכסות את ההם, א[ף]
 ע[ל] פ[י] שמחשבת גוי באותה שחיטה לע[בוהה] ז[רה] לא ''חיישיגן, ההלכה
ט בהמה ח ו ש י ש מ  כר׳ יוסי דםבר זה מחשב וזה עובד לא אמרינן: ק) ו
 גסה'ולא פירכםה כל עיקר רואיין אם פשטה יהד, אחת או רגל אחד א[ח]
 ע[ל] פ[י] שלא כפפה או שכפפה ולא פשטה כשירה. ובהמה דקה קא)
 צריכה בהיקח *סא) צריכה שתפשו[ט] יהה ויכפפנה או יבפוף ויפשטנה,
 אבל רגלה בין כפפה ולא פשטה בין פשטה ולא כפפה הרי זו ־כשירה,
 והעוף שלא ריפרף אלא בעיגו אחת או שכשכש בזנבו בלבד מותר. והגי
 מילי אחר שחיטה אם לא עשו כך הרי הן טריפה קב), אבל הבריאים
 שהושחטו dp שלא עשו כלל הרי הן בשירות. קד) וחיה גסה הרי היא
ט לבהוק אחר ששחט שחיטתו ח ו ש ך ה י ר צ  כבהמה דקה לפירכום: קה) ו
 שמא לא נשחטה כהונן׳ ואם לא ברק ובא אחר ופםק ראש הנשחט הרי
 היא אסורה באכילה. ואם ראה הםימנין בעת ששחט שנשחטו כהונן אין
ך השוח[ט] שיתכוון בשעה שישחו[ט] לשחו[ט} י ר צ  צריך בדיקה: קו) ו
 הםימנין יחדיו, ואם לא נשחטו לבד רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה

0 שם. ע) שם נד) חילין י״י• נד,) שמואל א׳, י״ה ל״ד. נף חולין ע״ד. ע״ה: נן<  נ
״א• נח) דברים י״ב׳ ט״ל. נען) חולין ל״ח: ס) חולין ל״ח * סא) עיין הערה אות ץ מ ל ו  ח

 הסמוך. *סא) תיבת ״צריכה״ אין לה ביאור, ובלתי ספק נכפל תיבה זו שלא לצורך או
 צ׳יל ״שצריכה בדיקה״ וכו׳ וכן הוא בד״יי• OD המרל דפוס ווארשוי הוסיף כאן בזה״לן
 ״הרי הן טריפה במסוכנת״ ויפה תיקן. ועיין חולין ל״זD .0 צ״ל ״אף על פי שלא עשר
 וכו׳, וכן תיקן המרל דפוס ווארשוי. HD ע״ז ט״ז. םד,) חולין ט׳. סן0 חולין כ״ו. ב״ח.



ג ל ל ק  ספר הפרדס לרש״י ד

 הרי זו כשירה, אבל אסור להתכווץ בתחלה לשחו[ט] רוב שנים [ב]בהמה
 ורוב אחד בעוף: rp) ו ש ח י ט ת ה ו ו ר י ד י ן לא מעלין ולא מורידין שאין
 הלכה כר׳ יהוהה אלא בעוח הואיל וכולו עולהו בבת אחת שמא יבלע דמו
י מ  בין האיברין. *rp) פירש הוורידיץ גידיץ מימין העואר ומשמאלו: np) ו
 ש ש ח [ ט ] חצי אחד בעוף ואחד וחצי (לבהמה) [בבהמה] שחיט(ה.)[תו]
 פסול[ה] עד שיוסיף כמלא שיעור. דתניא בתורת כהנים CPp וכי מה בין
 רובו.לחציו כמלא שיעור. •ובגמר[א].'מפרש ע) רוב הנראה לעינים, כי זד.
 יותר מזה. עא) והשוחט שני חצא[י] סימניץ בעוף שחיטת(ה)[תו] פסולה:
ט בשנים ושלשה מקומות מן הצואר אם לא שהה ביניהן ח ו ש ה  עב) ו
 שחיט(ה)[תו] כשירה. נבו0 וכץ שנים, אחד מהם רוב הוושט מלמעלה ושחט
 השני רוב הקנה מלמטה רוב שניהם קרינץ ביה וכשיר[ה] שאיץ זה כנגד
 זה. וכץ מי ששחט באלכסוץ כמו. קולמוס .וכץ שחיטה מדובללת, דאמרינן
 עד) שחיטה העשויה *עד) במסרק ובקולמו[ס] כשיר[ה]. ועוד אמר[ינן] ננה)
ל שחיטת הקנה, משפוי כובע ו ב  השוהט מן הצדדין שחיטתו פסולה: עו0 ג
 ולמטה יעד כגפי ריאה התחתוג[ה]. עז) גבול שחיטת הוושט מתפישת שני
 אצבעיים למעלה ועד שיער הוושט. פי[רש], עח) יש בסוף הוושט מבפגים
] חיה טהורה ט ] ח ו ש ך ה י ר צ  במו שיער על בשר הכרם מבפנים; עכו) ו
 או עוף טהור שישים עפר למטה מן הדם ומבםהו בעפר׳ שנאמר פ) וכסהו
 בעפר, פא) כמו *פא) וירגמו אותו אבץ. אי גמי פב) וערום יכסה בגד, אי

 גמי י פו,) ואכסך משי בלא בית. ומה ת[למוד] ל[ומר] בעפר, אלא שיהא •

 ואי מן התורה בעי ב׳ בבהמה ובעוף או מה״ת םגי ברוב ומדרבנן בעי, שנים עיין רמב״ץ חולין
 ד״פ השוחט ובפמ״ג ירד סימן ב״א במשבצות הזהב םק״א. םן1 חולין ב״ח ג *סן) עיין'פירש״י
מלא שערה״.  חולין ב״ז. ד״ה וורידין וטי• -fib) חולין כ״ז• םט< תו״כ שמיני ושם הגירםא ,
 ועיין בב״י יו״ד סימן ב״א. ע) חולין כ״ט. עא) חולין ב״ח. עב) חולין ל׳. op שם. וצ״ל
: י״ט : *#H צ״ל ״כמסרק ובקולמוס״. עד,) עיין חולין י״ט:  ״שחט אחד״ וכר. עד) חולין ל׳
 ״השוחט מן הצדדין שחיטתו כשירה״. וצ״ע. עך) חולין י״ט. חולין מ״ה. ען) חולין מ״ד.
 ועיין פירש״י שם צריך להגיח לצד הראש כשלש וארבע אצבעות וכויעכ״ל ועיין בתום׳ שם

 ד״ה כדי ובו׳ דבה״נ מפרש כדי תפיסת יד כדנקיט אינש בשתי אצבעות וכ״כ הרשב״א בשמו.
ה יעיי״ש ולכאו׳ דברי רש״י סותרים אהדדי דכאן פוסק ט י ה ש ׳ ל ה  ובהגהות מיימוני בפ״א מ
 תפיסת שתי אצבעיים ובפירושו לחולין פוםק ד׳ אצבעיים. ואפשר לומר דשיעור מדידת ארבע
ה מטין עם שיעור שכתב תפיסת שתי אצבעות. והדבר צ״ב. ועיץ ל ח נ  אצבעות מטבעת ה
 ב״י יו״ד סימן'כי. עדן) עיין פירש״י חולין מ״ד. ד״ה ועד מקום שישעיה שיש שם שער

 שנוררין בסכין מכרם הפנימי עכ״יל חהרי״ף וד-רא״ש כתבו פי׳ ישעיר דקאי פרצי פרצי דדמיא •
מהילכות שחיטה. ועיין בארחות חיים ח״ב צד שע״ג  לכריסא יעיי״ש. וב״כ הרמב״ם בפ״א :
 שכ׳ ״יש מפרשים עד מקום שישעיר מקום יש בשורים שהשערות שלמטה הפוכים אל השערות
ה ובדקה עד הכרם״. ע^) חולין פ״נ: ומשמע ט י ח ה ועד המקום ההוא הוא מקום ש ל ע  של מ
) ויקרא י״ז, י״ג. : ועיין תום׳ שם. £ ׳  דצריך להזמינו למטה לשם כיסוי וכץ פירש״י חולין ל
 £א) יפה תיקן המו״ל בדפוס •ווארשוי דצ״ל ״ולא כמו וירגמו וכו׳״. וכוונתו משום דמצינו
 כמה פעמים כתוב .הדבר שמכםין בו בלא בי״ת השימוש כמו שמביא הכתובים האלו וא״כ
 .היה אפשר ג״כ לכתוב וכסהו עפר ומ״ט כתיב בעפר אלא וכר. *כ£א) ויקרא כ״ד, כ״ג.

 פ^) יחזקאל י״ח׳ זי• יחזקאל ט״ז, י׳.
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 עפר למטה ועפר למעלה; פד) אם שחט מאה פה) ער־? או *פה) מאה חיות
 ועופות ביחד כיסוי אהד לכולם. פו) .וכן לעניין ברכת שחיטה״ כלומר היה
 בדעתו לשחוט מאה חיות או מאה עופות מברך על הראשונה ושותק עד
 (ממשלים) [שמשלים] את כולן. פז) ואם הביאו לו עוף אחד לשחוט שלא
 היה בדעתו צריך לחדש ברכה אחרת בשבילו. פח). שאם בירך על השחיטה
 אסור לו לדבר עד שישחוט. ואט דיבר דבור של צרכי שחיטה כגון/הביאו
 .לי עפר וכדומה לו אינו חוזר ומברך. אבל דיבר בין ברכה לשחיטה. דבר
 שאינו מעינייני שחיטה צריך לחזור ולברך. וזה דומה׳ פע) למי שבירך
 המוציא ועדיין לא התחיל לאכול׳ ואמר הביאו מלח או ליפתן שהם מעינייני
 ־ פעולה אינו צריך לחזור ולברך המוציא פעם שנייה. אבל אם בירך המוציא
 ואמר קודם שיתחיל לאכול תנו מאה זוז לפלוני או דבר אחר שאינו מעינייני
 '.סעודה צריך לחזור ולברך •המוציא פעם שנייה. אבל לאחר שהתחיל.לאכול
 מלוגמא אחת אם רצה לדבר מדבר ואינו צריך לברך. צ) וזה . שהרחבנו
 'בפירושו משום שהרבה בני אדם טועין בו, שמא יברך במקום שאינו ראוי
 לברך. ועובר משום לא תשא. צא) וצריך המכסה הדם לברך׳ צב) ואחר
 בך מכסה צג) בסכין או בידו שנאמר צד) ושפך .וכסה במה ששפך יכסה.
 ואסור לכסות ברגל או בכלי שהרי מבזה המצוה. צה) ומי ששחט וקדם
 חבירו וכסה הרי זה חייב לו עשרה זהובים שהפסידו להכירו הברכה והמצוה.
 צו) ומעשה באחד •ששחט ובא חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו
 עשרה זהובים שבר הברכה. צז) אבל שכח השוחט ולא כסה, כל בר ישראל
 שראה אותו מחוייב לכסותו. צח) אם כסה ונתגלה או שגילתו הרוח פטור
 מלכסות ואם כיסתו הרוח קודםשיכסנו השוחט וחזרה וגילחו הרוח הרי הן
 חיייבין לכסותו. צנן) שחט בשבת לחולה ממתין עה הערב ומכסה, שאסור
 . לכסותו בשבת אף על פי שמותר לשחוט. והשוחט במועד ושכח . להכין
 עפר מבעוד יום ק) כמנהג התלמידים הרי זה מכסה בעפר הישן שבבירה
 של קוהס המועד׳ אבל לא יכסה באפר החדש שבישלו בו במועד, משום
 נולד, כי כל הנולדים במועד אסורים לטלטלן ולהשתמש בהן. קא) ואם
 אין לו אפר ישז הרי זה צריך להערים ומכסהו באפר חהש בהיותו י חם
 הרבה שראוי לצלות בו *קא) שהוא נולד, קב) אבל מי שהתירו לו לבשל
 ביצה משום חמימותו התירו לו נמי משום חמימותו לכסות בו. אבל לאחר
 . שיצטנן ואינו ראוי לצלות בו ביצה אסור לטלטלו, ההא אמרינן ק ג) מתוך

ה כת״ק. פף< חולין פ״וז כ ל ה • פד,) צ״ל ״עופות״. ״פד,) חולין פ״ו: ו י ״  HS חולין פ
• פח) צ׳׳יל ״ואם בירך וכו׳״ יעיין ברכות מ׳. ותום׳ חולין פ״ו  פף) עיין ב״י יו״ד סימן י״ט
 ד״ה ומכםי וטי• פט) שם. צ) עיין בה״ג הלכות כיסוי דם ובבה״ע הל׳ כיסוי דם ובםמ״ג
 עשין ם״ד ורא״ש ורץ וארז סימן שפ״ז ותום׳ חולין פ״ז ד״ה ומכסי וחידושי הרשב״א ותוהב״א
 ובטור יו״ד סימן י״ט. צא) ירושלמי ברכות פ״ט ה״נ. צב) ולא כבה״ג דמברך אחר שמכסה
 עיין רבינו ירוחם נט״ו אות ה׳ ה״ד וברא״ש וטור יו״ד סימן ב״ח ובב״י יו״ד סימן י״ט• צג<
• צד) ויקרא י״ז׳ י״ג צד,) חולין פ״ז. צ!) שם. צל) שם. צד,) שם• צט<  חולין פ״ז
 חולין פ״ד: ל!) ביצה ב׳. ח׳. לןא) שם. ״קא) צ״ל ״אף על פי שהוא נוילד״ וכי• מב<

 צ״ל »שכמו שהתירו״ ובו׳. 05 ביצה י״ב.
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 שהותרה לצורר הותרה נמי שלא לצורך. ומשום זה התירו להדליק נרות
 בבתי כנסיות ביום המועד, אף על פי שאינה אוכל נפש, אלא מה שהתירו
 להשתמש באש לצורך אוכל במועד התירו נמי שלא לצורך. קד) ומי ששחט
 צפור קטן שאין בו דם כדי לכםות מה שעל הםכין גוררו ומבםהו. קת)
 והשוחט ונתנבלה בידו או שנמצאת טריפה הרי זה פטור מלכםות. ותנן
 קו) מכסין בזבל דק וחול דק וםיד ובלבינח ובמגופת החבית אבל לא בזבל
 גם ולא בחול גם ובמגופה שלא כתשה ולא יכםה עליו את הבלי, אמר
 רשב״ג כל שהוא י מגדל צמחים מכםין בו. קז) וכץ גמי אפר שגקרא עליו
 שם עפר, שנאמר קח) מעפר, והוא אפר שריפת החטאת, קע) אי גמי
 ועפרות זהב לו. ותנא קי) הוסיפו עליהן את הכוהל. פי[רש], הפוך שכוחלות
 בו הנשים עיניהם. והשחור, האבק של כבשץ השחור הנקב*ז מרוב העשן.
 ותניא קיא) היה הולך במקום שאיץ עפר שורף טליתו ומכסה היה הולך
 בספינה שוחק דינר זהב ומכמה •שנאמר קיב) ואשליך את עפרו אל וגר.
 קיג) ודם שנתערב במים אם יש בו מראה דם חייב לכסות ואם לאו פטור.
ה שנפלה מן הגג ורבצה ולא הילכה ולא עמדה צריכה לעמוד מ ה  קיד) ב
 מעת לעת ואם עמדה צריכה בדיקה בשמונה עשרה טרפות. ואם עמדה

 והליכה אין צריך לבדוק בשום דבר.
, שהייה ק גוז) [דרסה] חלדה ה ט י ח ו ת ש כ ל י ו הן ה ל א  קעו) ו
, קיח) כגון שתפש סכין ובירך• ה י י ה ] ש ה מ  הגרמה ועיקר. (מי) קיז) [
 והתחיל לשחוט וחתך בםימניץ וקוהם שישלים השחיטה גפלה סכין מידו
 או שהפחידו כלב או שדחפתו בהמה או שראה שאין סכין חדה ושחוזה
 אבל אין בה פגימה או שנתעלפה ואח[ר] כ[ך] חזר לשחוט׳ להשלים שחיטתו
 בין הוא בין חבירו, אם שהה בכל זה שיעור קיכו) הגבהת בהמה מן הקרקע
 ומרביצה בארץ ושוחטה הרי זו טריפה, פחות מיכן הרי זו כשירה. והילכתא
 כר׳ יוחנן, ואפי[לו] בהמה לעוף, כלומר, אם שהה בעוף יותר מכדי שחיטת
 עוף כשירה. ואמרו בגמר(ה)[א] קכ) שהה במיעוט םימנין מאי תיקו. ובל תיקא
 דאיסורא לחומרא. פי[רש]׳ קכא) אותו מלא שיעור שיש בין הצי לרובו
 נקרא מיעוט םימנין. אם שהה בין שחיטת חצי• הםימנין או חצי הסימן ואחר
 כך השלים השחיטה עד שיגיע לרובן הרי יש לך דץ שהייתה באותו מלא
 שיעור כמו דין שהייה גמורה. קכב) וצריך אתה לידע שאין דין השהייה
 אלא בוושט אבל בגרגרת אם שחט רביעי או חציו ושהה אפי[לו] חצי יום

 Hp חולין פ״ז: ם״ח. ועיין ברץ שם. קד,) חולין פ״ה. קן< חולין פ״ח. Cfp חולץ פ״ח:
ר י"ט׳ י״ז* סט) חסר כאן וצ״ל ,׳ודינר זהב קרוי אפר דכתיב ועפרות זהב לו״ ב ד מ  TO< ב
 עיין חולין פ״ה: והקרא איוב כ״ח. והמו״ל דפוס ווארשוי סגר במסגרת תיבות ״ואי נמי ועפיזת זהב לו״.
 ולפי השערתיגו אתי שפיר. op חולין פ״ח: (לןיא) שם. לןיב) ליתא בגמרא שלפג;גו ראייה זו
• הטף חולין ט׳. ועיין א ״ ן נ י ל ו • TO*< ח ץ  מקרא זה, וכתוב דברים ט׳׳ כ״א. קי0 חילין פ
 האורה ח״א סימן קט״ז ומחוץ ה׳ שחיטה סימן תקל״ה c^p תקגתי והוספתי חסרון דמוכח,
 והמו״ל בדפוס ווארשוי לא הרגיש בזה. £ין) כן תיקון גם בדפוס ווארשה. fTp) עיין
 חולין ל״ב. ובערוך השלה ערך גרם ובה״ג הלכות שחיטת חולין. ובתוספתא פרק שגי. קי£<
״ע• חולין צ  חולין ל״ב. עיין שבלה״ש דף קצ״ה דרש״י פוסק כדי שי׳יטדי עוף לעוף ו

״ע• סכב) שם. צ : הכא) עיין פלוגתת רש״י ותום׳ שם ו ׳  ל
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) פםוקת הגרגרת ברובה. ואם שחט מ  חוזר ושוחט יפה ובשירה. דתגן ק
 השוחט עוה וכשבא לבדוק השחיטה מצא הסימגין שלימים צריך לברור!
 הגרגרת שבדיקתה מבחוץ ושוחט בה פעם שנייה א[ף] ע[ל] פ[י] •ששהה
 הרבה, וחוזר ובודק את הוושט מבפנים במקום שחיטה ראשונה״ אם גמצא
 נקב כל שהוא הרי זו טריפה״ משום ששהה ואס לא נמצא בו נקב בלום
 הרי זו כשירה בשחיטה שנייה. וא[ף] ע[ל] פ[י] שגמצאת הגרגרת נקובה
 ופסוקה מפגי שאין בה דץ שהייה כלל. קכד) ומעשה בההוא אווז שהיה
 בבית רבא על שראו דמים שוטפים מצווארו׳ אמר רבא האיך געשה׳ נשחוט
 אותו עכשיו ואחר כך נבדוק אותו קכה) משאירע לו שמא במקום גקב
 שנידוף ממנו הדם נשחט, נבדוק אותו עכשיו ואח.־, כך נשחיט אותו כבר
 אמר רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים, מפגי שהוא אדום מבחוץ
 ולא יראה בו נקב אלא מבפנים שהוא לבן. אמר לו רב יוסף בנו, אומר
 לך מה נעשה נשחוט עכשיו את הגרגרת מבחר* ואחר נשחוט אותו כהוגן
 ואחר כך נהפוך את הוושט ונבדוק. אותו במקום שהיה נוטה, אם נמצא שום
 נקב נאסור אותו ואם יהיה שלם נתיר אותו. כששמע אביו שמח ואמר ראו
ט אם ש ו ו ה  בן חכם שיש לי שהוא חכם בטריפות כרבי יוחנן: קכו)) ו
 נשתנית ברייתו, כגון שהפך עינו להיות פנימי אדום והחיצון לבן הרי היא
 טריפה משום דקים להו לרבנן שחולי זה קכז) ממית טריפות דעלמא:קכח)
׳ קככו) כגון ששותטבסכין הדה למאד מאד ה ס ר ת מצט־־פין: ד ו י י ה ש ה  ו
 וצואר בהמה או עוף קל) דך ולא הספיק להוליך ולהביא הסכין, אלא דרס
 את הצואר (ב<[כ]אדם 'שחותך הצנון, אם יש בסכין כמלא צואה והרז לצואר
 כמלא צואר כשירה. או קלא) קשירה היתד, ולא •היה יכול לא להוליך ולא
, ה ד ל  להביא, לפיכך דרס את הצואה כנוז זה אינה שחיטה ואסורה: ח
 קלב) בגוץ שוחט שבא לשחוט בסכין שהוא דק וכשבא להוליך ולהביא נכנס
 ראש הסכין בשחיטה עצמה או בין הסימגין, והוא רואה כך שהחליד אסורה
 ׳מפני שנתערב בה שחיטה ונקב (וחתבה) [וחתכה]. קל0 אבל אם ראה
 כי לא נכנס בסימניץ עצמן אלא בין עור לסימן ועדיין לא שתט כלום,
 צריך להוציא את הסכיץ בנחת ברוחבו ושוחט למטה ממנו ואחר כך בודק
 את המקום הראשון אם יש בו שום נקב בוושט הרי זו טריפה. ואם ימצא
 הוושט.שלם אבל הגרגרת נמצאת נקובה נקב שיש בו חמתן קלל) האץ
 אותו אם יכנס באותו מקום הנקב כגרעינת החרוב הבינונית שהוא שיעור
 איסר האיטלקי הרי זו טריפה. פחות מיכץ הרי זו כשירה. ׳ואם גכגס ראש
 הסכין תחת העור ולא הספיק להוציאו ולשחוט במקום *קלל) אחד עד
ת העור ח  שירד ההם מן השחיטה, הרי זו טריפה. דאמריגן בי רב קלה) ת

 מבג) חולין מ״ב• קכד) חולין כ״ח• קבן•) אולי צ״ל ״מה שאירע לי״• מכ1< י חולין
• מכן) המו״ל דפוס ווארשוי הגיה ״ממין טריפות דעלמא״. ולי נראה דצ״ל ״ממית ״א  מ

: ובבה״ג הלכות שחיטת חולין. ׳ • לבט) חולין ל ב  כטריפות דעלמא". קכח) חו?לץ ל״

 ד,ל) • בפרדם דפוס ווארשוי הגידי ״י?"* הלא) בפרדם דפוס ווארשלי ״אי קשירה״ וכו״.
 קלב) חולין לי׳ב. ובבה״ג הלכות שחיטת חילץ. הלג) בה״ג שם. ועיין עיטור ה׳ שחיטה
• *סלד) צ״ל ״במקום אחר״ וכן הגיה בדפוס ווארשד• לןלה* '׳ה  שער ב׳. קלד) חולין מ

:  .חולין ל׳
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 אינו יודע, ולחומרא עבדינן: וכן יאש לא נמצא נקב בגרגרת אלא חתך ממש
 רואין אותו אם שיעור החתך רוב י חללו של גרנרת פסולה׳ ואס פחות מיכן
ת הגרגרת ברובה.. קלז) וכן נמיאם ־בלעה הבהמה ק ס  כשיהה, דתנן קלו) פ
 מחט *קלז) אם יש לה קוץ בוושט לרוחבו ונמצאת כך למראית העין ׳הרי
 זו אםור(א)[ה] דהיישינן דילמא אינקיב וושט ואחר כך נשחט על הנקב
 עצמו. אבל אם נמצא המחט או הקוץ אורכו לאורך הוושט לא חיישינן:
׳ קלח) כגון הניח השוח[ט] את הסכין תחילה על שיפוי הכובע ה מ ה נ  ה
 והגרים כלפי הראש׳ כמו שיעשה הסופר בתיקון קולמוס שחותך הקנה
 באלכסון שעל שיפוי הכובע ממש ושחט הרי וו טריפה. דתגיא קלע) משיפוי
 כובע ולמטה הר״ זו בשירה׳ משיפוי כובע ולמעלה פסולה. ואמריגן (בגמרה)
 [בגמי־א]׳ קמ) משיפוי כובע ולמטה כשיירה והיינו דשייר בחיטי, יש בתוך
 חלל הגרגרת מבפגים כמו שתי גרגרת של חטה אחת מימין ואחת משמאל.
 אם העבירם ממש כגגד הגוף פסולה ואם הניח מהם כנגה הראש אפיןלו]
 כחוט על פני כולה סביב הרי זו כשירה. והרוצה' לעשו[ת] .בטוב שוחט
׳ קמא) כגון שהתחיל ר ו ק י  למטה משיפוי כובע ולא יארע מזה כלום; ע
 בסימנין ומשך הנשחט את צואיו בכל כהו ונעץ רנליו בארץ או בכותל
 עד שנעקרו הסימנים או אחד מהם, ולא ראה זה,. הדבר לשוחט .בתוך
 השחיטה׳ לפיכך יבדוק הסימנים אחר השחיטה אם ימצאו עקורים׳ אם קודם
 השחיטה, נעקרו ואסורה או אחר שחיטה נעקרו• וכשירה. כיצד ידעו הואץ
 אם לא תפס לא• היו יכולין להשחט מפני שהיו רפויין תחת הסכין. ואם
 לא תפס באצבעותיו יפה יפה לשחוט אלא היו אצבעותיו מחזיקין את עצם
 ׳הצואר עצמו והסימנין למעלה כנגד הסכין בין אצבעותיו בידוע שאחה שחיטה
 נעקרו. שאילולי שהיו חזקים במקומם ונמשכים כהלילין של צינור לא היו
 נשחטיץ. לכך אמרו רבותינו ז[כרונם] ל[ברכה] קמב) אם תפש אתהםימנין
 ושחט אפשר לשמוטה שתשחט, ואם לא תפשן אי אפשר לשמוטה שתיעשה
 שחיטה. קמו,) והרוצה לשחוט בטוב כובש אתרנלי הבהמה יפה׳ ואם הוא
 עוף מרחיקו מן הכתלים עד שיהו רנליו למעלה באויר ולא יבוא לידי עיקר
 כלל. כיצד עיקור הגרגרת מתפרקין חליות שלה זה׳ מזה. כיצד עיקור הוושט.

 כגון שנתלש מן הראש כלו אבל אם נתלש מקצתו ונתרפא כנגד וגדלה'•
 אבל לא נפרד מן הגרגרת ולא נעשה. כווץ שנפרד חצי מחציו הרי זה
ח תרבץ הוושט שניטל רובו מהלחי כשירה. ודוקא דאידלדל מ  כשירה: ק
 אידלדולי אבל איקפל איקפולי לא. דאמר שמואל *קמל) סימנין שנידלדלו
 ברובן טריפה, ודוקא דאיפרוק איפרו קי קמה) עיקור חליות הגרגרת אם
 נעק[ר] חצי חללה בשיר[ה]. ואס נעקר ברוב חללה פסולה׳ כמו שפסוקת•
ר לחתוך את הנשחט קודם שתצא בל נפשו ו ס א  ־הגרגרת ברובה: קמו) ו

 ^ןלף) חולין מ״ג. הלן) חולין מ״ג. *ללן) צ״ל ״וכן אם יש״ וכר וכץ היאבד״וו. קלד1<
 חולין י״ח. ופירש״י חולין־ ט׳. ד״זה שהייה וכר. ובה״ג הל׳ שחיטת חולין• קלט) חולין י״ט.
 ל,ין) שם• קמא) חולין ל״ב. ועיין בבהו״ג הל׳ שחיטת חולין ובפירש״י שם ובפירש״י חולין
) חולין ג״ד• למג) שבת קכ״ח: ובבה״ג הל׳ שחיטה. ב מ  ט׳. ד״ה שהייה וכו׳ ובתום׳ שם• ל
 קמד) חולין מ״ד. ועיין ברש״י ורי״ף שם. ובטור ב״י ירד כ״ה *קמל) חולין שם• קמה<

, הגאונים .עמוד פ״ו.  חולין־ מ״ד: קטן) חולץ קי״ג. אורה ח״ב סימן ק״ד מעשה,
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ה שטעונח ל מ כ  ויטיף כל דם שחיטה שמא יבלע הדם באיברים: קמז) ו
 הבהמה כך חיה ועוה טעונץ י״ח טריפות, חוץ מרוב אחד בלבד: שנאמר
 קמח) זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומשח וגו׳ הטיל
 הכתוב העוף בין בהמה לדגים, לפוטרו בל עיקר אי אפשר שבבר הוקש
 לבהמה, לחייבו בשני סימנין אי אפשר שכבר הוקש לדגים. הא כיצד, הכשירו

 הכתוב" בסימן אחד:.
. גקיבת הוושט, ופסוקת הגרגרת׳. ת ו פ י ר ר ט ש ה ע נ ו מ ש . ל ו א  קמע) ו
 ניקב קרום של מה, נקב הלב לבית חללו, נשברה השידרה ונפסק חוט
 שלה׳ קכ) ניטלה הכבד ולא •נשתייר הימנה כלום, הריאה שניקבה או
 [שחסרה •ר״ש אומר עד שתינקב לבית הסמפונות. ניקבה הקיבה, ניקבה
 המרה, נקבו הדקיץ, הכרם הפנימית שניקבה או] קכא) שנקרעה רוב ההיצונו[ת]
 ה׳ ייהודה אומר קכב) בגדולה טפח ובקטנה רובה, המםם ובית הכוסות
 שניקבו לחוץ, נפלה מן הגג ונשתברו רוב צלעותיה, [ודרוםת הזאב, ר״י
 אומר] דרוםת הארי בגסה, ודריסת הזאת בדקה, דרוםת הנ** בעוף הדק.

 [ודרוסת הגם בעוף הגס] זה הכלל, כל שאין כמוה חיה טריפה:

 א) הלכות טריפות לרביבו שלמה זקן״ל.
, ב) אםגיקב במשהו ט ש ו ו ת ה ב ו ק : נ ה מ ה ב ת ב ו פ י ר ו ט ל  *א) א
 טריפ[ה]: ג) ושני עורות יש לו לוושט החיצון אדום והפנימי לבן ואי חליי*
 טריפה. *ו,) פי[רש]׳ עורו של וושט אי חליי* • ויהיה עורו שלפנים אדום
 [ו]עור של חוץ לבן טריפ[ה]. מאי טעמ[א]׳ מפני שניקב[ו] העורות ומשום
 הנקב יתאדם אותו שלפנים שהיה לבן, ולחוץ הלבין שהיה אדום׳ משום
זה טריפה, דחשבינץ כמאן  החולי של גקב: ל) ואם גיקב זה שלא כנגד.
 דגיקב זה כגגד זה, מאי טעמא, ה) זימגין דגמדא ופעיא ביה ואתי גקב
 אצל חבירו׳ ו). והרי הוא כמי שגיקבו במשהו וגקב במשהו טריפה. פירוש
 גמדא ופעייא, ז) גמדא, הבהמה מולכת צוארה לאכול מכאן ומכאן׳ ח)

ת ב'• קמח) חולין כ״ז: והקרא ויקרא י״א׳ ט״י• ממט) חולין מ״ב+ ו ח נ : מ ג ״ ו ע י ל ו  קמל* ח
ו ואליi• 20 כ״ה ו א ל ו א נ י ם  והשלמתי החסרון בפנים על פי משנתינו. ועיין תום׳ שס אי גר
 בכ״י מינכען. ובמשנתינו ״ניטל״• סנא) ב״ה בכ״י מינכען, ובמשנתינו ״שנקרע״. קנב) כן היא

 בכ״י מינכען ובמשנתינו .הגדולה טפח והקטנה״.

 א) עיין במבוא מה שהארכנו בזה שנתייחםו הלכות אלו לרבינו שלמה זק״ל. *א<
 חולין מ״ד. ב) רש״י שם ד״ה אלו וכוי. J) חולין מ״נ. *J) עיין או״ז ח״א סימן ת״ה ״פי׳
 רבינו שלמה וכו׳ וברש״י שלפנינו ליתא ועיין דק״ם חולין שם. ועיין עוד בראב״ן סימן רכ״ה.-
 ך) חולין שם• ה) בגמרא. שם ״וושט דאכלה ביח ופעיא ביה רווה גמדא ליה ופשטיה ליה
 זמגין דמיהגדזין בהדי הדדי״. ויש לתקן כאן על פי הגמרא. (והנה נם בנמרא שלפנינו ישי
 לתקן ״רווח ונמדא״ כני׳ הדק״ם חולין שם אות מי.) ך) לדברים.האלו עריך פירוש. הא כבר
 אמר ״דחשבינן כמאן דניקב זכ״ז״. ונראה דזה נשמט מלמעלה מדין חילוף עורות הוושט
 דטריפה משום דהרי הוא כמי שניקבו במשהו. .או.אפשר שכוונתו לומר מאחר שנזדמנו להדדי־
 הוי כמו שנקבו שניהום זה כעד זה במשהו. ן) עיין רש״י חולין מ״נ. נמדא מוצת־ וטי. ח)

 רש״י שם ד״ה ופעיא וכוי.
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 פעייא, צועקת, ויבא נקב זה כנגד זה. ע) אבל הקרקבן של עוף אם׳ ניקב
 זה שלא כגגד זה כשירה: י) ולעניין דרוםה לא בדקינן אלא לעור הפנימי
 שהוא לבן. מאי טעמא, יא) מפגי שהלבן יתגבר אם גיקב אם לאו, שהלבן
 חוזר אדום מחמת הכאת הנקב: יב) ואם גמצא קוץ בוושט אין חוששץ
 שמא ניקב הוושט, הואיל ואין הנקב נראה. • י1ג) ואם גקב הוושט ועלה
 קרום, אינו קרום וטריפה היא: יד) ואם שחטבתרבץהוושט, דהיינו במקום
 שאתה חותכה שם. עומד ואינו נקמט ונכוו** יהד הרי היא טריפה. עו) ואם
 התחיל בתרבץ הוושט לשחוט וגמר רוב השחיטה בוושט כשירה: עז) ואם
 ניטל תרבץ הוושט מן הלחי הדבוק בו טריפה, לפי שיש עיקור םימנין שם.
ת ק ו ס פ  אבל אם נקרע הלחי לשנים והסימנץ דבוקין בו כשירה: יז) ו
ת ברובה טריפה, ברוב חללה ולא ברוב עובייה. יח) ואם ר ג ר ג ת ה ע ב  ט
 ניקבה הגרגרת גקבים שיש בהן חסרון מצטרפיץ, אם יש בכולם כאיסר
 טריפה, ואם ניקבה הגרגרת נקבים (שיש) יע) [שאץ] בהם חסרון מצטרפין
 לרובה. כ) ואם ניטלה רצועה מן הגרגרת באורכה מצטרפין לכאיסור׳ שהרי
 יש בה חסרון. כא) ואם נסדקה לאורכה ואץ בה הסרון אפי[לו] לא נשתייר
 בה אלא משהו למעלה ומשהו למטה כשירה. כב) וכץ בעוף בנקבי[ם] שיש
 בהם חסרון מצטרפי; לכאיםר ושאיץ בה[ם] הםרון מצטרפיץ לרובה. כו.)
 ואיםר זה שאמרנו הוא מטבע שהיה בימי משה רבינו, כד) ועכשיו' שאין
ם ו ר ב ק ק י  אנו מכירים .אותו אזלינץ בתר אומד הדעת ולחומרא: כה) נ
ל מוח« אם הוא קרום התחתון שעל המוח טריפה. ומה שבקדירה לפנים  ש
 מן הפולים דהיינו בגלגלות במשהו נידון כמוה, ובנקב משהו טריפה. אבל
 לאחר- שיצא מן הפולים ולגוף נידון כחוט השידרה ולא הוי טריפה אלא
ו בין לחלל גדול בין ל ל ת ח י ב ב ל ל  אם כן גפםק ברובו: כו) גי ק ב ה
 לחלל קטן טריפה. תלתא קני הוי חד פריש לליבא וחד פריש לכבדא וחד
 פריש לריאה. הליבא והריאה אם נקבו במשהו טריפה, כז) ודכבדא אפי[לו]
ה ר י ה ש ה ה ר ב ש  ניטל כולו ולא נשתייר אלא מקצתו בשירה:כח) אם נ
 ונפסק החוט שלה ברוב עורו טריפה. כע) ואם חוט השיההה נשפך כקיתון
 אם מעמידו ואינו יכול לעמוד המוח פסול. *כע) ועד היכן חוט השידרה
 שאתה נוהג בה זה ה״ין׳ עד בין הפרשות, דהיינו פיצולין שבאליה ועד
 פיצול אחת טריפה אם נפסל, החוט, אבל אם נפסל, החוט בפיצול השלישי

0 חולין מ״ג: ועיין רש״י׳  ט) חולין מ״ג. י) חולין מ״ג. יא) רש״י שם ד״ה אין לו וכי. י
 שם ד״ה אין חוששין וכו׳..י0 חולין מ״ג. יד) חולין מ״ג: טן0 שם. טן< חולין מ״ד. ועיין
 לעיל בהלכות שחיטה לרבינו שלמה זק״ל. ין) חולין מ״ד : pp) חולין מ״ה. יט) תקנתי
 תקון דמוכה, וכן היא בדפוס ווארשא. כ) חולין מ״ה. כא) שם• כב) שם ״בעופא מאי
 וכוי״ וצ״ע הא בגמרא מוכח דבעוף מקפלו ומניחו על פי הקנה אם חופה את רוב הקנה
 טריפה ואם לאו כשרה. ועיין פירש״י שם ד״ה בעופא וכר, ועיין בטור וב״י יו״ד סימן ל״ד
 פלוגתית רש״י ורי״ף• כג) לא אדע מקור לזה דאיסור היה בימי משה רבינו, כי מגמרא משמע
 דהוי מטבע רומי עיין קידושין בי. ועוד• כד) רשב״א בחידושיו בשם בעל העטור• כה<
 חולין מ״ה. כן*) חולין מ״ה : כן) כ״ב רש״י שם ד״ה דכבדא וכו׳ וד״ה מתני וכו׳ ותום׳ שם

: כט< שם. *כט) שם. ה ״  ד״ה מר חולקים ע״ז. ובה״ג פוסק כרש״י• כה< חילין מ
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 בשירה. ובפיצול השגי איגו יודע. ל) ובעוף אם גפסק עד בין אגפיים באורך
ד ולא ב כ  כגפים הוא חוט השידרה ולא יותר, טריפה: לא) ג י ט ל ה ה
 נשתייר הטינו כלום טריפה, ואם גשתייר המינו. כזית כשירה׳ דעתידה
 להיבראית ולהתרפות, אלא שצריך להיות כזית במקום מרה ימית במקום
 חיותא׳ שהיא חיה. פי[רש] לב) דהיינו במקום שתלוייה בחצר הכבד: לג)
ה שניקבה קרום העליון וקמ[ם] התחתון טריפ[ה], ואם קיים אחת א י ר  ה
 מהן כשירה: לד) ריאה דאגלידאכאהינא סומקא׳ >£י[רש] תמר[ה] סומק[א]׳
 והיכא משבח[ת] לה׳ כנוז שנשאר קרום העליון כשירה. לה) ואם האדימה
 בין כולה בין מקצתה כשירה: לו) האי ריאה דאוושא וכשנופהין אותה
 משמעת קול אי ידעינץ מהיכא אוושא מותבינץ עלה נילא או רוקא או נדפא
 ונפחינז לה אי מבצבצא טריפה שהרי דרך נקב יצא הרוח אי לא מבצבצא
 כשירה. מאי טעמא׳ שלא ניקב קרום העליון, והאי דאוושא למה, דנקב
 קרום התחתון ולא ניקב העליון׳ ולא תמות הבהמה ותתרפא. ואי לא ידעינץ
 מהיכא אוושא, שאץ ניכר אותו מקום שהקול יוצא ממנו מותבינץ לה במי
 פושרי • ונפחינץ לה אי מבקבק[א] שיש קול במים טריפה ואי לא מבקבקא
 כשירה׳ דאמרינץ קרמא עילאי אינקיב ותתאהילא אינקיב לז) והאי [ד]אוושא
 [זיקא] דביני ביני הוא וכשירה: לח) ריאה שיבשה מקצתה, כדי שנפרכת
 בציפורן טריפה ואי לא כשירה: לע) ריאה דאסיקת נילדי נילדי, שנינלדה
 וגשאר עורה של ריאה ומגומרת בשלשה גוונים והני נילדי קיימיץ שחורים
 לבנים או מיני מראה .אחר כשירה: מ) ואם יש שני בועות בריאה ואין חוט
 הריאה מפסיק ביניהון טריפ[ה]׳ דאמרינן מחמת נקב שהיה ביניהן י נדבקיץ
 יחד ועלה ביניהם קרום׳ וקיימא לן, קמם שעלה מחמת מכה י בריאה אינו
 קרום וטריפה כי עתיד לילך זה הקרום ויעמוד הנקב ותמות מיד:.מא) ואם יש
 בועה אחת והיא נראית (ב)[כ]שנים מביאין קוץ ונוקבין אחת מהם, אם
 שופכות לחוץ שתיהן זה דרך זה, ודאי חדא היא וכשירה ואי לא טריפ[ה],
 דאמרינז שתים היו אלא שנדבקו יחד: וכץ מב)...יש נמי w) אם יש בועא
 בשיפולי ריאה שאץ חוט.הריא[ה] מקיף אותה סביב טריפ[ה], וכנון שאינה
 נשפכת כולה לצד אחד מן הריאה"אם תנקבינה, אבל אם ';נשפכת כולה
 בצד• אהד בנוקבה חדא בועא היא ומקיף אותה הריאה סביב לה וכשירה,
 המה -לי• בשיפולי ריאה הדא בועא-.ומה לי בתוך •הריאה, כל היכא דאיכא
 חדא בועא כשירה. דבנמ[רא] לא משני בחדא בועא בין באמצע הריאה
 בין בשיפולי הריאה, חדא בועא וכולה נשפכת לצד אחד אינה הסירה ואינה
 נקובה, דאם כן אפי[לו] באמצע הריאה נמי חדא בועא תהוי טריפה אי
 חשבת לה נקובה הסירה, ואי •כשירה חדא בועא באמצע.הריאה אפי[לו]

 ל) חולין מ״ו. לא) שם. לב) רש״י שם ד״ה במקום וכו׳. לג) •חולין מ״ו. לד) שם.
א וכוי ובתום׳ ד״ה  ועיץ רש״י ד״היכאהינא.וכר. לד,) חולין מ״ו: ועיין שם רש״י ד״ה ל
א וכוי. ובאףז ח״א סימן תי״א. לך) חולין •מ״ו: לן) תקנתיעפ״י הגמרא.שלפנינו. לח) ל  א
 •חולין ט״וז ל&) שם•־מ) חולין מ״ז• מא) שם• מ^) תיבת ״יש״ .נראה למיותר. וצ״ל
ה א .בשם בה״ג, ובספר זהעטור הל׳ ף ׳ וכו . 0 .עיין, חזם׳ חולין מ״ז. ד״ה אי  •״וכן נטי׳׳• מ
א םיטן תי״א ובראפץסיטן רל׳׳ח. ובשבלי לקט השלם ״  ובחידושי הרשב״א ובתוהב״א ובארו ה

 הל׳ טריפות סימן חי.
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 בשיפולי הריאה נמי כשירה, ולא שנא: מד) ואין מקיפין בבועי, פי[רש]
 שאם יש נקב בבועא של ריאה ואין ידוע אם קודם שחיטה או לאחר שחיטה
 .ניקב, לא אמרינן נעשה נקב אחר (כ) [ב]בועא ונסמוך זה לזה, ונראה אם דומה
 זה הנקב החדש שנעשה אחר שחיטה לאותו שהיה קודם לכן ויהיה כשר
טריפ[ה] דמספיק[א] לא  אלא טריפה, דאמרינן קודם שחיטה ניקב הילכך )
 נוכל לתלות ביד הטבח או בסכין שמכניס מתחת הגרון כשהוא תלייה כדי
ת החזה. אבל מה) ניכר שביד הטבח נעשה כשירה ואז ח ת  להוציא ההם מ
 מקיפין ונאמר ביד הטבח נעשה וכשיר[ה]: מו) אמ[ר] רבא תרתי אוני
 דריאה דסמיכי להדדי על ידי סירכא טריפה והוא דקיימין שלא בסדרן,
 שלא נסרכה לאותה שאצלה אלא לשלישית ואונא אמצעית מפסקת ביניהם
 אז ־ היא טריפה משום דעבידא דמינתקא וכל העומד לינתק כנתוק דמי
 וחשוב במה דהוויא הנקב פתוח כבתחלה וטריפה. אבל אי קיימיז האונות
 כסדרן דסריכה חדא לחבירתה שבצידה שאין ביניהם אחרת היינו רביתייהו,
 דרך גדילתן הווי כך ולא תינתק לעולם׳ והיא םתימה־מעליא וכשירה: מז)
 ואם נסרכה אונא באומא דרך גדילתן היאוכשירה: מת< ואמרירבא חמשה
 אוגי הוי לריאה, לבד מתרי האומות הגדולות, תלתא מימין הבהמה׳ מנו)
 כשהיא הולכת ומימין האדם הבא לבודקה כשהיא תלוייה, ותרתי משמאלא
 הבהמה כשהיא מהלכת וכשהיא תלוייה להיבדק. אם חסר מן ב׳ שבשמאל
 א[הת] טריפה. כ) אם חםי מן הגי שבימין מצטרפת עיגוגית[א] דוורדא
 וכשירה. ואם אין לה עינוניתא דוורהא וחסרו גם מן הגי׳ ריאה שחסרה
 היא וטריפה.. וכל שכן אם חסרו ב׳ מן הנ׳ שבימין הטריפה. כא) ובחסרון
 השמאל אינה .מצטרפת עינוניתא דוורדא לפי שאין מצד י שמאל. ואם תמצא
 מן השמאל עינוניתא דוורדא וחסרו מז הב׳ מצטרפת עינוניתא להשלים
 החשבון וכשירה. *נא) ואם. נמצאו י הגי בשמאל כשירה אי קיימא בדיא
 דאוני. ויותרת דלא קיימא בדרא דאוגי טריפה, כגון דקיימא אגבא הריאה.-
 אבל מבפגים כגון עינוניתא דוורדא א[ף] ע[ל] פ[י] דלא קיימא בסדר
cp :האונות כשירה. כב) ואם אין לבהמה כלל עינוגיתא דוורדא כשירה 
 אמר רבא האי ריאה-דדמייא לאופתא, פי[רש] לחתיכת עץ שהיא קשה
 במישוש ואין הרוח נכנם בה כעץ יבש או שהיא הלקה מכל צדדיו שאין
 חיתוך האונות ניכר בה טריפה: כל) ואם הומה הריאה לכוחלא כשירה, אבל
 אם הומה לדיו טריפה. דאמור האי שחור אדום הוא אלא שלקה [ו]על ייי
 שלקה נהפך להיות שחור, ואיכא לטיחש דילמא ניקבה. *כד) ואם הריאה

. ניכר״ לעיין ם  מד) חולין מ״ו: ועיין רש״י שם ד״ה אין מקיפין ום׳. מד,) צ״ל ״אבל א
 חולין נ׳. מף הולין מ״ו: ועיין שם פירש״י שלא כסדרן ובו׳ ותום׳ שם ד״ה אבל.ובו׳ ועיין
 בדעת תורה להגאון מבערזאן סימן ל״טםקי״א ועיין לקמן הערה ע״ח. מן) עיין רש״י חולין מ״ו:
 ד״ה שלא כסדרן ובו׳. ובמחו״ו סימן קל״ח ולקמן בפרים. מדן) חולין ט״ל. מט) רש״י שם
 ד״ה תלת וכוי. Q עיין רש״י שם ד״ה אפילו ובו׳ ובשבלי הלקט השלם דף קצ״ט ע״ב בשם
 רש״י ובמחו״ו תקל״ז דאינה מטצרפת. וצ״ע. נא) עיין ב״י יז״ד סימן ל״ה ד״ה ודע ובו׳.
 ובראב״ן סימן רל״ט. *נא) תום׳ חולין מ״ז: ד״ה אבל וכו׳ ובאו״ז סימן תי״א זברא״ש שם
 ובהגהות אשירי סימן ט״ו. £3) ב״כ רש״י חולין מ״ז. ד״ה אפילו וכו׳ ועיין בתום׳ שם ד״ה

 כל ובו״. JJ) חולין מ״ז: ורש״י ד״ה דדטיא וכלי. נד) שם• *נד) שם.
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 ירוקה כשירה ואם דומה לבשר טריפה. וסימניך כה) ובשר בשדה-טריפה.
 *כה) ואם דומ(א)[ה] לכשותא או למוריקא או לחלמוץ של ביצה טריפה, אבל
 ירוקא כשיר[ה] שאמרנו כו) לכרשים; *כו) אמר רבא האי אטום בריאה
 כשירה, שיש. מקום בריאה שאין.הרוח נכנס בה מביאץ יקוץ ונוקבין אותו
 מקום אם יש מונלא אמרינן מהמת מונלא הוויא י וכשירה כז) (ואין) [ואם]
 אין בה מוגלא מותבינן עלה גילא אוירוקא ונפהינן לה אי מבצכצא כשירה
 .ואי לא• טריפה, דאמרינן אין בה חיות כלל שהרי יבשד1: כח) אמר רב יוםה

 קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינה קרום דלמחר חוזר וניקב: כע) י אמר י
 עולא אמר ירי יוחנן ריאה שנשפכה' כקיתון, פי[רש] שנימוח בשר הריאה
 י כמים ונשפך מקרום הריאה מים ק) בהתזה ובקילוח כמו מן הקיתון כשירה.
 *p) והוא דקיימא םימפונהא, שהסימפונות שבתוך הריאה לא נימוחו. והיכי
 •עבךינן קא) (או) [אי] קיימו כלהו סמפונות, מייתינין צעא דקונייא, דשיע,
 ושפכינן לה בגווה אי (אית) קב) [לית] בה׳ שורייקי חיוורי, פי[רש] ניהים
 לבנים, כשירה: *קב) אמר רב נחמן ריאה שנימוקה, פי[רש] שנתמסמס,
 קו,) (כשירה) אבל אינו נשפך כמים וקרום שלה קיים כשירה. קד) וריאד
 שנימוקה כל כך שיש בה. חסרון שמחזקת רביעית לוג אפי[לו] הכי כשירה:
 קת) ואם התליע הכבד, שיש בה ׳תולעין כשירה: קו) ניטלה שלפוחית,
 שהיא טרפחת׳. והוא האום שלה אפי[לו] הכי כשירה: קז). ריאה שניקבה
 באונות קטנות ודופן סותמן, שיש בהן סירכא, מייתינן סכינא דחליש פומה
 ומפיקינן לה בנחת מן הדופן ונפחינן לה אי מפקא זיקא טריפה ואי לא
 מפקא זיקא כשירה דחשבינן לה קח) חתימא מעליא משום דהויא במקום
 רבותא י ולא עבידא דמינתיק. קע) אבל אם ניקבה ריאה באומות גדולות
 וסריכא בדופן אמרינן מחמת מכה שהיתה בדופן(וןנסרכה לשם ולא מחמת
 .נקב. ומפרקינן לה אי לא מפקא זיקא כשירה ואי מפקא זילא טריפה דאמרינץ
 .מחמת נקב נסלכה. אבל אי ליכא מכה בהופן והאומות סרוכות בדופן ליכא
 שום תקנה דוודאי מחמת נקב נםרכ[ה] ואותה סירכ[א] עבידא המינתקא
 משו[ם] דקיימא במקו[ם] מרווח ומינתקא. וכבר אמרתי למעלה ע) בל העומד

 לינתק כנתוק דמי וטריפה היא ההא ניקבה הריאה. ננא) וכלדסריכה עינוניתא.
 היינו אונה קטנה, שהיא לפנים מן האומות מצד ימין, כנב) וקורץ אותה
 טבחייא גנבתא והיא כעין רגל החמור, בכל מקום שהיא דבוקה טריפה,
 משום דהוויא שלא במקום רבותא ועבידא דמינתקא, •ולהכי חשיבינן כמאן

 נד,) שמות כ״ב׳ לי. *נד,) חולין מ״זז 03 צ״ל ״דדמיא לכרשים״. ועיין שם תום׳ ד״ה אלא
(D .וכו׳ *נ0 חולץ מ״זז ורש״י שם. נץ) תקנתי תקון דמוכח• נח) חולין מ״ז ז נט) שם 
 בדפוס ווארשא ״בהחזה״. *ם) שם. סא) תקון דמוכח. וכן היא בדפוס ווארשא. סב) תקון
 דמוכח וב״ה בי״וי. *סב) חולין מ״ז • ס0 בדפוס ווארשא סגר תיבת ״כשירה״ שהיא שלא
• סה) חולין מ״ח. סן) שם. ועיין רש״י שם ד״ה שלפוחית וכוי. ז H חולין מ״ D .במקומה 
 סן) חולין מ״ה. ועיין בתום׳ ד״ה אמר וכו׳ דעת ר״נ• סדן) אולי צ״ל '״םתימא״. םט)חולץ
 מ״ח. ועיין רש״י שם ד״ה התם וכוי. ע) הלשון זה לא נמצא בגמרא שלפנינו. עא) רש״י
 הולין מ״ו: ד״ה היינו וטי. עב) עיין ד״ג חולין פ׳ אותו ואת בנו עיט. ועיין ערוך • השלם

 ערך גנב.
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 ההוא נקב וטריפה. ננו.) ופי[רש] לבינו שלמה זק״ל דבולן לגבי די־דיה שלא
 כסדרן כינהו:

, כשמכניס הטבה את ידו יבדוק הריאה ה א י ר י ה ב ר ו הן ס ל א  עד) ו
 בשני אומות הנחלות שמשני צדדלן. כה) בכל מקום שהן אחוזות בין בצלעות
 בין בבשר שבין הצלעות אם אין מכה בדופן טריפה. אבל אי איכא (מבא)
 [מכה] בדופן אמרינן מפני המכה נסרכו. ובדקינן לה בנפיחה, אם יצא הרוח
 טריפה, ואי לא בשירה. ובן אם אוחזות האומות הגדולות בשומן הלב או
 בחצר הכבד או בשמנונית שהולך ביז שני האומות אצל שידרה או בשומן
 הזה בכולהו הוי טריפה ואין לה תקנה לא בנפיחה. ולא בכלום דבר. וכן
 האונות הקטנות שהיו ג׳ מימין וב׳ משמאל אם דבוקות, כגון אם נדבקות
 מהי בחזה לפנים מן החוט או בגרגרת או בשומן הלב או בחצר הכבד
 טריפה ואין לה שום בדיקה אבל אם האונות הקטנות דבוקות לצלעות או
 לבשר שבין הצלעות בין בגבן בין בשוליהן מפריקין אותן מן הדופן ונכשרו[ת]
 בנפיחה אם לא תצא הרוח׳ ואם תצא הרוח טריפה. ננו) ואם אל[ו] (אהונות)
 עז) [האונות] דבוקות זו בצד זו בתולדותן. בגידולן כשירה, ובלבד שיהא
 חיתוכי האונות ניכר, דאוני סימנהון. ננס) אבל אם מתקפצות להדבק עם
 השלישית על גב חבירתה או מתחתיה דהיינו עע) (עם השלישית על גב
 חבירתה או מתחתיה, דהיינו) שלא כםדרן. וטריפה. מ[אי] ט[עמא], אגב
 הילוך הבהמה בשמהלכת מקשת ומכה אונא לחבירתה לאינתוקי ותמות
 הבהמה, ורחמנא אמר פ) זאת החיה אשר תאכלו׳ חיה איכול ושאינה חיה
 לא תיכול: פא) ואם נדבק אונא לאומא הסמוכ[ה] לה בשירה, אם לא תצא
 הרוח בנפיחה ואס תצא הרוה טריפה. פב).ואם האונות י דבוקות זו לזו ואינן
 נפרדות כל שהוא שאין ניכור חיתוך האונות טריפ[ה], ואם מתפרדו[ת] כל
 שהוא וניכר ח[י]תוך האונות כשירה. פג) והאונא הקטנה הנקראת עינוניתא
 הוורדא בבל מקום שהיא דבוקה טריפה בין באונות בין בחזה בין לפנים
 מן החוט בין בשומן הלב בין בחצר הכבד בין באומות. זה הכלל בכל
 מקום שהיא דבוקה טריפה, וסימניך, פד) כל י המושל עליך כאמה בתה,
 כלומר פה) (באומה) [באומה] הגדולה (בין) [בן] עינוניתא דוורדא. פו) ואם
 יש חוטין בריאה וםמובין בין בלב בין בחזה בין בחצר הכבד והן במו.
 ריריץ, וכשמבניס ידו לבדוק מתפרקין מאליהן בלאכח נתיקא והפסקה אלא

 ענ) רש״י חולין מ״ו: ד״ה היינו ובו׳, (עיין במבוא שכתבנו שמכאן יש לספק אם הלכות
ל רש״י, דא״כ האיך קא מזכיר פירושו של רבינושלמה  טריפות שלפנינו יצאת מתחת .עטו ש
בא בהלכות קצובות דרב  זקי׳ל.) עד) מכאן ואילך עד דין ואם יש הוטין בריאה וכו׳ מו
 יהודאי גאון בשינויים קטנים. (בתורתן של ראשונים ח״א פפדא״מ תרמ״ב.) ונעתק משם, ע״כ
 נכפלו הדינים שנאמרו כבה עד,) חולין• מ״ה. ועיין בדינים האלו בטור וב״י ירד סימן ל״ט..
 עף חולין מ״ז: ען) תקון דמוכח וכ״ה בד״וו• ען־ן) רש״י י חולין מ״ו: •ד״ה היינו וכו׳ ותום׳
 שם ד״ה אבל וכו׳. עיין דעת תורה סימן ל״ט אות י״א ולא קשה מידי דמאמר זה אינו לרש״י
 כי אם לר׳ יהודאי גאון. עט) םנרתי אלו תיבות מראים למיותרים, ובדפוס ווארשא השמיטם.
) חולין מ״ב. והקרא ויקרא י״א. פא) רש״י חולין מ״ו: ד״ה היינו וכי. פב) נכפל. דין £ 
״ד. פד,) . פד) יחזקאל ט״ז׳ מ י כ ו ו נ י 0 רש״י חולין מ״ו ו ד״ה הי  זה, כי כבר נשנה לעיל. פ

 .תקנתי תיקונים דמוכח וכ״ה בדפוס ווארשוי. ג£ו') עיין טור ירד וב״י סימן ל״ט.



 קמד ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 במשמוש ידים ואין מקומן ניכר ולא הוי אלא כחוט השער פז) יש לחוש
 כדאמרו רבנן פח] האי מירכה דנקב בר מן חד יומא או מתרי יומי. *פח)
 ואם נדבקה הריאה לדופן באונות ובאומות כשירה משום דלא •מינתקא.
 וסיתמא מעליא הוי. ונתנו סימן בני נרבונא׳ פע) אומר לדבק טוב הוא: צ<
 אס נמצ(מ)א מחט בריאה טריפה דחיישינן שמא ניקבה הייאה,׳ אבל אם
 [נ]מצאת צא) (בסימנין) [בםימפונין] של ריאה כשירה דאמרינן דרך סימיפיץ׳
 ירדה צב) (בנכנםה) [ונכנסה]: צןג) אם נמצאת מחט בכבה[א], חזינן אי•
 קופיא לניו, שאוזן המחט מוחזר כלפי הראש צד)(וחזרו) [וחודו] כלפי חלל/.
 אמרינן דרך י םימפוץ נכנסת בכבד ולא ניקבה כלום וכשירה. ואי אוזן המחט
 מוחזר כלפי הכרס וחודו צה) (עניץ) [נעיץ] בכבד, אמרינן צו) רבוצה הבהמה
 נכנם זה המחט ונקב את בני מעים וטריפה: צז) אם ניקבה הריאה היכ*
ה  דמשמשא ידה דטבחא תלינן בידה דטבחא דאמרינן טבחא אינקיב. ב
 וכשירה: צח) תולעים שיוצאין מן הריאה ואין ידוע אם קודם שחיט[ה] יצאו
 או לאחר שחיטה יצאו אמרינן דלאהר שחיטה יצאו וכשירה: צע) אם נטיל
 זאב את בני מעים לאחר שחיטה אין חוששין לומר שמא במקום נקב יש
ה טריפה: קא) אם נמצאו בבהמה ר מ ה ה ב ק י  נקב וכשירה: ק) אם נ
 שתי מרות כשירה, דאמרינז כל יתר כנטול דמי׳ ואלו ניטלה המרה לן*
יקבה  הוי טריפה הכי נמיאם נמצאו שתי מרות הויא כשיר[ה]: קב) מרה,שנ
 ובבד סותמה כשירה: קנ) ניטלה המרה טועם הוא בכבד אי מריר כשירה
ם שניקב[ו] ר כ ל ה ב ה ו ב י ק ה ן ו י ד ק ה  ואי לא מריר טריפה: קד) ו
 במשהו טריפה. אבל בשר החופה את רוב הכרס אי נקרע רובו של בשר
 שעומד על הכרם או טפח טריפה. וזהז ששנינו קת) בנדולה טפח ובקטנה
 ברובה. שאם נקרע בה טפח אמרינן זהו ששנינץ בגדול[ה] טפח, ואם נקרע
 רובה אמר[ינן] זהו ששנינן ובקטנה ברובה, וטריפה: קו) חלב •טהור סותם,
 קז) ההדור, שאם ניקבו בני מעים חלבדהדורא סותם אותם וכשיר[ה].. וחלב
 טמא שעל הכרם אינו סותם. חלב חיה א[ף] ע[ל] ג[ב] הטהור הוא אינו
 סותם. והלב העשויי (ב)[כ]בובע כגון טרפשא דליבי וחיטי דכרכשא אינו
 סותם׳ קח) ולפיכך הויא טריפה כשדבוקה הריאה לשמנונית הלב משוס

 פן) המו״ל בדפוס ווארשוי הציג ־אהד תיבות ״יש לחוש״ כוכב קטן. ולי נראה בהר דע״ל ״אין
• *פדן) עיין ב״י ירד סימן ל״ט בד״ה ו  לחוש״. פד!) עיין ב״י ירד סימן לי׳ט בשם הכל ב
) פסוק הוא בישעיה מ״א, ד. צ) חוליןמ״חז עייץ שבלי־ ט פ / ו כ  לכל מקום שתםרך הריאה ו
 לקט השלם הל׳ טריפות סימן ח׳ דרש״י פוסק כרבנן. צא) תקון דמוכח וכ״ה בדפוס ווארשוי.
.  צב) עיין הערה הקודמת. צג) חולין מ״ח: ועיין רש״י שם ד״ה אי קופא וכו׳ ובתום׳ שם
 צד) תקנתי וכ״ה בד״וו. צד,) תקנתי וכיה בד״וו. צף) צ״ל ״רבוצה היתד, הבהמה ונכנס״•
̂,) חולין מ״ב. ל!א).עיין ראבץ סימן . צן) חולין מ״ט• צח) שם. צט< חולין ט׳.  ' ו כ  י
 רנ״ד שמביא בזה פלוגתת הראשונים דבה״ג. מטריף ״אבל רבעו שלמה וכל גדולי ארץ צרפת.
 אומרים כשירה ולא םבירא לחו להא דבה״ג״ יעיי״ש. ועיין שבלי לקט השלם הל׳ .טריפות
 םימן ז׳ ועיין בבה״ג. שלנו הלכות' טרפות וברמב״ם פ״ו מהל׳ שחיטה ה״כ וברא״ש חולין פ״ג

) חולין מ״ג. לןנ) בה״ג זהלכות טריפות. ל)ד)) חולין י  םי״א ובטור וב״י יו״ד סימן מ״ב. ^
 מ״ב. קד,) שם. ל!!*) חולין מ״טז סן) בדפוס ווארשוי נסגר תיבה זו כי אין כאץ מקומה.

 ל,ח) עיין מה שכתב לעיל.



 ספר הפרדס לרש״י ׳ז״ל קמה

 החלב העשוי •כ(ב)[כ]ובע אינו סותם. קנו) הימצא ובר תימצא תרויהו אסירי
 למיכל משום האין בקיאין אי זהו הימצא ואי זהו בר חימצא ולפיכך תרוויהו
 לא סתמי קי) והוא הרין גבי כרס הפנימי וכרס החיצון משום האין בקי[א]ין
 אי זהו כרם הפנימי ואי זהו ברם 1,חיצון, כולהו ברם הפנימי; פי[רש] קיא)
 מג׳ חימצא קיב) תרבא רעל אקשתא . ולא סתום. בר חימצא. קיו,) דעל
 אייתרא וסתים. וזהו חלב שעל גבי קיבה, [ש]הקיבה (השוייה) [עשייה] כמן
 קשת, חלב שעל הקשת קורא ח־מצא וחלב שעל היתר קורא בר הימצא,
 ואם נקב במשהו טריפה. אבלי כרס החיצון הייגו בשר החופה את רוב הכרם
 י התם אמרי •קיל) אם גקרע בו טפח אורכו הוי טריפה ולא במשהו. קנוו)
 ואם ניקבו בני מעים וליחה סותמתן היינו שורקא דמעיא דגפק אגב דוחקא
ם שעלה מחמת• מכה בבני מעלם סותם אבל• בריאה ו י  כשירין: קנוז) ק
 ובושט אינו יקרום, מאי טעמא משום שחוזר וגו קב: קיז) מ ק י פי ן בבני
 מעים, שאם ניקבו ואין יוהע אם קוהם "שחיטה או לאחר שחיטה מביאין
 בני מעים .ונוקביץ אותן ומגיעין ומסמיכין לנקב הראשון אם דומה זה לזה
 אמרינז (הקודם) קיח) [דאהר] שחיטה ניקבו וכשירה ואם אין י חמין וודאי
 קוהם שחיטה ניקבו וטריפה. קיכו) וכי מקיפין בריאה׳ אם יש בה נקב
 ומפיקה אם קוהם שחיטה או לאחר שחיטה מקיפין במו שאמרנו בבני מעים.
 והגי מילי דמקיפין מדקה להקה מגסה לגסה, מגסה להקה ומדקה 'לגסה
 לא. קכ) מקיפין בקנה׳ קכא) שאם •נפסק רובו ואין ידוע אם קודם שחיטה
 או אחר שחיטה, מביאין קנה וחותכין אותו אם הומה לזה'ודאי לאחר שחיטה
 נפסק ואם לאו אמר[ינן] קודם שחיטה נפסק וטריפה. קכב) ומקיפין מחולייא
 לחולייא׳ אם נפסק׳ ומכר חוליא לבר חוליא, אבל לא •מחוליא לבר חוליא
 ולא מבר חוליא לחוליא. אי זהו בר חוליא׳ .קכג) זהו הבשר שבין חוליא
 לחוליא, שמחבר •.טבעת למטה. ואי זהו חוליא עצימה זהו זיר של קנה
ח יא ה שניקב ב ת ט ל ו ח ל  שנראה בטבעת דהיינו הטבעת עצמה: קפד) ח
 במקום שהיריכים סומכין אותה ואפי[לו] ניטל מקום הדבק כולו כשירה,
ם ר  ובלבר שישתייר מן הדבוק כדי תפישה, דהיינו שתי'אצבעות: קכה) כ

 קט) חולין מ״טז ל,י) חולין ני: ועיין בשבלי לקט השלם הלכות טרפות סימן י״ג שמביא
 ״וכן פסק רבינו שלמה זצ״ל דאזלינן לחומרא .בכל הכרם אם ניקב במשהו טריפה״. סיא)׳
 המו״ל בדפוס ווארשוי סגר תיבת ״מג׳״ במסגרת. ריב) עיין פירש״י חולין נ׳. ד״ה ולדידן וכוי.
• מיד) חולין נ״׳ קטן) חולין ני. והיא דעת רשב״ג״ ם י ש י על פ ת נ ו ל ת • ו ם י ש " ש  מיג) ר
״ד מ"ו• סטן) עיין ראב״ן סימן ו  וצ״ע דהא אםיקנא התם דלית הלכתה כוותיה. ועיין טור י
 דכ״ו רל״ח רמ״א וכאשכול ח״ג סימן י״ז וזהו גם סברת בעל העיטור ח״ב הלכות.שחיטה אות.
 וושט. ומכאן יש לעיין אם הלכות האלו הם לדבינו שלמה זק־׳ל ד־הא מבואר ברש״י בחולין:
 מ״ג. ד״ה אינו דם״ל דלכל נקיבי דטריפות לא מהני סתימה. וכדעת הפרדס היא ג״כ דעת.
 הרא״ה בבד״ה בית שני שע״ג ובמשמרת שם. ועיין בפר״ה יו״ד סימן מ״ו םק״א. קין) חולץ
 ג׳. קיךן) תקון דמוכח, וכ״ה בד״יי. ליט) חולין נ׳. לכ) שם. לבא) עיין פירש״י חולין
 ני. ד״ה מקיפיץ בקנה וכו׳ והוא משוללי הבנה עיין הגהת מהגרי״ב, ואפשר שצ״ל שם ״אם
) חולין ני. קכ0  נמצאת פסוקה ואין ידוע אם לאחר שחיטה או קודם שחיטה״. וריק. לבב
. לבד) חולין ני. ועיין פירש״י שם חלחולת, תיא: י כ א ו י ל ו  עיין פירש״י שם ד״ה בר ח

 כרבשא טבחייא. לכה) חולין נ׳:



 המו ספר הפרדס לרש״י ז״ל

ן אם נפרד כסלע בעוגל טריפה.לפי שאט תמתח תעמוה על טפח׳ ו צ י ח  ה
ת ו ס ו כ ת ה י ב ם ו ס מ  וכבר אמרנו שאם נקרע בה טפת הוי טריפה: קכו) ח
 או זה או זה ניקבו לתוץ טריפה׳ (של כל) [שלכל] אהד מהם יש לו שתי
 עורות בעוביו׳ ואם שני העורות ניקבו שנראה הנקב לחוץ טריפה. ויש
 מפרשי[ם] המסס ובית הכ[ו]סות הןסמוכין זה לזה ובמקום חיבורן יש דופן
 לזה וחפן לזה ובאמצע הן נשפכין מזה לזה, ואם ניקבו במקום חיבורן זה
 לתוך זה, שאין הנקב נראה לחוץ בשירין. אבל אם ניקבו. שלא במקום
 חיבורן שהנקב נראה לתוץ טריפה. פ[ירש] המסס, קכז) בלעזצחפצי ובלשון
 יון פוליפלון. ובית הכוסות ככובע ובתוכו כמין כוסות: קכח) מחט שנמצאת
-בעובי בית הכוסות מצד אחד שלא ניקב כל עובי העור "טריפה׳ שניקב
ה מן הגג ויש לחוש משום ריסוק איברים משחנן ל פ  הכרם: קככו) אם נ
 ; לה מעת לעת, דהיינו עשרים וארבעה שעות וכשירה. אבל עמדה והיליכה
ב ו ח ר ב ת - ש  'אינה •צריכה בדיקה ולא צריך להמתין מעת לעת: קל) נ
 צלעותיה של בהמה, שש מכן ושש מכן, או אתת עשרה מכן .ואתת מכן
[של בלפי] השיררה. קלא)  טריפה, והוא שנשתברו מתציין (של כל פי) '
ו ל ת שנחבסה ברובה ו ל נ ג ה  נעקרה הצלע וחצי הולייאעמד טריפה: קלב) ו
ח בגסה ודרום ת הנץ בעוף א  טריפה * קלו,) ד ר ו ם ת הזאב בדקה וידרוםת ה
 הדק ודרוסת הנם בעוף [הגם] קלד) צריך להשהות שנים עשר חודש:
ת ירך בעוף טריפה. שמוטתירך, פי[רש], קלו).בוקא דאטמא ט ו מ  קלה) ש
 דשף מהוכתיה ואיעכל ניבי. שמוטת ג? בעוף, קלז) פרק העליון המתובר
 בגבה, צריך לבדוק בריאה, קלח) דהיישינן שמא ניקבה (בריאה) [הריאה],
 לפי. שהריאה נחבת בין צלעות, ובדקה. בנפיחה, פי[רש], קלע) מכגיס קנה
ד ת ה  בגרגרת ונופח בריאה, ואם יצא הרוח טריפה ואם לאו כשירה: קמ) נ
 הבשר במקום צומת הגידים .אם כולן שלימים ולא ניתק אחד מהם כשירה
 ואם נפסק אתה מהם טריפה. קמא) בעופא שיתםר גידי הוו ואי פסיק הד
 מינייהו טריפה. אמ[ר] מר בר אשי הוי קאימנא קמיה קמב) האביי ואתו
 לקמיה עופא ובדק בצומת הגידים ואשבה ביד, חמיס[ר] והוה הד דשני
 מהברי[ה] ופצייה ואשכהיה תרי. קמו,) ובבהמ[ה] תלתא גידי הוו, תרי קטיני
 והד אלימא, אי איפסיק אלימא הא איבא רוב מניין ואי איפסיקו תהי קטיגי
ב קמל) (מניין) [בניין] וכשירה׳ י קמה) ואם נפסקו כולן  הא אכתי איכא ח
ר ב ש  ונשתייר מכל אחד• ואחר (בעובי) [כעובי] שליש כשירה: קמו) נ

 לס0 שם, ועיין׳ פירש״י ותום׳ שם. קכן) רש״י הולין מ״ב. ד״ה ״המסס, צינפוייל. ובית
: ״תנו ׳  הכוסות סוף הכרם שקורץ פנצא עשוי בכובע וקרוי בית הכוסות״. קכד|) הולין נ
 רבנן מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אהד כשרה משני צדדים טריפה״ ויש לתקן
 בפנים על פי הגמרא. והמו״ל דפוס ווארשא לא התיש. לכפ?) חולין נ״א: לל) חולין
 נ״ב. ללא) שם. ללב) שם. ללג) חולין מ״ב. קלל) חולין נ״ח. קלל,) חולין נ״ז.
 קלן) םירש״י שם ד״ה שמוטת וכר. קלן) פירש״י שם ד״ה גף וכר. ללח) םיר-ש״י שם
̂|) חולין ע״ו.  ד״ה טרפה וכר. ותקנתי עפי״ש. קלט) פירש״י שם ד״ה תיבדק וכר. ק
 מובא מבאן עד דין אם נמצאו בבהמה שלשה רנלים וכר בסדור רש״י תקפ״ג. קמא) חולין
 ע״ו • המב< בנמרא שלפנינו ״אבא". למג) חולי! ע״י • קמל) .תקנתי עפ״י הגמרא שם,

 ו ב״ה בד״וו. למל) חולי! ע״ו: למן) שם.
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ם בארכובה העליונה ויוצא לחוץ דהיינו הארכובה שעליה חשופי מונח, צ ע  ה
 אם רוב בשר קיים בהמה מותרת והאבר אסור ואם אין רוב הבשר קיים
 זה וזה אסור. נשבר למטה מן הארכובה, ההיינו בארכוב[ה] הנמכרת .עם
 הראש אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר אסור ובהמה מותרת:
 קמז) במקום בשר פוליפא דהיינו שופי ליצא צומת הגידים: קמח).א ם
ו בבהמה שלשה רנלים אחרונים או לא נמצאת אלא אחת טריפה, א צ מ  נ
 משום טעמא דאטרינן כל יתר כנטול דמי, קמע) וכל דנטול וייתור. אבל
 ידים של בהמה אם נמצאו שלשה או אחת כשירה: קכ) תרי םייני [דיבי]
 דנפקו בי לא שפכי אהדדי טריפה ואי שפכי. אהדדי כשירה: קנא) שני
 בני מעים שיוצאים ממקום אחד ואין נמשכיץ אלא (בעצבע) [עד כאצבע]
 והדר מתערבין לאחד דברי הכל כשירה, ואי לא הדרי באורך אצבע פלונתא
 דחכמים, דחד אמר טריפה הואיל ולא (הדדי) [הדרי] ערבי כ* ורך אצבע
ת ז ו ח  וחד אמ[ר] הואי[ל] וכלץ מלמט[ה] בסוף בני מעים כשירה: *קכא) א
ם והמעושנת ושאכלה הרדופני ושאכלה םם המות. של בהמה ושתת ד  ה
 מים הרעים כשירה. אבל אכלה םם המות של אדם או שנשכה׳ כלב שוטה

 מותרת משום טריפה ואסורה משום םכנת נפשות ואין אוכלין אותה:
, לפלגות ראובן בנים .גדולים חוקקי [חקרי] לב, י ת ל א ת ש א ז ו י ( ב כ  ק
 בהחליד תחת הצמר או תהת העור [ופנס] בקנה במיעוט או במשהו״ והוציא
 הסכין בנחת ושחט במקום אחר כראוי, מאי, מי אמרינן כיון שהושט כולו
 שלם והקנה לא מיתםר אלא בניקבה רובו או חציודמהזי ברובו והבא לא
 איפנים אלא׳ מיעוטו ושרי, או דילמא כיון דאחליד ולא קא אתחלא שחיטה
 כראוי והוויא נבילה. והשיבנו [כן]. על (פלוגת) [פלנות]• חקקי [הקרי] לב.
 מיום בא כתבך הנה נם רבותינו מחוקקי ישראל חולקים בזד, יש מתיר ויש
 אוסר. יבינו שמואל ׳הכהן ורבינו יצחק בר׳ משה ושאר קכג)• מביני מדע
 אוםרין במחליד בין סימן לסימן והוציא הסכין ברוחבה על צידה קכד) ושחט׳
 במקום (אהד) [אחר] יפה כראוי ואחר כך בדק ומצא קנהמוחלד וכל שכן
 אם מצא הוושט ׳מוחלד מורץ בו איסור, וא[ף].ע[ל] פ[י] שהקשיתי לפניהם
 פםוק>ה)[ת] הגרגרת, וחצי קנה פגום, ושחט גוי וגמר ישראל, והגרים שלישי
 ושחט שליש, א[ף] ע[ל] פ[י] כ[ן] אוםרין קנה) הואילוגתקלקל עסק השחיטה.
 על ידו, דלגבי פםוקת הגרגרת והגרי[ם] שליש ושחט שליש א[ף] ע[ל] ג[ב)

ם  קמן) עיין לעיל בהלכות שחיטה ובדיקה לרבינו שמואל במקום בשר בבנקריץ וכו׳ ועיין ש
 סדור רש״י שב׳ ״במקום •בשר צומת הגידין״ והמו״ל לא ידע פירושו ובלתי םפק שיש כאן
 חסרון וצ״ל כמו בפרדם לפנינו ״במקום בשר פולפא דהיינו שופי ליכא צומת הגידים״. ועיין
: המט) המו״ל בדפוס ווארשא סגר ג׳ תיבות האלו במסגרת. ה " . מ"ש• המד!) חולין נ א ו ב מ  ב

 Qp חולין נ״ה: ותקנתי עפי״ש. קנא) שם. ותקנתי עפי״ש• *הנא) שם• סנב< מובא
 במעשה הגאונים סימן צ״א ״מסדר קדשים. עניין שחיטה. שאלתיו לכך לפלנות ובו״׳. ועשיתי
 התיקונים וההוספות בפנים על פי שם• י!^) במעה״ג ״מביני דבר״. קנך) במעשה הגאונים:
קנה במיעוטו ושהה כשיעור וייתר. מכשיעור .ושחט ד ו?דק בחלד ה ומצא. ח  ״ושחט במקום א
 במקום אחר יפה מורים בו איםורא ואעפ״י שהקשית י וטי״• הנד,) במעה״נ: .״הואיל .ועוסק
ה וקלקלה דהמחליד והשוהה להבי איתרעי טפי ממאן דכבר נפסק ממילא בנון  בשחיטה מ
 פסוקת הגרגרת ועוד אע״ג דאמרינן דהתם בפסוקת הניגרת והגרים שליש קים לן דכשר הבא
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 הקימא לן הכשר הבא במחליד או שהה במיעוט םימנין הוי שחיטה •םולה״
 דהכי [נמי] בעי בגמר(ה)[א] קכו) שהה במיעו[ט] םימניץ מאי, .תיקו. וכן

 . 1wההליד במיעו[ט] םימנין עלת[ה] בתיקו. ואיכא .לספוקי דאי ליכא אלא 2 .
 אמאי אם שהה במיעוט סימנין תיקו, ותפשוט ליה־ מהחליד במיעוט דכשר
 אלא מדלא מתרצי הבי, איכא למימר דהכי נמי הוה מםפקא לחו קכז) ועוד
 מהלא 'בעי הגרים במיעוט םימנין [מהו], וכן דרםה במיעוט םימני־ן [מהו]
 ובן עקר במיעוט םימנין 'מהו' מכלל (דאחליד) [דבמחליד] או שהה במיעוט
 ע־מנין• הכי גמירי הילבתא, דאפיליו במיעוט קנה הוויאחלדה ושהייה, דאמריגץ
 תיקו בתרויהו ולחומרא. ולא דמי [כלל ל]פסוקת הגרגרת ושחט גוי והנדים
 שליש. אבל רביגו שמואל בן.ר׳ דוד הלוי מתיר. והא הגרסיגן בעיא דהחליה
 במיעוט, כגון דהחליד וגמר שחיטה בה הוא דוכתא דחלדה, אבל י [אי] חזר
 •ושחט במקום אחר כהילכתו כשירה. הואיל ולא (פגע) [פסק] אלא בגרגרת
 במיעוט מוהלד (דאפילו פנע) [ואילו פסק] וההליד במיעוט וושט אתי[לו]
ת וכל שכן ר ג ד  במשהו הוי טריפה, דחמיר וושט מקנה. ושהייה במיעוט מ
 בוושט טריפה׳ דהכי אשכחן בהילכות דר׳ (אלייר). קנח) [אלדה], שהייה
ח (דאישתוד) [האשתהיט] במיעוט סימן כל דהוא' מ  אמאי אסורה דכיון ק
 ושהה כשיעור ודאי מחמת ביעתותא מיםתלק דמה ומיבלע באיברים ולא
 נפק מיניהו [בכלום מילי] אפילו על ידי מילהא. אבל אם שהה במיעוט
 [קנה] ולא גמר לשחיטה והניחו יום או יומים התם ודאי חוזר ההם למקומו
 כבתחילה ונעשת בריאה כבראשונה, ואף על פי שגומר שחיטתו לאחר כך
 באותו ממום מותר, דעכשיו אין נבלע [דם] באיברים, שהרי כבר נבלע וכבר
 חזר• לגתיבותיו בימים שבנתיים, .וזה הטעם [גם] לפסוקת הגרגרת י ושחט
 ופגע .בנקב, והבא נמי בשהה במיעוט קנה וחזר ושחט במקום אחר מזה
 הטעם איכא למימר (כבנבילה) [דנבילה] היא, ההואיל ושהה אפילו בקנה
 שכוחו עדיף טובא. ודאי (דבהיא) [דההוא] שהייה מבלע דם [באיברים]
 ואה על פי •ששוהטו במקום אחר לא עבד כלום ונבילה היא ואסורה. ובן
 מה שהזהירו חכמים קק) שאין שובריץ מפרקת [ל] בהמה עד.שתצא נפשה
 משום טעמא דמבלע דם באיברים הוא. [והא דגרסינן קקא) בעי רבי שהה
 במיעוט םימנין דהיינו בתהילת מיעוט סימניז ולא בסוף סימנין, הביון ששחט
 רוב סימניו דיי לו בכך ואפילו קורע או חולד או נוקב באותו מיעוט שנשתייר
 אין בכך כלום. וכן קבל מפי אביו רבינו ר׳ דוד. הלגו נ״ע,] אבל אני מצאתי
ב קקד) שמואל ר ר מ ה א ב י הו ה ר ר מ  בספה קקנ) השכם [דאסר]. קקג) א
 ההליד הסכין ביז םימז לסימן ופסק[ה] טריפ[ה] [או שהחליד במיעוט סימגין
 טריפה], כיצד יעשה ירביץ הסכיז על רוחבה במקום שנחלהה בו ויוציאנה

 במחליד ושהה הוי שחיטה פסולה דהבי נמי בעי בגמרא שהה במיעוט י םימנין מהו תיקו, דאי
 הוה להלדה ושהייה דינייהן במיעוטו כשרה אבל החליד ושהד בוושט טריפה אלא מדלא
 מתרצי הבי׳ וכו׳'•׳. כנף חולין ל״ב. ל3ן) במעשה״ג ״דהכי נמי מססקא להו כי היכי דמספקא
 לן ועוד וכו׳״. לנח) עיין בספר אלדד הדני פרעםבורג תרנ״א עמוד ם״ט. ל1ט) במעה־׳ג:
 ״דבק דאישתחיט מיעוטא דוושט ושהה כשיעור וט׳׳׳. קפ< עיין אלדד הדני שם עמוד ט״ד.
Q עיין והזהיר פ׳ ויקרא דף י״ב ע״ב D p •לפא) חולין ל״ב. בש״ר הונא בריר, דר׳ נתן 
) חולין ל׳ * לסד) בגמרא שלפנינו הגי׳ ״אמר רבי וכן היא ע  ובהערות שם אות כי. ל
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 מעט מעט בנחת ואל יגביהנה מצואר בהמה, ויחזור וישחוט כראוי - במקום
״ ולאח[ר] ששחט יבדוק ויראה בוושטו [ו]בקנה אם ניפסקו או 'ניקבו ח  א
 או נקרעו שניהם או אחד מהם .על יהי שהחליד מקודם י טריפה• קקה).
ה משום האי טעמא אסורה, כיון דקא שהה כשיעור וא[ח]ר י י ה  קקו) ש
 כ[ך] נמה בהמה מתה הוא דקא. שחיט ואנן בע[י]נן דחייה קא שחיט, עה
 נמר שחיטה. ועוד מחמת (בהועתותא) [בועתותא] מבלע דם באיברים:
, משום דבע[י]נן הולכה או הבאה,• והחרם מיחזי כהונק ולא כשוחט ה ס ר  ד
ה דבין סימן לסימן, משום ד ל  ואסור לאכול מן (כ)[ב]ישריה דחניקא: ח
 דבע[י]נן שחיטה מפורעת וליבא, דאינה בגלוי ולא מיחזי כשוחט אלא כתוחב.
 וטעין [ב]בשרו בסכין עד שימות: ה ג ר מ ה (הגרמה) משוםדבע[י]נן (דשחיטה)
ר (וגתעקרו) ו ק י ] ע ו  [השחט]במקום(ששחט) סימניןוליבאדהא מגריםלעיל: [

 [שנתעקרו] הםימנ[ין] ולא נשחטו, ואנן בע[י]נן שחוטין בסכין:
ט בסביז [פגום], אם יש בה פנימה בראשו למעלה או ח ו ש  קקז) ה
 למטה א[ף] ע[ל] פ[י] שיש בו שיעור הבש- שחיטה שלא במקום פגם
 אסור לשחוט יו לכתחילה. דתגן ק קח) השוחט במגל יד, פי[רש] כגון
0 דיעבד אין לכתחילה נ ק  ששוחט בגב המגל 'שחיטתו כשירה, ותני עלה ק
 לא, גזירה דילמא אתי.למיעבד באידך גיסא קני) שיש בה פגימה, וכ[ל]
 ש[כן] בסכין שהפגימה באותו צד ששוהט בו דאיכא (למיזגר) [למיגזר]
 הילמא אתי לאישתמוטי ידיה ושהיט ופגע אפגימה עצמה, ולהכי אין שוחטין

 בו. ופז רבינו נוהג: קננא).
ר 'ר׳, מי ששוחט ונשארו מיעוט הסימנין שלא •נשחטו, מ  קכבב) א
ה עדיין, אסור לחזור ולשחוט לכתחילה ת  אפי[לו] אחד נשאר מהם והיא אינה מ
 אם שהה כשיעור, וכן אסור לפוסלה בשחיטה פסול[ה] הואיל והיא עדיין
 מפרכסת, ומיטב לו להכותה על ראשה או להכותה בכותל מלחזור ולגמור
 אותו מועט הנשאר לשם .שחיטה, מאחרי ששהה כשיעור, או לפוסלה בשאר
 פסולי שחיטה. ואם חזר לאחר ששהד כשיעור שהייה וגמח שחיטה פסולה

 היא ואסורה:
ה היה שנשברה (צלה) [צלע] כננדהאומה הנחלה ונסרכה׳ ש ע  קנבג) מ
 והורו רבותי[גו] מגררין אותה בסכין דחליש פומיה ובור קין אותה בנפיחה:
ה בעוף אחד שהיה לו מכה עמוקה תחת ש ע ה מ י ד ה  קננד) עו
 הכנף בננד הריאה ושמו את הנוצה שהיא קלה על [ה]מבה וגפחו דרך
 הגרגרת בקש דק ובקנה דקה ולא יצא הרוח, ורצו להכשירו, וכשהביאוה

ת שחיטה צד תקי״א. ועיין מדרש השכם (ספר ליקוטים ט ל  בכל הפוסקים. ועיין בה״ג בערלין ה
• מפל,) עכ״ל והזהיר שם• קסן0 מובא במעשה הגאונים  ח״א ירושלים) ויקרא ב׳ בהערה י״א
 צד פ״ה ותקגתי עפ״ש. קןפן) מובא במעה״ג צד פ״ו ומהאורה ח״ב םימןצ״ב ובתשובת חצ״ו סימן פ״ב
• מסח< י ״ ש  ובספר הישרלר״ת סי׳ תי״נ. ועשיתי התיקונים על פיהם ועיין עוד במרדכי ספ״ק החולין בשם ר
 חולין ט״ו: קפט< שם. קע)|עיין׳רש״י שם. ד״ה דילמא ובר. קעא) בתשובות חצ״ו שם,נמצא לפני
 זה הוספה: ״וכדברי רבי אפילו דהוא מונע משמחת ירט״ וסיים ״מפי הרב״ ואח״ז הביא ״וכן
 היה נוהג״ ואחר זה תמצא שם עוד כמה דינים• העי) עיין רש״י חולין ל״ב. ד״ה ולחומדא.
. קעג< הובא במעשה הגאונים סימן צ״ב. ובשבלי  ושבלי לקט השלם הל׳ שחיטות סימן ד
ט השלם הלכות טריפות מימן ב״ג, ק ל  הלקט שם. קעף< מובא במעשה הגאונים שפ ובשבלי ה
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 לפני רבינו שמואל כהן צדק בדק בעניין זה שמילא מקום המכה מים ונפח
 בקש דרך הגרגרת והתחילו המים מבצבצין והטריפוהו:

ח •גאון/אונא הריאה הסמוכה מ ב צ ל ר ת ש ו ב ו ש ת י ב ת א צ  קננה) מ
 לאומה קננו) הריאה ריביתא היא ומגיגו אהדדי ובשירה, ולא צריכה מיפרקא
 (ומדהקא) [ומבדקא] כמו אונא לאונא. אבל בתשובות *קננו) של רב [שר]
 שלום גאון ז״ל מצאתי'אונא זוטרתי דסרוכי בהדי אומא גדולה דריאה טריפה.
 דהכי אמרו רבנן הני תרי אוגי הריאה (אפי) [אבל] אוגא באומה לא ואסור.
ד  ולפיכך רביגו גרשום זק״ל לא הורה בה לא איסור ולא היתר קנבז). ו
ה ש ע  יעקב בר יקיר היה מתיר אוגא באומה, ומקובל מרבותיו: קנבח) מ
 היה ששחט בהמה אחת ר׳ יעקב בר יקר עם ר׳ אליעזר הגדול בשותפות
 ומצאו ריעותא בבהמה אוגא דםריכא באומא, והיה ר׳ אליעזר מקובל [מרבו]
 שלא היה אוכלה [כמותו], ור׳ יעקב בר׳ יקר היה אוכלה, ומקובל מרבו[תיו],
 וחתמה לשני בתרים, ורביגי אליעזר הגדול השליך בתרו באשפה ולא רצה
 לאוכלה. וכשהביא רבינו יעקב בר יקר בתר שלו לביתו [בקש .לאוכלהו],
 אחר כך (חייב), [חשב] ואמר [האיך] אוכל מבהמה זו, חצייה מושלכת

 באשפה וחצייה [אני] אוכל, ונמנע ולא אכלה.
. קנננו) שאלתי מר[בינו שלמה] על כנף העוף• ף ו ע ת ב ו פ י ר ו ט ל  א
 שנשבר. ואמר לי בשבירת הכנף! לא מאיטרפא, אלא חותכיהו הכנף מן הפרק
 והשליכהו. [שהוא אסיר משום אבר מן החי ושאר הכנף עם כל העוף מותר
 באכילה] אבל אם גשבר למעלה בצד הגוף חיישינן לריאה [שמא ניקבה]
ל ג ר ם ב י ק ר : קפא)ג׳ פ  וצריכה בדיקה. וכיצד בודקין,מפורש למעלהקפ)
. פרק .התחתון הוא הארכובה שעליו כעין קשקשים, אם נחתך בחציו ף ו ע  ה
. י -  או ברובו כשר העוף, אלא שפרק השבירה עצמו אסור משום: אבר מן ה
 אבל אט נחתך או נשבר בראש הפרק מקום שגדבקין, שגי פרקים כאחת,
 פלק תחתון לאמצעי טריפה. לפי שבאותו מקום הדבק נצמתין הגידין, [ופרק
 השני שם צומת הגידין] ומחציו ולמט[ה] אם נשב[ר] העצם א[ף] ע[ל]פ[י]
 שאינו יוצא לחוץ קפב) צריך לבדוק צומת הגידיץ, אם הם כולן שיתםר
 גידין ובשר ועור הופין את רוב מקום השבר כשר ואם חסר... מן הגידים
 אפי[לו] אחד א[ף] ע[ל] פ[י] שהבשר והעור חופי אותו טריפה. אבל מחציו
 ולמעלה אין שם [תורת] צומ[ת] הגידי[ם], [ולכך] אם נשבר העצם ובשר

 מעד,) מובא בשו״ת חמדז־י, גנוזה סימן ס״א מיוחם לרב צמח גאון, ובשבלי הלקט . הל׳
 טריפות סימן ח׳ ובספר מעשה הגאונים סימן צ״ב כ׳ ״מצאתי בתשובות ר׳ צמח בר׳ שלמה
 גאון״. ותקנתי עפי״ש. ועיין עוד ברש״י חולין מ״ו: ד״ה היינו וכר. ובתום׳ שם. מען) בח״ג
 ״דריאה גדולה היא ומנני ובו׳״. *מען) עיין או״ז ה״א סימן תי״א דרב ישר שלום היא מן
 המכשירים. >הען) במעה״נ: ״ובן• מצא בתשובותיו״. מעדן) נם זה מובא במעשה הנאונים
 שם. קעט) מובא במעשה הנאונים סימן צ״זה ובשבלי הלקט. השלם ה׳ טריפות סימן ב״נ
 ובסדור רש״י תקפ״נ (ורש״ב במבואו להאורה טעה במה שכתב דליתא בפרדם). ל£) בשבלי
 הלקט שם סיים ,׳וכךבודקין אותה, מביאין שפופרת של קנה דקה ומניחה בקנה הריאה ונופחין
 אם מתנפחת כשירה ואס לאו טריפה״. ל1פא) מובא במעשה הנאונים ובשל״ה ובסדור רש׳׳י
ם פה טעה רש״ב במבואו להאורה במ״ש שלא  שם. ועיין רקה סימן ת״ד. ותקנתי עפ״י שם. מ

 מובא דין זה בפרדם). מפב) עיין תהצ״ו סימן ו׳.
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 [ועור] הופץ את רובו [האבר והעוף] כשר׳ *קפב) [ואם אין עור ובשר
 חופין את רובו] (1)האבר בולו אםור, [והעוף מותר] לפי שכך דינו (ב)[כ]רגל
 הבהמה. וכל טרפות שמנו חכמים בבהמה כולם מנו חכמים בעוף, חוץ
 ממה שאמרו חכמים במםכת הולין קפג). ופרח שלישי קפד) הוא הרהב
 הדבוק לגוף. אם נשבר [אותו] העצם (אותו) ואין עור ובשר הופץ אותו
 השבר אםור גם האבר גם העוף. ואם עור ובשר הופץ [את] רובו קפה)
 מותר •העוף וכל הירך אסורה. וכיצד בודקין אם עור ובשר הופץ את רובו
 לא שיפתה וירחיב [את] המכה אלא ימתח(ה) [את] האבר לאחר שחיטה
 כמות שהיה ויקריב (האיברים) [השברים זה לזה] כמו שהיו שלימין ויעיין

 בבשר ובעור אם חופה רובו או מיעוטו.
] ר א ש י ת ת ב ו א ת ך ט ו ב ה׳ ששאלת על תרנגולת השחוטה ן ה  ק פ ו) [
 ונמצא שכבר היתה הירך שבורה במקום צומת הגידים וכבר העלתה ארובה
 ונתרפאת היטיב שנדבקו השברים זה על גב זה [ונתרפאו] והיו יפה יפה
 וגם העור עלה •וכסה מקום השבר. ועכשיו אם נחוש לצומת הגידים פן
 ניתקו בזמן שנשברה הירך, וצריך לבודקם אם הם כולם [קיימים] או לאו,
 אוי נאמר בחזקת קיימין הם הואיל שעלתה ארוכה ולא נבדקה. וגם עיינתה
 בתוכה שהיו בה [אשכול] בצים דקות כעדשה ובחרדל ואמרתה אלו היתה
 טריפה לא ה[י]תה יולדת ומשבחת, לפי שאשכול ושלל של בצים זה נתחוללו
 לאחר שנתרפאת שהרי דקץ הן. אין לחוש כלל שמא ניתקו הגידים דאחזוקי
 איסורה לא מהז־ינץ. קפז) דאלו הוה איתא לקמן כד איהבר כרעיה מעילוי
 צומת הנידי[ם], וקא נפיק גרמא ועור ובשר חופין את [רוב] עובץ ורוב
 הקיפו הוה אמרינן מדהא ריעוהא הזינן ביה א[ף] ע[ל].נ[ב] דלא ^מיתרפא)
 [מטרפא] בהא, נעיין נמי בצומ[ת] הנידיז דלא אינתקו.והכי נמי א[ף ]ע[ל]
 ג[ב] דלא נפיק גרמא לבר כלל אלא מתמשמשא בידה' [ד]תביר מלגיו
 למשכא, אמרינן הואיל ואית ריעוה[א] בהאי עצם א[ף] ע[ל] ג[ב] הלא
י אפי[לו] הכי אמרינן ניבדוק דילמא ־ אינתקו ב  מיטרפא ביה דלא נפיק ל
 צומת הגידים, דהא ריעותא קמץ בעצם ניחזי נמי לצומת הגידין. אבל הבא
 כי אתי קמן (דסבר) [דכבר] א־תברא ואיתבריאת שפיר איכא למימר מדלא
 הזינן השתא ריעותא לקמן בעצם, לא איצטריך לה לפשפושי בעצם למבדק
 בצומת הגידים דאהזוקי איםוהא לא מהזקינן. ועוד לדעתי אפי[לו] נשבר
 העצם לפנים תוך הבשר, ואיגו יוצא כלל לחוץ אין צריך לבדוק אחר צומת
 הגידים שהרי [דרך] העצם נוח הוא להשבה, לפי שהוא [דבר] קשה, אבל

ח מובא פ  *קפב) בן היא בסדור רש״י, והמעתיק השמיט מרובו קמא לרובובתיא• מפנ) חולץנ״ו• ק
 בהמכריע סימן י״ה בשם הלכות בדיקה מרבינו שמואל. ל/פה) במעשה הגאונים ״מותר גם העוף גם
 האבר״. קפןי) במעשה הגאונים סימן צ״ח ושם מתהיל: ״בברכות העיקר והתוספות ובשלום
 עד בלי דיי יבורך אחי משיב נפשי עין ימיני נדולי ר׳ פלוני בר׳ פלוני אחי וביתו וילדיו
 ישמרכם שומר הברית והחסד לבנים, לאלף דור כמותכם, ואני פלוני ופלוני אחי׳ משיב על
 שאילותיך הנעימים המפקחים והמתים לב כל רואיהם. שאלתי את פי רבותינו ישמרם יוצרם
 רחיים ויברכם ואמרו לי כמו ששגרתי וגם אני מהלק זכותך שזכיתי אערכה לפניך. הן ראשית

 ובו׳״. ועשיתי תיקונים בפנים על פי שם. הפץ) עיין בשערי תשובה ס״ס רפיה.
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 הניד והעור שהוא דבר רך (אבל) [אם] לא בחוזק ובדוחק ובמתיחה אינו
 מינתיק. ועכשיו שאנו רואין שהעול לא נפםק שהוא עלול כ[ל] ש[בן]
 הגידים [ודאי] לא נפסקו. שאין נוחים [יותר] להינתק. אבל הרב רבינו מנחם
 [הלוי] מצריך לבדוק כשנשבר העצם ממש מבפגי[ם] א[ף].ע[ל] פ[י] שאין
 יוצא לחוץ ־כלל. אבל בתרנגולת [זו] כגון שלך אינו צריך לבדוק הואיל
 שנדבקו שבדיה ואחד באחד ידובקו שהרי העלתה י ארוכה (ומיד אידבוק)
 [דאידבוק גרמי.להדדי. ומדאידבוק] ברי לן הלא הוה תבריה בלא עור
 ובשר הופץ את רובו. וכי תימא וודאי עצם הוה חפוי [את] רובו׳ אבל
 מאן לימר לן דלא אינתיק חד מן הגידים׳ האנמי ליכא (למיחה) ׳[למיהש]
 דהא חזינן דלא נתכוונה ואזלה, דהא אשכחנוה דהעלתה ארוכה. קפח) ועוד
 הא[י] (שילחא) [שיהלא] דידה מוכח קפנו) דאי הוה טריפה בההיא שבירה
 לא הוות• טעינה ביעי כחרדלא ובטלופהין וכי תימא הני ביעי הוו בא מקמי
 הכי ואינהו נמי אסירי כדאמר .אמימר קצ) הני ביעי וכולי/,על כרחך קצא)
 מדקתני כוליה האי ודאי בתר הכי טענה להו. ועוד .הא מעשים'בכל יום
 שנמצאו תרנגולות לאהד בשולן קצב) וקודם בישול, וקודם בישולן מודבקין
 שברי עצמותיה וליכא למיחש לשבר פסול. וכן שמעו בימי רבותינו ז״ל אשר

 הי[ו] לפנינו:
ק זצ״ל. ששאלת על עשר (תרנונלות) ח צ ב ר בי נ ו י י ש ה ה ז  קצך,) ו
 [תלנגולין] שנתבשלו. כאחת ביורה והוציאום ובישלו אחרים באות[ה] קיפה
 עצמה ועוד בישלו אחיי[ם], כך עשו עד ששים •ויותר מששים, אילו אחל
 'אילו• ולבסוף נמצא כבד דבוק באחד מהם ואין ידוע אי בראשונות אי
 באחרונות כי נתערבו כולן אםורין. כדאמ[ר]ינן בחולין קצד) טיפת הלב
 שנפלה על חתיכת בשר, התיכה עצמה נעשית נבילה ואוסרת בל החתיכות
 בזמן שאין שם ששים חתיכות, אף • כאן כי נמצא בבד (כאחת) [באחת]
 מהן היא עצמה • נעשית נבילה קצת) [ואוסרת כל העופות הראשונים והקיפה
 ונעשית הבל .,נבילה, לפיכך בין הראשונים בין האחרונים כולן אםורין, ואץ
 הקיפה מצרפתן שיהא האיסור בטל בששים לפי שהקיפה עצמה נעשית
, כך הוא דינו. אם ד ב כ ל ה ע  נבילה] כשנתבשלה בה [הראשונים]. ;קצו) ו
 הוא מחובר בעוף ונתבשל העוף עצמו נעשית'נבילה ואוסר כל החתיכות
 [כולן], קצז) אם אין שם ששים כנגד העוף, לפי שהעוף עצמג יש לשער

ם כתב אח״ז: ״וכי תימא דילמא בהא אבר דלא מיטרפא ביה  קפח) במעשה הגאונים ש
 משנחה דהיינו בעצם דהוי חופה את רובו, ולעולם אימא דאינתיק צומת הנידן הא לא אפשר,
 חדא דאחזוקי איםורא לא מחזקינן אי לא •הוה אתי לקמןכדאיתבר, וחרכי משבח׳ ובחד אבר
 נתנוונה ומטרפא. ועוד האי שיהלא וכר״. קפ&) במעשה הגאונים ״מוכה דלא טעני ביעי,
 דסגול דידה כהרדלא וכטלופהין דהוי מיילדא ומשבהא ולית׳ ליה , למיחש. והלכתה, בנקבה
 שאינה יולדת וכן אמימד הני ביעי וכו׳ ועוד הא מעשים וכו׳״. קצ) חולין נ״ז • לצא) בדפים
 ווארשא הגיה המו״ל ״מדקטענה״י לןצב) בדפוס ווארשה השמיט המו״ל תיבות ״וקודם בישיל״.
 קצן;).מובא במעשה הנאונים סימן נ׳ ובהאורה ה״ב סימן ע״א ועיין ברקח סימן תמי׳א.
 והתיקונים על פיהם. קצד) חולין ק״י״ קצר,) נשמט מן נעשית נבילה עד נעשית נבילה.
 והוספתי בפנים. כמו״ש במעשה הניאונים ובהאורה שם. קצף) במעשה הנאונים שם ובהאורה
 ה״ב סימן ע״ב ועיין שו״ת הכמי צרפת סימן ע״א. והתיקונים על פי שם. לצן) במעשה הגאונים



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל קנג

 בששים ולא הכבד, מאחר שהוא דבוק בעוף. ואם עלאו אפי[לו] במחובר
 לעוף מותר כל החיצון וקולף הכבד מבפנים בנגה הכל שםביב לו יפה יפה'
 על כל סביביו וזורקו והשאר כשר. דקיימא לץ כבדא מידב דאיב כדאמר[ינן]
 קצח) בכבדא עילוי בישרא דיעבדאיןלבתחאה] לא. ראיתי' חכמים שמחמירין
 בדבר. ואם מלאהו בבצים מבפנים עם בשר ושומן כמו שעושין בימים טובים

 אפי[לו] תלוש כבד מגוף העוה ודאי אסור, וגוף העוף נעשה נבילה:
ב בין שצלאו בין שבישלו, בין תלוש בין מחובר, ובלבד ל ה  קצע) ו
 שלא יהא הנקב שמעל הלב פתוח אלא סתום וסגור. וזורקו והשאר מותר.
 משום דלב מישע שיע ולא פליט [ולא בלע] ממנו, כשאינו פתוח הלב כלל.
 כהאמל[ינן] ר) - הלב קורעו ומוציא את דמו, לא קרעו׳ קורעו לאחר בישולו
 ומותר. אבל הוה הלב .פתוח מלמעלה במקום קנה הלב במקום תלישתו
 ובישלו עם הדם שבתוכו אסור. לפי שהדם יוצא דרך הנקב ואוסר כל

 המאכל אם אין ששים כגגד הלב עצמו ־לשער בו:
. לא) כבד דבוק בחתיכה שלא במקום שדרכו ש לי ד ר י ר פ ש ו א ה  ז
 לידבק, ונתבשל • בחתיכות הרבה, ואץ באותה חתיכה הדבק בה ששים כגגד
 הכבד לבטל את *לא) עצמו אותה חתיכה, עצמה נעשית גלילה מחמת
 הכבד הדבוק בה ואוסרת כל החתיכות שנתבשלו עמה. אפילו אם אלף.
 [לא]. בטל אותה חתיכה של בשר מפני שהם מיינה. . ומין במינו אפי[לו]
 באלה לא בטיל. ואותה התיבה מ[י]ן בשר הוא כמו שאר חתיכות. וא[ף]
 ע[ל] פ[י] שהאיסור מחמת דם בא לאותה חתיכה אפי[לו] הכי אסורות,
 שהרי היא עצמה נעשית נבילה והדר הוויא מין במינו. ואם אינו דבוק
 וחתיכות הרבה יעמו לא אסר אלא כפי טעמו, מפני שהכבד אוסי־ית ואינה
 נאסרת •שהוא עשוי לפלו[ט] ואינו חוזר ובולע[ת] ואף לדברי [האומר] שליקה
 אסורה ואוסנת זה מפני. שבשעת שליקה, חוזרת ובולעת ונותן טעם, אם
 הוא פחות מששים. אבל אם מתהילת בישולו עד שליקתו יש ששים לבטל
 טעמו אין •לחוש לא לפליטתו ולא. לבליעתו׳והוא עצמו מותר. הילכך נמצא

 ובהאורה הלשון קצת בשינויים מאשר לפנינו. והכי איתא התם: ״ואוסר כל החתיכות.
 מלן, ושיעורו של עוף עצמו בששים דבחתיכה של נבילה היא, ואם הוא תלוש שיעורו של

 כבד יעצמו בששים, ואם צלאו במחובר אף בעוף מותר מבחוץ ירכיו ואגפיו על פני כולן:
 ומותרין. באכילה וקולף הכבד מבפנים על כל סביביו יפה יפה וזורקו והשאר חותך משום
 דמידב דאיב כדאמרינן בכבדא עילוי בישרא דיעבד אין לכתחילה לא. ויש שמחמירין בדבר.
.שלא יביאו  ודברים שמותרים ואחרים •נהגו בהן איסור אין אדם רשאי להתירן בפניהם • כדי
 הדבר לידי קלקול וכל שכן בדבר זה דהואיל ויש שמהמירין במצוד, להחמיר ולגדור גדר ולעשות
 סיג לדבר, ובין כך אם מלאהו וכו׳״. ועיין בספר האורה מהי, שיש .לתקן עפימ״ש במעשה
 הנאונים, והמו״ל רש״ב לא הדגיש ואיכמ״ל• הצח) חולין יוי״א. לןצט< מובא במעשה
 הגאונים סימן א׳ ובם׳ האורה ח״ב סימןיע״ג והובא באו״ז ה״א סימן תס״ד. ,׳וכן השיב בתשובות״.
 ועיין בתשובות חצ״ו ס״ס ע״א ובהערה שם. ובשו״ת מהר״ם .ב״ב ד״ל סי׳ קס״ז ובמרדכי חולין
א ראביה בתשובת רש״י. ועיין חולין ק״ט. ברש״י ותום׳ שם. ר) • חולין צ  סימן תרצ״ט שכן מ
) מובא בהאורה ח״ב סימן ס״ה יוכן.בתשובות חכמי צרפת סימן ע״ב. ובסדור רש״י א  ק״טג ל
 •סימן תקפ״ט ״פירוש של ר׳ יהודה.בר נתן״ ובשבל״ה כת״יכתוב ״זה הוא אשר פירש ר׳ ?ר׳

 גתן אחיו״. *ך־יא) בס׳ האורה ״לבטל את טעמו״.
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 מבושל או שלוק עם חתיכות בשאינו דבוק ויש שיעור בששים הכל מותר.
 ותמיד, אני הואיל והכבד עצמו היתר, היה לנו לשער במה דנפיק מינה,
 .•דכי אמיינן בדירה משערינץ, שהחתיכה, כולה של אסורה. וראיתי מעשה
 שבא לפני הרב בכבד שאינו דבוק ואסר• וא[ף] ע[ל] נ[ב] שהיה עמו ששים

 כמותו לא בטיל דחשיב כבד מיץ במינו, ותמהתי על .זאת. **לא)
ם מהו.לבשל הכבד לבדה בקדירה חדשה. בהלכות ת ל א ש ש  רב) ו
 דרב יהודאי גאון.זצ״ל מציגו בין לבדו בין בהדי בישרא אםור. *רב) הגאון
 מופל(ה)[א] ומובהק בדורו הוא. א[ף] ע[ל] פ[י] שיש לגו לישא וליתן בדבר
ה ש ע י מ ת י א ר  אין לגו כה לבטל דבריו ולהתיר מה שאסר; רג) ו
א שבשלו רד). נ׳ תרנגולים בקדירה אחת ומצאו באחת מהם ר  בא יש פ י
 כבד םרוך בה ואסרו כולם מפני טעם זה, כיון שנסרך הכבד הזה לתרנגולת
 ודבוק הוא נמצא התרנגולת כחתיכה של נבילה ומשערינן ששים [כנגד אותה
 •התרנגולת, ולא היה בין תבשיל ובין תרנגולת ששים] ואסרו כולם: רה<
 ו ש ו ב י מ ע ש ה היה שאירע שנמצאו בתהנגול[ת] אחת (שנמלאת) [שנתמלאה]
 בבצים והלב היה סרוך ודבוק בה ונתבשל באחרות, והתירו נם התרגגולת
 עצמה, לפי שהלב מישע שיע ואינו פולט הדם שבתוכו ולא אסרו, לבד
 [אותו האבר] שהלב נסרך בו, והשליכוהו ולא יותר: רו) ו ש ו ב צ ל ו תרנגולת

 על האש ולא בקדירה ומצאו בה הלב לאחר צלייה והתירוה:
ר אסור למלות בכלי שאינו מנוקב. מעשה אירע בבית ר׳ ש ב  רז) ו
 שהדיחו הבשר ומלחוה על הקרש ולוח כדי לזוב הדם. ולאחר ששה(א)[ה]
 הבשר שם במליחתה כשיעור צלייתה לקחו הבשר בכלי שאינו מנוקב
 ונתמצו וזבו שם מימי מליהתה, וכסבורין התלמידים לומר זיבות הדם הוא
 זה׳ ולאסור את הבשר, דמלוה הרי [הוא] כרותח. ואמר ר׳ הואיל ושהה
 בתהילה על העצים כשיעור מותר. שהרי אלו היה רוצה לבשלה בקדירה
 לאחר אותו שיעור המליחה שרי, אלמא לא הוי הם, הכי נמי לא שנא.
 וציר נמי שנתמצה שמנונית הבשר הוא הזב מכה המלח ולא הוי דם: לח)
 באותו שעה ׳שאלתי את פיו שאם לא שהו בכלי נקוב תחלה כדי צלייתו
 ושמו הבשר בכלי שאינו נקוב מאי כל החתיכה *לח) או כגגד הנוגע במה
 שזב. והשיב לי שרואין את הניתן בתוך הציר באלו בדם עצמו נתון והותכין

 **לא) עיין בסדור רש״י ובהאורה מ״ש אה״ז. רב< מובא בסדור רש״י סימן תקצ״ב ועיין
 שם הערה א׳. *ף•) במפתח לשו״ת הגאונים לר״י מיללער עמוד ע׳ סימן ס״ז הביא בשם
 האשכול: ״כבד ר׳ יהודאי אסיר לבשוליה להודיה בקדירה; ושדר ממתיבתא מר ר׳ יהודאי
 מופלא ומופלג ואע״פ שיש לישא וליתן מ״מ אין בנו כד, להתיר מה שאסר״. ךןנ< מובא
 במעשה הגאונים סימן ג׳. ועשיתי התיקונים על פי שם. לד) במעה״ג: ״ה׳ תרנגולים״. רד!<
 במעשה הניאונים שם. לן) שם. דן) מובא במעשה הנאונים סימן ו׳ ובספר האורה ה״א סימן
 ק׳׳ט ובסדור רש״י סימן תר״א וברקח סימן תי״ה בשם מנהני ר׳ שלמה. ועיין באו״ז הל׳ מליחה
 סימן תע״ח וסיים, מעשה זו העתיק מפסקי רבינו שלמה שסידר הר׳ שמעיה ז״ל לפניו ומבתיבת
 הרב רבינו שמחה מוויטרי ז״ל וכו׳ ועיין בתום׳ חולין קי״ב ע״ב ד״ה דגים וכו׳ • ובתשובות
 חצ״ו םימן ע״ו ובמרדכי חולין תשכ״ה ומהר״ם בי׳ב ד״פ סימן רצ״ד. ובתשב״ץ סימן ש״מ
 שמ׳׳א ובארחות חיים ה״ב צד שנ״ז. ובשו״ע טור יו״ד וב״י סימן ם״ט. דד!) מובא בהאורה

 שם. *לח) צ״ל ״כל החתיכה אסור״ וכ״ה בד״וו.
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 כל סביביו והשאר מותר. אם ממלחו הלבה, שיעול **לח•) שהיה נאכל מחמת
 מלחו. ושמו הבשר בכלי שאינו מנוקב ולאשהה מקודם כדי שיעור צלייה.

 אמר מלוח הרי הוא כרותח ואסור הכל.
ן מלח על בשר מבושל כשהוא אוכלהו בשבת. ת ו ו נ נ י  לכו) ר׳ א
 אלא בל מה שרוצה לאכול באותו שעה. (א בל) [אבל] (למולח) [למולחה]
 ולהצניע(0[ה] אסור, המליחה אב מלאכה. כדתנן רי) הצד [את ה]צבי והמולחו
 וכולי. וא[ה] ע[ל] פ[י] שהמליחה דמתני[תן] אינו במליחת בשר, ועוד שיכול
 לומר אמלח זו ואובלנה עכשיו וחוזר ריא) (נמלח) [ונמלך] ואינה אוכלה
 כדרבא ריב) ההוד, מערים. [ביום טוב] ומלח גרמא נלמא. [אף על יפי כן
 אינו רוצה לעשות בן במבושל הואיל ואין הבשר מבושל• נפסד בלא מלה].
 ובשר חי למולהו בשבת כדי שלא יסריח אי אפשר כלל, דבשבת לא שייך
 לאי[ע]רומי כביום טוב, ההא לא ניתץ לצלות ולבשל בשבת, ואפי[לו] לטלטלו

 אסור ההוא מומצה:

 הלכות בשר בחלב.
ב שהגיםו בה קדיר[ה] של בשר, אוי כף של בשר ל ל ח ה ש  א) כ
 שהניסו בה קדירה של ב) [חלב], צריך לשער את הקדירה אם יש בתוכה
 שיעור ששים שבכה מה שנכנס בקדירה ולא לפי כילה, מותרת הקדירה,
 אבל הבה דהיינו התרווד אסור. ואם אין שם ששים כנגד הכה, הקדירה
 והכף אסורים. ו,) וכננד מה שנכנס מץ הכף בקדירה, יש לנו לשער ולא *01
 כמה שבלע הכה ההא לא ידעת כמה בלע. והכף עצמה נעשית כחתיכ[ה]
 דאיםורה לפיכך משערין בה עצמה ולא ד) כמה שבלע בה, לאפוקי ממאץ
 דאמר כל דהוא, ה) צריך לשער נם בית אחיזת יד של כף העליון א[ף]
 ע[ל] פ[י] שלא ניכנס בקדירה ולא איתמר כוותי[ה]. ו) ההא אי ידעינן
 כמה בלע לא הוה משערין בכל הנכנס בקדירה אלא *ו) כבולע בה בכף.
 וחתיכת חלב שנפל לקדירה של היתר ויש בה ששים מסלקת את האיסור
 והשאר מותר דקיימא לן כל איסורין בששים חוץ ממה שפירשו לך חכמים

 במסכת ע״ז ז) אילו דברים ואיסורן בכל שהוא.

 **רך,) צ״ל ״שאינו״ וכ״ה בד״יו• ר&) מובא במעשה הגאונים סימן ו׳ ובספר האורה סימן ק״ט.
 וכשכלי הלקט השלם סימן פ״ח בשם תשובת הגאונים. י ובסדור רש״י םימן תר״ב. ועשיתי
 התיקונים על פיהם. די) שבת ע״ג. ףיא) כן היא בשבל״ה שם. וכן הגיה בד״יו. ריב)
 ביצה י״א: בספר האורה איתא״כהא דרב אדא בר אהבה״. וכן היא בנמרא.שלפנינו. ובסדור־

 רש״י בגי׳ הפרדס.

 א) דין זה נלמד מזבחים צ״ו: חולין צ׳׳ז. קי״אז ועיין סמ״ק סימן רי״ג מובא .בטור
 ירד סימן צ״ד. ב) תקון דמוכח, וכ״ה בד״וו. ג) כמ״ש בחולין צ״ז: דבדידיה וכוי. *0 בד״וו
 ״במה״. ד) בד׳וו ״במה״. ד,)'בדפוס ווארשא הצינהמו״ל כאן כוכב קטן להורות דבלתי מובן
 לו. ולי נראה דצ״ל ״לאפוקי ממ״ד לפי כולה צריך לשעיר״ וכר וכן היא בהאורה סימן ק״י
 ובסדור רש״י סימן תקצ״ד. ודעה זו מובאה בטור ירד ובב״י סימן צ״ד. ן0 עיין טור ירד

 סימן צ״ד. *ך) בד״וו ״בבולע״. ן) ע״ז ע״ר.



 קנו םפר הםרדם לרש״י ז״ל

ה רבינו יצחק. הלוי השיב ׳(לתשובתו) [בתשובותיו] לרב י ו ו  . י• ח) ם גן ל
 ע) שלום בר יהודה על בשר בתלב שהוא נוהג. ואוסר [במשהו] ור׳ מאיר
 בר שמואל העיד שכך אמר לו ר׳ יצחק• [ה]לוי.ולא מתוך הלכה נוהנ כך
 שהרי בכל מקום לא מצאנו בשר בחלב במשהו. אבלרבינו אליעזר הגדול
 לא למד מסבת ע״ז י) ומשום דלא איפשיט ליה התמיר עליו במשהו׳ ומשום
ו את רבינו שלמה בר׳ יב) ל א  כבוד־הבו• נוהג גם הוא במשהו. יא) ש
 ׳שמשון על .בשר .בחלב ואמר שיעורו בששים. גם העיד יג) שמעשה בא
בשר  'לפני דבינו יעקב בר יקר על כף חולבת שהכניסוה בקדירה של :
 ושיעור בששים. והרב רבינו יצחק בר׳ יהוהה מורה נם הוא בששים. *יג)
 [ולא] נמצא אדם מחמיר בדבר לבד רבינו יצהק הלוי משום כבוד רבו.
 אבל כל נאוני מלכות לותיר נוהגים בששים. יד) הורה ר׳ בשר _ בחלב
 ׳בששים כשאר כל איסורן שבתורה. עו) ולדברי האומר במשהו מביא ראייה
 (מהבא) [מיהא] דתנץ במסכת עןבודה] ז[י־ה] עז) אלו דברים אםוריץ ואיסורן
 בכל שהוא, (וכולם) [וכו׳] דקא השיב התם בשרבחלב. יז) וגרסינן בנמרייהו
 ואיםורין. ולא היא דמסכ[ת] תולין יח) איכא למיקשי טובא. ותו הא תניא
 בגמד(ה)[א] יכו) ההא מתניתין מאי קא השיב אי דבר שבמניין קא '׳חשיב
 וכר. ובשר במשהו שנפל לתוך החלב או טיפת הלב לתוך קדירה של
 בשר לאו דבר שבמניין הוא אלא (ה״נ) [הכי קאמר] ואיסורן בכל שהוא
 ומדבר שבמניין הוא קאמר החתיכה נבילה אפי[לו] באלף לא בטיל אם
 גתערב בהיתר. ובשר בחלב דקא השיב הבא׳ כגון בשר שנאסר בחלב
 שלא יכולנו להתירו על ידי שיעור. ואם אותה החתיכה שכבר גאסרה ע[ל]
 י[די]. חלב אם י נפלה בשאר חתיכות דבר שבמנייו הוא ואוסרת בכל שהוא
 בחתיכה בין גדולה בין קטנה ואין לבטל ולשער זה בששים. ולעולם בשר

 בחלב בששים :
ה שבישלו בה בשר׳ ופעם אהת הוחמו בה המיץ ר י ד  י כ) ה ה ו א ק

 ח) מובא בסדור רש״י סימן תקצ״ד ״סגן לוויה השיב ויו׳״. והסר׳ שם המשיב. ועשיתי התיקונים
 על פי שם. ft) בסדור רש״י ״לר׳ שלמה בר׳ יהודה״. ובן היא בשבלי לקט ב״י סימן י״ז.
 י) ע״ז ע״ה יא) מובא בסדור רש״י שם והתיקונים עפי״ש. יב) ב״ה בסדור רש״י ,׳שמשוך
 ועיין מרדכי חולין סימן תרפ״ה. ובדפוס ווארשוי ״שמעון״. CP עיין האורה סימן ק״י ובהערת
) בדפוס ווארשא ״נמצא אין אדם וכו׳״. ואני תקנתי עפ״י סדור דש״י ע  המו״ל שם םק״ט. *
 שם. יך) מובא בהאורה ח״ב סימן ע״ח ובתשובות הצ״ו סימן ע״ז וסימן פ״ד ובספר הישר
.  סימן ק״א ובמרדכי חולין תרצ״א. 'ובסדור רש״י שם ליתא, כי אם מובא שם עניין אחי
 עיי״ש. ft(6) עיין בפרדם לקמן בדיה הנני צעיר וכר. טן) ע״ז ע״ד. ועיין רש״י שם בד״ה
 ובב״ח וכו׳. ובתום׳ שם ד״ה אלו וכו׳. ין) דברים האלו משוללים הבנה, ובהאורה איתא הכי:
 ״וכסבור הוא לומר כל שהוא במשהו, ולא •היא דקתני בגמרא, מאי קא חשיב אי דבר שבמנין
 קא חשיב בו׳ ובשר בהלב משהו משנפלה לתוך הלב או טיפת הלב שנפלה לתוך קרירות
 של בשר לאו דבר שבמנין הוא, אלא הכי קאמר ואוםרין בכל שהוא בכל מקום שנתערבו
 שם אפילו באלף ובשר בחלב היינו חתיכת בשר שנפלה בחלב דהתיכה דבר שבמנין הוא
 ולעולם בשר בחלב בששים״. ויש לתקן בפרדם עם״י הנירםא שם. יד!) עיין בפרדם לקמן
 ד״ה הנני צעיר וכר. יט< ע״ז ע״ר• כ) מובא בהאורה ה״ב סימן פ״ד ובסדור רש״י סימן תקצ״ד

 ותקנתי עפי״ש.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 (ושבו) [ושגגו] ונתנו בה כף חולבת, ומן החמין מלגו תרנגולת. ובא מעשה
 לפגי ר[בי] והורה, שהקדירה והכה ישברו והתלגגולת תיאכל מפגי .שמולגה

 (ככלי) [בכלי] שני, וכלי שני אין מבשל.
ה שבישלו קדירה של בשר וקדירה של חלב בבירה ש ע ד מ ו ע  כא) ו
 אחת סמוך לה והניסו שניהם בתהווה אהה ובא מעשה לפני ר׳ ואסר כב)
 ב׳ לפי (של אחר) [שלאחר] שנעשה בשר בחלב שנאסר הכף בשביל
 שהגיסו הקדירה של הלב ואוסר במשהו במקום אחר אבל קודם שנעשה

 בשר בחלב ובא מזה לזה משעריץ בששים.
ב שנמציא .(קשור) [קיוש] בעור הקיבה ומולחיץ אותו בעור ל  כ!0 ח
 קיבה לחה, כד) בין שמשימין בה חלב שלה מאחר שמולחין אותו בקיבה
 מבפנים ומשליכיץ בתוכה מלח, נלאה בעיגי כה) איםול גמול הוא (הבשר)
 [כבשל] בחלב, ואוסל את הגבינה הנעשית איסול גמול. ואין (בי) [בידי]
 כח להתיר. ויש מתיריץ אותו ומביאין דאייה בג) מדגים שעלו בקעלה
 שפסקנו שמותה לאוכלן בכוחה, משום ההוה ליה נותץ טעם בר נותן טעם.
 כד) ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב, מ[ה]אי טעמא, [ד]דגים שעלו
 בקערה א[ף] ע[ל] פ[י] שבלעו את כה) טעמא, עדיין התיר גמור הוא,
 [וכשבא] לאוכלן בכותח, למה אתה אוסר! עליו משום טעם בשר [שבהן,
 ההוא] לא[ו] טעם בשר ממש [הוא], שהרי לא בא מן הממש טעם בהם׳
 אלא מנותן טעם [אהר]. אבל חלב .(הנמצא) [הנמלה] בבשר ממש משנתנו
 טעם זה בזה נעשית שניהם אסורים׳ כדקיימא לן כנו) חתיכה עצמה נעשית
 נבילה׳ וכל הטעם היוצא מן הקיבה מלוחה בתוך העור שלה בין טעם
 חלב שבו בין טעם העור שבה הכל אסור לפי שכולו נבילה. וכשמתערב
 חלב זה עם חלב גבינה כ) אוסר זה את זה אף במשהו לפי שכבר נעשה
 בשר בחלב וגאסר על ידי מליחה דמלוה הרי הוא כרותה ופסקגו בפסחים
 לא) מין'במינו בבל שהוא. וגם אני הייתי נוהג בו ה[י]תר.עד עתה ובלבד
 שלא יחנו בה חלב אחר. וטועה הייתי. שהייתי םבר מדאמר נכ) גבי קיבת
 עולה, כהן שהעתו יפה שורפה היה אלמא פירשא בעלמא היא ולא מיתםרא.
 ולא היא אלא חלב גמור הוא מדתני׳ לג) כשירה שינקבה מן הטריפה

 כא) עיין לקמן בפרדס ד״ה הנני וכי. כ~) כוונתו ״ואסר את שניהם״. כנ) מובא ברש״י
 חולין קט״ז: ד״זה הרי וכו׳ ״מנימוקי רבינו שלמה ברבי מאיר״. ובהאורה ח״ב סימן ק״ג ותקנתי
רה ה״א סימן ק״י וח״ב סימן צ״ד ובאו״ז ח״א סימן תשע״ו ובכל  על פיהם. ועיין עוד האו
 בו סימן ק״ו ובארהות חיים ה״ב עמוד של״א ובהערה י׳ שם. ובספר המכריע לר״י מטראנו
 סימן ל״נ בשם ״תשובות רבינו שלמה הקטן בר׳.שמעון זצוק״ל״. כף) בפירש״י שם ״בין
 שנותנין עמו הלב אחר ובין שמולהין אותה עמדי"• כד,) בהאורה ״בעיני רבי״.' כף חולין
 קי״א: כן) בפירש״י שם הוסיף ״שהלב הקיבה לא נאסר אלא משום נתינת טעם וכי הדר
 יהיב טעמא בגבינה הו״ל נ״ט בנ״ט ורחוקות וכו׳״י כדן) בפירש״י ,׳טעמה״ והמו״ל בדפום
 ווארשא עות בתיקונו שכתב ״הטמא״. כט) חולין ק״ה. ל) בפירש״י ״הו״ל מין במינו חלב
סרת כל החתיכות כולן ולא או  נבילה בהלב היתר וכבר פסקנו התיכה עצמה נעשית נבילה ו
 אמדינן נ״ט בנ״ט הוא מפני שאף טעם הלב שבו שהיה מתחילה נעשה בולו נבילה וכן הלכה
ם כ״ט: לב) עבודה זרה כ״ט: ל^) חולין קט״ז: י ח ס  כרב ונם פסקנו בפסחים וכר.״ לא) פ



 קנח ספר הפרדס. לרש״י ז״ל

 קיבתה אסורה (שנר׳) [שמע מינה] חלב גמור הוא. לד) וקיבת עולה דשריא
 משום דלאו מגופיה העולה היא אלא שינקתו מאמו והוד, ליה כנוס במיעיה
 בנתון בקערה ומותר. לה) הילכך אסור למלוח הקיבה בעורה משום טעמא
 דאמרינן. ואם לא מלחה מותרת הקיבה לפי שלא בא לה מטעם העור
 שהוא כשר, ואפי[לו] בעור מותר להעמיד החלב אם לא מלחו, ואם מלחו

 אסור זה וזה׳ ואוסר זה את זה.
ת גהולות לז), היכא דהוה ליה עיזא לח) ב'בהלכו י כתו ת א צ  לו) מ
 או תורתא וחלב מיניה חלבה ועביד מיניה לכו) כמכא ושחטה ואישתכח
 טריפה אסור למיכל מההוא מ) כמבא. ועליה מח) דנתי לפני ר׳ ואמרתי
 אם כץ לא נאכל גבינה כלל, דמאן לומל לן דכולחו בהמות שנחלבו בגבינה
 כשירות נינהו, דילמא אית בהו חרא טריפה ותהא הגבינה אסורה. ומאי
 אירייא שחטא ואישתכח טריפה אפי[לו] לא נשחטה נמי יהא אסור עד
 שישחוט ויבדוק אם בשירות הבהמות כולם תהא הגבינה מותרת ואם טריפות
 הן תהא הגבינה אסורה.. וגער בי על שהעמקתי לו בזה! ואח־ כך השיב
 לי ואמר לא מחזקינן איסורה לומר דיש בין הבהמות אחת טריפה אלא
 הרי הן'כולן בחזקת כשירות כל זמן שלא נמצא האיסור ודא; אבל נמצאת
 האיסור ודאי אסורה כל הגבינה שבביתו שעשה מאותו העדר של בהמות.
 למהר הוסיף ל׳ דבריו, (לב) דווקא דידעינן מיקמי דנ(י)חלוב ההוא הלבא
 הוויא טריפה [בגון],(ה)הא דקאמר מג) הגליד פי המכה בידוע ששלשה
 ימים קודם שחיטה. אז הוספתי לשאול ואמרתי לדבריך שהשיבתני שכל
 הבהמות בחזקת כשירות כל זמן שלא נמצא האיסור אם כן הוציא הטבח
 את הריאה לחוץ קודם בדיק[ה] מה נאמר בזה. ועל דבר זה גער בי למאד
 על שהקשיתי לשאול, וכשנתרצה לי אמר לי בלחיש[ה], דברים המותרי[ם]
 ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהם, וכשם שקיבלתיה

 בלחישה כך אמרתיה לך בלחישה. והמקום יאיר עינינו בתורתו לנצח.
ו לפני רבי על מלייתותבשראם אפשר לאפותן לכתחילה ל א  מד) ש
 בתנורי עם מלייתות גבינה, מרוחקות זו מזו. ועוד הפת שנאפית עם חררה

 ל ל) בפירש״י הוסיף כאן ,׳ותניא נמי קבה שבשלה בחלבה אפורה״ עיין חולין ק״ט: לה)
 בפירש״י שם נמצא עוד הוספה יעיי״ש. וליתא מה שכתב בפרדס מכאן ואילך, וכן ליתא
 בהאורה שם. לן) מובא במעשה הגאונים סימן טי. לן) הלכות גדולות בהלכות גיד הנשה.
) בדפוס ווארשוי ״במכא״. והציג עליו כוכב קטן שבלתי £  לח) בבה״נ ליתיא ״או תורתא״. ל
 מובן לו. והנה צ״ל ״כמכא״ והיא נותח. ft) גם פה איתא בדפוס ווארשוי ״כמבא״. וטעות
 הוא. £א) בדפוס ווארשוי ״דכתי׳״ והציג עליו כוכב קטן שבלתי מובן לו. ובאמת צ״ל ״דנתי״
 כמו״ש. בדפוס קונשטנדינא. מב) מבאן עד תיבת אז הוספתי וכו׳ מובא בבה״ג שם.. וכוונתו•
 דלמחר הוסיף לו להביא ראייה מבה״ג עצמו דדווקא אי ידעינן מיקמי דנחלוב דהוי טרפה,
 אבל אי לא ידעינן כשר. ולחנם כתב המו״ל בה״ג דפום.בערלין בהערותיו שם .אות ל״ט

 ״דנראד־י, לו ברור שלא נרם בפרדם לרש״י הך ״ודווקא״ וכו׳ דאל״כ אזלא ליה כל הפלפול.
 מה שדן לפני רבו דהא לפ״ז הבה״ג.סובר דרוב בהמות כשרות נם לענין חלב יעיי״ש ובמחילת
 כבודו לא ראה בפרדם את כלו, כי כן השיב לו הרבי למחר מדברי הבה״ג הללו. ועיין. ספר
 התרומות סימן ע״ג• מג) חוליןיציא. מל) עיין ספר האורה ח״א סימן ק״י פסק ספר העתים

 ומובא בספר המכריע סימן ל״ה יעיי״ש.
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 של בשר אם •היא נאכלת .לכתחילה בחלב, וכן הפת שנאפת עם חררה
 של גבינה אם היא נאכלת עם הבשר.. וכן אם חררה מליאה של בשר של
 גכרי או גבינה של גוי ונתנה בתנור בתוך הפת של ישראל מהו לאכול
 הפת ישראל לכתחילה. והשיב, מנהגן של בני אדם שכיון שמתירים להם
 שום דבר מתוך דוחק סוברין הן שהותר מעיקרו ומקילין יותר. שהרי לעניין
 כבד ובשר בשפוד אחד מצאתי שהורה הגאוי *מד) לכתחילה לא ודיעבד
 אין. ויש זוללין .ומזלזלין ושופדין כבדי תרגגולין עם קורקבגין ועושיץ צלי
 קדר לכתחילה, ואומר[ים] שובהין אנהגו, ומקילין בדברי תורה ובדברי סופרים.
 לפיכך כל דבר שגזרו חכמים ואמרנו] משום איסור תורה, ואמרו בה לכתחילה
 לא אבל בדיעבד שרי, ובני אהם יכולים. לעשותם לכתחילה ולפטור את
 עצמן מבית דין ולומר שוכהין, שוגגין היינו, איני מורה להם כלל כרי שלא
 יחטאו בה לכלום ערמה ומרמה, אבל אם יבוא ויארע המעשה לפני כפי
 השעה שאראה כך אורה בה או איסור או היתל. ועל המלייתות ופתות
 ששאלת יש לגדור ולאסור שהרי יכול לבא הדבר לידי אסור, שיזוב הבשר
 או הגבינה מלמטה על ידי שהיא נבקעת וילך אצל שאר הפת׳ הילכך .בין
 מלמעלה בין מלמטה, בין אם התנור אינו מדרון י אלא כולו שוה אוסר אגי
 דבר זה אפי[לו] לדיעבד. ועל מלייתות של גויס לאופותם בצד הפת של
 ישראל מעולם לא שמענו ולא ראינו, עון פלילי הוא, ותימא לעג וקלם ובשת
 ובלימה לכל השומעים כל שכן לעוברי עבירה זאת. ולא דיי ערן פעור בישולי

 קדירה של נבילות וטריפות של שפחות ועבדים ששופתים קדירותיהם על.
 כירה אחת בלא שימור תדיר שהרי למאה ולאלף נמצאו מגועלות בכפות
 ובמכםאות של קדיחת •חד* ממה שאינו גראה והגעילו י וטימאו עצמן במרק
 פיגול כליהם, אף כי שאלת מעשה תעתועים אם יכול לפטם לחמו בריח
 ׳־מה) תועיבה של נבילה ושל חזיר בהוך התנור עם לחם ישראל ללכלכו
 מו) מזבחי מתים המטמטמים את הלב, כל עושי כץ עוונם ישאו לבר מינן
 ומכל ישראל ומכל יודעי דת והין ח״ו מהיות בישראל ומעשות ככה להקל
 בגיעול זה אפי[לו] בדיעבד סחור סחור לברמא לא תקרב, ומי שהתיר • אפי[לו]
 לעצמו לא התיר. ומה שעושין כאן במלייתוןת] שלגו של גבינןות] או של בשר
 קשה לי שיש להם מגהג אם היא מכוסה מלמעלה המלייתא אופין אותה
 ליבדה קודם הלחמי[ם] ואה[ר] כך רואין שלא יצא ממנה זיבות על קלקעית
 התנור ואופיז הלחמים לאחר שהוציאוהו. והנאונים שלפגיגו רביגו יצחק בר׳
 יהודה ור׳[בינו] הרב מנהם משום רבינו ירודה בהן הזקן משום רבינר דוה
 דלוי נ״ע היו מורין על אותה שאינה מכוסה בדיעבד היו מתירין אות[ה]
 אבל לא רכתחיאה], אבל של גוי הרחק מז) מן הכיעור ומן הדומה לו.
 אפי[לו] לעמי הארץ אם תשאל ישיבון מילין וגם הנשים באות מאילו ת אותה
ל קרי בר רב הוא יוחד איסור אפיןלו] לדיעבד. והיבנתי על מה אמרו  חי
 כן על אותה שאינה מכוסה שאופין אותה לבדה, ומה שאמ[רו] רבותינו ז״ל
 בפרק כיצד צולין מח) אמר רב בשר שחוטה שמץ שצלאו ובו׳ וכעין שהוא
 םדור בהלכות דם בהלכות גדולות דאמרינן התם, מכו) בשר שהוטה שמן

 *מד) חולין קי״א׳ ועיין בה״ג הלכות דם• מד,) בד״וו הסר תיבה זו. מף בד״וו חסר מכאן
 עד ״כל עושי וכוי. מי) בד״וו הסר תיבות ימן הכיעור״. מדן) פסחים ע״וז ב1כן) מכאן
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 שצלאו עם בשר נבילה כחוש אסור אליבא דרב׳ מאי טעמא דאזיל ההוא
 ההיתרא ומפטם לההוא דאיםורא והדר מפטם •ליה להתיירא על ירי הריח
 ולוי אמר אפי[לו] בשר: שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבילה שמן מותר
 הריחא לא כלום. ו.א[ף] ע[ל] נ[ב] הקא פםיק *(:ע) הילכתא **מכו) צלוי,
 כ) דווקא היעבה אבל לכתחילא לא, ואי קשיא לך רעבה לוי עובהא *נ)
 האיבשיל גדי ודבר אחרי ושרא אבל לכתחילה אסירי לדברי הבל. ועל כן
 כא) אמר[ו] רבולתיגו] זי׳ל כאן אם איגה ־: מכוסה בדיעבה אין לכתחיל[ה]
 לא, כלומר וסגולה הוא דנפיק ריחא מינה ומפטמא ללחמים אף על פי
 שהן מרוחקות זו מזו. ומה שמת דין המכוסה משום דלא נפיק מינה ריחא
 כל כך. ואני שמעתי שהיו הראשונים משימין אותה כשהיא מכוסה בפי
 התנור ולא מבפנים התנור לומר שלא יעלה כב) הבל הרוח כל כך לפנים
 'מז התנור. ועל הלחמים אם היא מונחת בפתחו של תנור, ומשום דםבירא
 ליהו ריחא מילתא היא כדג, ולאו כדפםיק בהלכות גדולות. *כב) וכן נכון
 בליבי ובעיניי. שהלבה כרב באיסורי, ואסברה לך דרב ולוי פליגי בריחא
 מילתא היא אי לא. וקא פריך מיתיבי[ה] אין **כב< (עליון) [צוליץ] שני פםחים
ובתא דרב, וקא' מתרצי בי רב אתקפתא  כ!ג) (כולם).[וכו׳]-נימא-תהגי תי
 הלב והכי קאמר אין צולין שני פסחים כאחת מפני תערובת טעמא, ולעולם
 ריחא מילתא היא. ומוקי מילתא דלוי כתנאי *כג) וללב לדבלי הכל בפת
 המה וחבי[ו]ת פתוחה דהוי' ריחא'מילתא ולהכי אסור לדברי הכל, הא אשכחן
 דלא הוי רב יחיהי בכולהו תנאי. ועוה הא סבר כד) רב כהנא בריח דרב
 חינגא בפת שאפאהיעם צלי,בתנור אסור לאוכלה בכותחא, א[ף] ע[ל] ג[ב]
 דכוחחא לאו ממש חלב וגבינה אלא תערובת ניםיובי דחלבא. ועוד ההוא
 *כד) (כוניתא) [ביגיתא] (וכולם) [וכר], ועוד **כד) מר בר רב אשי אפי[לו
 וכו׳], מכלל שהוא מודה שאסור לעלות ולאוכלה עם כותח, הבנתי מזה
 כיה) שאסור לאפות \את דפת עם מלייתא של בשר או,של גבינה בתנור
 בין •מכוסה בין מגולה, משום דאיפטםהפת מריחה דבישרא. *כה) הא הזינן
ב ריהא כלל שהרי יוצא השומן ומבעבע למעלה על הקרום. ר ע י מ א ל  ד
 ועוד שפותחיץ אותה בתוך ובכמה מקומות כדי שלא יתגפח הקרום מלמעלה

 וכרום-שעל מלייתא אינו קרום ההא נפיק מיניה ריחא:
ר שעל התחום נידון בייםולי חולי ומוטל על ערש י ע י צ נ נ  **כה) ה

 הוא לשון הבה״ג שם. *ftft) בלומ־י' .דאע״ג דבה״ג פסק כליי• **מט) צ״ל ״כלוי״. 0 זד,
 היא לשון בה״ג שם. *0 כאן'הסר וצריך להשלים כדאיתא בבה״ג שם ״דעביד לר עובדא
 .בי ריש^גלותא בגדי ודבר אהד, הכי אמרינן עביד לוי עובדא דאיבשיל וכר״. נא) תקנתי
 תיון דמוכח׳ נב) צ״ל ״הבל". *נב) צ״ע הארש״י פסק בפסחים שם כליי **נ0 פסחים
 ע״ו: ותקנתי עפי״ש. נ0 תקנתי תקוץ דמוכח. *:J) פסחים שם. נד< שם. *כל) צ״ל
"• נח) מכאן ף כ ו  ״ביניתא״ עיין פסחים שם ותקנתי עפי״ש• **נד) פסחים שם ותקנתי.תיבות ״
ק לו״י. *נח) צ״ל כמו שאיתא בהאורה שם ״דההוא פיטמא שעל י  איתא בהאורה ח״א ם
 כסוי המלייתא הא הזינא דלא מעכבא ריחא. כלל למפעפע שומנא למעלה מן הקרום. ועוד
 שפותהין אותה בכמה מקומות כדי שלא יתנפח קרום של מעלה, וקרום של המולייתא לאו
 כלום. דקא נפק ריהא וריתא מילתא הוא וכוי״ יעיי״ש, מה •שהאריך עוד. **נד,). מובא במעשה
 הגאונים סימן י״ח ובשרת תמים דעים סימן. קל״ח, ותשובת חצ״ו סימן ט״ו והתיקונים עפי״ש.
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 דווי, עת היא לי עתה לבוא בקצ^האשרלא כדת, כי (נשכחתי) [תש כחי]
 ואזלת ידי מלמשוך בעט םופר.. כר) ולש בתי •קראתי (מפני) י [מפי] שורות
 הללו והוא כותבנו)[!] אל אדוני מ[ו]רי אב תפארת הכהונה הרב רבינו
 אברהם [בר,•מאיר] הכהן. אני צעיר מיגדולי משרת בית אביו משיב לו
 שלום כתלמיד לרב־ ויראתי• לעבור על פיו בראותי את הקצין הזה רבי יוםה
 ׳עובר אצלם הנני משיב לאדוני דבר כאשר ציווני. 'כתב .בשאילה, קפיל ששננ
 ובישל [בשר] בקדירה שבישל .[בה] חלב ובכף אשר .העריה בה אותה
 הקדירה הנים בה קדירה אחרת כז) עם־ בשר ואין בה בנותן טעם מפני
 •שהיא קטנה, והעידו בני ארם ששמעו מפי גברא רבא שהלה אוסר מטעם
 זה הקאמרי דהא התנן בשחיטת׳ חולין •כז) טיפת חלב (ובולם) [ובר], ה[ני]
 מנילי] קודם שנעשה ביצר בחלב אבל לאחר שנעשה בשר בחלב אוסר
 אפי[לו] במשהו. והביא .ראייה ממתניתין דע״ז כח< אלו אםורין ואיסורן בכל
 ׳שהוא וקא •חשיב בשר בחלב. •־וקשיא ליד, למר עלה מהדקשיא ליה [ד]ההוא
 דע״ז ליכא לאוקומיה אלא בחתיכה של בשר בחלב שנתערבה בחתיכות
 של ה[י]תר ואינו מכירה׳ דהא תלי ט־1מא משום דבר שבמניין. שפיר ל,א
י ודבריו נכוחים למבין. ועל יהי היה מעשה כשהייתי לומד  קשיא ליה מ
 אצל ר׳ יצחק הלוי בשחיטת־ חוליי׳ נכו) וכל מקום ששנוי(ל)שם בשר בחלב
 בנותן טעם היה מלמדינו שלא אלמוד הלכה למעשה מכאן שהרי במסכת•
 יע״ז שנינו בשר בחלב במשהו. •ובעוד שהייתי לפניו לא .נתתי׳ לב להבין
 בדבר וסמכתי על דבריו וכשבאתי לעיר[י] והתבוננתי (ב״ע) [במסכת ע״ז]
 והוקשה לי ככל הדברים אשר הוקשה לאדוני עתה שאי אפשר להעמידה•
 ההיא דע״ז אלא בחתיכה שנאסרה מן החלב ונתערבה י עם. התיבות אחרות
 ואינה ניכרת. ש(א)מרתי הדבר בליבי עד שחזרתי לוורמשא והנתי לפניו
 לומר לימדתנו בה רבינו בשר בחלב במשהו והבאת לן ראייה ממסכת ע״ז
 והתבוננתי בה ואין אנו יכולין ללמה זאת משם. -והביא הספד. ונתיישב
 .>ה)[ב]דב״ לפניו וחזר ,בו. ובזו אני י מעיד עלי שמי[ם] וארץ. והאד[ם] הגדול
 הזה שבת[ב] אדוני'שהעידו מפיו לומר ־שכל י מקום ששנינו בשר בחלב
אבל לאחר שנעשה . .  .בנותן טעם. ה[ני] מ[ילי] קודם שנעשה בשר בחלב
 כשר בחלב [אוסר] אפי[לו] במשרו. ק) ורצו• לאסור קדידה• שנייה .עלי ידי•
 ־הגסת הכף האסורה מתוך הוראתו ופילפולו, תמוה אני אם ראוהו' ,מורה
 בדבר זה לאיסור *ק) על הגיסתה כפי המעשה וכמו שאמרו. ואומר אגי
 ־שהתלמידים• •המעידים .טעו בדבר קא) ושמעו בדבר [מ]פיו [כ]שהיה רגיל
 ׳(לענות) [לשנות] לתלמידיו בשר בחלב בנותן טעם היה (נותן) [אומר] להם,
 קב) והא התנן במסכת ע״ז בשל בחלב במשהו הני מילי לאחר שנעשה

 ,ועיין פירש״י לעבודה זרה ע״ר. ובתום׳,שם. ולעיל בפרדם• ד״ה הורה ר׳ וכוי. נן0 במעה״ג
 ״ולבן בתי״ עיין במבוא להאורה עמוד די. נז) בתמים דעים ״של חלב״. *נן) חולין ק״ח.
 rfr) ע״ז ע״ד. נ&) חולין צ״ז. ק״ח. ועוד. ס) ליתא במעה״ג ובתמים דעים מכאן עד תיבות
 תמוה וכרי *D) ליתא במעה״ג ובת״ד מכאן עד תיבת וכמו וכר. יםא) במעה״ג: י ״אולי שמעו
 מפיו כדבר שהיה רגיל לשנות לתלמידיו בשר בחלב במשהו חני מילי לאחר שנעשה בשר
ר וכר ותקנתי בפנים עפימ״ש מ ו י להו מתניתין אמתניתיץ והם סבורים ל ש ק ל - א ל  בחלבי כי היכי ד
 :בתמים רעים שם. QD המו״ל בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן, ולפי הגירסא שהעתקנו



 מסב ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 בשר בחלב כי היכי הלא ת־יקשי להו מתני[תין] אמתני[תין]# והן התלמידים
 סברו לומר דההוא בכל שהוא במםכת ע״ז בנותן טעם קאמר ולא התבוננו
 בדבר והרב לא הוצרך לפרש להם, ואם בפיתש הורה להם איסור בדבר
 שמא בכף שנאסרה משום בשר בחלב, וכמעשה שהיד, לך', ואחר כך. ניתנה
 בחלב רותחת אםר להם. ויפה כיון [שכיון] שנאסרה היא עצמה [נעשית]
 נבילה וכל הנפלט ממנה [בין. טעם בשר ובין טעם חלב, הבשר בשר נבילה
 והחלב חלב נבילה, וכשנפלט ממנה] חלב נבילה לתוך חלב ה[י]תר הוה
 ליה מ[י]ן במינו ומ[י]ן במינו במשהו. אבל אם הניס בה קדירה של בשר
 אס יש בה מים לבטל את הכף התבשיל מותר, *קב) [אף] ע[ל] פ[י] שנפלט
 בתוכו בשר נבילה שבכף, דקיימא לן קנ) כל מין (ומין) [במינו] ודבר אחר
 סליק את• מינו (במי) [כמו] שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו. וצורנו

 יאיר עינינו בתורתו:
ם מ ה ו. .קד) וששאלתם נותן טעם לפנס מהו, הכי הילכתה ג פ ם ל ע  נ ו ת ו ט
 נותן טעם לפגם מותר. ותנץ ״נמי קת) יין נסך שנפל בענבים ובו׳ מעשה
 בבייתוס בן זונין וכר. ומקשינן מעשה לסתור. וימתדציגן חםורי מיחסרא והכי
 קתני נותן טעם לפנם (ו)מותר, ומעשה בביתוס בן זונין שהביא גרונרות
 בספינה. ושיבר החבית של יין ונפל עליה[ם] ובא מעש[ה] לפני חכמי[ם]
 והיתירו (היין) [דיין] על גבי גרוגרות גותן טעם לפגם הוא. זה הכלל בל
 שאץ בהנאתו נותן •טעם לשבח מותר כגון חומץ שנפל לתוך גריסי{/•דהוי
 נותן טעם לפנס. קו) ואמר רב יהודה אמר שמואל הכי הילכתה. לא שנו
 אלא גריםין רותחין דהוה נותן טעם לפנם [ובן כי אתא רבץ אמר ר׳ יוחנן
 לא שגו וגו׳] ואמר רב כהנא מדברי כולן גלמוד גותן טעם לפגם מותר ואף
 על נב דפליני קן) רבי מאיר ורבי שמעון [הא אמרינן קח) ר׳ מאיר רד׳
 שמעון] הלכה בר׳ שמעון. ורבי שמעון הוא דאמר נותן טעם .לפגם מותר.
 דקאמר לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא דלא פגימא. אמר רבא [הילכתה]
 גותז טעם לפגם מותר. ועוד אשכחן דרבי עקיבא סבירא ליה גותן טעם
 לפגם מותר כדאמר קע). ורבי עקיבא כרבי חייא (ואמר) [דאמר] לא אסרה
 תורה אלא קדירה בת יומא דלאו נותן טעם. לפגם הוא. (ורבי ׳עקיבא)
 .[ורבנן] נטי לא פליני עליהו אלא בניעוליינוים אבל בשאר נותן טעם לפגם
ת ליה דמותר. ננ) ושלש מחלוקת יש בדבר״ע) בין מסכת פסחים ומסכת  מו
 ע[בודה] ז[רה], דר [מאיר] םבר גותן טעם,לפגם אסור וכל שכן גיעולייגויס
 דקאמר אפילו קדירה בת יומא אי אפשר דלא פגמא פירתא׳ ואפילו הכי
 (אמר) [אסר] רחמגא. ורבי עקיבא ורבי שמעיון סברי גיעולי [גוים מותרין

0  באות הקדום יבין היטב־ *םב< מבאן ואילך ליתא בתמים רעים שם• ם
 מנרות ב״ג• פד) מובא במעשה הגאונים סימן י״ד והתיקונים עפי״ש. ועיין• תחצ״ו סי׳ ה׳
 בשם ר׳ יצחק בר״ יהודה. ובהאורה ח״ב סימן צ״ה ובסדור רש״יסימן תד״ה. םד,) ע״ז ם״ה:
 flg ע״ז ס״ז. םן) ע״ז ם״ז: םד!) עירובין מ״ו: ״איבעי להו ד״מ ור״ש מאי תיקו״' ועיין
 בה״ג דף ק״כ. ובתורתן של ראשונים עמוד נ״ג ״ר׳ מאיר ור׳ שמעון הלכה כר׳ שמעון״. וכ״ה
) סט< . י ״  בירושלמי פ״ח דשביעית ה״ז ופ״ג דתרומות ה״א. (ועיין הגהות רצ״ח עיתבין מ

 פסחים מ״ד: ע< עיין תום׳ פסחים מ״ד: ד״ה ורבנן ובז׳ תום׳ ע״ז ם״ז: ד״ה ואידך וכו׳4
 *ע) המו״ל בדפוס ווארשוי סגר תיבות ״ביך במםנרת.
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 דלא אסרה תורה אלא בקדירה בת יומא דלא נותן טעם • לפגם .הוא. וכל
 שכן בנותן טעם לפגם בעלמא דמותה ורבנןדפליגייעליהו דרי עקיבא סברי
 :גיעולי גויס] אסורין ונותן טעם [לפגם] בעלמא מותר. ננא) דאמר משרת כל
 משרת, (משרת) לנותן טעם (בעיקר) [כעיקר] מיכאן אתה דן׳ לכל איסורין
 שבתורה ולא ילפינן מגיעולי גויס ההא [ד]כתב אשר יבא באש וגו׳ חידש
 הוא ההא בעלמא כל נותן טעם לפגם מותר דגמרינן מנבילה והבא בגעולי
 נוים אסורי דאפילו קדירה בת יומא [אי] אפשר דלא פגמא פורתא. ואפי[לו]
 (דברי) ר׳ עקיבא ור׳ שמעון דשרו בגיעולי גויס לא שרו אלא בדיעבד אבל
לה אסור. עב) והילכתא ׳כרבי עקיבא מחבירו ולא מהביריו. לפיכך  לכתחי
 אין כח להתיר בגיעולי גויס׳ הורן דברים המותרים ואחריכם נהגו בהן איסור
 איי רשאי אתה להתירן בפניהם. (הילכתא) [הלכך] בנותן טעם [לפגם] בעלמא
 [דיעבד אין לכתחילה לא, אבל בגיעולי גויס](אמרינן) [אסרינן] אפילו [דיעבד
 אפילו] לרבי עקיבא לרבי שמעון הואיל וכבר נהגו העם איסור בהם, ובל

 שכן רבנן דפליגי עליה דרבי עקיבא.
ב שנתבשל בדמו שלא נקרע ננד) כדאמר ננה)' הלב קורעו  עג) ל
 ומוציא את דמו לא קרעו קורעו לאחר בישולו ומותר. ולא נבו) אםרינן עליה
ל לא בעי קריעה ה  בגמרא אלא קאמר הלב קורעו ומוציא את דמו אבל כ
 ולא חיישינן [דמצי •למיכל כהל אפילו בלא קריעה ולא חיישינן] משום בשר
 בחלב. ומשנינן דילמא. לב הוא דםגי בקריעה ומותר אבל כחל לא םגי" ליה
 בקריעה, אפיןלו] קורעו לאחר בישולו אסור. אבל ראש שנתבשל ולא נקרע
 בין נמלח ובין' (עד) שלא נמלח אסור מאי טעמא הלא גרע מצלי. דקאמר
 בז) רישא כשכשא אנחיריה אנחיה אבית שחיטה דידיד; מידב דאיב ושרי
 אנחיה מצדדין וידיה מיקווא קאווי ואסור והבא נטי קאמר ליה קא קווי דמיה

 ואסור.
 עח) ב ה ל שבישלו להודיה בקדירה שלא בישל בה בשר מותר, אבל לכתחילה
 אסור לבשל [לחודיה] אפי[לו] בקדירה שלא בישל בה בשר. וה,וני] מ[ילי]
 בלא קריעה אבל אם קרעה תחלה שתי וערב כדרכו לעשות לו ומוציא את
 חלבו מותר לבשל לחודיה בקדירה שלא בישל בה בשר. ואפי[לו] אם קרעו
 אסור לבשלו עם בישרא. ואפי[לו] להניח על הקערה של בשר. וכן מורו בי
א קריעה עם בישרא לפי שאי ל  מדרשא. וכחל אפי[לו] מבת יומא אסירא ב
א ציחצוח חלב. אבל אם קרעו ומוציא את חלבו [ו]מולה'ו לכתחילה ל  אפשר ב
ל עם הבשר אבל דיעבד שבישל כבר מותר (והא) [דהא] לית ש ב  אסור ל

 עא) פסחים מ״ד: עב) עירובין מיץ: ענ) מובא במעשה הגאונים .סוף סימן י״ד. ובתאורה
 ה״א סימן ק״ז. ובא״ה ח״ב צד שנ״ה בשם הר״ש ז״ל. עד) צ״ל ,׳אסור כל־ זמן שלא• יקרענו
ן וכרי ועיין נ  כדאמר וכו׳״ וכן היא בהאורה שם. עד,) חולין ק״ט: עף במעה״ג ולאאמרי
 שם הערה ג״ג. עןי) חולין צ״ג: ״רישא י בכיבשא אוהביה אבית השחיטה. דייב דמא ושרי
 אצדדין מיקפא קפי ואסור אותביה אגחירה דץ ביה מידי שרי ואי לא•אסיר. א״ר אגחיריה
 ואבית השחיטה דאיב אצדדין אי רץ ביה מידי שרי ואי לא אסור״..ועיין בדקדוקי סופדים
דליה-מירב דאיב  שם. ועיין בתוס׳ שם ובמעה״ג גרס:.״רישא בכובשאאנקיף אבית השחיטה.
 ושרי אגיחיה אצדדין דידה מיקיו קוי ואסור הכי גמי קאמר ליה.מקץ קוי דמי בגויה ואסור״.
 עדן) מובא במעשה הגאונים סימן ט״ו. ועיין חולין ק״ט: ברש״י ותוס׳ שם. ובהאורה ח״א
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ם (0[ד]כבר יצא ממנו החלב.- ואמר עכו) אחי  ליד, משום• בשר בחלב כלו
 בישול שאמרו היינו צלי. ואם בישל לב בקדירה ודאי ׳•פולט בהדיה פ) נקב
 וסימפונות כמו שאמרנו למעלה. וצריך לשער י בששים לפי הדם ולא לפי
ה קדירה וכף י  הלב (שלו) [כולו] דלא בלע דשייע הוי. ר׳ דוד הלוי הוה ל
 וקערה לבשל חימצי בהדי כהל: ו א נ א בעינא מקמי דר׳ מהו למיכל .כחלא
 (בעד) [בתר] בישרא פא) •ימי אמרינן כיון דלא אכלי כהלא אלא לחודיה
 דחיישינן משום בישרא *פא) בחלבא משום הכי' לא אכלי בהדי בישרא וכי
א בתר ל כ מ  היכי דלהאי נוונא השיב ליה כמו הלבא הכי נמי לא מצי ל
 בישרא [לאלתר] כמו שאר הלב או לא. לא הורה לאיסור ולא להיתר. אבל
ר לאחר אכילתו כמו ת ל א  הרב ר׳ קלונימום הזקן אוסר למיכל פב) יבשר ל
 על" חלב שאםור לאכול אחר [אכילת] בשר. פג) ומותר לאכול בשר אחר
כל בשר אחר בשר, ואי  כחל ואחר הלב, ממה נפשך אם בשר הוא הרי או
 חלב הוא הרי אוכל בשר אחר הלב במדיח ומקנה. פד) וסמך יש מן התורה,
 ויקה המאה והלב ובן הבקר אשר עשה. הכי משמע ויקה חמאה י והלב והדר
ב ל : פו) רבי אוסר לאכול ה ל קינוח בעי בפת ובמים פה) ב  ובן הבקר. א
 אחר דגים מבושלים בכלים של בשר בלא קינוח משוםהאדאמר רבי.יוחנן
 פז) אסור לאכול • חלב אחר התבשיל, ולא אמר אחר הבשר, ש[מע] מ[ינהי]
 אפי[לו] אחר דגים משום פח) פרור שנתבשלו בו ומשום .הקערה שנאכלו
א •דלאקרעיהלכהל ובשליח כ י  בו. ואין מניהין בשר ודגים בקדירה אחת: ה
 בהדי בישרא בטל בששים *פח)(ומקשינן) [ומסקינן] ליה לבחל [עצמו ואסור
א ל  ולתוך קדירה אחרת ־נמי אוסר] והשאר שרי, כלומר א[ף] ע[ל] ג[ב] ד
 קרעיה והוציא [את] (הלבא) [חלבה] קודם שבישלה עם הבשר, אלא בישלה
ה בששים. אבל (אפקעוה) [אם קרעה] ל ט ם הבשר בחלבה אפי[לו] הכי ב  ע
ם הבשר אפילו פכו<  והוציא את (חלבא) [חלבה] וא[הר] כ[ך] בישלה ע

 סימן ק״ז. בדפוס ווארשוי ״ואמר אותו״. ^)במעה״ג ״נקב מפילות״. פא) בדפוס ווארשוי׳
 עירבב הדברים יעי״ש. *3א) בדפוס ווארשא נשמט תיבות ״בחלבא״. פב) לענ״ד טעות נזרקה•
 פה וצ״ל ״אוסר לאכול כהלא לאלתר לאחר אבילת בשר במו על הלב״ ובו׳״. ובזה תבין בל
 הענין. •£j) במעה״נ נורם: ״אבל מותר כחל לאכול אהד הלב לאלתר, ומה בשר אוכל אחר
 הלב לאלתר ,במדיח בו ומקנה כחל לא כל שכן שמותר לאחר חלב, אבל צריך קינוח ומדיח
 כמו לאכילת בשר״. ועפי״ז יש לתקן בפרדם וצ״ל ״ומותר לאכול. בשר אחד כהל וכחל אחר
 הלב יטי". פד) עיין מדרש לקח טוב וירא (בראשית י״ה, ח.) ״ויקד, חמאה וחלב ובן הבקר
 אשר עשה, מיכן שבתחילה ראוי להביא מיני חלב ואח״כ תבשיל של בשר״. פד,) ריש כל
 הבשר ובטור יו״ד סימן פ״ט. פו) מובא במעשה הגאונים סוף. 'סימן ט״ו ובהאורה ח״א סימן
 ק״י ובסדור רש״י תר״ה והתיקונים על פי שם. £ן) המו״ל ספר מעשה הגאונים כתב שם
 בהערה נ״ט, ״נעלם ממני מאמר ד״י הזה, בחולין ק״ח ע״ב נאמר לענין שמים אמצעיים רשות %
תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לנבינה חובה, ופי׳ ר״ת בתום׳•  יאמר רב נחמן ל״ש אלא בין 1
 שם רבץ •תבשיל לתבשיל היינו בין תבשיל דבשר לתבשיל מבינה לפי שאין הבשר והגבינה
 בעין אבל בין תבשיל דבשר לנבינה עצמה חובה לפי שהנבינה בעין, ומזה אפשר לדקדק
 שגם אחר דגים שנתבשלו בכלים של בשר אסור לאכול נבונה וחלב מדלא קאמר בין בשר
 לנבינה״ עכ״ל. פד|) בהאורה ובסדור רש״י שם, ״מפני שומן שבפרור ושבקערה״. ויש לתקן
י סגר תיבות. ו ו  ג״כ בפרדם• *פח) המו״ל בדפוס ווארשוי הגיה ״ואסרי׳״. נ£^) בפרדם ד
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 [הכחל] עצמו מותר (ואם) [ואפילו] במאכל פדות מששים דבל מותר: *פנו)
ב ושל בין ל ן ה מ ו ש ב [שני שמות ו]משערין בששים•: צ) ו ל ח ר ו ש  ב
 הדקים ההוא לא איקרי בשר אלא הלב ץאיקרי כד&מר[ינן] צא) חלב העשוי
 כמבע׳ וכיון שנפלה בו הלב משהו מהלב של איפור (אופר) [נאסר]. שומן
 של צלעות ושל הזה ושל אליה ההוא בשר שומן-נקרא׳ ומין בשר הוא׳ ולא
 מין חלב. ואם נתבשל עם (חבל) [חלב] של איםור בנותן טעם ואם עם בשר
 איסור[ו] במשהו. ואי• זהו הלב אוםר (הבל) [חלב הכליות וחלב] הכרם וחלב
ה שאסרה שלא כ י ת ח  שעל [גבי] הדקין אבל שומן הירך מין בשר הוא: ו
ם הללבין אהד (האיסור) [האוסר] ואחר הנאסר להחמיר, ע  [ב]מינה ובנותן ט
 כגון בשר שנאסרה בהלב׳של איסור אוסרת הלב [של. היתר] במשהו דהולכין
 אחר, האוסר ואוסרת נמי בשר ה[י]תר במשהו דהולכין אחר הנאסר׳ כדאמר[ינן]
 יצב) חתיכה.עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות:כולן מפני שהן מינן:
] איסורי׳ נראה צד) לן [ד]הלכה כרבי מאיר י פ ו ר צ ב ] ( י פ ר צ מ ו  צג) (
 במידותיו צה) ומצטרפין, כגון הלב (והלב) [והלב] בקדירה ואין באחד מהם

 צ0 מכד[י ליתן] טעם• מצטריפין. [ואומרץ] והבא חידוש הוא: י
ש אסור לבשלן יחדבפרור, מפני שהכבד פולט 1הדם] א ר ד ו ב  צז) כ
 ונבלע [הדם] בבשר והראש. [ו]א[ף] ע[ל] ג[ב דתניא] צח) שהכבד אוסרת
 ואינה נאסרת, מפני שפולטת ואינה בולעת, לארצה ר׳ לסמוך עליה. שלא

ך אסר את הכבד,. [ההוא]. כ ל  הוברר אם [כן] הלכה היא, *צח) ה
ת מצא ר[בי] בקערה שלפניו ק) אותו עצם קטן שבראש ח ם א ע  • צכ0 פ
] אצל הרגל, קא) וקורץ אותו בלשון לעז קב) רטא, ן ו ר ל :  (אחר) [אהד ע
 ובלשון כנען צשקא ובלשון עברי כף -הירך, *קב) [וזרקה לכלב] מפני שהגידים
 צומתין בו, אבל שאר הבשר שנתבשלה עמו היתר, לפי שאין בגידים בנותן

 טעם.
א נחתך ראש העצם ובשלו בקדירה ל ל גיד הנשה ש ת ש ו י ל ו  קג) ק

 ,׳עצמו מותר ואם במאכל״ במסגרת, ולפי מה שתקנתי יובן. היטב* *פט) י עיין תחצ״ו סימן
 ע״ג. ובהאורה ח״א סימן ק״ט ,׳דאין רבי יכול לעמוד בהם״. ועיין ראב״ן סימן כ׳. ובסדור רש״י
 סימן תר״ג. צ) מובא בכועשה הגאונים סימן ט״ז. ובהאורה זז״א סימן ק״י ובסדור רש״י סימן
: צב) חולין ק״ח* צ!;) עיין במעשי הגאונים ט ״ ן מ י ל ו ח > א  תר״ג והתיקונים על פי שם. צ
 ובהאורה שם. צל) בהאורדה ובמעה״ג, ״נראה לרבי". צח) עירובין מ״ז ע״א.- כתובות נ״ז
.מה שהגהתי  ע״א. צו) המו״ל בדפוס ווארשא הציג כוכב קטן להורות כי בלתי מובן לו, ולפי
בא בסדור רש״י סימן תקצ״ו והתיקונים עפי״ש. צח) חולץ  עפ״י הספרים הנ״ל א״ש. צן) מו
 לן״י: *צח) עיין בה״ג ובטור יו״ד וב״י םימןע״ג. צט) מובא בהאורה ח״א סימן ק״ט ובסדור
 רש״י סימן תקצ״ט ובארהות־חיים ה״ב צד 344 ובב״י יו״ד סימן ם״ה בשם •שבולי הלקט
) יש למחוק תיבת .״אותו״ ובמקום ״אהד״ צ״ל ״אחד״.. וכן היא בספרים  והתיקונים .עפי״ש. £
 הניל. רק בב״י איתא• ״שבראש עצם הנקרא כף הירך. !הא) בהאורה ליתא מלות ״אצל
 הירך״ רק בסדור רש״י ובארחות חיים איתא. ובכל הספרים הנ״ל כתב אח״ז ׳,ותלויה בו אותו
 בשר שקורץ ובו׳״. ל,ב). בהאורה ״רטילה״. בסדור רש״י ״רטה״^ בארחות חיים ״רטא״... ובב״י
 שם ליתא. ובכל הספרים הנ״ל ליתא מתיבות ״ובלשון כנען״ עד .תיבות ״וזרקה״. סב) תקנתי
-אבלבב״י איתא ״ואסר אותו״. Qp מובאבב״י  עם״י האורה םדור רש״י וארחותחיים שם,

 ירד סימן ם״ה בשם שבלי הלקט.
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 מותר. קל) וחנקא חמתא• דבישלה מותרת דיעבד. קה) וענקומא שקורץ
 למיגא לא נוהגין לבשולי *קה) ובקולית שלא נחתכו ראשי העצם ששדקה
ך ההא לית ליה מגיד הגשה כלל. אבל אני כ  מהם. ואמר לן ר1בי] אין ב
 ראיתי פעם אחת שבישלו אותו קולית **קת) שיש בו גיד הנשה מונח עליה
 ולא נחתכו ראשי העצם ואסר הרב ר׳ קלונימום מן רומי התבשיל, ק01 מפני
 זה הטעם שאמרו שגיד לשם הוה צומת, וקנוקנות שלו עולין על ראשי

 העצם.
 ק a ע ל א ו ד ו ת ה מ ו ח. תשובה של רבינו נתן שהשיב לרבינו מנחם
 על אודות המוח שראה. כתוב שהמוח י אסור לגמרי שאמרו בעידית של יין
 קר!) לא תאבה לו ולא תשמע אליו ואין לסמוך עליו שהרי קנו) ׳ההלכות
 גדולות והלכות פסוקות והרי תשובות גאונים ואין אחד אוסר וכ[ל] ש[כן]
 רבותינו שמעו וראו מהראשונים שה[י]תר גמור הוא וכל שכן התלמוד צריך
 קי) בגיד הנשר, קיא) חמשה קרמי הוי דידא ודלועא ודמוקרא משום דמא,
 אדאתא למיסר קרמא ליסרי כוליה, אלא מצוד, למילף. מינה דמזקרא גופיה

 מותרת. ועוד קיב). רישא בכינשא אנהידה אפומיה אידין מיד שרי, וכן נוהגין י
 כאן _ הכל. ואם תאמר במוח של עצמות כששוברין ומוציאין אותו^דאסמוק.
 שאלתי מרבי נ״ע ואמר לי דמותר הוא כעין בשר דאםמיק דמלהו ליה, ולכך
 הותכין העצם ופותחין פתח כמעט .מצד אחד או משני צדדין ומולחין להכניס
 בו מלה ומישאב •שאיב לדמא, ומידי דהוה ביהדמא, דגרםינן קיג) כל הבשר

 מלח ליה גרמא, ומסקינן ובלע האי גיסא אלא לא שנא.
, קיל) וכנתא דנפלה בששים משערינן באותן חוטץ ב ו ת י כ ת א צ  מ
 שבה, מפני ש!חוטין הן אסורין ולא כנתא עצמה אסורה. ומרנא רב יהודאי
 גאון ז״ל גזר עליה שלא תתבשל בקדירה. ואומר לי רבינו נ״ע שהוא אינו

 לד) עיין בחידושי הגהות לטור יו״ד שש. שצי׳ל ״והנקא המתא שבישלה״. ועיין רש״י גיטין
 ס״ז. הד,) לותא בב״י שם מבאן עד ״אבל אני ראיתי״ ובו׳. (והנה בדפוס ווארשא איתא
 ״למנקומא״). *קד,) נראה דהבפיל הדברים מריש המאמר. **מד,) בב״י שם ״שהשופי שבו
 ניד הנשה״. קן) בי״י שם ״מפני שהקנוקנות של גיד עולים על ראשי העצם״. קן) עיין
 מעשה הניאונים סימן ה׳, ובטור וב״י ירד םימן ע״א. רןדן) דברים האלו בלתי מ־בנים.והמו״ל
תב בהעיטול ח״ב דף' ב׳ ע״ב. דרב < עיין מה שנ £ p .בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן 
 יהודאי על מוח שבראש שלא תתבשל בקדירה לעולם. ועיין מד, שכתבנו במבוא בדבר הלכות
 גדולות והלכות פסוקות. p*) המו״ל בדפוס ווארשא הציג כאץ כוכב .קטן לאמור כי בלתי
והכי איתא התם ״אמר  מובן לו. ויש לעיין היטב לפרש דברים הסתומים. p^&) חולין צי׳ג. .
א ותרי ן משום דמא וכו׳ דידא ודלועא ב ר  אביי ואיתימא ד״י המשה חוטי הוו תלתא משום ת
א מ  משום דמא. וכו׳ אר״כ ואיתימא ד״י המשה קדמי הוו תלתא משום תרבא .ותרי משום ד
. לויב) חולין צ״ג י. ״רישא בכיבשא אוהביה אבית השחיטה ' ו כ א ו מ  וכו׳ רביעי ודמוקרא• משום י
י ל׳עץ-צ״ל ״בפרק כל ־הבשר״. והיא בחולין ק״י. ן  דייב דמא ושרי״. ויש לתקן גם בפרדם כ
 ״רב ששת מלה ליה גרמא גרמא,׳תרי מ״ט לא ובו׳ הד גמי פריש מהאי גיסא ובלע ׳האי
 גיםא, אלא לא שנא״. ונראה דדבד הפרדס כאן גלקו בחסר. ליד) בהלכות פסוקות סימן
. וכנתא שנפלה . . ם ר מ  מ׳ (החוקר ה״א 242 והוצאה מיוחדה עמוד כ״ט) איתא ״רב ע
. ואמר רב יהודאי גאון גזר עלית שלא תתבשל בקדירה״. וכן יש לתקן גם בפרדם . . רה  בקדי

 לפגיגו.
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 אוכלה וגם רבו שיל רבו'בן, אבל בניו אוכלין. ומצאתי נם קע0 בתשובות
 שאילות של ראש ישיבה שמר רב יהודאי גאון זצ״ל גזר על כנתא לפי
 שאין בקיאין לבודקה. קעז) ואני שמעתי קיז) מפי הרב 'ר׳ יקותיאל, כיצד
 *קיז) מפרקין כנתא מן החוטין שבה מייבשין אותה היטב [היטב] ואחר
 כך מפרדין השומן שבה. ומה שמפרד (בשר) [כשר]׳ קית< שאותו
 שומן עצמו הוא. ומה שנשאר שלא פרדו אילו הן החוטין אסורין׳ וזו אסור
 ולא יותר. גם ר[בינו] יצחק [ה]לוי תמה על מר רב יהודאי גאון שאםרה
 שכת[ב] בתשובות קיע) כאשר אמר למעלה. ועוד שכתב בהלכות גדולות
ם כנתא לא נפיק מידי דמא לעולם׳ קכא) אפשר לומר וכששמע והא  ק
 גרםינן *קכא) בכתובות 'פ׳ נ׳ ההוא טבחא דזבן גתרכא) [תרבא] דאטמא
ם שאסור להתיר את האסור ש  קכב< בתר[בא ד]כנתא אלמא שריא. לדעתי כ
 כך אסור לאסור את המותר שהתורה חס(א)[ה] על ממונם של ישראל.

 אבל הרוצה לההמי[ר] על עצמו יחמיר, ואין בכך כלום.
א דלא שביחא מילהא אסור• לבשל •׳מיכלהון קכנ) ואי  *קכב) דו כ ת
 נמי צלי קדר וצלו אותו עד שיזוב דמו וא[חר] כ[ך] יבשלהו בקדירה. *קכג)
 אבל לקדירה לחלוט, אי אפשר לחלוט, ואין אנו מתירין. לפי שאין הכל
 בקיאין לחלוט ומתייראין אנו שמא יבואו לידי אכילת דם, והוא הדין לכבד
 ולטהול שאינם יוצאים מידי דם לעולם אפילו במליהתם אסורה לבשלם
 בקדירה לכתחילה, אפי[לו] הדיחם ומלהם אבל יצלה עד שיזוב דמה ואחר
ם לכתחילה בקדירה ולעשות כל צרכי בישול. ועל העיסה ל ש ב  כך יכול ל
 כמו כן שכבר יצא מדמו בצלייה. אבל אין חולטין אותן לפי שאין בקיאין
ר כיון שהדיחו ומלחו והדיחו ש ב  כולם בחלטה וכשר. לנו לגדור גדר: קבל) ו
 פעם שנייה שרי ליה למיכל לכוליה הד(ה,)[א] זימנא זה עם זה לתתם בצונן,
 ולא צריך רותחין, *קכד) אלא בע[י]נן רותחין, אלא בבשר שאינו מלוח כדי
 לחלוט אותו אבל מלחו והדיחו לא צריך רותחין ולא צריך חתיכה חתיכה
 •אלא כולו כאחת מטילין ושפיר דמי. ואם עשו לרווהא דמילתא והטילו

 לרותחין הרשות בידו. ובן הורה הרב ר׳ אליעזר.
ם שנתבשלו ונמצא אפרוח •או דם, אם.יש ששים ואחת י צ  קפה) ב

 q^p עיין בתורתן של ראשונים ה״ב דף מ״א לרז־ז״ג. ובספר.העיטור ה״א אות מרד. דף
ן תע״י׳• סטן) מבאן מובא במעשה הגאונים סימן ז׳ מ י א ם ״  נ״ט ע״ב וה״ב דף בי. וארז ה
̂) במעה״נ ״מנקריך. fpp) במעה״נ ״שאינו p* .והתיקונים עפי״ש. והין) במעה״נ ״משום״ 
 שומן עצמו הוא". p^) עיין לעיל בהערה קי״ד והערה קט״ו. לכ) בדפוס וויניציאה ש״ה
 דף קל״נ ריש ע״ג ובדפוס בערלין עמוד תקנ״ה. ועיין בהלכות ראו (הוצאת שילאםבערג) עמוד
• מכא) ם "ל ש ו  קמ״ד ובספר היראים םימן קמ״ו ובמעשה הגאונים עמוד צ״ד ובהערות יימ
 במעה״נ ״איפשר נשמע ולא נרםינן״. ונראה דצ״ל ״איפשר נשמע לו ולא הא דנרםינן״ וכו׳.
: לי* סכב) עיין בכורות ל׳ ט "  *pכא) טעות הוא וצ״ל ״בבורות פרק ד׳״. והיא בבכורות כ
י *מבב)עיץ ארז תע״דובטור וב״י ירד ף כ א ו ב ד  ברש״י ד״ה במר דכנתא וכו׳ ובתום׳ ד״ה ת
ה כאן בחסר. *סכ0 חולין קי״א. ק ל  סימן ם״ט• סס;) הדברים האלו צריכים ביאור, ונראה׳ ת
ן ע״ג• קכך) עיין רמב״ם פ״ו מהל׳ אסורות ובטור מ י ם  פסחים ע״ד. ועיין בטור ירד סימן ם״ז י
• *סכף) המו״ל בדפוס ווארשא סגר תיבות ״אלא  וב״י סימן ם״ט. ובדרכי משה שם אות ל"ח
) מובא במעשה הנאונים -ס>מן י״ז והתיקונים עפי״ש. ועיין lכדp •בענן רותחין״ דמיותרים הם 
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 (אופרת), [אפורות,] ששים ושתים מותרת. קבו). ואטד לן רבי אם לש [בד,]
 אפרוח א[ף] ע[ל] >[ב] שאין קליפתה של ביצתה נבקעת אלא שלימד, כולד,
ו פחות מששים אסורים. ההוא ב[י]צה יחומה דאית בה  ואפי[לו] הכי אי חו
 אפרוח ולא היתד, מבוקעת שנתבשלה [עם בצים טובים קכז) והפרירן פירורין
 למלאות התרנגולת] עם שאר, ביצים היין כמו שנוהגין בני אדם למלאות
 [ה]תרנגול[ת](וקצת) [ושאר] בצים ׳מבושלים שנתבשלה בניהם ביצה יתומה
 הניחו למאכל כשהן מבושלים ונתבשלה אותה .התרנגולת״ מליאה •שמלאוה
 באותן בצים טובים בקדירה אחרת ולא באותה [ה]קדירה. שנתבשלו הבצים.
 ושאלתי קכח< מר׳ על אותן תרנגולות [לעל אותם ביצים מבושלים שנשתיירו'
 "אפ•מותרין באכילה אם לא. והשיב על והתרנגולת] •לשער בששים כנגד

 בצים מבושלים שפיררו בה בין בקיפה בין בתרנגולת [הואיל] שנתבשלו'
 •עם ביצת יחומה ולא [היו] בהן ׳כשיעור ששים. נעשו הכל כחתיכה של
\ בקדירה אחרת. ה ל ש ב ת נ  נבי[לה], להבי משערינן בששים כנגדן הואיל ד
 אבל על אותן [בצים] שנשארו בעין שלא הווי (כשיעור). [בשיעור] ששים
 (כגון) - [כנגד] ביצה'יחומה אסורה' לאכול, והקדירה 'שבישלו בה [הןבצים

 טעונה שבירה.
ף שנתבשל או נצלה בפסה ונמצא בתוכו חיטה מהו. כך ו  קכע.) ע
 דעתי נוטה שאותו עוף אסור בין באכילה בין בהנאה, שאותה חיטה אוסרת
 ונאסרת. דאמר רבא קל) הילכתא• חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו
 אסור במשהו. ואי איכא דמורה בה כה להיתירא וקא טעי בהא דתנן קלא)
 בעוף ובדגים כדי שתיפול לאור ותשרף ד[ברי] ר׳ שמעון, ר׳ יהודה בן
 בתירה בעופות ובדגים מעת לעת, וקא םברי כי היכא• המת מעכל ולא
 ׳מיטמא באהל, חיטתא נמי כמיעכלא דמיא ולאמיתסרא. קלב) אותו תלמיד
 •צללו במים אדירים והעלה בידו חרם. קלג) הדא דילא ידעי אימת קא (בעי)
 [בלע] לה. *קלו.) ועוד מה עניין פסחים אצל אהילות מדיליף מאהילות
 להתירה לילף מחמץ בפסה לאיסורא.דתנן **קלג) לא יסיק בו־ תנור וכרים.
 ואמר[ינן] בגמרא קילד) פשיטא, .לא צריכא לר׳ יהודה דאמר אין ביעור חמץ-
 אלא שריפה קלה) (דס״א) [דסלקא דעתך אמינא] הואיל ואמר ר׳ יהודה אין.
 ביעור חמץ אלא שריפה בהדי,דקא שריף ליה ליתהני מינה ק[א] מ[שמע]
 ל[ן] דאםור. וכ[ל] ש[כן] חיטה זו שהיא - עומדת קנו) (בעודה) [בעינה]

 חולין צ״ח. וטור וב״י יו״ד סימן •ם״ו וסימן צ״ח. הכו) במעה״ג סיים ״רעולים בששים ואחת״.
 קכן) במעה״נ על .ועליון ״קיימים בקדירה אחת •ונטלו קצת אותם ביצים. טובי'"• קכה<
. ועיין שם • סכט< מובא לעיל בהלכות • פסחי(תוצאתנו עמוד.מ״ג); " ה ש ת י' מ א מ  במעה״ג ״
 בהערותינו אות מי. ויש להוסיף,עוד לעיין בהאורה עמוד צ״ד ובתחצ״ו סי׳ ז׳ ובשבלי. לקט
 השלם סימן רי״ז ובתשובה :אחרת מצאתי וכו׳ ששאלת וכוי. ועיין בארהות חיים ה׳ חו״מ סימן
סימן תק״נ נ״ה מובא במרדכי,פ׳ כל שעה. ׳  ס״ה ובתניא סימן מ״ו ובם׳ התרומה ה׳ או״ה סי
 ובאו״ז ח״א סימן תפ״ב ותשע״ו. וראב״ן סימן- י׳ האריך בזה. רןל) פסחים לי. קלא) אהלות
 פי״א משנה ז׳, שבת קנ״ה: ללב) בשבל״ה שם ״אי תלמיד״, ויש לתקן ״אותו תלמיד״•.
 ועיין. ראב״ן סימן י׳ ובמחו״ו הלבות פסח סימן מ״ד (ועיין ב״ק צ״א). קל^) תקנתי עפ״י
 השבל״ה והראב״ן שם. *קל0 בראב״ן. חסר ראיי׳ זו. **קלןי) פסחים כ״א. .קלף) פסחים
 כ״א: קלך) בשבל״ה ״מהו דתימא״. קלן1) תקנתי עפ״י שבלי הלקט השלם. וכץ, התיקונים
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 שחמץ גמור הוא ואומרת ונאמרת. ועוד מציינו שאץ האפור מתבטל בבלוע,
ר שבלע דנ ר מותר באכילה, ודג טהו  דתנן קלז) דג טמא שבלע דג טהו
 טמא אפור באכילה, לפי שאין נידוליו [ממנו] (אלא) [אלמא] באיפורו קאי
 ולא. מתבטל. (הרי) [האי] חיטתא [נמי] לא מיתבטלה והויא• חמץ גמור. ולא
א דמיתבשלא באיפורא אלא אפי[לו] חיטי קורדנייתא דשרירין  מיבעיא ה
 ויבישן טפי כי שדי מייא עלייהו אפירו [ד]אמר רב נידל אמר ר׳ הייא בר׳
 יופי אמר רב קלח) המקדש משש שעות ולמעלה אפילו בחוטי קרדונייתא

 אין חוששין לקידושיו, כל שכן הא דאיבשלא קלע).
ם ישראל שאמר לנוי בימי הפפח, קנה לך חיטה ת ל א ש ש  קמ) ו
 שנתחמצה, שמא אצטרך לאחר, הפסח לקנות ממך. ושמע דו י הגוי וקנה
ח לקנות מאותה חטה ואם לאו. כך ס פ  במצותו, רשאי אותו ישראל אחר ה
 ראינו, שזה מותר לעשות.מפני שאין לו,עמו שותפות ולא הקדים לו דמים
 ולא עירבון ולא הלוהו עליו ואינו ברשותו ואינו מסייע עמו הילכך מותר

 ואין בו איסור •כלל.
ה ובאו לפני ר׳ בנילותיר ר׳ יצחק הלוי ורבי יצחק בר׳ ש ע  קמא) מ
 יהודה על אחד ששחט בהמה אחת, ושגנ השוחט ולא בדקה, והוציא[ו]
ם לאיסור, והביא[ו] ראיותיהם וטעמיהם. .ולפני  הריאה לחוץ. והורו אף ה
 מורי בא מעשה לידו כמו כן והורה גם להת[י]ר. ושלח לעומת נאוני לותיר
הם. מה אביא ראיות י  האוםרין. ואלה דברי מורי ולשונו. וכן שלח לפנ
ה [ראיות] (הביאו) [הבאתי לפני ב ר  וטעמי ה[י]תר שבידי לפניי מורי. כי ה
 ר׳] ולא הועילו. *קמא) כי לא קיבלתי ממנו מקום שחלקו רבותינו בין ספק
 קמב) (סרט) ריאה לספק נקובי (קרום) [הדקין וקרומין] ׳ופסוקי חוט ופסוקי
 דקין׳יוכי איבעיא להו קמג) מנא הא מילתא דאמור רבנן ברובה דליתיה קמין
 זיל בתר רובה, ומהדר למיפשטה קמל) מרישא של עולה ומשכורת העצם
 דפםח ומאליה תמימה, קמה) ומפרקינן בכולה דילמה דעייל ובדיק ליה, וגבי
 פסח נמי דלמא מנח גומרתא, אלמא איכא 'לספוקי ולא םמכינן ארובא,
 בכולה[ו]ן נמי איכא לםפוקי. וכיון דםמכינן ברובא(כשאר) [בשאר] טריפות,

 אריאה נמי קמו) איכא דלא; איפשר ניםמוך. ואי משום קמז) נטיע מקטע.
 רגליהון דק[צ]בייא, היכא דלא הוציאוה ריאה שלה [והוא לפנינו] וטריפות.
 שלה נראה מיד וסופו ל[ה]נלות יש לנו להמתין מעט שמא כשיוציא [הריאה]
 יראה בה סימני טריפה מיד, [ו]זה כשאכל קודם לכן נגלה'למפרע שאכל
 טריפה. אבל היכא דלא איפשר ואין סופה ל[ה]גלות לא החזיקה קמח)

: הלה) פסחים כ״א • הלט) בשבל״ה עוד מסיים ,׳והתשובה ׳  לקמן עפי״ש. קלן) בכירות י
 הזאת נראה עיקר״ ובר. יעיי״ש באריכות. קft) מובא בשבלי הלקט השלם סימן רט״ז מיוחם
• סמא) כל הענין מובא במעשה הגאונים צד פ״ח ובמבוא למחזור ל ״ צ  להבינו ייאיי גאון ז
 ויטף מכ״י איסור והיתר המיוחם לרש״י (עמוד קע״ד) נם באו״ז סימן תי״א ועשיתי התיקינים
 על פיהם. ועיין ב״י יו״ד סימן ל״ט• ל,מא) במבוא למהו״ו ״כי קבלתי ממנו כי בכל מקום
> ממב) בדפוס ווארשא ו נ י נ ס ם ל ד ר ם  שהלקו רבותינו בין ספק וכר״ ויש לתקן שם כמו ב
 הגיה מדעת עצמו ״ספק סרכי״ וכי• המג) חולין י׳• ממד) שם• קמל,) עיין בתשובה
ת ובאו״ז שם שכתבו הענין בקיצור. סמך') אולי צ״ל ״היכא״. סמן) ביצה כ״ה: ח מ ל  במבוא •

 סמךן) סגרתי אלו ג׳ תיבות דבלתי מובנים, וליתא להו בארז ובמבוא למחו״ו שם.
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 (דאי בר אבא) •בתורת טריפה לעולם. ולשתי [ראיות אלה] אשר אכתוב
 לפניו יתן מורינו לב להורות לפני עבדו, [אשר] מקובל אני [ממנו] והלכתה
 רווחת היא חלב בהמה טריפה׳ אםור, כאותה ששנינו קמנו) כשירה שינקה
 מן הטריפה קיבתה .אפורה מפני שכנום במעיה. ומה יאמר מורינו על זאת,
 אם שעה אחת קודם שחיטתה אכלנו את • חלבה ולא חששנו לםפק פרכי
ה םפק איסור.  הריאה שלה, ואם מפני שנשחטה נאפרה (וחוזק) [והוחזק]. ב
 זאת .אינו יודע. למד[נ]ו מיכאן דהיכא דלא אפשר םמכינן ארובא, ו[ד]רמי
 בר חמא קכ) חומרא בעלמא הוא [ו]ב'דבר שפופו ל[ה]יגלות מיד ולא נחלק
 שום אדם על רב הונא. ושמעתי שהשיב רבינו, לאו איתמר דרב הונא אלא
 אשאר םפק כגון בא זאב ונטל את בני מעים. [אי] אפשר לומר (ו)כן [ו]הא
 [םפק] ריעותא מינה גמלינן. (דאי בעי) [דאיבעי] לן -אינקיב ריאה היכא
 דמשמשא ידא ךטבהא תלינן :ואי לא תלינן, י וקבעינן הל(י)כתא
ה י(השתא) [היכא] דאישתכח ביה מ  תלינן דהא תלינן בזאב. והשתא ו
. משום דמשמשא ידא דטבחא ולקולא והיכא דהוציאה גוי או ן נ  ריעותא תלי
 ישראל .קנא) ומשמשא בהדייהו דכולהומידי, אפי[לואם] נמצאו בה נקבים
לה או ה לי משמוש בכו מ  [נקבים] הרבה יש לנו לתלות במשמושו. ד
 ממשמש במקצתה. וכל ־שבן היכא דלאאישתכח בה ריעותא. ועוד [דאם]
 בא זאב ונטל את בני מעים אתמר, ו[ה]ריאה בכלל בני מעים, ומה לי זאב
 ומה לי אדם. אל יאריך מורינו ואל יוםיף בטריפות כי אי אפשר לקבל,
א [נאכל] (כשר) [בשר ל]עולמית, כי רוב פעמים גוהגין טבחי  שאם- כן' ל
א ידמה ופעמים צי  'עירינו להושיט סכין לאחר השחיטה בלב הבהמה להו
א במחיר ולא ת ל ו ח מ ן (על) [תוך] הריאה ואין כח-בידינו ל  שהולך הסכי
ה והן טריפה והן כשירה, שאומר[ים] מ ה ב ם לא נותן דמי ה  בשוחד א
ה נבלע בבשר ונכרת ששחטה ישראל ואין יכולים למוכרה לגרם. מ ד ו ש נ  ל
ר בא לבני מדינה ־ וטבחים כנענים ועמי הארץ ורוצה לעשות י מ ח ה  ואם ל
א בית דינו גדול ביהודה וראוי ל א יהומקילין בה, *קנא)• ה ל  סייג לדבר ש

 לגזור •וייתקבל׳ ומקובל הניחו להתגדר בו. **קנא)
ו קכג) ארבעה ה ה אינן יורדין לקדירה, וארבעתן אית ל ע ב ר  קכב) א
אבל טחלא וליבא נשלקין: - תא. . כבדא, כולייא, כחלא, כנ  כפץ• ואילו הן
א חתיכת• צ מ ו הלב קורןו ושולקו: קנה) א  קכד) •טחול מנקהו בטוב. ו
 בשר שצלאה בלא• מלח רבינא אסר למיכלאדילמא דמא הידיד, צמיק ולא
ח אחר צלייתא: קנו) י וכן בעי ל מ  נפיק. .ורב אחא שרילמיכלא, דאכיל לה ב
ף שצלאה בלא מלח צמיק ת כ  דצידינהו בלא מולחי, *קנו) יוכן מזירקא ה

 המט) חולין קט״ז: קנ) עיין בעין יעקב ובאגדות התלמוד שגרסו בביצה ב״ה: ״רמי בר
 חמא״ ובגמרא שלפגיגו ״רמי בר אבא"• הנא) במבוא למהרו ״ומשמש בכולהו מיבעיא״.
 *קנא) במבוא למחו״ו ״הגה אין ביד מורי לאסור ולהורות לרבים אם לא על פי דבר •הלכה״.
0 כוונתו שארבעה הן נ  **קנא) במבוא למחו״ו שם נדפסה גם תשובת ר׳י הלוי לרש*. ק
 שאסור• לבשל בקדירה כי אם. בצלי, והן מתחילין כולן באות כ״ף. ועיין בפרדם מה שכתב
• קנה) חולין צ״ג: םםחים ט  לעיל. קנ0 עיין הערה הקודמת. קנד) עיין חולין צ״ג. ק״

 ע״י • הנן0 שם. שם.
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ם רבינא אםר למיכלן הכאבה מן החי י ר ל ם ם ש י צ , ב עי  דמא: קכז) בי
 דמי ורב אחא מדלית אינון םרחין לאו באבר מן החי דמי. .

ם ישראל דבעי [למזבן] קננו) בישרא(ל) או רישא ת ל א ש ש  קנח) ו
 או מזבין בישרא (או) [מן] היותא הגויי, •כולהו[ן] צריכי[ן] להנפוקא לבדאי
 לריאה ומיגפחה •ומיבדקה, דכי גמי בדקא טבחא מגואי ולא הוה (צריבה)
ה  [םירכא] (אי בא) [איכא] ספיקות אחרים, כגון יבישאאו דלא הדר ל
 זיקא לכולה ריאה והויא לה הסירה, אי גמיגימוקה או-מוגלא, הילכךצריכא
 להנפוקא ומיבדקה בנפיחה. ואי לא עביד הכי ספק טריפה היא. ואסור למיכל
ת-רתי אוני דסריכין בחוטא כסדרן ולאסמיכין : קקא) ו  מההוא בישרא קק)
 לא צריכין •לפרוקינון, אלא בדקינן לה בנפיחה בלא פירוק, ואי מבצבץ טריפה
 ואי לא מבצבצין כשירה. וכיון דסמיכא לההוא מקום רביתא היא .תמיד
ר רבא *קקא) חמשה אוני אית ליה מ א א ד ה  מגינות זו על זו וכשירה: ו
 לריאה אומא דריא[ה] לא הוי ממניינא אלא צריכין חמש אוגי לבד אומי:
ה דסמכים לאומה הריאה סתם .הביתה היא ומגנינןעל א י ר ה ה נ ו א  קקב) ו

 הדדי וכשירה, ולא צריכה מיפרקה ומיבדקה.

 הלכות חול המרעה
. ו י ם אח ח נ • מ ו נ י ב ה ב ל י ש ה ן ב) ש ת ו נ נ י ב ל ר ה ש ב ו ש ת (  א
 מהו לשכור גויים לכתחילה בחולו של מועד להוליך [קורות] ג) של עצי
 בגיץ ממקום למקום כדי שלא יאבדו. .מותר לעשות כן ובלבד שאם,יכול
ת בצנעה] יעשה כמו שיכול.  לעשות בצינעה [עושה, ואם אינו יכול לעשו
 דתגן, ד) מכגיס אדם פירותיו מפגי הגנבים ושולה פשתנו מן המשרה בדי
 שלא תאבד. • ואמרי[נן] ה) רב יוסף ו) ;הכהן) [הוה ליה] כשור(ה)[י] עילויה!
ר שבמקום הקזת דם ח)(בדיכרא) [וריבדא] ע י ש  ביממא (וכולם) [וכוי]: ז) ו

רב אמי ורב אסי" יעיי״^י קנח) מובא באו״ז סימן תי״א .  לנץ) חולין צ״נ. ולפנינו שש'
כן תיקן נם בדפוס ווארשא עפ״י עצמו. .  בשם ״בה״נ שנכתבו בבבל״ ותקנתי עפי״ש. קנט)
 הס) האו״ז שם מסיים ״ע״כ לשון ה״נ״• קםא) חולין .מ״ו: *קסא) חולין מ״ז. קסב<

 עיין רש״י חולין מ״ו: ד״ה הייני וכוי.

 א) מובא במעשה הגאונים סימן מ״ח ובליקוטי פרדס דף. ב״ח ע״ב. וברקח סימן ש״ד
 על• שם רבינו נתן. ונוף השאלה ותשובה מובא במחזור ויטרי(עמוד רם״ט) סימן פ״ב ובסדור
 רש״י סימן תרכ״ד ובהאורה ה״ב סימן נ״נ. בלי שם המשיב. אך במחוץ ובסדור רש״י שם
 סיימו ״יצחק בר. יהודה״. וכבר העיר רש״ב בהאורה שם הערה ו׳ ״שחתימת ד״י ב״ר יהודה
ם הנ״ל. ב) במעה״ג •רבעו  שייכות לסימן שלאחריו. ועשיתי התיקונים בפנים על פי הספרי
̂) זחמו״ל בדפוס ווארשא סנר במסנרת תיבת ״שלי׳ כי לא הבין פירושו. ולפי מה  נתן נ״ע״. 
 שתקנתי עפ״י הספרים הנ״ל יובן היטב. ך) מו״ק י״ב: ד,) שם. \*i הטעות הזה נזרקה נם
 בלקוטי הפרדס שם אבל בספרים האחרים הנזכר לעיל מובא כהגהתי.. ן) .במחוץ ובהאורה
 ובסדור רש״י ליתא מכאן. ומובא במעה״נ וברקח ובליקוטי הפרדס שם וכן בשבלי הלקט
 השלם סימן ר״ל. (ומשם נראה דהיא ני״כ תשובת רבינו נתן לר׳ מנחם אחיו). והתיקונים
 עםי״ש. והובא נם במנ״א או״ח סימן תקל״ב ס״ק י״ב. דן) כן היא נם במעה״נ ותקנתי עפ״י
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 דכוסילתא מותר להעבירו בתער בחולו של מועד. א[ף] ע[ל] פ[י] שאסור
 בתגלחת במועד. לפי שהקזת דם עיקר פיקוח נפש הוא, דבר שהנשמה
 תלוייה בו, דכתיב, נו) •כי. הדם הוא הנפש. וסכנת נפשות ׳הוא. ואפי[לו]
 בשבת שהיא איסור סקילה דוחה סכנת נפשות. שבך אמרו חכמים, י) מניין

 לפיקוח נפש שדוחה את השבת. ענה ר׳ אליעזר קל וחומר, ומה מילה.
 שהוא אחד מאיבריו של •אדם דוחה את השבת •קל וחומר לפיקוח• [נפש]
 שתדחה את השבת. ושוב אמרו חכמים יא) מפקחין פיקוח נפש בשבת,
 והזריז הרי ™ משובח, ואין צריך ליטול :רשות מבית. דין. [כיצד], י ראה
 תינוק שנפל לים פורש מצודה ומעלהו, והזריז • הרי זה משובח, *יא) [ואף
ל פי] שהוא מתכוין לצוד לפי דרכו. ראה תינוק שנפל: בבור עוקר חולייה  ע
 ומעלהו, והזריז הרי זד, משובח, ואינו צריך ליטול רשות מבית דין. וא[ף]
 ע[ל] פי שמתכוין לעשות מעלה ודרגא ודרך לעלות• ולירד בה כל ימות
ת בפני התינוק שוברה ומוציא את התינוק, והזריז הרי ל ד  השינה. ־אם ננעל ה
 זה משובה, וא[ף] ע[ל] פי• שהוא מתכוין לפרוק הקרש בפני עצמו שצריך
 לה למלאכות החול, בשביל פיקוח נפש [מותר].יב) ואפילו הן עשרה [גויים]
 בחצר וישראל אחד ביניהם ופירשו [מחצר] לחצתת) אחרת מאותן עשרה
 ונפלה דליקה או מפולת בחצר שנייה, שהלכה רווחת בתלמוד, •יג) דכל
 הפריש מרובה פריש, לעניין פיקוח נפש אין אומרים שגוים פרשו לאותו
 חצר מפני t שהיו רובם והציל ישראל באותה חצר, מפני שאחד ישראל שהיה
 ביניהם, אלא מפקחין אפילו בספק ולא אזלינן בתר רובא, שכך אמרו חכמים
 יד) אמר רב יהודה אמר שמואל לא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב, וכל
 שכן כאן בחולו של מועד שהלכה רווחת היא [שמותר] להעביר שיער
ו לישא וליתן בתוך ד י ה ל ר ו ח ר ס ב א ד ב י ש מ 0 ו ו נ : ם  מפני הקזת ד
 ביתו [ב]צינעה בחולו של מועד מותר שאפי[לו] בשבת איסור קל הוא ואין
 בו.סקילה ולא כרת אלא איסור שב[ו]ת ודינו במלקות. מפני שדבר סחורה
 לאו מלאכה היא. ובמועד מלאכה הוא שאסור לעשותק, אבל דבר סחורה
 דיבור בעלמא הוא, (הילכתא) [הלכך] בצינעה ה[י]תר הוא שאפי[לו] מלאכה
 במקום עז) (מלאכה במקום) שיש פרקמטיא יז) (אסור) [בדבר האבד] מותר
 לעשות כן, כמו שאמרו חכמים, ״יז) משקין בית השלחון במועד. אמר ר׳
 יוסי בר אבין פרקמטיא דבר האבד.ומותר. ושוב אמרו חכמים יח) רבינא
 הוה מסיק בהו זוזי בבני אקרא יכו) דחנותא, אתא לקמיה דרב אשי אמר

 השבלי הלקט ורקח שם. ובליקוטי הפרדס ״בריבדא״. ועיין נדה ם״זי ט) •במעה״ג ״כי הדם
 הוא בנפש יכפר״. והיא קרא ויקרא י״ז׳ י״א: י) שבת קל״ב. ושם איתא ״ראב״ע״. ייא) יומא
) כן הגיה בדפוס וורשוי עפ״י עצמו, וכן היא בספרים הנ״ל. יב< מכאן עד תיבות א י  פ״ד: *
0  ״וכל שכך וכוי חסר בדפוס ווארשא מפני אימת הצענז^ר. ע) יומא פ״ד: יל) שם. ט
 מעשה הגאונים וליקוטי הפרדס ורקח שם. ומובא בשבלי הלקט השלם סימן רכ״א מיוחם
 לרבינו נתן שהשיב לר׳ מנחם אחיו. ועשיתי התיקונים על פיהם. ומובא בב״י ארח םימןתקל״ט
 בשם האטד. טן) בדפוס ווארשא השמיט לגמרי הך ב׳ תיבות. ין) בדפוס וורשוי סגר תיבת׳
 ״אסור• והגיה ״אבוד״. ולפי מה שהנהנו עפ״י הספרים הנ״ל יוכן היטב. *ין) צ״ל ״בפרק
 משקין בית השלחיך והיא בגמרא מרק יי: יד|) מו״ק י׳: (ועיין שם תוס׳ ד״ה פרקמטיא
 וכי). יט) כן היא גם בליקוטי פרדס, ובמעשה הגאונים ״אקרא דחטתא״ וברקח ״דאטותא״
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ל האידנא. עליהו. אמר ליה כיון דכל. יומא לא משכחת להו ת מ  ליה מהו ל
 והאידנא משכחת להו כפרקמטיא האבד דמי ושפיר דמי ושרי. •ואי קשיא
 לך [הא] •כ) דרבינא דהוה ליה עיםקאבעייא מיניה [בשיתא] -אלפי, שהייה

 לבתר ריגלא תבעוה בי״ב אלפי, התם מדת חסידות .עבד..
ה במקום שאין שיירות יוצאות . אלא. בי פעמים. בשנה י ה  כא) מי ש
 ומבקש לכתוב איגרות בחולו של •מועד מותר לו לכתוב. מאי• טעמא, כיון
 שמבקש לשגר להן. או לעלותן ־ על. מלאכתק)[ו] שיש בו ריוח והפסד, או
 לעשות תקנה לפרנסת [אנשי] ביתו, ואין השיירות [יוצאות] עד ששה חדשים
 אחרים אין לך הפסד גדול מזה ומותר..וכן אמרו חכמים, כב)'בותב אדם
 תפילין ומזוזות [וכוי] לאחרים בטובה, דברי ר׳ מאיר. ר׳ יהודה אומר מערים
 ומוכר את• שלו וחוזר וכותב לעצמו. ר׳ יוסי אומר כותב.ומוכר כדרכו כדי
 פרנסתו. כג) [ר׳ מאיר ור׳ יהודה ור׳ יוסי הלכה כר׳ יוסי. ותוב כד) קאמר
 ליה• רב לרב חננאל וכן אורי ליה רבה. בר רב חנה לרב.חננאל כותבומוכר
 כדרכו כדי/פרנסתו] והילכתה כותב ומוכר כדי פרנסתו. אבל ודאי [אם] אין
 לו צורך כלום, כה) ושלום בעולם אל יכתוב. ואף רביינו *כה)• מרדכי זצ״ל
 ״התיר לכתוב איגרת אם צריך מותר בחולו של מועד. אבל לתקן קונטריס

 לכתוב אחר המועד אסור.
] •של ר׳ ת ו ב ו ש ת ו ת . ו ל א ש ] , ( ת ו ל י א ת ש ו ב ו ש ת ו ( ל י  כו) א
_ כדאמר[ינן] לקמן ששאלוהו אם י מותר לתקן־ כז) יהודה. . ק ב •ר׳ ח צ  י
 [ולזפות כלים לכתחילה במועד, ועוד אם יכול לתקן] פרסות סוסים בניגרי
 ברזל. וגם ליתן כלים לגוי לכבס. ואם מתקנין הקריעה במועד על ידי אומן
לה לתופרן לאומן ארמאי. ועוד י אם כח)'התחיל  נוי, או שמא נותנין לכתחי
 בלקיטת ענבים ובדריכתן בגת [בתוך] המועד. שאגי תמיה על מה דגרסינן
 כע) ההוא ח־׳ידא דהוה ליה וכו׳ ותו אבל במחובר לקרקע אפי[לו] כלו
ם מהו. לאגוד ולזפות *ל) כלים לכתחילה לא) ת ל א ש ש  אבוד אסור. ל) ו
 כמו שנוהגין. במקומנו, לפי.שיסמכו על דבר האבד ומותר, ובלבד שלא לב)

 ובגמרא שלפנינו ״דשנואתא״. וכן היא בשל״ה שם. ובדפוס ווארשא תיקן ״דשנואתא״ כמו
 בגמרא שלפנינו. כ) מו״ק י׳ ובמעה״ג ובדקה ״ר׳ אבינא״. כא) במעה״ג ובליקוטי הפרדס
 ובדקה שם. ובשבלי הלקט השלם סימן רכ״ה הביא בשם מצאתי בתשובות הגאונים .ז״ל.
0 כ + ט ״ "יו י ו 0 מ  ועשיתי התיקונים על פיהם. ועיין מו״ק י״ה: ובירושלמימו״ק ם״ג, ה״נ• כ
 בן היא במעה״ג ובדקה שם. ועיין עירובין ט״י ג כד) מו״ק י״ט. ועיין דק״ם שם׳ כד,) ברקה
ם אין צריך לו כלום אסור. ואגרת-של שלום התיר לכתוב אם אדם צריך : ״אבל ודאי א ם  ש
 לו בחולו של מועד אכל לתקן קונטרםין לכתוב אחר המועד אסור״. ועיין במעה״ג שם. *כד,)
 צ״ל ״־בינו יצחק בר מרדכי״, וכן הניד, המו״ל שבל״ה, וכץ מצאתי בתניא רבתי סי׳ נ״א. כך)
 מובא במעה״ג ובליקוטי הפרדס. שם. והתיקונים עםי״ש. כ ן< מתשובות דלקמן מוכח כי נלקה
 בפרדם בחסרון, זה,' ומלאתי ממעה״ג ומליקוטי• הפרדס שם. כח) צ״ל ״להתחיל״. (ועיין שבלי
 הלקט השלם סימן רכ״א). כ£) מו״ק י״ב: ל) מובא במחוץ (עמודרפ״ט) סימן פ״גובהאורה
 ח״ב סימן ק״ט ובסדור רש״י סימן תרכ״ה ובליקוטי הפרדס ובמעה״ג שם. ובשבלי הלקט השלם
 סימן רכ״א. והתיקונים עםי״ש. *ל) במעה״ג ובמחו״ו ובסדור רש״י ״חביות״. (ועיין מו״ק י״ב.
 וירושלמי מו״ק פ״ב ה״ב). לא) במחוץ בסדור רש״י ובהאורה ״כן אנו נוהגין במקומנו״.

 לב< במעה״ג ״שלא יכוין לבו במועד״ ובסדור רש״י ״שלא יכין במועד״.
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ם [מהו] לתקן פרםות םוםים בחולו ת ל א ש ש  יבוין מלאכתו במועד: לג) ו
 של מועדי בניגרי ברזל. דכי נזדמן •לו־ דרך בחולושל .מועד יש לומר (בדבר)
 [כדבר] האבד דמי, ומותר על ידי אומן נוי לצורך המועה לד) כולהו ׳מותר
 במקום שנהנו. אבל ליתן [כלים]. לכובם נוי וליתן כלים לנוי לתופרן בתחילה,
ם אם להתחיל בלקיטת הענבים ת ל א ש ש  קיבולת הוי ואמורלה):.־לו) ו
 ודריכת הגת בחולו של מועד. ומסקינן (בדבר) [כדבר] האבד [דמי ו]מותר,
 . מיהאידרב הונאילז) •חיברו ליה חברא בחולו של מועד, ומםקינן ההא דתניא
 במחובר אפילו [כולו] אבד אסור יהידאה הוא. ועוד דרב חצדו ליה חצדא
 ,ואיקפד שמואל, דחצדא דחיטא הוה דלא פםיד, אבל עינבי ודאי פסדי משום
 דמיכחש כחשי כי שביק להו. ועוד כשמתחילין לבצור הכרמים ונותניןרשות.
 להכנס בהן כל מי שאינו בוצר כרמו הוי •ודאי דבר האבד ומותר לבצור

 : ולדורכן בגת.
ק על חדשי דעיבורין שאנרעושין ד ה צ ר ו ת פי מ י א ת ל א  לח) ש
 מלאין, כדנרסינן [התם], *לח׳) וכך אנו נוהנין משום ר[בינו], לעולם אהד

 [מלא] ואחד חםר עד שיודע לך (שהובקע) [שהוקבע] ראש חודש בזמנו׳
 דאדר שני לעולם חפר ׳(ב)[כ]משפטו שבט מלא אדר חםר. וכשאנו עושין
 שני אדרים׳ הראשון הסמוך לשבט הוא עיבור לשנה, שכן אי אתה קורא.
לא השמעת השקלים עד אדר השני דקימא לן **לח) מצות  .את: המגילה ו
 הנוהגות בשני אינן נוהגות בראשון. והילכתא כרבנן דאמר[ו] לע) כמה,
 עיכור שנה ל׳ יום ודינו להיות• מכ״ט [יום] וחצי כדין המולד הרי ז׳ חצאי
 יום *לכו) שהיו עיבורי? מדיהין הקביעות מ) ממקום המולד, שעל ידי אחד
 ימלא ואחד חםר היו באין מא) כאהד, אבל הןמאחריןהקביעות הרבה לאחר
 המולד, ועוד על מרהשון וכסלו שהמלאין רבין על החסידים ששמעתי אומרים
 שזהו מנהג והילוך (שלנו) [של כל] שלש>ת)[ה] ושלשה מחזורץ שבעולס׳.
 בראשון יש ט׳ מלאים וחמשה הסירים והשאר כסדרן. ובשני [יש] לך מב)
 חמשה מלאים וה׳ חסרים והשאר כסדרן, והשלישי כבראשיתו ט׳ מלאים
 והי הסרים, ו[נ]מצא שהמחזור מדחה. הקביעות לפניו, אותן ארבעה ימים מג}
 שהמלאין רבים(יותר י״ז) [על החםרין ועוד ז׳] חצאי יום שלי עיבורים הרי שבעה ימים׳
 וחצי שהקביעות נדחד משום י מולדו [בכל'מחזור]. ואין יתכן לעולם' שיבואו עוד
 הקביעות והמולד ביום אחד. אתמהא. והשיבני ר'[בינו] הרי] יש לך ניתריןן התשצגין׳

) מובא במעה״ג ובליקוטי הפרדס שם ובהאורה ח״ב סימן נ״ד ובמחו״ו שם סימן פ״ד, פ״ו }  ל
ם סימן דכ״נ והתיקונים עפ״י שם. (ועיין מו״ק י׳: ל ש ט ה ק ל  . ובסדור ירש״י שם. ובשבלי ה
בכל הספרים ,  בתום׳ ד״ה למישקל ׳טופדי יוכו׳ וברא״ש שם ועיין מרדכי מ״ק סימן תתמ״ה.) לף)
 הנ״ל ״כל הני״. לך) במחי״ן יש עוד הוספה בסימן ם״ו. לן.) מובא במעה״נ ובליקוטי הפרדס.
ט השלם׳ ק ל  שם במחו״ו סימן י ם״ח ובסדור דש״י סימן תרכ״ו ובהאורה סימן ק״ה ובשבלי ה
 סימן רכ״א והתיקונים עםי״ש. לץ) מרקי י״ב: ״רב הונא חצדו ליה חצדא בחולו של מועד״.-
ה זצ״ל ובליקוטי הפרדס מ ל  וכן צ״ל בפנים. לד!) מובא בשבלי הלקט השלם •סימן קס״ח בשםירבינו ש
 ל״ז* ועשיתי התיקונים בפנים עפי״ש. (ועיין טור יארוז תכ״ז, תכ״ה, וברמב״ם הל׳• קידוש החדש). *לח<
) בשבל״ה  ד״ה י״ט: **לח) מגילי׳ י' * "לט< ד״ה י״ט: *ל^) בשב^״ה ״שהעיבורים״. £
 ״מיום המולד וכי׳״• מא) י בשבל״ה ״שויף. טיב) בשבל״ה ״ח׳ מלאים״. Qfa בשבל״ה.

 ״שהמלאים רכים על החסרין ועוד זו חצאי יום וכו׳״.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל מעה

 של כל שנה ושנה של אחר כסליו׳ [כל] חהשי השנה [סדורין] באחהימלא
 ואחד הסה [והנה] נמשך המולד ונכנס ביומו של קביעות כדי שיעור מד)
 של תשצ״נ השנה פעמים עד שתי ידותיו של יום פעמיס עד חציו מה) עד
 שלישי עד רביעו ומאהריז המולד ונקדם הקביעות והתשצני״ן מ0 שלכולם
 עושיץ קרוב לז׳ ימים, הרי.איחור זה של מועד על ידי התשצגי׳׳ן עולה לך
 בננה איחור הקביעות של מולה מרחשון וכסליו והעיבורין ועל ידי כן משוין

 מז) זה אחר זה לעולם עד י שאין מח) בסדרן זה מזה יותר מזה.
ו מיקמיה,/ מה ראו לדחות המועדים משום ערבה ל י א ) [ת י ב] ש ב ו ט ) ( ע  מ
 שלא תארע בשבת ולא הקפידו על שופר ולולב, והלא עיקר מצות לולב ביום
 ראשון כדכת[י]ב בקרא כ) והשאר אינן אלא ז(י)כר למקדש, ועוד היכן
 מצאו בעלי סוד העיבור סמך וסעד בדברי סופרים שהעמידו דבריהם במקום
 כרת לדחות פסח ושאר מועדים עליה, והרי בימי חכמים היתד, ערבה בשביעי
 דוחה שבת במו לולב בראשון כדמפרש בסוכה נא), והוינן התם, כב) אי
 הכי שאר יומי נמי לידחו נזירה שמא יעבירנו וכו׳. ועוד כג) פרטנ׳ כד)
 האידנא נמי לידחו לא ידעינן בקביעא דירחא, הלכך אי איקלע מועד דלבטלו
 ולא ,לידחי שבת. ולא מצינו רמז לומר דלצרכו רבנן. לדהות היום ממקומו
 לא משום לולב בראשון ולא משום ערבה בשביעי כמו שמצינו ביום הספורים
 דעברוהו לאלול י כה) ידחוהו משום מתייא וירקייא. והשיבנו רבינו על כרחינו
 אי אפשר שלא נקבע ראש השנה בשבת ויבא סוכות נמי בשבת, שאם לא" כן
 לכשיבא מולד תשרי בחמישי בי״ה ובו ביום אי אפשר לקובעו מפני הדחיה
 ולא בששי מפני יום כיפור שיבא בראשון ולא בשבת לדבריך משום,תקנת
 שופר ולולב ולא בראשון מפני תקנת ערבה, ונמצא החוו• ד׳ ימים, .הללו ד׳
 ימיס מה תהא עליהן ובמה ידחו ובמה ימלאו. הואיל ואי אפשר יש לסמוך
 עליהנם] מוטבלקובע[ה בשבת]וידהה שופר ולולב יום אחדשהרי יש לה[ם] תשלומיז
ם ולא תדחה [ערבה] של שביעי שאין לה תשלומין. וכדאמר התם כו) ערבה ת ר ח מ  ל
 בשביעי מאי טעמא דחיא שבת טפי משאר יומי׳ ומשנינן כדי לפרממ[ה]
 שהיא מן התורה, תורה שבעל פה דעשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה
 למשה מסיני. ועל דבר זה םמכו הראשונים והשגיחו עליה לעשות לה סעד
 וסייג. כך קבלתי מפי מורי הקדוש. כז) ומתוך חיבת העיקר גוהגין הטעם.
 אפרשנו. עוד• קצר ובאר. הקפידו רבותינ[ו] מסדרי העיבור לדחות ראש
 השנה משום ערבה ולא דחוהו מחמת עצמן כשהוא בא בשבת ובטל בו
 שופר ולולב בטל בעיקרו כח) החג הראשון שאם כץלכשיבא בחמישי בי׳יה
 בו אי אפשר לקובעו מפני דחיית י״ה ולא בששי מפני •יום כיפור שיבא

 מד) בשבל״ד, ״ושל כל תשצנין השנה פעמים וכוי״. מדן) בשבל״ה ליתא תיבות עד שלישיך
ד וכי׳״• מן)  מףבשל״ה ״של כל והמחזור עולין קרוב לז׳. ימים הרי איחור המולד על י
. מ&) ומובא בליקוטי " ה ז  בשבל״ה ״זה את זה״• מדן) בשבל״ה ״שאין נפרדין זה מזרז יותר מ
 פרדס שם. ותקנתי עפי״ש. ועיין סוכה מ״נ: Q ויקרא כ״נ, נא) סוכה מ״** נ^) שם. ננ) צ״ל
 ״פירקנו״ או ״םרכינו״. נד) סוכה מ״ג• נד,) צ״ל ״ודחוהו״. ועיין ד״ה כי* כן0 םוכהמ״ד.נן) המו״ל
'וללא לצורך עשה׳ דמכאן והלאה הוא  בדפוס ווארשוי םנר תיבות ״ומתוך־ וכו׳ באר״ במםנרת.
 הוספה וביאור לדברים הקודמים, ונכפלו עי״ו מה שכתב לעיל. נח) המו״ל בדפוס ווארשא סגר

 במםנרת תיבות ״החנ״. ובלק״פ ליתא מן תיבות בטל עד שאם.



 קער ספר הפרדם לרש״י ז״ל

 בראשון ולא בשבת לדבריך משום תקנת שופי ולולב ולא בראשון משום•
ך  תקנת ערבה, נמצא דהוי נ׳ ימים ויותר. והשתא קדים ואתי סיהרא כל כ
 כי ההוא דאמר בערבים כנו) אין פותחים מד׳ חודשים המעוברים. ולא נראה
 על ח׳ משום דקדים ואתי סיהרא תלתי יומי׳ ותמה עלמא, לפיכך הואיל
 ואי אפשר סמכו רבותינו על זה ואמרו מוטב לקובעו בשבת וידחה שופר
 ולולב שהוא מן התורה ולא תדחה ערבה שהיא הלכה למשה מסיני׳ שהרי
ם ערבה ת ה ר £ א ד כ (  .[בזמן] שהמקדש קיים עשו לה חיזוק יותר משל תורה ק
 בשביעית מאי טעמא דהיא שבת טפי משאר יומי ומשנינן כדי לפרסמא
 שהיא מן התורה, [תורה] שבעל פה דעשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלבה
 ״למשה מסיני. ומיהו האימא לא דהייא שבת כדאמר התם קא) לא ידעינן

 בקיבעא דירחא, [הלכך, קביעא דירהא] ההינן מקמיה ותו לא מידי.

 םדר ברכות על הפ[י]רות•
ו ז בדבש, ר׳ מברך עליו בתוך הסעודה׳ ומברך עליו שהכל׳ לפי נ  א
ן •*ב)• של שבעת המינין ל י ן א ל מי  שנשתנה [ה]אנוז מבמות שהוא: ב) כ
הע>  [כגון] ענבים תאינים [ו]רימוגים זתים ותמרים מברך ג) עליו בורא פרי
 ולאחריו ברכה אחת מעין שלש. פי[רש]׳ אחת [היא], שהיא דוגמא ודומיא
 לשלש. ברכות דברכת(הארץ) [המזון] שהיא דאורייתא. כדאמרינן ד) וברבת(א<
 את ה׳ *להיך׳ זו ברכת הזן, דקאי [אואבלת] ושבעת [ד]לעיל. כלומר
 אאכילהך ואשביעתך ברכהו. יעל האר״* הטובה, זאת ברבת הארץ. אשר נתן
 לך׳ • זו בונה׳ ירושלים. הטוב והמטיב ביבנה תיקנוה ואינה מן המניין. והגי
 תלתא (אלהים) [אלהס] כתיבי, דכתיב לעיל 'מיניה׳ ה) ארץ אשר לא
 .במסכנות תאכל בה להם. להבי מברבינן עליה ישלש ברכות שלימות. אבל
 אמיני פירות *ה) הבתובין בשבח ארץ ישראל לא בע[י]נן שלימות אלא
) וגרמניה• לתאוה יואל׳ ז י ׳ ה י כ ר ב ה א ׳ י ה . ו ז  (ממעין שלש סגיא להר: ו) ו
 תשגה בה. *ז) ברוך אתה ה׳ אלהיגו מלך העולם על הע״* ועל פרי חעץ

 נ^) ערכין-ח: (בלק״פ חפר מן תיבת כל עד תלתא.) 0) פונה מ״ד. סא) םוכה מ״ג:

 א) מובא בטהרו סימן פ״ט ובםדור רש״י םימן ק״ח ועיין לקמן בפרדם' בהלכה זר
 בד״ה ״פעמים ראיתי את רבי״ וכו׳ ובהערותנו שם. o מובא.בפחדירש״י• םימן ק״ט ובמהרי
ת ל״ה. ושם מ״ד. ובפחדו ובסדור רש״י שם: הקדים המאמר  שם. והתיקונים עפי״ש..ועיין ברכו
ה ורימון זית ושמן ודבש, נ א ת  ״שבעת המינין הן הכתוביץ על שבח א״י, חטה. ושעורה נפץ ו
 ודבש היינו דבש תמרים מין אילן ומין פרי ולא דבש 'דבורים. ואלו' דהן חמשת דהמינין, חטה
 ושעורה כוםמות ׳ושיבולת שועל ושיפון כולן מין תבואדה. כל מין. ובר. *Q במח״וו ״מחמשת.
1 ברכות.  המיניך, ובסדור רש״י ״שבשבעת המיניך. q בסדור רש״י ״מברך לפניהם״ וכר. ך
 מ״ח: והקרא דברים ה׳׳ יי. ך,) דברים ח׳, ־טי. *'ך) במחרו ״אע״נ דחשיבי בשבח הארץ מכי
כי חיטה ושעורה לא בעינן שלימות וכו״. ן) מובא״במחרו סימן עי ובסדור  לא סעדו י ולא זייני;
) ליתא במהרו ובסדור רש״י הך ה׳ תיבות.  רש״י סימן ק״י. והוסיפו תיבות ״מעין שלש״. ן
 *ן< הרוצה לעמוד בחילופי נוסחאות ובבאורה של ברכה׳ זו יעיין באבודרהם השלם ובהערותינו

 שם באריכות.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל קעץ

 ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שהנחלתה לאבותינו לאכול מפריה ולשבוע
 מטובה. רחם ה׳ אלהיט עלינו ועל ישראל עמך שעל עירך ועל נחלתך. ח)
 והעלינו בתוכה ושמחינו בה׳ כי אתה טוב ומטיב [לכל]. ברוך אתה ה׳
 על הארץ ועל פרי העץ. פיןרש]׳ על .העץ ועל פרי העץ, מעין ברכת הזן
 שמברך על ע) אותו [דבר] (מאותו) שמילא כריסו ומשביעו. על ארץ חמדה.
(שמברך על אותו מאותו שמילה כריסו ומשביעו.)  מעין ברכת הארץ. 0.
 רחם ה׳ אלהיט עלינו ועל עירך ונחלתך׳ מעיין ברכת בונה ירושלים. טוב
 ומטיב לכל, כנגד הטוב והמטיב שתיקנו ביבנה. יא) החתימה, ברוך אתה
ם צריך להזכיר שבח ברכות ו מ ל מ ב  ה׳ על הארץ ועל הפירות. יב) ב
 הארץ בחתימה בין אפירי בין אחמרא בין אדגן חי ביך אמבושל. וסוף סוף
ס י ב ג ע ( ג  חותם על פלי העץ מעין פתיחתו, שעיקר ברכתו לבך היא באה: י
 בעינץהו. כתאיגי[ם] ורימוגים. אבל יד) (מי) [אי] שתי חמרא מגו דאשתני
) אישתגי (לחודיה) [לייחידי ד י  לעילוייא, שגעשה יין לגדולה וןאמלכות *
 שמא] באגפי "[גפשיה]. ומברך בורא פלי הגפן׳ כוו) ועל ארץ חמהה (וכולם)
 [ובו׳]. וחותם על הארץ ועל פרי הגפן בשבח הארץ ובעין י פתיחה. נוז<
 אבל [אןתפוחים [ועל] אגוזין ואפרםקין [ו]חבושין וכל פרי האילן
 אין זקוק לברך ברכה אחת מעין שלש, כיון דגריעי כולי האי
 (ו)1חלא כתיבי בשבח הארץ יז) בההיא בשבעת המינין. אלא בתחילה מברך
 בורא פרי העיז ולבםוה בורא גפשות רבות׳ כמו על המים. יח) .וחובה־ לית
 בה׳ אלא ר׳ טרפון יכו) הוא דמברך אמיא בורא נפשות. וכן ־נהיגי לברך
 אכולהו מינא דלא כתיבי בקרןא] לשבה ולהודות על חנייתו ושביעתו. וכיל
 דמדכר ליה בהלכה׳ לאו משום דקבע לה חובה אלא לטפויי שבחא: כ<
ן חטה י נ י מ ת ה ש מ ח א מ ו ה ל ש . כא) כ ה נ ח כ ש א ת ה ל ל  גם א
 ושעורה דכת[י]ב[י] בקר[א]׳ וכל (מיגין) [מיגייהו] כגון כסמיץ ושיבולת שועל
 ושיפון טחגו ואפאו פת׳ ביון דאשתגי לעילוייא שגעשה לחם׳ אישתגי [לברכה!
 מיוחדת. בתחילה המוציא לחם ולבסוף [שלש שלימות דהיינו] ברכתי.המזון*

 ח) בסדור רש״י הוסיף עוד ״ועל היכלך ועל מזבהך. ft) בסדור רש״י ובמחו״ו ״על אותו
 דבר שמילא כרסו״ וכר ועפי״ש תקנתי בפנים. י) בסדור רש״י ובמת״וו ליתא מתיבות ״שמברך״
 עד תיבות ״ומשביעו״. וטעות דמוכה היא שנשמט מלעיל ונעתק כאן שלא במקומו עוד הפעם.
 יא) עיין מח״וו שם נוסף ״ומעין ד׳ היא ומעין שלש דקרו לה• תלמודא מעין ג׳ דאורייתא
) מובא בסדור  קבעי מימר בא״י על הארץ״. יב) מח״וו שם ובסדור רש״י סימן קי״א. ע
ם נשמטו המלות ״ענבים בעינייהו כתאינים ורמוניים״  רש״י סימן קי״ב ובמה״וו בסימן ע׳. אך ש
 ומתחיל מן אבל שתי חמירא וכוי. ועשיתי התיקונים על פיהם. יף) המו״ל בדפוס ווארשוי
 לא ידע טעם המלה וכתב ״מישתי״. וצ״ל כמו שתקנתי עפ״י סדור רש״י שם. *יך) במה״וו
 ״אישתנו למיקרי שמא באפי נפשית״. ואני תקנתי .עפ״י סדור רש״י. טן) במח״וו ,׳ומברך
 לפניו בורא פרי הגפן ולאחריו על הגפן ובו׳״ ובסדור רש״י ״וכן בסוף בא״י אמיד, על חנפן
 ועל פרי הגפן ועל ארץ המדד,״. ויש לתקן בפרדס ג״כ כמו'בספרים הנ״ל. (ועיין ברכות ל״ה
 מ״ד.) טן) במח״וו ליתא רק ״בשבח האילן שבעולם אין זקוק ובו׳״. ויש לתקן שם. ין<
 ליתא לחך ג׳ תיבות במה״וו ובסדור רש״י שם. יד)) במה״וו ובסדור רש״י ״ואפילו הובה וכו׳״.
 יט) ברכות מ״ד. ועיין תום׳ ברכורת מ״ח. ד״ה ר׳ טרפון וכי. כ) במח״וו ובסדור דש״י ליתא
 הך ד׳ תיבות. כא) מובא •במה״וו סימן ע״א ובסדור רש״י סימן קי״ג והתיקונים עפי״ש. ועיי;
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ה כגון *כב) טריייש ודייסי ומרי ר י ד ה ק ש ע מ ל ל הו ב י כ א אי י 6 ו  כ
 שליש ואביל להו בלא• פת׳ מיקמי דליברוך המוציא, בתחילה בורא• מיני
 מזונות, ולבסוף ביכה• אחת מעין שלש. בג) (ריזייני וחבושי) [חיינו וחשובי]
 דמיידי• דמזון גיגהו. ומיהו כד) •[גי] שלימות לא בעי'[ברוכי], הלאו לחם נינהו.
 ופותח, ברו* [וכו׳] על המחיה ועל הכלכלה וכו׳. פידש] על המחיה!• כת)
 שאדם חיי בהם. הכלכלה,. זן • ומשביע לגוק, המיני מזון הס, הואיל (וכי שלים)
 [ובישלס]. וחותם, ברוך אתה ה׳ יעל הארץ ועל המחיה'בשבח הארץ׳ וכמעין
ו כנה קליעת של ה י י נ י ע י ל ל-־היו• ב י כ אי א  (חתימתה) י [פתיחה]. כו) ו
 חמשת המינין, אי נמי כז) -(דבשילהי •מהם) [מיבם כייס לחו] כמות שהן
 חיים, (ההא) נדהשתא] לא שייכא בהן על המחיה ועל הכלכלה, ההא [לא]
 עבידי כעין מזון׳ פתיח ־בהו׳ (על)׳ברוך,• [על השדה] ועל [תנובת] השדה
 ועל ארץ חמדה וכו׳. הפתיחה זו לא שייכא: לא כפירות האילן "ולא •במעשה
 קדירה, אלא (בכוסמין) [בבוםם חטץ• וכוסמין] בלבד׳ שהן תנובת [השדה]
 בעטנייהו' הלא אישתני מבי ייתן (ואותם) [וחותם] על הארץ כחי) ועלי הפירות,
 (0על שצריך להיות כולל י כאן כל• פירות' המקרא ביחד, בחתימה זו, ויהא
 מודה' ומשבח לקונו יעל כל י שבח הארץ. אבל [אןמעשה •קדירה לא [מצי]
 חתים הכי. כנו) דהא אישתנו ונפקו מתורת פרי. כך גוהג >ב)עלמא למיהתם:
א אפירות האילן דשבעת המינין, על הארץ ועל פרי ת ל י מ א ד ל ל  ל) ב
-העיז, ועל חמרא, ,לא) על הארץ .ועל 'פרי• הגפן. ואין חותמין על הארץ ועל
 הפירות אלא אפירות תבואה בעינייהו דלא חשיבי •לף1חודינהו (ב)[כ]פרי
 העץ וכייל והתים [בןבולהו פירי בחתימתו, משום-דאמרינן בפרק כיצד מברכין,
 לב) בפירי ימאי חתים. רבי יוחנן אמר על הארץ ועל פירותיה, משום דחוה
 מארץ ישראל ואכיל [להון לפירותיה. רב חסדא אמר על הארץ ועלי הפירות׳
 דאיהו הוה מבבל ובני בבל לא אכלי 'לפירותיה, להבי . חתמי על הפירות
 סתם, כדמוקמינן התם, י *לב) היא לן והא להו. וקא מפרשי עלמא,.- אפירי
 מאיי חתים׳,אפירי האדמה [לחוהייהו] דכיתיב בקרא קא' בעי כגון חיטה
 ושעורה. ומוקמינן [לה] על הארץ ועל חפירות הלא חשיבי ל[יי]חודי ג(א)[הו]

 ברכות ל״ה. ל״ו: מ״ה כב) ברכות ל״ו׳ *כב) במח״וו ״טרייש• וורמשיילש״. ובסדור רש״
 ״טרייש וקראילש״. והנה בפרדם מלת ״דייסי״ נוסף ו״מרי שלשי׳ נפרדת וצ״ל' ״וורמשיילש״
 כמו בטה״וו. ועיין ערוך השלם י ערך דייםי. כנ< הלשון משובש, ומלת ״ריזייני״ צ״ל ״הייני״.
 ובמקום ״וחבושי״ צ״ל בהיםך אותיות ״וחשובי״. ותקנתי במו״ש במח״וו ובסדור רש״י שם.
ת ״נ׳״ הסר ג״כ, ותקנתי עפ״י המח״וו שם* כד,) במח״וו ״מחיה, על ל  כד) בסדור רש״י מ
 דבר שאדם הי בהם״. כף) מובא במח״וו שם ובסדור רש״י סימן קי״ד ובשבלי לקט השלם
 סימן קט״א הביא ״ורבינו שלמה זצ״ל כתב בפרדם שחיבר״ וסיים ,,עד כאן• דברי רבינו שלמה
 זצ״ל״. ותקנתי בפנים על פיהם. כץ) במה״וו ״דכסת להן מיכסם״ ובסדור רש״י ״דכס לחו
 מיבם״. ובשבלי הלקט השלם שם מובא במו שתקנתי בפנים׳ כד,) בסדור רש״י ״על האיץ
 ועל פרי הארץ ועל הפירות״ ובמח״וו ובשל״ה היא כמו בפרדם לפנימי כט) במח״וו ״דלא
 אשתנו לעילוייא ונפקי מתורת פרי״. ל) במח״וו ובסדור רש״י יייתא מלות ״כללא דמילתא״
 וכתב ״כך נהוג עלמא למיהתם אפירות האילן״ ובו׳ ובשל׳׳ה היא במו לפנינו. לא) במח״וו
 ןבסדור רש״י ״אחמרא על הנפן ועל פרי הגפן״. לב) ברכות מ״ד. *לב) שם. ועיין בפירש״י

 שם.
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 לגפשייהו ולומר על הארץ ועל פרי האדמה, אבל אילנות דחשיבי מייחהיגהו
 על פרי העץ בהו. אבל אני קיבלתי מרבותי בלומדי [מםכת] ברכות, אפירי
 מאי התים׳ אכולהו פרי דקרא קא בעי, בין אפירות האילן בץ אפירות
 האדמה,/ כנון חיטץ ושעורים בקלי וכרמל/ הכל כמה דלא בשלינהו איקרו
 פרי לנ). מאי חתים עליית, בלומר מאי חתים מעין פתיחתה״ כנוץ על הארץ
 ועל פרי העץ. אתאיני ורימוני על הארץ ועל תנובתהשדה, ועל חיטי ושערי
 כי היבי החתים אמעשה קדירה. דאוקימנ[א] על הארץ ועל המחייה׳ דהיינו
 מעץ פתיחה, ומוקים לד) רב חסדא לה) לן בני בבל׳ כנץ אנן׳ על הארץ
 ועל הפירות׳ ועל כולן שהוא כולל כל פירות המקרא בחתימה זו, ויהא
 משבה על כל שבח ארציגו. [בר מןמעשה קדירה הנעשה מזון ובעי למ[י]חתם
 על המחייה׳ אבל לו) אורז ודוחן אי עביה להו מעשה קדירה׳ בתחילה
 בורא מיני מזונות׳ דהא חזינן דזייני כשאר דייסות. אבל לבסוף לא בעי
 ברכה אחת מעין שלש, דהא לא כתיב[י] בקרא׳ ולא מיז דנן נינהו כשיפון
 וכוםמיץ. וכן *ל0 הכוםס את האורז אויבקליות ואכיל ליה׳ בתחילה [בורא!
 פרי האהמה. הואיל ואיתיה בעייניה ולבסוף .ולא כלום. ואי בעי (למימר)
 [לימא] בורא נפשות רבות **ל0 (במיא) [כמיא] בעלמא׳ הואיל ולית ליה
ם וכל מיני בשר, חיה או עוף י צ ב ב ו ל  ברכה קבועה דאורייתא: .לז) ח
 [ודנים]׳ לח) אי לא אכיל להו פת בתחילה [מברך] שהכל׳ ולבסוף בורא

] ת בתחילה. ו ] י נ ט ל מיני• ק  גפשות משום דלאו גידולי קךקע נינהו: לע) כ
 בורא פרי האדמה בין חיין בין מבושלין, שכן דרך אכילתן בין חיין בין
 מבושליץ׳ ולבםוןף] בורא גפשית רבות. ואי אכיל להו בליפתץ על הפת׳ פח
ה ר כ ו ב ה ז  פוטרתן ואין צריך לברך' [לא] לפניהם [ולא לאחריהם!. ו
. (0 ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם בורא נפשות רבות ן ה י ר ח א ל  ש
 וחסרונן על כל מה שברא להחיות בהן נפש כל חי ב[רוך] א!תה] י׳ חי
 העולמים. מא) פיןרש] על המקרא הזה׳ *מא) כי לא על הלחם [לבדו] יחיה
 האדם וגו׳ כלומר הקדוש ברוך הוא בי-א נפשות רבות ואנשים הרבה על
 כל המאכאים] שברא להחיות במאכלים נפש כל חי, שאינן חיץ אם לא
 על המאכלים כלל, כי לא על הלחם לבהו יחיה האדם כי על כל מוצא
ת [כגון] חזרח שומים כרישים [וןבצלים, ו ק ר י י ג י ] מ ן כ ו ] ( ן ב ) ( ב  וגו׳: מ

ך בדברי הפרדס.  לג) ע״כ מובא בספר שבלי לקט השלם שם. ועיין שם אח״ז מה שהארי
 לד) ברכות פו״ד. לד,) תיבת ״לץ״ ליתא לא במח״וו ולא בסדור רש״י ונראה דצ״ל ״האי
 לן, בני בבל ובו׳״. לן) ברכות ל״ז. ובתום׳ ד״ה תיובתא ובטור ארח סי׳ ר״ח. *לוי) ברכות
סם וכוי. **ילך) במח״וו ,באמירה בעלמא״ ותקנתי עפ״י הסדור  ל״ז. ועיין שם תום׳ ד״ה הכו
 רש״י שם. לן) מח״וו שים ובסדור רש״י סימן קט״ו. והתיקונים עפי״ש. ועיין ברכות מי. לח<
י בלא פת בהחלה״. ובמח״וו שם יש לתקן כמו בפרדם ובסדור  בסדור רש״י ״אי אכיל להו
 רש״י שם דנשמט מן המעתיק שורה שלימה יעיי״ש. לסן) במח״וו שם ובסדור רש״י סימן
 קט״ז והתיקונים עפי״ש. ועיין ברכות ל״ה. מ׳: ft) עיין ברכות ל״ז. תום׳ ד״ה בורא וכר
 ובירושלמי ברכות פ״ו. והרוצא לידע טפוס ברכה זו בפרטות יעיין באבודרהם השלם ובבואתו
 שם באדיבות. מא) עיין מחזור ויטרי שם ויש לתקן עפ״י הפרדס לפנינו. *£א) דברים ח׳
 גי• מב) מובא במה״וו שם ובסדור רש״י סימן קי״ז ועשיתי התיקונים עפי״ש. והנה בדפומ

 ווארשוי הגיה ״וכל מיני ירקות״ ועיין ברכות ל״ה.
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 אי מלפת בהן פיתא [בוןלא כלום בין חיין כץ מבושלין. ואי אכיל להר מג)
 בלא פת׳ בתחילה מברך/ ברוך אתה ה׳ אלהיט' מלד העולם מד) בורא
ה ש ע ל מ ב  מיני ירקות. ולבסוף אי בעי ליטא. בורא נפשות רבות._ א
ה של מיני מזונות כגוןטריישמה) גויודמי שלש)[ווירמישיילש!׳ ר י ד י ק נ י  מ
 אפינלו] אכיל להו בהדי פיתא בטלה׳ דעתו, הלאו מידי המילפת הוא ולאו
 כל כמיניה לאפקועי ברכה דלפנידןם]. דבבל מקום חשיבי מזון לעצמן׳ בין
 .אפת בין •לא אפת.־ומית [בןבהכה דלאחריה[ס] (0על המחיה ועל הכלכלה
 מיפטרי [להר], כיון דאכייל להו בתוך הסעודה, דברבת המזון קאי .(אבל)
לכולהו פירות האילן אי  [אבל] .מידי דסעודה טהיא פוטרתין. והוא הדין ו
 אכיל להו בהדי פיתא. כגון (שאינו) [אנו] שןמלפתים לחמינו באגוזים ותפוחים
 בטלה דעתינו אצל בל אדם, שאיז להם תורת ליפתן [כל עיקר], (ולאכול)
 ..[ולא כל] הימנו לפוטרו מברכה שלפניהם. דברכת המוציא,לא פטרה אלא
 במידי דמילפת [וכל] (0הני לא מילפתי, ואי משכחת שום אדם בעלמא
 דמילפת בהו, אמרינן.משונה הוא ואין שומעין לו. ומיהו אם באו על השלחן
 קודם ברכת המוציא לא בעינן ברכה ׳לפירות ולא [אמעשה קדירה דכיוץ
 דקיימו לפניו בשעת ברכת המוציא כי בריך המוציא ידעתיה אכל [מה]
 דמילפת בהדיה. דתנן מו) בירך על הפת פטר את הפרפרת. פי[רש] כל
 מעשים הבאים עם הפת קרי פרפרת. אבל בירד על הפרפרת לא פטר
 את הפת. מז) זה הכלל כל שהיא עיקר ועמו טפילה מברך על העטקר
 ופוטר את הטפילה. ומתוך משנה [זו] אמר לן ר[בי] מה) כל יינו של אדם
 וכל משקהו שעל השולחן יכול לאכול על (ידן) [ידי] שריית חתיכת הפת
 שבן. קורין מע< שופא [שופש] בלע״ז. ואינו חייב לברך בורא 'פדי הגפן ולא
 שהכל אם 0 (אם.) •מים [הם] דמיון דשורה בהם את הפת בחתיכות הוה
 ליה פת עיקר ומשקה טפל, והוא כבר בירך על הפת המוציא ופטר את
 הטפילה. *0 [ולעולם] לא מחייב לברך בורא [פרי] הגפן ושהכל נהיה
 בדברו עד שישתה המשקה בעיניה. נא) וכן שנותנין את היין בקערה עם
ה אין צריך לברך על אותו ייז שהרי ש ב  המלה *נא) [כדי] להטביל [את] ה
יןהבשרכבר מיפטר [ב]ירכת המוציא דהא מידי ל [ פ  הבשר עיקר ואותו ט
 דמילפת הוא. יב) ואי אכיל בשר על ידי טיבול שלא על השלחן, ליברך
 (דאבשר) [על הבשר] שהכל ופטר טיבולו של יין מברכה, שהוא טפל:
ה וכן פיחת הבאות לקינוח הסעודה, נראה ד ע ו ס ך ה ו ת ן ה ב א ב י י  כו0 ו
 בעיני רבי כי היכי דבעי [ברבה] לפניהם צרובי נמי ברכה לאחריהם. שהרי
 ברכת המ!ון לא פטר אלא מידי דמזונא ודליפתן, כגון תבשילים ומאכלים

 מנ) בסדור רש״י ״אפילו בלא פת״. מד) במח״וו ובסדור רש״י ״בורא פדי האדמה״. מד,)
 תקנתי עפ״י המח״וו. ובסדור רש׳׳י ״טריילא ורמישלש״. מן) ברכות מ״ב. מן.) ברכות מיד.
 מד,) גם בשבלי הלקט השלם סימן קמ״ג הובא זה שנן מצא בדברי רבינו שלמה זצ״ל.
 מ^) תקנתי עפ״י כל הספרים הנ״ל. {) בדפוס וואדשוי סגר ג״כ מלה זו הנכפלת. f) מובא
 במח״וו ובשל״ה שם ובסדור רש״י סימן קי״ה והתיקונים עפי״ש. נא) בסדור רש״י ״וכל״.
 *נא) בשל״ה ״שקוריץ סלםא בלע״ז כדי״ וכוי ובסדור רש״י ״שלשא״ ובמח״וו ״שלמומרא״
 וחסר בפרדם לפנינו. נב< בשל״ה ״ואפילו אוכל בשר בלא פת עיי טיבול מברך על הבשרי׳

 וכוי. jj) במה״וו סימן ע״ב ובסדור רש״י סימן קי״ט והתיקונים עפי״ש.



ל מפא  ספר הפרדס לרש״י ד

 ומיני בשי והגים שצריכין ללה[•] ללפןת] בהן פיתן. אבל יהללו לעצמן הן
 באין׳ והמין כמו שבאו בלי שולחן. והכי מוקמינן ה־לכתא בפרק ביצה
 מברכין כד) דברים הבאים לאחר סעודה, כלומר קודם ברכת המזון לקינוח
 כה) הפה׳ כו) (כגון פירות לקינוח) כגון פירות ומגדים מעונין ברכה לפניהם
 ולאחריהם, לפניהם הלאו [טפילה כינהו] אלא לעצמן הן באים, ואין ברכת
 הפת שווה לברכתן (שיהא) [שתהא] המברך פוטרתן. ולאחריהם צריכיץ

 דלאו מיני מזוני כינהו שייפטרו בכלל ברכת המזון. כז) מתוך כך אמר רןבי] י
 כל המברך לאהר היין שבתוך הסעודה עד שלא יטול ידיו במים האחרונים
 הרי זה משובח. ש[ה]יין הבא לאחר כח) ברכת המזון אינו פוטרו ליין הבא
 בתור הסעודה שהדי הפסיק בנתיים ואסוחי דעתיה הוא. כדאמתינץ] בערב[י]
 פסחים כע) כיון דאמר הב[ו] וניברוך, אסור למישתי, ותו לא אםוחי דעתה
 ונמלך לא הוי, אמאי ק) (לא) מברך איין Dp) [שלאחר חםעודד] ולאחר
 המזון בורא פרי הגפן ליפטר־ ביין דםעודה. הא למדת דיין זה לא קאי
 אלעיל כלל. לכך מברכיז על זה לפניו ולאחריו. ואם כן (חיץ דםעודה
 במאי מיפטר לאחריו כיון דיין דברכת המזון לא פטר ליה, וברכת המזון
 גופיה לא _ קאי אמשקה אלא אמזונא, הרי עיניך רואות שצריך לברך איין
 דםעודה לאחריו בסוף כל שתייותו קודם שיטול ידיו. ובבר ימים מקודם
 עמדנו על שולחן רבינו קב) והקרנו עליו לברך לעינינו אחל אותו [יין]
 הסעודה ונראה הלכה למעשה, ולא רצה [ליטול כתר] לפנינו לקבוע הלמות) [ה]
 לדורות. אבל מרגלא בפומיה, כל העושה כן ינוחו לו ברכות על ראשו ק!ג):
ל חי ואכלו מבושל, כגון פירות, מברך .שהכל. כ א י ו ל כ ר ד ל ש  קד) כ
 דכיון דאישתני [מ[דרכו והלכתו אישתני לברכה קה) פחותה. [וכשהוא הי

 $ף) ברבות מ״א: נד,) כ״ה בסדור רש״י, ובמח״וו ״לקינוח הסעודה והפת״. וצ״ל גם כאן
. וין ליתא להו ם  ״לקינוח הפת״. בדפוס ווארשא סגר את נ׳ מלות הללו כי מיותרים ה
 בספרים הנ״ל. נן) כ״ה במה״וו ובסדור רש״י ומובא גם במרדכי (תוספות מערבי פסחים) על
 שם מה״וו יעיי״ש. נח) כן היא במה״וו, אבל בסדור רש״י ״לאחר המזון״. נפ&) פסחים ק״ג:
 CQ נם המו״ל בדפוס ווארשוי סנר מלה זו. וכן ליתא בספרים הנ״ל. סא) תקנתי עפ״י

Q במה״וו ובסדור רש״י ״וחזרנו״. םנ) י D .הסדור רש״י, ובמח״וו נרם ״איין שלאחר המזון״ 
 במח״וו בסימן ע״ג ובסדור רש״י סימן ק״כ מובא כאן עוד הוספת דין ונראה שנחסר בפרדם.
ם ש ה ו א ע פ ם ו ע ל פ ל כ ך ע ר ב ב ל י י ה ח ד ו ע ס ם ב י ה מ ת ו ש ה ו  זזה לשונם: ״
א ל ה א ת ו ם ש ד ך ה ו א, ש א י ן א ל מ א : ע ת ש א ו ת ע ל ש ב , ד ל כ ה ה ש ת ו  ש
ם ע פ ו ב י ת ו י ת ל ש ר כ ו ט פ ם ל י מ ן ק בע ל י ך א כ י פ . ל ק ח ד י ה ד ל י ע א ו ו מ צ  ל
ו ל י פ ע הו ו ל ה ב ר ו ת ו א י ב ש ה ל ו ו ת ו ו א ה ל ת ת ו ם ש ד א ל יין ש ב . א ה נ ש ו א  ר
ה ת ש ך א כ ם א ק מ א ו י ר ב ן ד ו י כ . ו ן י י ע ל ב ש ק ו י ר מ ם א ת , ה א מ א צ ל  ב
ק ר ב י נ ו ס ר פ ב כ . ו ה ן ב ת ל י ד ל מ ע ו מ ת ו א ו מ א ה ב ו ס ו ת ב ל א ב ר כ ה ב ל י פ  א
ל ר כ מ י מ א ל כ י א ן ד ה ל ש ל ה ה ע א ק מי י ו מ ל י פ ו א י ת ו ב ו ש ת ל ב ו ד ג ם ה ל ו ש  מ
ם י מ ע ל ב ן ק ם אי ל ו ע ל ימנא, ד ל ז י ך א י ר י ב כ ו ה ל י פ ה, א י ו ל ה עי י ת ע א ד  ש ע ת
ה רבי״. והמאמר א ך ר ו כ ק ח ו א ד מ צ א אם ה ל , א ו נ ם מרצו ה מי ת ו ש ם חוזר ו ד  ד אין א
 נובע כסדרע״נ דף ט״ו ע״א. ועיין לקמן בפרדם בדין דברים הבאים מהמת הסעודה ובתערותינו
 שם. מך) מובא במה״וו סימן ע״נ ובסדור רש״י סימן קכ״א והתיקונים עפי״ש. סך,) במח״לל

 ובסדור רש״י ״גרועה״.



 קפב ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 ודרכו לאכל בהכי ליברך ברכה הראויה לו, או פרי העץ או פרי האדמה!
 וכל שדרכו ליאכל מבושל ואכלו חי מברך שהכל, דהא אכיל ליה שלא
 כדרכו, וסגיא ליה בהבי. ובמבושל מברך בורא פרי האדמה, שעיקרו לכך
 נברא ליאכל דרך בישול. ובנמרא קו) דכיצד מברמן מפרש[ין] דהיינו כרתי
 קז) כרישים שהאוכלןו] חי בטל דעתו. ואומר אני בצלים ולפתות ׳דרכן
 נמי ליאכול במבושל. והאוכלו חי משונה היא ולומר שהכל. אבל ,ירקות
 מוכחינן בנמרא שאין דרכן לאכול בשלקות קח) אלא היין, כנון חזרת
 ועולשין קע) וכרפם שחליים וביוצא בהן. ואי בשיל להו לא בריך ולא מיהי,
 ודעתי מכרעת. ערמונים לא נבראו אלא לצורך בישול. והמבשלן במים מברך
 בורא פרי העץ, והאוכלן היין משונה היא בעיני, ושהכל מברך. וקרוב (אלי<
ם י מ ע  [אני לומר] בן בחבושין, ותלויה זו בידי כי לא שמעתיה: ע) פ
י שהביאו לפניו על השולחן אגוזים *ע) בדבש ננא) [שקורץ ב ת ר י א ת י א  ר
 יורבעם, ומברך עלייהו בורא פרי העץ, כי היה אומר אגוז עיקר ודבש טפילה
 אק על פי שמטוגנת בדבש] לא נשתנה פרי מהווייתו ואין זה בישול, והאגוזין
ו א י ב  עיקר, ובעיגי דבש הוי עיקר אלא כדיי [הוארבי] לסמוך עליו: ננ3) ה
ו פיח־ת על השולחן, ננ0 פלינו בה ר׳ יהודה ורבנן, אם יש ביניהם י נ פ  ל
ת השאר, דכיון א  אחד משבעת המיניץ, עליו הוא מברך תחילה ׳ופוטר .
 דכולם לפניו ברבה אחת פוטרת לכולן. >ד)[ו]קםבר רבי יהירה חשוב,עדיף,
 ורבנן םברי חביב עדיף, מה ש>ב)לב האדם אוהבו ומחבבו משאר המינין
ם י מ ע פ  עליו הוא מברך ופוטר את השאר. והלכה כרבים עד): ע ה) י ו
ל חידוש או בשר ש , ד ש י את ר[בי] עו) כשמביאין על השולחן ב ת י א  ר
 מבושם או בצים מטוגניץ בדבש, נוטל ומברך שהבל קודם שיבצע ברב(ד,)[ת]
 המוציא. (אומד) [ואמר] לי זה חביב בעיני יותר מן הפת׳ ונוח לי ליתן
ו ן עח) ל י א י ב ו מ ל י א  ברכת>ו)[י] לשבח את קוני כאשר אני אוהב: or ו

) בסדוררש״י ״כרישין פורשי בלע״ז״^ ן  סן0 ברכות ל״ה: ועיין שם בתום׳ ד״ה משכחת וכוי. ס
 וכן כ׳ רש״י ברכות ט׳: •במשנה ד״ה כרתי וכוי. ובמח״וו כתב ״פירש ב׳״ צ״ל ״פורש בלע״ז״.
) במח״וו כ׳ ״אבל היין חזרת ועולשי, וכו׳״ וצריך לתקן כמו לפנינו. ftD) במח״וו ״אפיא, , ך  ס
 צרפוייל שחלין כרישן ב״/ ובסדור רש״י ״אפייא צרפוייל בלע״ז שיחליים כרישין בלע׳׳ז״.
) מובא במח״וו שם ובסדור רש״י סימן קכ״ב. ועיין בתום׳ ר׳  וליתא שם תיבת ,׳וכרפס״. ע
 יהודה הסיד ברכות ל״ה ע״ב ״וכץ אגוז מטוגן בדבש בורא פרי העץ וכו׳ יעיי״ש. ועיין םמ״נ
 עשיץ כ״ז וארז ה״א סימן קם״ח. והגה לעיל בריש הלכה זו כתב בפרדם דעת עצמו שהיא
 לברך עליו שהכל, ועיין תום׳ ברכות ל״ח ע״ב ד״ה משכחת וכן׳ ובאגודה פ״ו דברכות סימן
 קל״ד ובסמ״ג סימן קנ״א וכן היא בהגהות מיימינית פ״ג מהלכות ברכות יעיי״ש. ובעל שבלי
 לקט השלם סימן קם״נ הביא ואגוז בדבש מצאתי בשם רבינו שלמה זצ״ל שמברכין עליו
) בפרדם כאן השמיט המעתיק או א ) במח״וו ״מטוננין בדבש״. ע ע  שהכל וכו׳ יעיי״ש. *
 המדפיס שורה אחת מן תיבות ״בדבש״ ער ״בדבש״. והוספתי עפ״י המח״וו וסדור רש״י שם.
) מובא במח״וו שם ובסדור רש״י סימן ב  רק במה״וו איתא ״וקורץ לו אב בשטרי״ וכר. ע
 קכ״ג. ע^) ברכות מ׳: (ועיין מחלוקת הפוסקים בזה בטור או״ח יב״י סימן רי״א). עך0 במה״וו
) במה״וו שם ובסדור רש״י סימן קכ״ד. והתיקונים עפי״ש. ושם גרם ״ופעם ,  סיים ״מר״. עך
) במח״וו שם ובסדור רש״י ן  אחת ראיתי״. עף) בסדור רש״י ״שהביאו לפניו על השולחן״. ע
) במה״וו ״ואלו מביאין מן פרי וכו׳״ ובסדור רש״י ״ואילו מביאין ליה מין ן  סימן קכ״ה. עך



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל קפנ

 &יי אהר לאחת שבירך על הראשון׳ חוזי ומברך עליו, דכיון שלא היה
ם א  בפניו. .בשעת ברכת ראשון כנע) [ליבא] מאן פטר ליה להאי פ): פא) ו
. חלות הקץ כגון (אוכלירש) [אובלירש] קנישטלש היכא ן י ק י ק ל ר כ  א
 •דקבע םעודתיה עלייהו כגון שאנו עושין בלילי ברית מילה, מברכין עליהם
 המוציא לחם׳ ולאחיייהזס] ברכןת] (המוציא) פב) [המזון] דביון דאחשבינהו
 :פיתא לאהבועי עיקר םעוהתיה עלייהו בעי ברכה כלחם ממש. כיאטתינן]
 .:גבי טרוקינום פג) מר זוטרא קבע עלייהו [םעוהתיה וברך •עלוי] ברכת
 המוציא ושלש ברכות .[ואי לא קבע םעודתיה אלא לתענוג בעלמא אכיל
 להו מברך עלייהו בורא מיני מזונות] הואיל ומחמשת המינין נינהו, אבל
 ברכה של אחרי[ה]ם לא מצי אמרינן על המחיה ועל הכלכלה׳ פד) דלאו
 מין מחייה .הם, ולא סעדי ליבאי, פה) (אבל לא) [אלא על] הש[ו]בע אכיל
 להו, וסג׳יא בבורא נפשות רבות, כמו מייא וירקא בעלמא, מידי דהוה אכוםם
 את האורז דאמר התם פו) לפניו בורא פרי האהמה ולבסוף ולא כלום.

 •פז) מ״ר:

 דברים הבאים מחמת הסעודה*
ם הא דאמוץי] רבנן ט דברים הבאים מחמת הסעודה ת ל א ש ש  א) ו
 בתוך הסעודה וכו׳ a וכי יתיב תכא קמייהו *a וכבר אכלי סעודתייהו
 לאחר סעודתן קרינן ליה או לא, n או דילמא אין לאחר סעודה אלא
 [לאחרן ברכת המזון, והילכתה מאי. כך ראינו ששלשה. פעמים אלו י משונים
ם י ר ב  זה מזה ואין (הולכין) [הילוכן] שווה כאהד. ׳הא (כדצ) [כיצד], ד
 ש ד ר ב ץ ל ה ב י א ם ל א ח ר ה ם ע ו ד ה ו ה ב י א ו ם ל פנ י ו ב תיו ך ה ס ע ו ד ר׳
 כגון תאנים ורימונים וענבים ושאר פירות שאינן נאכלים בפת טעונין ברבה
 בין לפניהם בין לאחריהם. ה) ואפילו שולחן לפניו והוא אוכל להם וכןל]

 פרי וכוי". עכ&) תקנתי עם״י מה״וו שם. פ< במח״וו סיים ״מרו״. פא) במה״וו שם ובסדור
 רש״י סימן קכ״ו. והתיקונים עפי״ש. והנה במה׳׳וו מתחיל ״לחמשת המעין אובלייש וקנטייל״
 וכו׳ ובסדור רש״י מתחיל ״אובלירש סנשטידש וכוי״ יעיי״שי פב< המו״ל בדפוס ווארשא
 הציג כאן כוכב קטן להורות כי בלתי מובן לו ותקנתי עפ״י המח״וו וסדור רש״י שם• פנ)
0 במה״וו ״דלא מין מחיה נינהו ומין מזון הן״. ובסדור רש״י״דלא מין מזון ך  ברכות ל״ז: פ
 ומין מהיד, נינהו״י פיק) בדפוס ווארשא הגיה ״אבל לא אל השובע״ ואני תקנתי עפ״י מח״וו
ף ברכות ל״ז. פן) כן סיים גם במה״וו, אבל בסידור רש״י ליתא מלת  וסדור רש״י שם. פ

 ״מר׳״.

) מובא בליקוטי הפרדס ענין נטילה. ובמעשה הגאונים עמוד נ״ח והתיקונים עפי״ש.  א
 _ב< בדכית מ״א: q במעה״ג ״כי יתיבנא קמייהו״. ובליקוטי הפרדס היא כמו לפנינו, והיא
 כלשון הגמרא ברכות מ״ב ע״א ובתר דסליקו תכא מקמייהו. (ובליקוטי הפרדם דפוס מונקאטש
) בדפוס ווארשא בטעות ״וצבר״. ף) במעה״ג  נדפס בטעות ״וכי יתיב הכא״ וצ״ל ״תכא״.< ע
 כתב באן ״אי נמי סליקו ועדיין לא בירכו ברכת המזון לאחר סעודה קרינא לית או לא, או
 דילמא ובו״׳• ך) במעה״ג ליתא מכאן עד תיבת ״שאינה תלוייה וכו׳. ונשמט מן ״בין לאחריהם״



ל  קפד ספר הפרדס לרש״י ד

 ש1כן] כשגמר סעודתו ושולחן לפניו, וכ[ל] ש[כן] אם סילק שולחן שטעוגין
 ברכה בין לפניהם בין לאחריהם׳ שאינה תלוייה [ברכתן] בברכת המזון.
, כגוןדייםא ה ד ו ע ס ך ה ו ת ה ב ה ם ע ו ת ה מ ח א מ ל ם ש י א ב ם ה י ר ב  ד
 ושאר מיגין, א[ף] ע[ל] ג[ב] דאיכןא] איגשי [דןאכלי ביה ריפתא, בטלה
 דעתייה אצל כל אדם. דאמר רבי זירא 0 בבלאי טפשאי [דןאכלי גהמא
 בנהמא, לזה הלכה היא. וכגון הביצה ועצירה ושאר דברים הנעשים בדבש
 וקמח מעונין ברכה-לפניהם בורא מיני מזונות מפני שאין נאכל בהם 0
 (על) לחם, לפיכך חייב לברך לפניהם. אבל ברכה (אחרת) [אחרונה] פטורה
 מפני שחותם בהם על ד.(ע)[א]רץ ועל המחייה, ו[ב]ברכת המזון כבר חותם
 בהם הזן את הכל. הלכך כל זמן שאוכל מהן בין יש שולחן לפניו [ואוכל
 עליו, בין נמר סעודתו ועהיין שולחן לפניו בין סילק שולחן מלפניו] כל
 זמן שלא בריך ברכת המזון מברך לפניהם ואין מברך לאחריהם: ח) ד ב ר י ם
ם מ ח מ ת ה ס ע ו ד ה י והביאום [לפגיו] בתוך הסעודה כגון בשר י א ב  ה
 ודגים ומלוח ובצים וכל בישול וכל ירקות כיון דלצורך סעודה הביאום לפניו
 אינם טעוניץ ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. ואם רוצה להרבות ברכות
 'יברך הודם ברכת המוציא..אבל בירך המוציא לא יברך לא לפני[ה]ם ולא
 לאחריהם. ע) ודווקא שהיה דעתו על אילו סמוכה, ללפת בהן את ׳הפת.
 אבל נזדמנו לו מאהובו או מהמת עניין אחי בתוך הסעודה טעוניז ברכה
 לפניהם ולא לאחרתהןם. מה טעם,שאפי[לו] דברים שברכותיהן שוות ופוטרות

 זו את זו דוקא (והיו) [שהיו] לפניו c בבית אחת. ותנז יא) היה לפניו מינין.
 הרבה רבי יהודה אומר אם יש ביניהן ממין שבעה עליו הוא מברך, וחכמים
 אומרים [מברך] על איזה מהן שירצה. היו לפניו קאמר האיתנין קמיה
 (דקאמר) נוקאמר] הביאו לפניו צנון וזית וכו׳ וכל לדכא דאמרינן פוטרות
 זו את זו דוקא ההיו כולן לפניו. אבל אם היה לפניו מין אחד ובירך עליו
ט ששניהם  ואחר כך נזדמן לו דבר אנחר] שלא היה דעתו עליו א[ף] ע[ל] פ
א פ ב פ ר ר מ א ( ב  ברכה אחת חוזר ומברך על השני. וכן הילבתא. י
ה (לתוך) [בתוך] הסעודה ד ו ע ת ס מ ה ם מ י א ב ם ה י ר ב א ד ל כ ת י  ה
 אינן טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. יג) כלומר, דביים הרגילים
 לבוא מחמת ליפתן ללפת בו את הפת׳ כגון בשר ודגים ותבשיל והביאן
ט שלא היו  (לתוף [בתוך] הםעודנה] לאחר שבירך על הפת. א[ף] ע[ל] פ
 יד) בשעת ברכה אינן טעונין ברבה לא לפניהם ולא לאחריהם. דכי בדיך
 כו0 א[ף] ע[ל] פ[י] דליתו ליפתן הוא בריך והוה ליה פת עיקר ופוטר את

 ל״בין אחריהם״. ן< ביצה ט״ז. ן) ליתא במעה״ג ובליקוטי הפרדס שם תיבת ״על". ח) מעה״ג
. ט) בליקיוטי הפרדס ,,ודווקא שהיד, דעתו סמוכה על אלו״ ובו׳. ובמעה״ג ם  וליקוטי הפרדס ש
 ״ודוקא שהיה דעתו על אלו בישולים וירקות ובשר ודגים, אבל לא היה דעתו עליהם ולא
 היו בביתו לפני סעודתו, ובשעת סעודתו היה דעתו מסולקת מהן ובתוך סעודה נזדמנו ילו־
 ולא היד, בדעתו עליהן טעונין וכו׳״. י) במעת״נ ״בבת אחת7׳ ובליקוטי הפרדס ״בבית אחד״.
0 ברכות מ״א: והובא נם בליקוטי הפרדס ענין נטילה ובסדור רש״י סימן  יא) ברכות מי׳ י
) עיין רש״י ברבות מ״א ובתום׳ שם  ק״ד ובמח״וו סימן ם״ח וסימן פיט. ותתיקננים עפי״ש. ע
 ובראש ברכות פ ץ סימן כ״ו. יל) המו״ל מעה״ג הניד, פה ״שלא היו על השולחן״. טי)

ך אדעתא דליתא ליפתן וכו׳״ וכן היא בליקוטי הפרדס שם. ד  בסדור רש״י ״דכי ב



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל קפה

. בלומר׳ דברים ה ד ו ע ס ך ה ו ת ת ה ם ע ו ה ה ב מ ח א מ ל  הטפילה: ש
 שאץ דרכן לבוא מחמת הסעודה שאיננו] ליפתן׳ ואוכלין אותם (לסעודה.)
 [בםעוהה] לשביעה עז) כנון רייםא וםיסני וטרנום ובאו בתוך הסעודה לאחר
 שבירך על הפת .מברך לפניהם הואיל ולא באו לפניי הפת׳ וטפילה וליפתן
 ליתנהו, כר׳ זירא w הגי בבלאי טפשאי [דאכלי נהמא בנהמא], וברכותיה!
 אינן שוות אבל אין מברך לאחריהם׳ ההא מין מזון כינהו ומיפטר בברכת
 המזון. אבל [ואם באו] קודם הסעודה פת פוטרתן׳ כדתנן יח) בירך על
 הפת פטר את הפרפרת [ש]לפני המזון: ד ב ר י ם ה ב א י ם ל א ח ר [ ה ] ס ע ו ד ה
 שרגילין לאוכלן לקינוח סעודה לפני ברכת המזון׳ כגון [מיני] פירות ומיני
 מגדים, טעונין ברכה [לפניהם] ולאחריהם, יכן) לפניהם דלאו ליפתן נינהו
 ולא זיינו׳ o [ו]אפי[לו] עשאן ליפתן בטלה דעתייהו אצל כל אדם, ולא
 מייפטריבפת. מיהו אם הביאם לפני הסעודה [פת פוטרתן, בא להם יין בתוך
 הסעודה כל אחד] מברך לעצמו. כדמפרש טעמא בברכות *כ), לפי שאין
כה ואינו מתכוין לה. לפיכך אינו  בית הבליעה פנוי לענות אמן לאחר הבי
 .יוצא בברכת הבירו׳ כא) ואם נתכון יענה אמן ויצא. וכן הלכה. כנ) מר׳:
ת ח ת בעינן דעת משמיע ודעת שומע: יפעם א ו כ ר ב ל ה  כג) כ
 באתי לצאת ידי הבדלה בהבדלת בית הכנסת ולא נתכוונתי בברכת היין׳

 ואמר לי ר[בי] הואיל ונתכוונת בברכת הבדלה דייך:
ה אפילו מאה פעמים מברך על כל פעם ד ו ע ס ם ב י ה מ ת ו ש  כד) ה
 •ופעם. א[ף] ע[ל] פ[י] שאין לו יין וקובע סעודתו במים׳ לפי שהוא כנמלך
 על כל פעם ופעם שאין לך [אדם] ששותה מים כי אם בפחות שיכול

 להעמיד עצמו ולהרויח דעתו ממנו: *כד)
ם לומר סברי כו) בברכת היין כז) ד י א נ י לי ן ב ג ה ד מ  כה) ל
 ומרשות רבותיי להמוציא.לפי כח) כשבני אדם מסובין בתחילה כע) ממתינים
 לצורכי [הסעודה] *כנ0 שיתעבבו על השולחן ומדברים דברים ל) ושואלים

ד ובאו  טן) ובליקוטי הפרדס ״כגון חלקא טרנום וטיםני, הלקא א׳ לשנים טרנים לגי טיםני ל
 בתוך הסעודה, ובו״׳. ובסדור רש״י ליתא ,םיםני״. ין). ביצה ט״ז. יד!) ברכות מ״ב. יט<
 בדפוס ווארשוי השמיט לתיבה זו. כ) בליקוטי הפרדס כתוב באן ״והקשה אדוני הרב והא
 הלכה פסוקה היא דבל מילי זיינו״. והשמיטו מן זיינו עד זיינו. *כ) ברבות מ׳׳ג. כא) בסידור
0 מובא בסדור  דש״י ליתא להך ה׳ תיבות• כב) מילת ״מר׳״ קאי אלמעלה ולא אלמטה. כ
 רש״י סימן ק״ו ובמח״וו סימן ם*ט. כד) ועיין בסדור רש״י סימן ק״ז ובסימן ע״ה וק״כ ובמח״וו
 סימן נ״ד אשר העתקתי לעיל הלכות ברכות הפירות בהערה ם״נ. והיא נובע מסדור רע״נ דף
 ט״ו ועיין טור או״ח סימן קע״ד ועיין תום׳ ברכות מ״א: ד״ה א״ה וטי. *כד) בסדור רש״י
ס בענין ברכות ובמעשה הגאונים עמוד נ״ח ובשבלי ד ר פ  סיים ״מר״. כד,) מובא בליקוטי ה
 הלקט השלם סימן ק״מ, ותקנתי עפי״ש. ועיין תום׳ ברבות מ״נ. ד״ה הואיל וכו׳ ובהגהות
 מיימונית פ״ז מהלכות ברכות אות ט׳ ובכל בו ריש הלכות ברכת המזון וברא״ש ברכות פ״ו
 סימן ל״ד ובטור או״ח סימן קע״ד. כך) בלק״פ ״סברו מורי, בברכת היין״ ובמעת״נ ״סברו
 •לברכת המזון״. כן) במעה״נ ״וברשות״. כדן) במעת״נ ״שכשבני״. (וכן תיא בדפוס ווארשוי).
 ובשל״ה ״לפי שהמסובן בהחלה כשממתינין וכוי*. כט) בלק״פ ,•וממתיק״ ובמעה״נ ובשל״ה
) במעה״נ ״ומדברים דברים איש אל רעהו ואיש  •״כשממתינץ״. *כט) בשה״ל ״שיתערבו״. ל

ל אחיו ואין מכינין אל הברכת כלום לכך וכו׳״.  א



 ?׳;לכות אחד ,:. ״•ר ואץ דע./ז נ^־זא׳לל המברך, לכך צריך לא) להזכירם
 ולושר לדם. *לא) תביני אל הברי״ה, לב) אבל כששתו *לב) ויודעין.שעכשיו
 י׳ברך המוציא גןג) שתבף לנטילת ידים לד) ברכה, כולם דעתם נבונה אצלו
 ושומעין אליו, ן אץ צריך לומר להם סברו, כלומר תבינו כי אס מישותבם.
 וכמו כן כשאכלו ונוטלץ יהיהן מים אחרונים מיד יודעין בולם שלא יאכלו
 יותר • אלא מיד מברכין ברכת המזון לה) ומבינים כולם אל הברכה ואין
 צריך להסבירם כי אם יאמר מרשותכם, לו) וכמו כן כשאכלו. ונוטלין ידיהם
 מים, וכשיתחיל לברך ימיר יפנו איש אל רעהו לדבר דברים לז) ביניהם
 ואינם מרגישים כמסיים הברכה לפיכך צריך [לומר] בכוס ברכת המזון סברי+
 מפי ר׳ קלונימום [הבחור] לח)+ אבל הרב ר׳ קלונימוס הזקן אומר למה
 לכו). אומרים מ) מרשות להמוציא וםברי לבוס לפי מא) שאחד מב) (המוציא)•׳
 מוציא ידי חובת כל המסובין מג) ויש לו מד) ליטול רשות מהם שהוא
 רוצה להוציאו ידי חובתן׳ מה) הלכך צריך לומר ברשות, אבל בתוך הסעודה־
 אינו אומר, *מה) שבל אהד ואחד מברך י לעצמו שאין בית הבליעה פנוי,.
 וגם בכוס של ברכה אינו צריך לומר כי אם-סברי שבבר נטל רשות מתחלת.
 סעודה בהמוציא, ומשום הפותח וסוגר ראוי הוא שיוציאם מ0 ידי חובתן
ה ואני שמעתי למה אומרים על היין סברי, משום ח  בברכת המזון ולא א
 יבינו מז) יצחק בר יהודה זצ״ל לפי שהיין (מביא) [הביא] קללה לעולם
 *מז) בימי נח שנשתבי הימינו ויצאה קללה מח) [על כנען׳ על כן אומר

 לא) בלק״פ ובשל •יה ובמעה״נ ״להסבירם״. *לא) בדפוס ווארשוי בטעות ״תכינו״. לב<
 במעה״ג ״אלא". *לב) בשבל״ת ״כששתו קידוש והבדלה״. לג) במעה״ג ליתא כן אלא גורם
 כאן ״כולם מכינין לשם ואצל״ל תבינו כי אם ברשותכם כולם שאכלו ושלא יאכלו וכמו כץ
) בלק״פליתא מכאן עד תיבת ״ונוטלין ידיתם״  ובו׳״. דיך) בלק״פ ״המוציא״ והיא טעות. לך)
 ובשל״ה ובמעה״ג איתא (וגרס ומבינים) עד תיבת ״מרשותבם״ ואח״כ כתב ״וכשיתחיל לברך
 וכו׳ ויש למחוק בפרדס התיבות י ״וכמו כן כשאכלו ונוטלין ידיהם מים״ שנכפל עוד הפעם'
 מלעיל. ובפרדס דפוס ווארשא לא הרניש בזה. ל(0 עיון מ״ש בהערה הקודמת. לן) במעה״ג
 ובשל״ה ובלק״פ ״ביגותם״. לך,) הוספתי עפ״י לק״פ ושל״ה ומעה׳׳ג׳ ובלק״פ ובשל״ה איתא
 עוד ״ז״ל". לט) בלק״פ ובשל״ה ״אומר״, ft) במעה״ג ״ברשות רבותיי״. מא) בלק״פ בטעות
 ״שאחר״. תיבה זו צריך למחוק כי הוא גכפלת׳ וכן ליתא במעה״ג. וצ״ל ״שאחד מוציא״.
0 במעה״ג ובשל״ה ״כל המסובין בברכת המוציא ויש לי וכי"׳ מד) בשל״ח במעה״ג  מ
 ״ליקח״. מך!) בשל״ה ובמעה״ג הוםיח ״וברשותך ואח״ז איתא בשל״ה מיד ״וםברי אין צריך
 לומר שהרי בית הבליעה פגוי ואיגם עוםקין לא באכילה ולא בשום דבר אלא דעתם לאכילה
 משנטלו ידיהם וכשמתהילין לאכול אין בית הבליעה פנוי ועוסקין באכילה לפיכך הוא צריך
 להסבירם שיאמרו אמן ויצאו ידי חובתן ורשות אינו צריך ליקח מהן לפי שכבר הרשיהו
 להוציאם י״ה בברכת המוציא וכמו כן רצונם שיוציאם י״ח נם הוא ולא אחר״ וכן היא במעה״ג
 בשינויים. *מד,) ברכות מ״ב. מ*) בלק״פ חסר תיבת ״ידי״. מן) יש לתקן בלק״פ ולהוסיף
 תיבת ולכתוב ״יצחק בר יהודה״. וטעה רש״ב במבואו להא ורה עמוד קמ״נ לתקן שם ״יהודה
 בר יצחק״ כמו שהוא בפרדם׳ דבפרדם לפנינו איתא ״יצחק בר יהודה״. וכן היא בשל״ה שם.
 *מן) בשבל״ה ״והזק בימי נח׳׳. מך!) הוספתי עפ״י לק״פ ומעה״נ ושבל״ה ונשמט לפניני

 מתיבת ״קללה״ עד ״קללה״.
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 •סברו, בלומר תבינו שדעתי לשתות מדבר שהביא קללה] לעולם מכל) ובדעתכם
 נם. אתם לשתות׳ ואולי שלא יזיק לי כלום. [ו]על בז רנילין בני אדם להשיב
 אחריו לחיים, 0 בלומר להיים יהיה לך [אותה שתייה] ולא לשום היזק

 אבל על המוציא נוטלין רשות.
ילה לענייז פגימת הבוס, מאן דאיכא בהדיה זיקא/ פי[רש]  כא) שאי
 חמת או נמלא או ניבא, פי[רש] מיני כלים, אי שתי מינהון איקריי פגימה
 גדבא) *כא) [דכי] הדר משתי אי בדיך עליה אי לא/ לאו לעניין בורא
 פרי הגפן איירינז אלא לעניין קידוש והבהלה וברכת המזון דהיכא. דטעם
 ליה מן כסא ולגינא או מן חביתא נמי איקרי פגימא ולא מקדשינן כב) ולא
 מברכינן ולא מבדלינן כג) ולא מזמנינן עלה, דקאמר כד) רבינא איקפד
 אכסא, רב ששת בריר, דרב אידי קפיד אחצב[א] פגימה, מר בר רב אשי
 איקפד אחביתא פגימה. ולא מבעיא אחמרא פגימה דלא מקדשינן אלא אפילו

 אמיא פגימה כה) דלא מזגינן ביה כסא דברכתא ודקידושא.

 א׳< לעניין נטילה•
ו תלמידים לרבינו שלטה, הנפנה ונוטל־ ידיו, צריך ליטול ידיו ל א  ש
 פעם אחרת לאכילה או לאו. אמר להם, אף אני כך שאלתי את -הבינו יעקב
 בר׳ יקר ואמר, ב) צריך ליטול ולחזור [וליטול] ולברך על הראשונה אשר
 יצר את האדם ועל [ה]שנייה, על נטילת ידים. אבל םבירא לי נטילה אחת

 עולה לכאן ולכאן. וראייה לדבר מהא דרב ג).
ה ר׳ יצהק בר יהודה זצ״ל מי שהולך בספינה ואין לו בלי ר ו ה  ד) ו
 ורוצה לאכול שוטף ידיו בנהר ודיו, ואינו מברך על נטילת ידים הואיל

 במעה״ג ״ובדעתכם גם אתם אשתה, שלא יזיק לי כלום על כן וכר״. ובשל״ה ״והלואי
 שלא יזיק לי כלום וכר׳ וכן יש לתקן בפרדס לפנינו. 0 בלק״פ השמיט תיבת ״כלומר לחיים״
 בטעות. נא) מובא במעשה הגאונים עמוד נ״ז ותקנתי עפי״ש. *נא) בדפוס וואדשוי הגיה

0 במעה״ג ליתא־ תיבות ״ולא מברכינך. נ0 במעה״נ ״ולא מברכינן ברכת המזון.  ״דבעי". נ
 עלה״. ועיין בהערה הקודמת ואפשר שנשמטו בפרדם תיבות ״ולא מברכינן״ מכאן אלעיל. י

 c!j פסחים ק״י• נד,) במעה״נ ״למימזג כסא דקידושא ולברך״ ויש לתקן שם עפ״י הפרדס.

 , א) מובא בליקוטי הפרדס ענין נטילה ובמעשה הגאונים םימן ס״ב (עמוד נ״ו) ובש בל
 הלקט השלם סימן קל״ה ועשיתי התיקונים עפי״ש. ועיין בזה בקיצור במח״וו עמוד .ל״ה ובסדור
ם רבינו יעקב בר יקר ,׳דאין צריך לחזור וליטול וכדברי ש  רש״י סימן ק״ב. .רק שם מובא ב
 דבי נטילה עולה לכאן ולכאן״. ונם הטור או״ח סימן קם״ה הביא את זה שאלו לרש״י אם
 צריך ליטול ב׳ פעמים וכ׳ הב״י שם שכ״ב בספר הפרדס עב״ל. ב) עיין בהערה הקודמת.
ר רב נוטל אדם ידיו שחרית ובו׳״. והיא בחולין ק״ו: מ א  Q בשבלי הלקט שם ״כי הא ד
 (וראיתי בתניא רבתי סימן כ״ב בהגהות ביאורי מהרש״ה אות כ״ז שב׳ על מ״ש הפרדס ״מחא
 דרבי׳ פירש מחא דאמר רב פסחים ק״גז יקנ״ה דברבת היין עולה לכאן ולכאן וכר יעיי״ש
 גלא. ראה את השבלי לקט שכתב בפירוש דקאי אהא דרב בחולין ק״וז) ד) במעה״ג שם

 בשל״ה סימן קל״ג ועיין חולין ק״ו.
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ה תיקנו חכמים שצריך לברך ל ט , (0[ד]על שם *7) נ וטל מן הכלי  ואינו נ
ל פעם כ ה ש ר ו ד ה ו ע ת ידים. ו פ י ט לת ידים, אלא מברך ה) עלי ש טי  על נ
ת רגליו בין לקטנים בין לגדולים נוטל [את] ידיו׳  ופעם שחוזרין מלהםך א
ת ס נ כ ת ה ת לבי כ ל ן ידים ל ת האדם, אבל כשגוטלי  צריך לברך אשר יצר א
רה בגקייות ד תו ה (צריכי) [צרכיו] (נוטל) [או נוטל] ידיו כדי ללמו ש  ולא ע
ה מ ל ל ה ו ל פ ת לת ידים, שבך תיקנו חכמים שצריך ליטול ידיו ל טי  מברך על נ
רה ד תו ד ללמו מ ו ע : 0 ו כ ש ך ישראל ת אלהי א ר ק ן ל מ  תורה שנאמר *ה< ה
ר* ת הכנס[ת] אלא קו י רה בב ת התו כ ר רה ושוב אינו מברך ב  מברך על התו

ת קרבנו[ת] בלא ברכה. ש ר  פ
הר , אםור ליטול ידיו כדי לאכול מן הצינור או מן הנ ם ת ל א ש ש  ז) ו
ת ליטול ידיו לברך  או מן המעיין לברך ע[ל] נט[ילת] י[דים] שאין רשו
ו ק רביעית והל[א]ה, **ז) א י אלא אם שופך מים על יהיו *ז) בכלי שמחז  ׳
וטל עצמו [הכלי] בין ארכובותיו ושופך על ידיו, אי נמי מי שזורק;  עושה הנ
י ידיו, ה ומקבלו בשת ל ע מ ת או בשתי ידיו שיעור רביעית מים ל ח  בידו א
א ל לת ידים. ובלאו הכי אסור לברך. אבל רוחץ ב טי  הרי זה מברך על נ
א וגו׳. ח) ומים חמים אפי[לו] ״ח) ש  ברכה." ואם מברך עובר משום לא ת

 אחר שופך מן הכלי על ידיו אסור לברך.
׳ י) על [שם] ו , פירש רב האיי גאון בתשובותי ם י ד ת י ל י ט  ע) נ
ה [ל]אחר רחיצתם כמו *0 וינטלם וינשאם. ל ע מ ת ידיו ל ה א  שצריך להגבי
ת ה א ך להגבי ר אשי אמר רב מים הראשוגים צרי י יא) רב הייא ב מ א  ד
א יצאו מים חוץ מ ה ש ט מ ל ידיו ל למעלה, מים אחרונים צריך להשפי , ו די  י
ד הפרק׳ נטילת ידים בראשונ[ה] ע ת הידים. יב) ו  לפרק ויחזרו ויטמאו א
לה טי א אומר בלשון נ לת ידים באחרוינ[ה] עה הזוהמה. *יב) [ו]מה שהו טי נ  ו
וטל הימנו מר ר[בי] זה הוא על שם הכלי שנ  ואינה אומר בלשון נשיאה, או
פק 0 אנ ת רביעית [לוג] כדאמר[ינן] י יק לכל הפחו . כך. והוא מהז  ששמו
נו יד) [מרביעית] נוטלין ל תורה. ושנו רבותי טל היא רביעית ש  אנבג אנ

 ליהים לאהד ואפי[לו] לשנים.

) בדפום ווארשא כתב בטעות ״נטילה״. ועיין בפרדם לקמן ובהערותיני שם. ד,) עיין מרדכי ף * 
 פרק אלו דברים. ובשבל״ה שם מביא דעת ר׳ בנימין י־אין לשנות הברכה. ועיין רשב״א בפרק
 כל הבשרי ך) עמום ד, י״ב. ן0 עיין • או״ז ה״א סימן כ״ב ״שרש״י זצ״ל וכו׳ וכשהלך לביהכ״נ
 וכו׳ חוזר ומברך בתורה ובו׳״. ן) מובא בליקוטי הפרדם עניין •נטילה. *ן) צ״ל״בכלי שמחזיק
 רביעית הלוג״ והיא משנה ידים פ״א מ״א וחולין ק״ז. **ן) ידים פ״א, מ״ה. ד,) עיין חולין
 ק״ו. ובתום׳ שם ד״ה הטי האור וכו׳ וצ״ע. *ף,) בלק״פ שם ״אחד״. ft) הובא בלקוטי הפרדס
 עניין נטילת ובתניא רבתי סימן כ״ב, ובסדור רש״י סימן ק״ב. ובמנהינ ריש ה׳ סעודה. ותקנת י
 על פי שם. י) בדפוס ווארשא םנר תיבת ״על״ שלא ידע פירושה ולפי מה שהנחתי יובן
: ועיין רש״י שם ד״ה שיגביה וכוי. יב) חולין ק״ו.  היטב. *י) ישעיה ס״ג, ט׳. יא) סוטה ד׳
 ועיין פירש״י שם. *י0 עיין מח״וו סימן ס״ז ובסדור רש״י סימן ק״ב. ובלקוטי פרדס שם.
 ותקנתי על פיהם. ע) בבא בתרא נ״ח: ועיי״ש בפי׳ הרשב״ם ותום׳ שם. יף0 חולין ק״ו.-
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 א) עניין ברכות.
ל רה היא וללמוד אנו צריכץ. כשהיד, מברך ע . הבינו הגדול תו ג ה נ  מ
דוש ואחת לאחר ת על הקי ח ה מברך ג׳־ ברכות, א ת קידוש הי ב ש  הגפן ב) ב
ת המזון] לעולם מברך על היין כ ר אחת לברכת המזון, [ולאחר ב  המוציא ו
ת מזון) ו0, על • היין ועל כ ר ת מזוז לעולם ב כ ר  מעין ג׳ ברכות, (ולאחר ב
חלתה הנ תה ו ת ותורה, שהצי בה ורחבה, 7) ברי ה טו ד מ  פרי הגפן ועל ארץ ח
ה ולשבוע מטוב(ך)[ה] ה) ולהודות לך עליה׳ ורחם ל מפרי  לאבותיגו לאכו
ה בימיגו ר ה מ ך ב ש ד ך ובנה ירושל[י]ם עיר ק ש ד ק כלך ועל מ ך ועל הי מ  על ע
ה ת בטהרה ברוך א ה ו ש ו ד ק בה ונבר[כ]ך עליה ב ו ה ונשבע מט  ונאכל מפרי
ה  ה׳, על הארץ ועל פרי הגפן. ועל ה׳ מינין בקדירה בבישול, על המחי
יה. ׳ על הארץ ועל המחי ה ה ת ה וכו׳ ברוך א ד מ ה ועל ארץ ח ל כ ל כ על ה  ו
ה ה׳ על העץ ועל ת ץ ועל פרי העץ ברוך א ע  *ה) ועל ז׳ מינין׳ על ה

 פרי העץ. .
ן לפניו מאכל של י מ ו ם, כשמביאי ל ו נ ב ר׳ ק ל ר ו ש ג ה נ ך מ  כ
יש ושל וור[מ]שילש 0 הקרוין מלמולין, כל רבנן הורץ לריפות מברך -טרי
. ואחר ה ועל הכלכלה י ש על המחי ל ך מעין ש  בורא מיני מזונות, ואחר כ
ל כ א מ ת המוציא וברכת המזון. אבל אם לא היו מביאין ז.) ה כ ר  [כך] מברך ב
ל מברך כ א מ ך היו מביאין לו ה ה המוציא, ואחר כ ל י ה ך ת ר ב מ ד ש ה ע  הז
ה ואינו מברך [ל]אחריו [ברכה אחת] ל י ח ת  ח) (אחריו.) בורא מיני מזונות ב
ל כ א טרת בל מיני מ ת פו ה דהאי דאמרינן cp פ  מעיז שלש, דהבי םבירא לי
תה ה שלאחריו, אבל *cp מברכה שלפניו [אינו פוטר], וכששו כ ר ב  היינו מ
דה אינו מברך ך הסעו ׳ אבל בתו ש ל דה מברך לאחריו מעץ ש א בסעו ל  היין ש
ה ה הי ש ע : מ ה בדברו ל נהי כ ה ן מברך ש  לאחריו. ובשמביאץ שאר משקי
ר בזמן שמברך דיין הוא בכוס ונמצא [ד]שבר  שבירך אחר קידוש, כסבו

ש [אחר] וקידוש ראשוי (0לא כלום. דו ת קי  [הוא] והצריבוהו לעשו
א יקדש, ל ידיו [קודם] ל ט ׳ י) נ ן ו א ם ג ר מ ב ע ] ר ר מ י א כ ה ו ] 
א נגע בבית הכסא] דאמרינן ל ש  מאי טעמא, דיין אין צריך נטיל(ה.)[ת ידים ב
א דצריך נטיל(ה)[ת פת הו ת הרי זה מגסי הרוה. ו ת י פ וטל ידיו ל  יא) הנ

) במעה״נ ״בשעת ) מובא במעשה הנאונים עניין ברכות עמוד נ״ז ותקנתי עפי״ש. ב  א
 קידוש״. q כאן הציג המו״ל בדפוס ווארשוי כוכב קטן לאמור דבלתי מובן לו. והנה במעה״ג
 ליתא הנך תיבות ״ולאחר ברכת המזון לעולם ברכת המזון״ ויש למחקם גס מספר הפרדס.
 H ליתא במעה״ג תיבות ״ברית ותורה״. דן) במעה״נ משובשים הדברים ויש לתקן שם כמו
 בפרדם לפנינו. ף) במעה״ג ליתא מכאן עד תיבת ״מברך״. ן) במעה״ג ״המאכל טרייש׳/ ךן)
 גם בדפוס ווארשא סגר תיבה זו, וכן סגר המו״ל במעה״ג שם. ft) ,ברכות מ״א: *ft) בדפוס
) הוא בסדור רע״ג דפום ווארשוי  ווארשוי הגיה מדעת עצמו ״אבל לא מברכה שלפניו״. י
 דף כ״ו: ובדפוס ירושלים ה״ב סימן י״ז. והבי איתא התם ״אבל נטל ידיו לא יקדש, והבי
 אמר רב עמרם נטל ידיו לא יברך על היין מה טעם וכו׳״ ותקנתי עפי״ש. ועיין פסחים ק״ו:
 וברשב״ם שם ד״ה נטל וכו׳ ובתום׳ שם ד״ה נטל וכו׳ ובתשובות הגאונים דפוס ליק סימן

) חולין ק״ו. א  נ״ז ובסדור רש״י סימן ת״צ. י



ע י ספר הפרדס לרש״י ז״ל  ק

ל ידיו עקר דעתו מן היין (ושרי ליה) [ושם לבו] אפת. ט  ידים], וכיון מ
 יב) לפיכך אם נטל לא יקדש.

ם יש לה עשרתיבות, והם כנגד עשר מצוות התלויות ח ל ת ה כ ר  ינ) ב
 בתבואה, לא תחרוש׳ זריעת כלאים• לקט. שכחה [ו]פאה, חלה, תרומה,
 ומעשר ראשון ומעשר שני. וכנגד עשר תיבות שבמקרא זה שבתהילים׳ *ינ)
 מצמיח חציר לבהמה (ובו׳) [ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ]

 ולבן צריך.לבצוע בעשר אצבעות בנגד עשר אלו.
ל א ו מ ש ב ר ר ר ב נ י ם י{ ם] ב ר י ה ד מ ה ד י מ ו •מ ש ל י א מ כ 7) ה  ׳
 דבי הווה עשרה ומזמנין צריך למברך לומר, נברך אלהינו שאכלנו משלו.
 ולא מיבעי* לומר [נברך] לאלהינו׳ מאי טעמא, דכתיב עו) י^ירו לה/ עז)
 גדלו לה/ יז) זמרו לה״ בלמ״ד. (וגם) [וגבי] ברכה אשכחן דכתיב יח) ברכו
 את ה/ יכו) ויברך דוד את ה׳. כ) ברכד [לא] אשכחן בלמד. וכן הלכה.
 *o והא דכתיב, כא)ברוכים אתם לה/ לא תיקשי דהתם לא מצי למימר בעניין אחר.
י ג ב מי א, פליגי ר׳ אליעזר ורבנן. כב) ר א דל.א מז ן ו ה מ י י  דין• ה
 אין מברכיז על היין עד שיתן לתוכו מים דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים
 מברכץ׳' •כג) תנו רבנן היין בזמן שלא נתן לתוכו מים אץ מברכין עליו
 בורא פרי הגפן ואין נוטלין ממנו לידים. נתן לתוכו מים מברכין עליו בורא
 פרי הגפן ונוטלים ממנו לידים. בזמן שלא נתץ בתוכו מים אין נוטלין ממנו
 לידים דסבירא ליה לר׳ אליעזר דלאו משקה. גתץ לתוכו מים דמשקה הוא,
י הגפן ואין גוטלין ״  וחכמים ־אומרים בין כך ובין כך מברכין עליו בורא פ
 לידים, מברכץ עליו בורא פרי הגפן דמשקה הוא. ואין נוטלין׳ ממנו לידים
 מפני הפסד. כד) אמר רבי יוסי ברבי חנינא מודים חכמים לר׳ אליעזר בכוס
 של ברכה שאיז מברכין עד שיתן לתוכו מיס מאי טעמא אמר רבי
 אושעיא בעינז מצוה מן המובחר, הביון. דלא נתץ לתוכו מים אין טעמו ניכר
 כה) ולאו הוא. *כה) והילכתא כרבנן דאמרי עד שלא נתן לתוכו מים

 יב) מכאן ליתא ׳בסדרע״ג. ואיתיא בסדור רש״י ונראה דהיא הוספת המחבר על דברי רע״ג.
) מובא בסדור רש״י סימן ת״כ ובשבלי הלקט השלם סימן קמ״א ובתום׳ ברכות ל״ה:  ע
 ד״ה והלכתה וכוי ובאו״ז ה׳ חלה סימן רכ״ד והיא מירושלמי הלה סוף פ״א ועיין בטור ארה
( ד  ובב״י שם סימן קם״ז שהביא את הכלבו והדקה סימן שכ״ט. *יי) תהלים ק״ד, י״ד. י
 מובא בסדור רש״י סימן צ׳ (״דמר ניםים״). ובלקוטי הפרדס (שם בטעות ״משמיה דמר רב
 יוסי בריח ררב שמואל״ וצ״ל ״רב ניםי״.) ומובא בתום׳ ברכות מ״ט ע״ב ד״ה נברך, בלי
 הזכרת שמו (ומ״ש רש״ב בהגהותיו לסידור רש״י שם הערה נ׳ דמה שכתבו שם בתום׳ וכן
 מפורש בסדר רב עמרם אין זכר מזה בסדור רע״ג לפנינו והיה בן לפני חכמי התום׳ עכ״ל
 הנה עתה זכיגו לסדר רע״ג דפוס ירושלים (מב״י מאוצר הספרים אשר בעיר אוקספורד) ושם
 איתא כן בדף קפ״ב. והובא גם במח״וו סימן ם״א ,,משמיה דרב ביבי בדיה ררב שמואל״ וצ״ל
 כמו לפנינו ״רב גיסי״. טן< שמות ט״ו, •כ״א, טז0 תהלים ל״ה ד׳. ין) תחלים ט׳, י״ב.
 יךן) תהלים קל״ד, א׳. י£) דה״א כ״ט. Q בדפוס ווארשוי עירבב הדברים דלא ידע פירושיהן.
O זד, ליתא בםדרע״נ• ובכל הספרים הנ״ל. והמפרש למח״וו שם כ׳ ״ק״ל תא כתיב ברוכים * 
 אתם לת׳ ומצאתי בפרדם לרש״י שעמד בזה״ עכ״ל. ועיין בסוף ספר הפרדס במילואים מה
) ברכות נ׳ ז ועיין שם פירש״י ד״ה : ) ברכות ני. כ כ ) תחלים קט״ו׳ ט״י. כ א  שכתבנו. כ
כה) בה״ג ) ״צ״ל ולאו משק r הוא״. # H שם. כד, < ׳ x ת ו  ונוטלין וכו׳ ובהגהות הגר״א שם א



ל  ספר הפרדס לרש״י ד

 מברכין עליו בורא פרי הגפן ואין נוטלין ממנו לידים. וא[ף] ע[ל] ג[ב]
 דאמייגן כו) כמאן אזלא הא דאמר שמואל עושה אדם כל צורכו •בפת ברי
 אליעזר, וקיימא לן הלכה כשמואל, ה[ני] מ[ילי] במידי דלא מאים אבל
 במידי דממאיס לא. והוקא אמי־ הלכיתא ברבגן. כז) ואית דגרםי ר׳ אליעזר
 נוטלין ממנו לידים, דלא חייש להפסד. כח) המוציא יין כדי מזיגת כוס,
 ככן) [מאי כדי מזינת כוס, תנא כדי מזיגת כוס] יפה, מאי כוס יפה׳ ל)
 [כוס של ברכה], כוס של ברכת המזון שהצריכו חכמים לייפותו, כדאמר[ינן]
 בברכות לא) עיטור עיטו? הדחה [ושטיפה] הי [ו]מלא, לב) מזוג. לג)
 בבראשית רבא יין חי שהוציאו אותה שעה מן החביות, לאפוקי אם הוציאו
 מבערב ונשאר בכלי שכבר הופג טעמו ואיגו חי. לד) פרש בלע״ז, במו
ן כוס של מ ח ב נ ר ר מ  לה) דג חי שאינו מוםרח. שלמהבר׳ יצחק. כ0 א
 ברכה צריך שיהא בו, לז) יין [חי׳ רובע] של רביעית הלוג. כלומר, אין
 מברכין על פחות מזה. לח) יש טועים בשמועה זו. (למה) [לומר] רובע
 רב־יעית היינו רוב(ה)[ע] הלוג, [כדי שימזגנו] ויעמוד ער רביעית לוג, שהיא
 רביעית הקב. וטעות הוא בידם. ורבותינו לא אמרו בן. וראייה יש לדבר
 במסכת נזיר, לכ0 עשר רביעיות הן חמש סומקתא, כלומר ביין ובדם.
 וחמש חיורתא (ה.)[ד]שאר משקין, והשיב להא .דהוצאת שבת גבי חיוורתא
 •דשאר משקין ועל כרחיך הני כולהו ברביעית הלוג נינהו, דהא [חשיב]

 בהדייהו רביעית מ) שמן לנזיר׳ דהוא הצי שיעור של שמן מן (התורה)•
 [התודה] בדאמרי[נ]ן במנחות מא) וחצי לוג(לתורה) [שמן לתודה]. ו]ילפינץ
 מב) [לה במגחות]. מו0 (המוציא יין כדי מזיגת כוס יפה ומאי כוס יפה כוס

 של ברכה).
׳ מה) יין שלפני המזון׳ מו) יין ם ת ל א ש ש ם ז״ל. מד) ו ו ל ר ש  ש
 שלאחר המזון׳ זה לשתות וזה לשתות לא מיבעיא. אלא אפי[לו] יין שלפני

 ובתום׳ ברכות נ׳: ד״ה נמאן וביי. נבו) ברכות נ׳: כי) עיץ םירש״י ברכות ני: ד״ה ונוטלין
. כה) שבת ע״ו: ועיין בפירש״י שם. ומובא בסדור רש״י םימןקכ״ז. (ורש״ב שם בהערה ' ו כ  ו

 א׳ כתב ״דוה לא הובא בפרדם״. ושכח בהאי עידנא דמובא כאן בפרדם). וכן מובא במה״וו
) הוספתי עפ״י הגמרא שלפנינו, ומ״ש  סימן ע״נ׳ ע״ד. כט) בגמרא שם וכן היא במח״וו. ל
 כוס של ברכת המזון וכו׳ הוא לשון רש״י בגמרא שם ד״ה כוס וכוי. ותקנתי עפי״ש. וכן היא
 במה״וו שם. לא) ברכות נ״א< לב) תיבת ״מזוג״, ליתא בפירש״י ובסדור רש״י שם. ועיין
 םירש״י ברכות נ״א: ד״ה חי וכוי. לנ) מכאן עד ״אמר רב נהמך ליתא לא בסדור רש״י
 ולא במח״וו שם. והמאמר בבראשית רבה לא זכיתי למצוא מקומו שם. לך) עיין רש״ז
 ברכות נ״א. ד״ה חי וכו׳ ״םרישק בלעז״. לד,) גם זה לא זכיתי למצוא מקומו כי אם ״בשר
 הי״ איתא בע״ז נ״ט. לו) שבת ע״ו: ושם ״אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוהר. לן) היא
 לשון רש״י שם ד״ה יין וכוי. לך!) עיין רש״י שם ותום׳ ד״ה צריך וכוי. לסן) נזיר ל״ה.
 ft) צ״ל ״יין לנזיר״ וכן היא בסדור רש״י. ובמה״וו. מא) מנחות פ״ח. פייט. םכ) צ״ל
א בסדור רש״י ועיין מנחות פייט. jft) זה נכפל בטעות ע״י  ״וילפינן לה במנחות״. וכן הי
 המעתיק או המדפים מריש המאמר. וצריך למחקו. מך) לא מצאתי בספרי הראשונים שיביאו
 תשובת הנאון שלפנינו. מד,) עיין ברכות מ״ב ע״א וע״ב ובתום׳ שם ד״ה ורב ששת ובו׳
) צ״ל 6  ובאו״ז ח״א סימן קנ״ו וברא״ש. ברכות פ״ו בשם הגאונים. ותבין ענין תשובה זי. מ

 .וייך. ובן תיקן בד״וו.



 קצב ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 המזון פוטר יין של תיך המזון. ואפי[לו] לא היה לו ייי לפני המזון והביאו
 לו יין בתוך המזון פוטר יין שלאחר המזון, א[ף] ע[ל] נ[ב] דהכא זה לשרות
 וזה לשתות. אי םלקא העתין טעון ברכה לאחריו אמאי קא פטר, אלא
 ש[מע] מ[ינה] מז) אי טעון ברבה לאחריו. ונמרינן לה ממתגיתין, מח) היין
 הלפני המזון פוטר יין שלאחר המזון, רזה לשתות וזה לשתות, והיכא דזה
 לשתות וזה לשרות נמי פוטר יין דלשתות ויין דלשרות, והיין דלשתות אץ
 טעון ברכה לאחריו, דאמר מכו) איבעיא ל הו בא להם יין בתוך המזון מהו
 לפטור יין שלאחר המזון וכר. איתיביא רבא לרב נחמן בא להם יין בתוך
 המזון כל אחד ואח׳ מברך לעצמו, 0 אלמא לא פטר יין דלשרות יין
 דלשתות. ומפריק רב נחמן, הכי קאמר לא בא להם יין בתוך המזון אלא
 לאחר המזון אחד מברך לכולן. והילכתה כרבא וכרב נחמן דאמר פטו[ר],
 ;מדאותביה רבא לרב נחמן ופריק רב נחמן ושתיק רבא הילכתה כותיה.
 ולא שנא כום של קידוש או בום של הבדלה אי איכא בדעתיה למישתי

 בתרייהו אין טעון בי־כה.
ת של אדונינו שרירא גאון זצ״ל ו ל י א ת ש ו ב ו ת ן כ ח כ ש  נא) א
 ואדונינו רב האי־י ז״ל שהשיבו לאבא מרי כב) ורבנן אלוף ו״ל, דכתב הכי.
 והאי דכתבתון דאשכחתון (בהלכה) כג) [בהלכות, קדש ואשתלי ולא טעים
 ושתי ליה אחייגא] דמייתו •ליה כםא אחריגא [ו]מברד עליה בורא פרי הגפן
 [ושתי], ולא צריך -אהדורי קידושא, [דאמ־ מר כד) המקדש אם טעם מלא
 לוגמיו ייצא ואם לאו לא יצא]. כה) הבי םבירה לץ הזימנין םגיאבהבי וזימגין
0 דלא םגי בהבי, אי במקום םעוהה קדיש (ושקלום)  לא. מגי בהבי. היכי דמי כ
 [ושקליה] אחרים [לכםא] ושתויה, ועדייץ (חיה) [הוא] יושבי במקומו םגי
 בהמי, מברך על כוס (אחד) [אחר] בורא פרי הגפן ודיו. [ואי שלא במקום
 סעודה קדיש, אוקם מן ההוא דוכתא צריך למהדר ולקדושי]. כז) וקשיא
 לי, מיכדי האי גברא .מברך בורא פרי הגפ?, וקדיש על ההוא כסא במקום
 סעודה, ונפיק ליה ירי קידושא, והשתא צריך שיטעום מלא לוגמיו. י כיון.
 דשקליה אחרינא לכםא כח) ושתים, איהו .עדיין יושב במקומו וליכא הפסקה

 מן) צ״ל ״אין׳• מדן) ברכות מ״ב• מט) ברכות מ״ב: Q הסר כאן תיבת ״וכר״ עיין בגמרא
 שם. נא) תשובה זו. מובאה בשערי תשובה סימן כ״א לר״ה ז״ל. ועיין שם בהגהות איי י הים
 שהביא מתשובת הגאונים כ״י ה״ב אמצע סימן ט״ל מיוחס לרבינו שרירא גאון ז״ל, וכן מובא
 בתשובות הגאונים ליק סימן .נ״ה לרב שרירא, ובספר העתים צד קצ״א. וברי״ץ ניאות הל׳
 קידוש ג״כ לרב שרירא, ובדברים האלה כתב האורחות חיים דס״ג סע״ד אות כ״א משם הר״ש,
 ובמנהיג הל׳ שבת סי׳ כ׳ בשם מגילת סתרים. וכן הביאה הטור או״ח סימן רע״ב ותקגתי
 בפנים על פיהם. נכ) צ״ל ״ורבינו״ (ונראה שנשלחה תשובה זו לרבינו יעקב אביו של רבינו
 נסים מקדוואץ עיין בהגהות איי הים שם ובמגהיג שם ובשבל״ה סימן קס״ו ובב״י או״ח סימן
 ב׳). עיין בה״ג דפוס ווארשא דף י״ג ע״ב. ובדפוס בערלין הסר כל זדי. נד) פסחים ק״ז.
 וצ״ע מה נתינות טעם היא מזה לגידון דידן ? עיין בהגהות לספר העתים צד קצ״א אות ם״ד.
 נד,) זה היא לשון• רב שרירא ורב האיי ז״ל. נן0 תיבות ״דלא םגי בהכי״ יש למחוק, וכן
 ליתא בתשובות הגאונים הנזכרים לעיל. נץ) עד כאן מובא בספרים הג״ל ומכאן ואילך ליתא
 שם, ונראה שהם לא הביאו כי אם הקיצור, ולפנינו היא בשלמות כאשר יצאה מקולמום

 רבותינו הגאונים ז״ל. נח) צ״ל ״ושתיה״.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל קצג

 בכו) ליה כסא אחרינא ליטעום מיניה מלא לוגמיו ודיו. מאי־ טעמא צריך
cp ,מהדר ומכריך זימגא אהריתי בורא פרי.הגפן. ופירוקא דהאי קושיא 
 ומשום רכווגתו של מברך הזה לא היתד, אלא על הכוס הזה, שבירך, כיון
ך על הבום האחר בורא פדי הגפן אחר  שלקחוהו אחרים ושתיהו צריך לבי
 כך ושותיהו. והא מילתא מיפרשא בגמרא דברכות דבגי מערבא דכיצד
 מברכין קא) והכי גרםינן/ op זריקא בעיה הן דנםיב תורמסא ומברך עלוהי
ו בינו לבין אמת •המים. ינות.^, י נ  והוא נפל מיניה מהו, י מברכי עילוי זמן תי
 תמן לכך נתכוון מתחילה, פי[רש] הכין קאמר ליה, הלא כל הרוצה לשתות
 כל אמת המים שהיא עוברת מברך ואחר כך שותה, והרי הוא שותה מן
 המים שלא בירך עליהן, ואותן שבירך עליהו כבר עברו, הבא נמי א[ף]
 ע[ל] ג[ב].דנפיל מיניה ההוא תורמוסא דבריך עילוי ליבול אחרינא ואינו
 צריך לברך cp שדבר זה דומה לאמת המים׳ שאמת המים לא נתכוון
 בשעת ברכה op אלמא לאותן שיבואו לידו בשעת שתיה והבא בשעת
א אין י י ר ושניאן Dp) מהדרי תני רבי ח ח א  הברכה לזה שבידו נתבןן ולא ל
 מברכין על הפת אלא בשעה שהוא פורס. אמר רבי חייא ברי אבא הדא
 אמרה (ד,)[א]הן דנסיב עיגולא ומברך עילוי op והוא לא אתי בידיה, וצריך
 ־למברכיה עילוי ז&ן תיניינות. אמר ר׳ תנחום בן יורן צריך לומר ברוך שם

 כבוד מלכותו לעולם ועד, שלא rp) נהגו לומר שם. שמים לבטלה.
ת לעניין בני ארס שקידשו בבית הכנסת בלשון א ז ה ה ב ו ש ת ב  קח)• ו
 הזה, ואף על גב דאמרינז קנו) ירי קידוש יצאו ידי יין לא יצאו, ותניא
 מתיה, ע) וםוגיין בעלמא רב, כי האי מילתא הלכה כרב לגבי שמואל,
 ההלכה כרב לגבי תרוויהו. ותניא נמי כוותיה׳ •וכולהו םבירא להר דיצא ידי
 קידוש. האי מילתא שאלוה עלה למר רב יהודאי גאון ז״ל, עא) ואמר להו
 הילכתא בהאי מילתא בשמואל לחומרא. ובמעשה דרב הוגא ורבא דהיו
 להו בתראי. האמת, ואף רב הונא סבר אין קידוש אלא במקום סעודה, עב)
 דרב הונא קדיש ואיתעקרא שרגא פנו ליה [ו]מני לבי גנותיה [דרכה] בדיה,
0 וקשיא לי נמי ננ 07 דאיז קידוש אלא במקום  וקדיק וטעים מידי ובר. ע

א בד״יי. ם א) ירושלמי ברכות פי׳ו, י  נ^) אולי צי׳ל ״ליתיה ליה״. ס) צ״ל ״משום״. ובן ה
) בירושלמי ד׳וו ״רבי וריקן אמר זעירא בעי". ס:) צריך לתקן ״שדבר זה אינו כ  ה״א• ם
ת לאמת המים ובו׳״. ותיא פירש למי׳ש בירושלמי תמן לכך נתכווץ וכר. וכן תיקן בד״וו. מ  ח
 סך) צ״ל ״אלא לאותן וכר״. ובדפוס ווארשא הניח כן, אבל לא מחק את תיבת ״אלמא/
 םד,) צ״ל ״מהדדי״. וכן היא בד״וו. סף) בירושלמי ד׳וו ״והכאי׳ והיא טעות וצ״ל ״והוא״.
 •:סן•) בירושלמי ד״וו, ״שלא להזכיר שם שמים לבטלה״. סך|< עיין מנהיג הלי שבת סימן מי׳נ,
 מ״ד, והלכות סוכה סימן ד. p£) פסחים קי׳א. ע) פסחים ק״א ז עא) תשובות הגאוגים ליק
 סימן. מ״ה. ובתורתן של ראשוגים ח״ב צד 5. ועיין בה״ג הלכות קידוש והבדלה. וארז ח״ש
 הלכות ע״ש סימן ב״ג, ובתום׳ פסחים ק׳ t .ד״ה ידי קידוש ורי״ף וראי׳ש ומרדכי שם. עב)
ת גאונים ליק סימן ק״ה ובאו״ז ח״ש הלכות ע״ש סימן כ״ג במאמר ר  פסחים ק״א. ע0 עיין ש
: ד״ה ידי קידוש וברא״ש ע״ס סימן ג׳ ובקרבן  והקשה רב נסים גאון ז״ל ובתוס׳ פסחים ק׳
ם סימן ע׳ יבארחות חיים הלכות שבת תלכות קידוש היום ל ש  נתנאל שם. ושבלי הלקט ה
 אות ח׳ ט׳ י׳. ושערי תשובה סי׳ קי״ד. ספר העתים צד קצ״ג, ראביד־י, ברכות סי׳ קם״ח וטור

 או״ח סימן רע״ג ובב״י שם. עך0 צ״ל ״מיכדי דאין קידוש וכר״.



 קצד ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 מעודה וקסבר שמואל האפילו מבית לבית וספינה לפינה בהד ביתא הדר
א ד:־ נין םגיאין הוה פ י ל ח ת ר  ומקדש כדאמר להר כנה) (דבעינן) [רב ענן] ב
 קאימגא קמיה דמר שמואל והוה עובדא אפילו מארעא לאיגרא, ואמר שמואל
 עו) למה ליה לקדושי בבי כנישתא לאפו רן אורהין דאכלי בבי בנישתא,
 בקידושא דקדיש שלוחא דציבורא בנוואי דכניש[ת]א. והתם לית לן רשותא
 למיכל׳ התניא עז) בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש ואין אוכלין בהן
 ולית איפשר.להר אלא ודאי עח) במקום תפילה או דאיבא לפינה עכו) הדר
 ומקדשי. ופירוקא׳ דכי מצריך שמואל מבית לבית ומפינה לפינה הדר ומקדש,
 הני מירי היכא דקדיש פ) אהאי ביתא, על מנת שיהא אוכל באותו הבית
 ובדעתו לקבוע שם (בעודתו) [סעודתו] ואיתעקרא שרגא ונמלך לאב[ו]ל
 בבית אחה פא) אי קידושי נוואי בבי כנישתא ובדעת לאכל חוץ לאותו
 מקום במקום קביעותן אינו צריך לחזור ולקהש אלא נפק ליה ידי חובתיה
 בקידושא דהתם דהכא להכין איכוין מעיקרא ועל מקום אכילתו היה דעתו
 בשעת קידוש והתם קא אכיל. והא מילתא מיפרשא נמי בנמ[רא] דביצד
 מברכין דבני מערבא פב) והכי גרםינן תמן תנינא׳ סוכה שבעה כיצד׳ גמר
 מלאכול (וגל׳) [לא יתיר את סוכתו] אבל מוריד הוא את הכלים מן המנחה
 ולמעלה בשביל כבוד יום טוב האחרון׳ ר׳חייא בראשי ור׳ אבא בר כהנא
 בשם רב וצריך .אדם לפסול את םוכתו מבעוד יום, ר׳ יהושעה ־בן לוי אמר
ד יעקב בר אחא בשם שמואל אמר אם קידש  צריך לקדש בתוך ביתו [
 בבית זה ונמלך לאכול בבית• אחר צריך לקדש] ר׳ אחא ור׳ חנינא בשם
 ר׳ הושעיא מי שםוכתו עריבה עליו הרי זה מקדש בליל יום טוב האחרון
 בתוך ביתו ועולה ואיכל לתוך סוכתו, אמר רבי אבין •ולא פליגי >מא) [מה]
 דאמר פג) רב פד) [כ]שלא היה.בדעתו לאכ[ו]ל בבית אחר [ומה דמר
 שמואל כשהיה בדעתו לאכול בבית אחר]. ואמר ר׳ מגא אתייא דשמואר
 כר־ חייא ודר׳ הושעיא כרבי יהושע בן לוי. ו[שמע] מ[יגה] שמקדש בתוך
 ביתו ועולה ואוכל בתוך םוכתו׳ וכדוכתא אחת דמיא, דהא סוכתו עריבה
 עליו, והתם קביעותיה מעיקרא׳ אבל היכא דגמלך צריך לקדש. ואיתמר

 גמי במסכת סוכה פה) כתב בדוכתא פו).
׳ ביום טוב צריך לבצוע על שתי כיכרות אי לא. ם ת ל א ש ש ו . . ( ז  פ
 [והשיב] הוו י[ו]דעין שצריכיןאגו לבצוע על שתי כיכרות [ביום טוב] בדרך

) פסחים שם. ען•) מגילה ) פסחים ק״א. ותקגתי עפ״י גמרא שם. וכן תיקן בד״וו. ע(1 ,  עד
) בדפוס ווארשא הגיה ״לא במקום תפלה״. ולי נראה דצ״ל ״דאכלי שלא במקום ח  ב״ח. ע
) בדפוס ווארשוי א ) צ״ל ״בהאי ביתא״. פ  תפלה״. ftp) צ״ל ״ולובעי הדר ומקדשי״. £
) ירושלמי ברכות פ״ו, ה״ז. ותקנתי עפי״ש. י ג  הניד, ״.אבל אי קדושי נוואי בבי כנישתא וכי"׳. פ
) צ״ל ״מד, דאמר רב הושעיא". פד0 צ״ל ״כשהיה דעתו״. ולקמן ״כשלא היה״ וכן היא נ  פ
> ה  ברא״ש שם. ובתשובות הנאונים ליק שם. ועיין בתוס׳ פסחים ק׳: ד״ה בביתו וכו׳ והבן. פ
) כוונתו דירושלמי זה כתוב מלבד במסכת ברכות גם במקומו ך  ירושלמי סוכה פ״ד, ה״ה. פ
 במם׳ סוכה. פץ0 מובא בסדור רש״י םימן תצ״ב מיוחם לרב נטרונאי נאון, ובסדור רע״נ דפוס
 ווארשא דף כ״ו: ובשערי תשובה סימן קפ״ו-וסימן רכ״ב וחמדה גנוזה סימן נ״ו. והתיקונים
 עג פיהם. ועיין רמב״ם הלכות שבת פ״ל ה״ט ומ״ש ה״ה שם. ובספר רקח דמ״ז •ע״ר ובארחות

 חיים דף פ״ה.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל מצה

 שאנו צריכץ לבצוע [עליהם] בשבת. מה טעם מפני שבשבת עצמה לא
 נתחייבו ישראל לבצוע על שתי ככרות אלא משום מן, שכיון שלא ירד
 מן בשבת הוזהרו ישראלי ללקוט לחם משנה. ואמר רב אדא פח) חייב
 אדם לבצוע על שתי בכרות [בשבת], ובימים טובים נמי כייז שלא ירד
 [בו] מן, חייבין [אנו] לבצוע על שתי [ככרות] כשבת׳ ומניין שלא ירד מן
 בימים טובים, שבך שנו חכמים פנו) ששת ימים תלקטוהו, רבי יהושע אומר
 למדנו שלא היה מן יורד בשבת׳ ביום טוב מניין תלמוד לוטי >ב)שבת לא
 (היה) [יהיה] בו. ר׳ אלעזר המודעי אומר למהנו שלא היה יורד מן בשבת,
 ביום טוב מניין, תלמוד לומר לא יהיה בו. ביום הכיפורים מניין, ת[למוד]

 ל[ומד] שבת לא יהיה בו.
ת בשבת אילו הם: אחת צא) ב״ש ואחת בשחיית ו ד ו ע ש ס ל  צ) ש
 ביום ואחת בצהרים. וברוכתא אחריתי השיב להר להגי עיתות ביום עת
 סעודה כדאמר צכ) קערות שאכל בהן ערבית ידיחן [לאכול בהן] שחרית,
 שחרית ידיחן [לאכול בהן].בצהדי[ם], נמצא דערבית י ושחרית וצהרים זמן
 סעודה הן׳ והמפס־קין על שולחנם ומברכין ב^כת המזון בין י שני .תבשיליץ

 טעות הוא ושלש סעודות לא יצא.

 א) פיסקי ברכות לרביבו יוסף בן פלט זצ״ל. .
י שמתמיהין על מטבע שלברכות מדוע לא הוטבעו בטבע ת ע מ  ב) ש
 אחד. שיש ברבד^שטביעה לעשות. כנין! a .לישב ״בכוכה, ד) להתעטף

) מכילתא פרשת בשלה, £  פח) שבת קי״ז: ושם הגי׳ ״ר׳ אבא״. ובסדור רש״י ״רבא״. £
 והקרא שמות ט״ז, ב״ו. וז״ל במכילתא(וויקהרכ״ה)״ר׳ יהושע אומר י למדנו שאין יורד בשבת, ביו״ט
 מנין, ת״ל לא יהיה בו, ר׳ אלעזר המודעי אומר למדנו שאינו יורד בשבת, ביו״ט 'מניין ת״ל
 שבת, ביוה״כ שהוא ׳שבתון מניין ת״ל לא יהי׳ בו״. ובמכילתא דרשב״י(פפדא״מ תרם״ה) הגי׳
 ,־ר׳ אלעזר המודעי אומר ששת ימים תלקטוהו למדנו שלא היה המן יוריד בשבת, ביוה״כ
 מנין ת״ל שבת לא יהי׳ בו״. ולפי׳ ני׳ זו דר״א המודעי המן היה יורד ביו״ט ועיין תום׳ ביצה
ת קי״ח. תום׳ ד״ה במנחה וכד ב  יב׳: ד״ה והיה וכר. עירובין ל״ה: ופסחים קט״ז• צ< עיין ש
. ובשע״ת תשובה סימן קמ״ח  ובשבלי הלקט השלם סימן צ״נ. ובשרת הרא״ש כלל כ״ב, ד
• צא) צ״ל ״בה״ש״ בין השמשות. וכן היק! בר״וי. צב)  ועיין שיירי ברכה או״ח סימן רצ"א

 שבת קי״ת. ותקנתי עפי״ש.

 . א) בדפוס ווארשא ״םיםקא תפילין וברכות לרבינו יוסף• בן פלט זצ״ל״ י והטעה עינו
 המו״ל להוסיף תיבת ״תפילין״ אחרי שראה שהרבה בתשובה זו לד־וביא בעניין ברכת תפילין.
 ועיין במבוא אודות רבינו יוסף בן פלט זצ״ל. Q עיין מה שהאריכו בעניין זה באור .זרוע
 ח״א סימןיקל״ט ובסי כל בו סימן צ״ה, ובם׳ הישר לר״ת סימן קמ״א ובראבץ סימן ל׳׳דה
ט ובס׳ העיטור הלכות .ציצית _ ובם׳ המכריע סימן ס״א וברמב״ם הלכות ׳ |  ובתמים רעים סימן ק
 ברכות פי״א. וברא״ש ורץ ד״פ פסחים. ואחרון• אח־־ון בספר אבודרהם בשער השלישי, והנה
 פה לא באתי להעיר.רק מה שנוגע• לס׳ הפרדס, והרוצה לעמוד בפרוטרט הדברים האלו יעיין

 בספר אבודרהם השלם ובהערותינו שם. q תוספתא ברכות פ״ו. סוכה מ״ו. מנחות מ״ב+
) תוספתא וירושלמי ברכות שם. .ובבבלי  ובירושלמי ברכות.פ״ט, ה״נ. וסוכה ם״א ה״א. ד
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׳ ל ת ההל ח תפילין, 0 לשמוע בקול שופר, a לקרוא א י  בציצית, ה) להנ
ת פסחים ח). ומהן ב ס ת הזבח, מפורש בסוף מ ת הפס[ח], לאכול א  לאכול א
׳ יב) טה י , יא) על השח לה לה, י) על הטבי  על המעשה, כגון, נו) על המי
ל ת י תפילין, כוו) ע ו לת ידים/ יו,) על מקר>ה,)[א] מגילה, יד) על מצ טי  על נ
ה מ  ביעור חמץ, כת) על התרומה, יז) על -כיסוי הדם/ יח) על פדיון הבן. ל
ל . יכו) • גקוט האי כללא בידך, כ  שוגה טיבען. על כן אמרתי אפרש טעמא
ח זולתי י ת לו לאדם, ואי אפשר לו לפטור מחובתו על ידי של ל ט ו מ  . מצוד, ש
ת. ה אלא לעשו ש ע מ ל ה ה ע ן עלי ל ידי עצמו, היא המצוד. שאין מברכי  ע
ל ידי ה ידי חובתו ע בעה לישב, מפני שאין יוצא ב י כה שט ת סו  כגון מצו
ה להניח. ואפי[לו] שאם ת עיטוף וכן תפילין מברך עלי  ־ ישיבת אחר. וכן מצו

 ..ברכות ם׳: מנחות מ״ג. ד,) תוספתא ברכות שם. ובבבלי ברכות ם״אt ומנחות ל״ו. מ״ב. אבל
 בירושלמי ברכות שם הגי׳ ,,כשהוא לובש אומר על מצות תפילין״ ובירושלמי ברכות פ״ב,
 ה״נ. איתא ״על. היד מהו אומר על מצות תפילין ועל הראש על מצות הנחת תפילין״. ף)
 'בפסחים ז׳: מפורש דמברכין על השופר אך נוסח הברכה אינה מבוארת בתלמודנו. ועיין
 שערי תשובה סימן ע״ט לרבינו האיי ז״ל ,׳ומברךלשמוע קול שופר״ ומובא כץ בהל׳ רי״ץ ניאות
ם ל כ  הל׳ ד״ה ובתמים דעים סימן קפ״ו ובםדרע״נ (דפוס ירושלים) סימן קי״א ובפוף ספר ה
 וכן היא נוסה רם״נ ובשאלתות סימן קע״א ובאו״ז ח״ב סימן רע״א ובראב״ן םימץ ל״ה ובשבלי
ה ובהערותינו ״ ר ל . ה ל פ ת  הלקט השלם סימן רפ״ט ועיין באבודרהם בשער השלישי ובסדר ה
 שם שהארכנו. והנה הרא״ש בפרק בתרא דר״ה כתב בשם ר״ת שיש לברך על תקועת שופר
 וכו׳ יעייי׳ש והיא צ״ע דהרא״ש סותר את עצמו במ״ש בריש פ״ק דפסחים על דברי ר״ת
 שצריך לברך לשמוע קול שופר יעיי״ש. ן) הא דצריך לברך על קריאתי ההלל איתא בסוכה
 ל״ה. ל״ט. ובמס׳ סופרים פ״כ, אך נוסח הברכה לא נזכרה בתלמודנו ועיין רמב״ם ה׳'מנילה
 וחנוכה פ״ג ה״ה ״לגמור את ההלל״ וברא״ש פ״ק דפסחים ״לקרוא את ההלל״. ועיין רא״ש
 ברכות פרק היה קורא. והם דברי תום׳ ברכוה י״ד. ד״ה יחיד וכו׳ ובסוכה מ״ד: ד״ה כאן וכו׳.
 ד,) הא דקאמר דמפורש בסוף מסכת פסחים כוונתו על הברכות ״לאכול את הפסח לאכול
א רק שצריך לברך על ת י  את הזבה״. דשאר ברכות לא נזכרו שם. והנה בפסחים קי״ד. א
. ומוזכרים 'בתוספתא םפ״י דפסהים. ם  הפסח ועל י הזבה, אבל נוסח ברבתם לא נזכרה ש
 ומובאה ברשב״ם ובפי׳ המשניות להרממם שם. ובר״ן פ״ק דפםחים. (והנה הרמב״ם פ״ה
 מהלכות המץ ומצה ה״ז כ׳ ״על אכילת הזבח, על אכילת הפסח,״ והיא ננד התוספתא וכמו״ש
 הוא ז״ל בפי׳ המשניות שם. וגם היא נגד כללו שנתן הוא בעצמו בפי״א דברכות וצ״ע. וי?יין
 באבודרהם שער השלישי ובהערותינו שם). ft) תוספתא ברכות פ״ו שבת קל״ז: ובירושלמי
: י) ברכות נ״א. פסחים ז׳: וירושלמי ברכות פרק הרואה. יא) הא  ברכות פ״ט. פסחים ד
 דצריך לברך על מצות שחיטה מבואר בש״ם בכמה מקומות. ונוסח ׳הברכה איתא' בפסחים
: ינ) במגילה ר״פ הקורא ת פ״ט. יב) ברכות ם׳ ו : ובתוספתא.ברכות פ״ו ובירושלמי ברכ  ד
 עומד מבואר דצריך לברך, מאי מברך ר״ש מקטרזי אקלע לקמיה דרב אשי וברך מנ״ח״.
 ועיין ברי״ף ורא״ש ורומב״ם בפי׳ המשניות שם ובחיבורו פ״א בהלכות , מנילה דמברכין לפניה
: ף פסחים ד ) עיין מ״ש בהערה ה׳. ט ך י י ה ״ י  יעל מקרא מנילה. וכן איתא במם׳ סופרים פ
 טן) תוספתא ברכות פ״ו, תרומות פ״נ. ״להפריש תרומה ומעשר״ וכן היא בירושלמי ברכות
 פרק הרואה. ומכאן משמע דהי׳ נוסח הברכה ״על הפרשת תרומה״ וכן היא ברא״ש פסחים
 רפ״ק. ועיין רץ רפ״ק דפסחים. ין) תוספתא ברכות פ״ו חולין פ״ו ובירושלמי ברכות פרק,

 הרואה. ידן) סוף .מסכת פסחים. יט) היא שיטת ריב״א, עיין הערה ב׳ ובמבוא.
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 שח חוזר ומברך על של ראש׳ והי.א הנחה אחרונה׳ על מצות תפילין. מכל
 מקום םניא להו לתרוייהו בברכה אחת. דאמר מר כ) לא םה מברך אחת.
 וא[ף] ע[ל] פי שבהלכות גדולות כא) מפורש שח מברך שתים בהנחה
 אחרונה. ואינו נראה לי, גם רבינו יצחק פאסי כב) כתב׳ חזינן טעותא בהלכות
 גדולות דאמר שח ׳מברך שתים בהנחה אחרונה, והילבתא כדכתבינן/ דלא
 מברך שתים. אלא היכא דסח מברך על מצות תפיליז על הנחה של ראש,
 והיינו ברכה שנייה שמברך לפי שפסק בשיח[ה], ואסור לו לאדם לםוח
ר כג) סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו מ ר מ א  בין הנחה להנחה. ד
 וחוזרין עליה מע[ו]רכי המלחמה. שהרי פירש׳ כד) מי האיש הירא, מפני חט[א]
 שבידו, ילך וישוב לביתו. ולפי שהיה לו לברך אחת על כל שתי הנחות,
 אילו לא סח יצא ידי חובתו מברכת הנחה שנייה, וגרם לברך ברכה אחרת,
 כה) לכך הוא חוטא ועובר על לא תשא, דאמר ריש לקיש כו) כל המברך
 ברכה שאינה צריכה עובר על לא תשא, שכמה לשונות משמשת תיבת
 שיאה. יש שיאה הגבהה, בגון כז) וישא אהרן את,ידיו. יש שיאה נטילה,
 דהיינו רחיצה׳ כח)ישאו ידיכם קודש. יש שיאה סליחה׳ כע) נושא עון.
 יש שיאה מיניין, ל) שא את ראש, לא) נשא את ראש. יש שיאה טעינה׳
 לב) כאשר ישא האומן את היונק. ויש שיאה הסרה. לג) ישא פרעה את
 ראשך. יש שיאה _ זכירה לד) וישא׳ את ראש שר המע קים. לבן דרש ריש
 לקיש עובר על לא תשא היינו אל הזכיר שם ה׳ אלהיך לשוא. ותרגומא
 לה) -לחנם. כיון שיצא ידי חובתו׳ אם הזר ובירך׳ ברבה שאינה צריכה היא׳
 ומזכיר את שם הבורא שלא לצורך, היינו בחנם. לו) ואי איפשר . בשתי
 הנחות לברך להניח, לז) אלא על מצות תפילין. ואף לא בשל ראש להניח
 ולא בשל יד על מצות(!) תפילין, בשל יד אינו רשאי לברך מצות תפילין,
 ההא לא נפיק בה על יד של[ו]הו׳ ובבר פירשתי שכל מצוה שאי אפשר
 לו לאדם לצאת בה על ידי שליה אין טבעה אלא לעשות, לח) על האחרון
 אי אפשר (לדרך) [לברך] להניח, א[ף] ע[ל] פ[י] שאי אפשר לו לאדם
 לצאת בה על ידי שליח לע) בהנחה של זרוע׳ ושתיהן בברכה אחת ששתיהן

 כ) מנחות ל״ג כא) עיין.הלכות גדולות דפוס בערלין עמוד רכ״ט. כב) רי״ף הלבות תפילין.
 כן;) מנחות ל״ו: סוטה מ״י • כף) דברים כ׳, ה;. ועיין סוטה מ״ד. דרשת ר׳ יוסי הירא
 ורך הלבב מעבירה שבידי• כד,) עיין רשי״י ותום׳ מנחות ל״ו. ד״ה עבירה היא וכי* כן)
 ברכות ל״ג כן) ויקרא ט׳, כ״ב. כד!) תחלים קל״ד׳. ב׳• כט) שמות ל״ה ז׳. ל) במדבר
. לב) במדבר י״א, י״ב. לנ) בראשית מ׳׳ י״ג לד) בראשית ׳ ד  ל״א, כ״ו. לא) במדבר ד
0 כוונת הגאון למ״ש הרא״ש ברפ״ק דפםהים ן  מ׳, כ׳. לד,) בתרגום שלפנינו ,׳למגנא״. ל
 בשם ר״ת דמה שתקגו בתפילין של יד להגיח ובשל ראש על משום דלא רצו. לתקן שתי
 ברכות זו אחר זו במצוד, אחת ותקנו בשל ראש על שהוא גמר המצוד, יעיי״ש. וז״ש דאי׳
 אפשר בשתי הנחות לברך להניח או על מצות תפילין, ואף זאת אי אפשר, להפוך ברכתן,
 ולברך בשל ראש להניח ובשל יד על מצות, וע״ז אמר הטעם לזה, דעל של יד אי אפשר
ל ראש אי אפשר לברך להניח דיהיה ש . ל ע א אינו יוצא ע״י שליח, ו ה  לברך על מצות ד
א כבר התחיל בהנחת תפילין של יד. לן) נראה דצ״ל ו ה  נראה שעדיין לא התחיל בהנחה, ו
 ״ולא על מצות תפילין״ ועיין הערה ל״ו. ,לך) נראה דצ״ל ,,ועל האחרון וכוי״ וכוונתו על
,לט) נראה דצ״ל ״כהנחה של זרוע״. וכוונתו, דכמו בהנחת של זרוע אי אפשר  של ראש.
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ע מ ש ח מ י נ ה ל ראש ל ה והיא ש נ ׳ מ) ואם יברך באחרו ת חשיבן ח חה א  בהנ
מר ו פשך ל ל זרוע. ואם נ ש ל ב ה והוא כבר התחי ח נ ה ל ב  שעדיין לא. התחי
ל וקידש עד י ח ת ר ה ב כ בעה לישב׳ מא) ולאחר ש כה תיקנו טי  הרי גבי סו
א ת כ ל י כה ולבסוף זמן, דפסיקא ה ה לישב בסו ל י ח ת המזון מברך ת כ ר  יברך ב
ה ח נ ה ל ב ר התחי ב כ ל ראש נמי, א[ף] ע[ל] פ[י] ש ה ש ח נ  סובה מב), גבי ה
א תיקשי בכך, ה ביד. ל ח נ ך שבירך ה ר י יח על ראש, כ  של זרוע, יברך להנ
ה ט מ עה בברכה לישב בסובה ישיבת עראי אלא דירה ב י  שאין לשון הטב
ת ר י ד רת קבע ושב ב  ושלהן, ובמצות רבותינו ז[ברונם] ל[ברכה] מו0 צא מדי
א אומר׳ מה) שבו וסחרוה, א תדורו, וכץ הו ל  עראי. ירושלמי מל) אין תשבו א
ע ב ט ב תיקנו ב א חבי ר ק מ ן ה תה וישבתם בה. לפי שהלשי 0 וירשתם או  מ
ן ו ש ל טוף ש א מעי  הברכה לשון המקרא לישב. ואם נפשך לומר מאי שנ
ה בה, ולא טבעו בברכה לשון כיסוי מח) ס כ  המקרא כיסוי׳ מז) אשר ת
 אלא עיטוה, מכף בלא כיסוי הי־אש! נ) עטיפ[ת] ראש באבל (במסכ׳ נדה)

 לברך על מצות תפילין משום שאי אפשר ע״י שליה, א״כ גם בשל ראש לא יברך על
 מצות תפילין משום שאי אפשר ע״י שליה. ומ״ש אה״ו ״ושתיהן בברכה אחת וכו׳ כוונתו
 נימא שברכת להניח יהא בשתיהן, שהרי שתיהן כהנחה אחת חשיבן. ft) נראה דצ״ל ״דאם
 יברך וכו״׳ וכוונתו חד. א״א לומר דברך להניח על של ראש, משום שמשמע שעדיין לא
 התחיל בהנחה והוא .כבר התחיל בשל זרוע. וע״כ מברך על של ראש על מצות תפילין
) כוונתו רכל זמן ישיבתו משעה שקידש עד ברכת המזון מברך לישב א  שהיא-גמר המצוה. מ
 בסויה׳ אעפ״י שיבר התחיל, א״כ גס בהנחת הראש נמי אעפ יי שהתחיל בהנחת הזרוע יברך
 להניח. אך מה שכתב דמברך ״ולבסיף זמן״, לא הבנתי דבריו׳ דמה שייכות יש למטבעת
O חסר כאן וצ״ל ״הלכתא סוכה f t ?הברכה לישב בסוכה אי זמן אומר לבסוף או בתהלה 
 ואחר כך זמן״. והיא במסכת סוכה נ״ו. ft*,) סוכה בי. וצ״ב כוונתו במה שמביא ראייה
) ירושלמי סוכה ד  מגמרא זו, אם לא נאמר שכוונתו במה שאמרו הכז״ל בלשון ,,שב״. מ
 פ״ב ה״י. ומובא גם בבבלי בכמה מקומות. מיד,) בראשית ל״ד י׳. והירושלמי לפנינו לא
) דברים י״א, ל״א. (ובתורה אור לירושלמי דפוס זיטאמיר ך  הביא קרא זה, כי אם קרא שני. מ
) המו״ל בדפוס ווארשא הציג כאן ן ד ) דברים כי׳ב, י״ב. מ ן  כתוב בטעות ״דברים י״ד<• מ
 כוכב קטן לאמור דבלתי מובן לו. ולי נראה פשוט כווגתו דהקשה מ״ט לא טבעו הברכה
(ftft .לציצית בלשון כיסוי אלא טבעו בלשון עיטוף. ותיבות ״אלא עיטוף״ נמשכת למעלה 
 דברי הגאון נלקו בחסר ובלתי מובנים. ונראה דכוונתו אהא דכ׳ הטור או״ח סי׳ ח׳ דהנאונים פירשו
 .סדר העטיפה, כעטיפת הישמעאלים שהיא עטיפה גמורה ובעל העטור כ׳ דלא בעי > וכו׳ וכ׳
 הב״י דטעם הגאונים מדמכרכי׳ להתעטף בציצית וכו׳ ובאלו מגלחין דף כיד גבי אבל אמר
 שמואל כל עטיפה וכו׳ אבל בעל,העטור פסק כרב וכו׳ אבל גבי ציצית שהתורה אמרה
 אשר תכסה בה אעפ״י דמברכי׳ להתעטף גאמר דלשון להתעטף לשון כיםוי היא יעיי״ש ועיין
 בעל העטור ח״ב דף ל״ג ע״ב. וכ׳ בנמ״י בהלכות ציצית דיש מן הראשוגים שאמרו שאין
 מצות טלית מתקיימת אלא בעטיפת הראש לכסות בו ראשו וגופו או רובו כדכתיב אשר
 תכסה וכו׳ ואיגו נראה כן ומה שתי׳ מברכין להתעטף זהו למצוד, מן המובחר וכו׳ אבל משור ת
א כיסוי ולא עיטוף דרחמגא  הדין כל כסות של ד׳ כגפות חייבת. בציצית וכו׳ אעפ״י שאין בו ל
 בגדיכם וכסותכם קאמר וכל מלבוש וכסות במשמע וכו׳ ואי משום אשר תכסה בד, ההוא
א לכיסוי הגוף אנ עטיפת הראש אתא אלא לרבות כסות סומא או בעלת ה׳ וכו׳ שלא  ל
 .מיעטו מן וראיתם אותו אלא כסות• לילה או כסות סומא ולא כסות שמתחת המקטרון וכו׳
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ל אדם] מגדל[ת] שיע[ר] כלילי[ת] ויושבת ומש[ת]נת כפרה זה כ  [ומנודה מ
ל צד כדרך כ מלמעלה ולא מ ה זולתי ׳ ס כ ת ה אינו מ ט מ ל אדם ב  וכיסוי ש
ה ראשו לכן הוציאו לשון כיסוי הגדילים ולא ס כ  העיטוף, כא) ואם לא. מ
ה מזהיר ן עיטוף הי ת לילה שהוצי־־ך בלשו ט כסו ע למלא מ  לשון עיטו־?, שאי
ו ב ש א לישנא הסוכה דפרישו רבנן ז״ל *כא) ת ה ת גדילים. איכא למילף, מ  מצו
ו ומיטתו כב)  כעין תדורו שאין אדם רשאי לדור זולתי בםןבה ששולחנ
ה בין מ צ ה אילו הוקבע של יד בפני ע מ ו  מוכיהין שם. כ0 ועדיין אני א
ה ח נ ת ה ח בזרוע, מצו י ח בין לא סח, הייתי אומר א[ף] ע[ל] פ[י] שהנ  ס
א י ג ם ת ח א דברב(ת.)[ה] א ת ש ם בזו להניח. ה  של ראש בפני עצמו, ונברך ג
ם מברך על מצות  להו, ותרוויחו (ב)[ב]הנהה אהה! השיבן, *צג) הילבך א
ל ראש על ח על ש א יצא, עד דמברך להניח. ואם ס ח ל י  תפילין ולא להנ
 מצות תפילין. ונטילת לולב ונטילת ידים כד) א[ף] ע[ל] פי שאי אפשר לו
 לצאת בהן ידי חובתו על ידי שליח, אי אפשר לברך עליהן ליטול, דאמר
ה בהולכה ר *כד) לולב כיון האגבהה נפק ביה, כה)(אילא) [אי לא] עסק בי  מ
ל לת לולב, ביון דאתהי טי , לא מצי לברוכי עליזה ליטול אלא על(0 נ הבאת  ו
ל בנטילה, י א התח ע אכתי ל מ ש מ  לטלטוליה, היבי ליברוך עליה לימול, ד
ב בנטילה ארוכה, הוה שלים ל. ואי לא דעםיק ביה בנענוע דחשי  והוא והתחי
ה בהגבהה״ כדכתב, כ0 ולקחתם לכם, הילכך א[ף] ע[ל] ת נטילה, שמצו  מצו

 יעיי״ש וזה היא גם כוונת הגאון.אלא דנלקו דבריו בחסר. והכי קאמר: דכיסוי הוי.כיסוי הגוף
 בלא כיסוי הראש, ועטיפה הוי כעטיפת ראש כאבל, ולכן הוציאו בלשון כיסוי ולא •בלשון
 עיטוף, דלא צריך, כעטיפת אבל, שלא מיעטו מוראיתם אותו אלא כסות לילה ולא כסות
 שמתחת המקטרון. דהוה משמע דצריך להתעטף בעטיפת ראש והבן. q המו״ל בדפוס ווארשא
 אמר לתקן במה.שסגר תיבת ״במסכת״ במסגרת והציג תחתיו תיבת ״בעת״. ולא הרגיש כי הוא
: ״כי אתי רב דימא אמר עטופה כאבל ומגורה מכל אדם וכו׳ במתגיתא  מאמר בעירובי[ ק׳
 הנא מגדלת •מער כלדמ• ;?עבת •ומשתנת מים כבהמה״. וטעה הסופר וכתב תחת תיבת ״מגודר.״
 תיבת ״נדה״. ואה״ז בא המדפים.ועשה מזה ״במסכת גדה״. ותקגתי בפגים עפ״י הגמרא הנ״ל.
 נא) המו״ל בדפוס ווארשא סגר תיבת ״ואם״ במסגרת. *נא) סוכה ב״ח: ״תשבו כעין תדורו

 וכו׳ היה לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושותה ומטייל ומשנן'
 בסוכה״. נב) צ״ל ״מונהין שם״. והנה כן תיקן בפנים המו״ל בדפוס ווארשוי. ומה שהציג
 אח״ז כוכב •קטן, כווגתו להקשות מה שייכות דין זה לכאן. ופשוט דכן דרך הראשונים להביא
 דרך אגב דברים הרבה. ננ) זה נמשך שוב לדיבור שכתוב למעלה, וכוונתו׳ לומר ראם
. על של ף  של יד הוה מצוד, בפני עצמה ושל ראש מצוד, בפני עצמה, אז היינו מברכין א
 ראש להניח, אבל אחרי ששתיהן כהנחה אחת השיבן ע״כ מברכין על ־של יד להניח׳ ולא•
 על מצות תפילין, ועל של ראש על .מצות תפילין. *:ג) כוונתו, הלכך אם מברך על של
 יד על מצות תפילין ולא להגיח לא יצא, רעל מורה על גמר המצוד,״ ולא יצא עד דמברך
 להגיח, ואם, סח מברך על של ראש על מצות תפילין משום דהוי שתיהן כהגהה אהת׳ ומברך•
 בעל דהוי גמר המצוה. נד) בד״וו הסר תיבת ״אעפ״י". *נד) סוכה מ״ב. נד,) המו״ל בדפוס:
 ווארשוי סגר תיבות ״אילא עסק ביה בהולכה והבאת״ במסגרת. ולי גראה לומר׳ דכווגת הגאון•
 ״דלולב ׳כיון דאגבהיה נפק ביה אף אי לא עסק ביה בהולכה. ובהובאה״. וחסר תיבת,״אף״.
ן בסוכה מ״א: ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל אחד נ  נ,י) ויקרא כ״ג׳ מ׳. וכוונתו להאדדרשי

 ואחד. דמשמע דבהגבהת נפיק ביה.
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 ג[ב] דלא נפיק ביה, על ידי שליח לא מצי לברוכי עליה ליטול, אלא יברך
 על נטילת. ואי אמרת אכתי ברכ>ה.)[ת] תפילין תיקשי, דהא רןימא לן כאביי
 ורבא דאמר[ו] תרווייהו, כן) בין הנחה לקשירות מברכינן בהו, והרי כבר
י מברך בהו להניח. שאני התם, שתקשיהה עיקר כ  התחיל, ואפי[לו] ת
 כדכתי[ב] *כ» וקשרתם, כמאן דלא אתחיל בהנחה כלל. ומיקמי דלימטי
למא, מיתנים ולא עביד, נמצא  הושענא לא מצי לברוכי עלית, דחיישינן די
 דקא מברך עליה שם שמים לבטלה. והיינו כח< דפרקינ הילכת[א] בברכ>ה)[ת]
כע) פותח ורואה [ו] מברך (ורואה) [וקורא],  ם[פר] ת[ורה] כר׳ יהודה דאמר י
 ואינו רשאי לברך לא משעת פתיחה ולא משעת אחיזה עד שיגיע לראייה
ב הוא לכל הברכות, ק) שממנה א . ה ר ו ת  הסמוכה לקריאה. *נכו) ברכת ה
 •למדנו ברכה לכל המצות. *ק) מבאן למדנו שאין מברכין על המעשה עד
 שיבא. לידי עושהו, והוא שסמיך למעשה. ואף קא) ר׳ חייה רבא למד מר׳
ך ר ב  יהודה דפםקינן כוותיה פותח ורואה מברך וקורא, דאלמא אין רשאי ל
 מיקמי הכי. ואף על גב דאתאי לידיה, הואיל ויש הפסק בין אחיזה לקריאןה]
 פתיח[ה] וראייה, ולא יברך לא משעת פתיחה ולא משעת אחיזה, הואיל
 ומפסקה ראייה ביניהם לקריאה. וכן תני ר׳ חיייה קב) אין מברכין על הפת
 אלא בשעה שהוא פורס. דהואיל ופריס(א)[ה] פוסקת בין אחיזה לאכילה
 לא יברך משעת אחיזה אלא בפריסה הסמוכה לאכילה. ירושלמי op הדא
 אמרה •דהדין מסיבי קד) פולגא ומברך עלוהי, קה) והוא לא אתא לידיה,
ר ומכריך עלוהי זימנא תיניינית. אמר ר׳ תנחום op בר׳ חנילאי וצריך ד  ה
ם כבוד" מלכותו לעולם ועד, שלא יוציא שם שמים לבטלה.  לומר ברוך ש
(rp* י והכין פירושא, זאת אומרת, זה שנטל צנון וכסבור מקונח הוא (rp 
ה ליה למ[י]תנא, אימתי ו ה ד  ובמובן לאכילה, חוזר ומברך עליה שנייה. מ
ת בשעה שהוא פורם, ותנן אין מברכין על הפת אלא בשעה פ  מברך על ה
 שהוא פורם, משמע אפילו בירך קודם פריסה אין ברכתו ברכה. על כן אמר
 הדא אמדה.':ומשום דלא אפשר לברוכי על המצות עד דלא אתי לידיה,
פ בתחיל(ה,)[ת] ׳פסחים, קח) כשהשיב פ ב ר א ל פ פ ב  משום הכי.לא אקש; ר
 לו על מה שאמר על ביעור חמץ לשעבר משמע, מיתיבי נטלו.לצאת בו
 אומר על נטילת לולב, שאני התם, דמכיוון דאגבהיה נפיק ביה. ולא השיב
ה וליברוך עילויה ליטול, עד דלא מטי לידיה. משום דפשיטא  לו, לינחיה קמי
ת עד דלא מטי לידיה.  ליה לתלמודא דלא מצי אינוש לברוכי על המצו
 ואיכ(ה0[א] דמנחו ליה אשרשיפא והדר מטלטלי ליד ולאלתר מברכי עילויה,
ל המצות כולן מברך עליהן ו הא דאמר שמואל קנן) כ ה  משום דקשיא ל
 עובר לעשייתן, ואמר מר כב) דאגבהיה נפק ביה, מאי טעמא חוץ מן הטבילה

 נ?) מנחות ל״ה: *נן) דברים ר׳ חי• נדן) בד״וו. ״דפסקינך. נט< מגילה ל״ב. ותקנתי עפ״י
 .הנמרא שלפנינו. *נ&) בד״וו ״וברכת״. ס) ירושלמי ברכות פ״ו, ה״א. *ס) בד״וו ״ומכאך.
 סא) לא זכיתי למצוא את ר׳ חיי׳ רבא בעניין זה. ובמנילה שם איתא ר׳ זירא אמר רב
י ברכות ל״ט: ובתום׳ שם ד״ה הלכתה ל ב . QD ירושלמי ברכות פ״ו ה״א. ועיין ב א נ ת  מ

 וכי׳. סג) ברכות פ״ו׳ ה״א. HD צ״ל ״פוגלא״׳ ובירושלמי ד״וו ״עינולא״, כבר להם. סה)
 בירושלמי ד״וו בטעות ״והכא״. e\Q בירושלמי ד״וו ״בר יודך. סן) עיין בספר עמודי אש על

ל ״ומובך. pjD) פסחים ז׳ • ס&) שם. ע) שם. ״  הירושלמי שם. *פל) צ
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 ונטילת לולב מיבעי ליה, עא) הילכך מנחי ליה וטברבי עילויה ותוך הברכה
 מטלטלי ליה. ולא צריכי למעבד הכי, דהא פרישנא אםור לו לאדם לברך
א הניע לידו וסמוך למעשה שהרי מברכת התורה למדנו ל  על המצות עד ש
 נוף ברכה למצות ומקומה, שכל מעשה שצריך ברכה ויש הפסק בין אחיזה
ט לטבילה, אף  למעשה כגון ברכת הפת שהפריסת מפסקת בין אחיזה ע
 על פי שבא המעשה לידו אינו רשאי לברך עד שיגיע למעשה. הילכך
0 אותו שלא כדרך גדילתו, כדי שלא יצאו בו . וכן הנוטלים ע  טועים הם
 קודם הברכה. וכל המשנה ידו על התחתונה, כסבור לשבש את המנהג
 אשר גבלו ראשונים ונמצא הוא משובש. שכל חכמי הגולה מימות עולם
 נוטלים אותו ומברכין בו בשעת נטילה דרך גדילתו, ואף על פי כן אין
 ברכתו מאוחרת למעשה אלא מוקדמת כדרך כל המצות. כיצד, שכשאמרו
 כיוון דאגבהיה נפק ביה, לא אמרו אלא ננד) המוציאו לרשות הרבים דקתני
 שפטור, ואקשו עליה כבה) היאך שנא התנאי פטור מפגי שהוציאו ברשות,
 הא כיוון דאגבהיה איתעביד מצוותיה, וכי מפיק שלא ברשות קא מפיק,
 ואמאי פטור. ש[מע] מ[יגה] לא אמרו כיון דאגבהיה גפק ביה, אלא בזמן
 דלא עםיק ביה בהולכה ובהבאה או בניענוע ואכתי לא נגמרה, מצוה. והמברך
 תוך מעשה כמברך עובר למעשה, דנפקא לן, דאיבעיא לן במנחות ננ0
 תפילין י מאימתי מברך'עליהן׳ משעת הנחתן ועד לאחר הנחתן, וא[ף] ע[ל]
 פ[י] שנגמרה הנחה. והיינו־. דמקשו עלה, עז) איני והא אמר שמואל כל
 המצות כולן.מברך עליהן עובר לעשייתן.. ופרקיגן, אביי ורבא דאמרי תרוויהו•
 משעת הנחה עד שעת קשירה. מיכאן למדנו שהמברך תוך •המעשה.כמברך
ב כדרכו׳ ומברך עליו תוך ל ו ל ה , ת  עובר למעשה דמי. הילכך נויטלין א
 הנטילה ונמצא מברך עובר למעשה. ואין ברכה מאוחרת למעשה, זולתי
ה שכל חייבי טבילות. נבח) וטעמא מפרש לקמן בהלכה אחרת; נבע) ל י ב ט  ה
, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, פ) בכל ארץ. לותיר ה ל י ת מ כ ר  ב
 מברכין אותה לאחר מילה ופריעה ולא נהירא. וכמדומה לי.ברומי שמעתי
תה יבין מילה לפריעה, דתוך המעשה כעובר למעש[ה] דמי.  שמברכין או

 עא) המו״ל דפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן, והנה ברור לי שקושייתו של הגאון היתה.
 דמדאמר שמואל דצריך לברך עובר לעשייתן,. ולולב• מדאנבהיה נפיק ביה וא״כ הו״ל למימר
 רב שם בפסחים דחוץ מן הטבילה ולולב מברכין אחר עשייתן, והלכך מנחי ליה אשדשיפא
 ומברכי עילוי ותוך הברכה מטלטלי ליה ודו״ק. עב) בד״וו ״לאכילה״. ענ< המו״ל בד״וו
 הגיה תחת תיבת ״אותו״ תיבת ״האתרוג״. ואין אני יודע למ״ל להגיה הא תיבת אותו קאי על
 הלולב שהי׳ אינשי דהוי נטלו ליד, שלא כדרך גדילתן, דלהוי עובר לעשייתן. עיין י תום׳ פסחים
 וסוכה שם. עף) סוכה מ״א: עך]) סוכה מ״ב: עו) מנחות ל״ה: ען) שם. עד!) המו״ל
 בדפוס ווארשוי הוסיף כאן תיבות ״ובו׳״. fty) בדפוס קושטא נדפסו תיבות ״ברכת מילה״
 באותיות גדולות לראש מאמר. וטעה גם המו״ל בדפוס ווארשא לעשות מכאן סימן אהד וכתב
) עיין תום׳  ״ולהכניסו״. ובאמת אין זה מאמר אהד כי אם ההמשך מהמאמר הקודם לו. £
 שבת קל״ז: ד״ה אבי ובו׳ פסחים ז׳. ד״ה בלבער וכו׳ וברי״ף וברא״ש ובר״ן שבת ופסחים
 שם. ובחידושי הרשב״א והריטב״א שם. ובתשו־ הרשב״א סימן שפ״ב ובבעל העטור ח״ב
 הלכות מילה. (דף כ״ב:). ובשלטי הגבודם שבת. שם. וברמב״ם הל׳ מילה פ״ג, ה״א. ובטור
 וב״י ושו״ע יו״ד םימן רס״ה, והארכתי בעזהשי״ת בביאור הענין הזה בהערותינו לאבודרהם
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לא פרע כאלו לא א פריעה ולא כלום היא, דאמר מר *פ) מל ו ל  ומילה ב
 מל. ומנהנ זה מקצתו קשה, שהרי ברכת תפילין של ראש הואיל ואחרונה
 היא אין טיבעה להניח, הואיל וכבר הניח של זרוע, אלא על מצות תפילין,
 והיינו טעמא דנטילת ידים־ ונטילת לולב, אף על פי שמצוה שאי אפשר
 לצאת על ידי שליח, אינו מברך עליהן ליטול, אלא על נטילת לולב, לפי
 שאי אפשר פא) בכך עליהן עד שלא יתחיל בהן, נטילת לולב אין מברכין
לת ידים אין מברכין פב)  אותה אלא תוך הנטיל>ת)[ת], כדפרשינן, וכן נטי
ת נטילה לקנוח הפת. והיינו טעמא, כיון דאין מברכין בתורה שהיא אב י  ב
 הברכות אלא בראייה הסמוכה לקריאה, נטילת ידים נמי אין מברכין אותה
 ־קודם, עד שלא יבואו תמים על ידיו, שמא יאנם ולא יטול. אבל לאחר
 שקיבל המים לידיו מברך על נטילת ידים תוך הנטילה, לכך אינו מברך
 ליטול. ולכך אמרתי קשה לכל המנהג שמברכין להכניסו, בברית שהתחיל.
 או דילמא סבירא להו לרבותינו ובני רומי שכל מצוד, שעיקר המצוד, בסופה
 כגון מילה שהפריעה עיקר מילה, דמל ולא פרע כאילו לא מל, וכגון הנחת
0 וקשרתם אפילו שהתחיל בהם, מברך  תפילין שהקשירה עיקר, דכתיב פ
 לעשות, בתפילין להניח, ובמילה להכניסו, לאפוקי גטילת ידים וגטילת לולב,
 שאין הולכה והבאה שהיא סוף הנטילה עיקר. זולתי ההגבהה והיא תחילת
ם לכם וגו׳. לכך אין מברכין ת ח ק  הנטילה שהיא מן התורה, שנאמר פ07 ל
 בה ליטול, דמשמע שלא התחיל, וכיון האגבהיה נפק ביה, אף על פי שלא
 הוליך ולא הביא, מדאמר, *פד) בהגבהה בעלמא נפק, שמע מינה הולכה
 והבאה מדרבנן ולא מיעכבא. וכן נטילת ידים׳ אין הקינוח עיקר תרחיצה
 זולתי-תמים, שאין רחיצה בלא מים, ונטילה זו היא רחיצה שנאמר פה)
 שאו ידיכם קודש. ולפי שלשון שאו משמשת לשונות הרבה כמו שכתבתי
ה לשון תרגום נטילה. פ0 ורחצו ידיכם כ ר ב  למעלה, לכך קבעוה הטבע ת
 תרגום ויקדשוז ידיכון, קידוש ידים ורגלים בכהנים, ואין• לשון רחיצה אלא
 לשון ׳קידוש, •ואף על פי פז) שדרשו רבותינו ז״ל *פז) ארחץ בגקיון כפי,
 בכל מידי דמינקי אפילו צרורות ועפר, דרוש וקבל שבר, אבל בפשט המקרא
 אין רחיצה בלא מים. הילכך הואיל והמים עיקר הנטילה היאך נברך ליטול׳
 הואיל והתחיל בנטילת ונעשת נטילה עיקר דקינוח ידים דרבנן גדארמו)
 [דאמרו] פח) האוכל בידים נגובות כאוכל לחם טמא מדבריהם, אבל מן
 התורה רחיצת ידים. לכן אי אפשר לברך עליה ליטול. אבל בצרפת ראיתי
 מברכין ברכת האב קודם להכניסו בברית, פנו) מי הוצרך האב תחלה אי
ם שלא נבלע דמו באיבריו ו ד  בר קבולי מילה הוא או לאו שמא התינוק א
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0 צ״ל ) שבתקל״ז: פא) בד״וו ״לברך״. פ £  השלם בשעי השלישי ובהלכות מילה שם. *
. *פד) סוכה מ״ב. ׳ . פד) ייקרא כ*ג׳ מ ׳  ״בין נטילה לקנוח המפה׳׳. פג) דברים ו׳׳ ח
 פסחים זי• פד,) תהלים קל״ד, ב׳. פן) שמות ל׳, כ״א. וצ״ל ״ידיהם״. פן) ברכות ט״ו.
 *פן) תהלים כ״י׳ יי. פח) סוטי׳ י' :• פט) המו״ל בדפוס ווארשא העינ אהד תיבת בברית
 כוכב קטן, והיא באמת משולל הבנה׳ ולי נראה דמתיבות ״מי הוצרך׳ עד תיבת ״על שמו״
 היה כתוב על הנליון, והיא קושיי על שיטת בעלי צרפת שכתבו דמברכי׳ ברכת האב והכניסו
 קודם המל, לפי שהמצור, מוטלת על האב להכניסו ביד המוהל, וע״ז תמה מי הוצרך האב
 לידע תחלה אי בר קבולי מילה היא, התינוק הזה, או לא, והלא אפשר בשעה שהמוהל
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 והוא חלוש ומסוכן גבי מילה כר׳ נתן הבבלי דאמר צ) מעשה באשה אחת
 שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי הביאתו לפני ראיתיו שהוא אדום
ה המתוני לו עד שיבלע דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו  אמרתי ל
י על שמו. ולפי שהמצוה מוטלת על האב למולו.  קורין אותו נתן הבבל
 ופירש להכניסו ביד המוהל. וכדתניא בתוספתא צא) המל אומר על המילה
 אבי הבן אומר להכגיםו. וגרםינן ביבמות צב) מילת זכריו מעכבתו, היכא
 משכחת לה כגון שהיו אביו ואמו חבושין בשעת שחיט>ה)[ת] הפסח, ויצאו
 צג.) מעכב׳[ת] אכיל׳[ה]. אלמא על האב מוטל להכגיסו בבריתו צד) לבן
א נמהל בשעת שחיטה. ואף על גב דאמר, צה) דכי ליתיה לאב מכניםין  ל
 אותו אהרים, כיון דכי איתיה לא סגי דלא עביד איהו. לפיכך תיקנו טיבעה
0  לעשות להבגיס. ומה שפירשתי שבל מצוה שמוטלת על האדם לחובה צ
 האי איפשר להיעשות על ידי שליח מברך צז) מיהא דאמר רב יהוד(אי)[ה]
 דיקינן לה. דאמר רב יהודה צח) הבודק צריך לברך, מאי מברך, רב פפא
 משמיה *צח) דרב אמר על ביעור חמץ ורב פפי **צח) אמר לבער. מיתיבי
 ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה,
 אלמא על הביעור להבא נמי משמע, שכל הברכות עובר לעשייתה הוא
 מברך. ומשיב, התם היכי נימא למול, לא סגי דלאו איהו מהיל. צנן) כלומר,
 כי קאמינא י אנא על הביעור מעיקרא משמע, לא קאמינא אלא במצוה המוטלת
 עליו שנאמר. *צע) תשביתו, ומדרבנן ליל י״ד לביעור אי ק) לברך על ביעור,
 אמינא שמברך על הביעור שעשה כבר. וצריך להקדים ברבה למעשה. אבל
 מילה קא) שאי אפשר לעשות על ידי אחרים על המילה נמי להבא משמע.
 אבי הבן מאי איכא למימר, הכי נמי וכו׳. קב) עלמא מפרשי ליה, 'הכי נמי
 למול. ואני שמעתי מרבינו מנהם בר׳ יהודה ברומי, אבי הבן הכי נמי על
ן הזקקתי ליפות הדבר ולמתקו, הואיל ויסוד כ  המילה. והונעם לי מא[ו]ד. ל
 חכמים הוא. אבי הבן מאי איכא למימר. על ק 01 מוהל זולתי האב דקתני
 משום דסגי דלאו איהו מהיל, קד) דתניא *קד) חייב למולו, והוא מברך על

 ירצה למול יראת שהתינוק אדום וחלוש ומסוכן גבי מילה ולא ימול, ויהי׳ ברכת האב לבטלה,
 ועיין בבעל העטור הלכות מילה דף כ״ב: דכ׳ בשם רב שר שלום גאון דאין לאבי הבן לברך
 קודם מילה משום שמא יתקלקל וכו׳ ומכל שכן אם ניחוש לשמא ימצא התינוק להיות מסוכן
 וחלוש להמהל. והבן. צ) שבת קל״ד. צא) תוספתא ברכות ם״י׳ צב) יבמות עי• צנ<
. בדפוס ווארשא 0 ך  כוונתו, דיצאו בערב פסח לחירות ובניהם לא מלו מעכבות אכילתם. צ
 בטעות ״לכן״. צד,) קידושין כ״ט. צ0 בד״וו ״שאי״. צן) בדפוס ווארשא הוסיף כאץ תיבת
 ״ובו׳״ ולי נראה דחסר כאן תיבת ״לעשות״. וכוונתו, דהאידאמר דבמצות שא״א ע״י שילוח
 מברך לעשות מהא דר׳ יהודה דייקינן ליי. צק) פסחים זי. *צח) בגמרא ״רבא״. **צד!)
 בגמרא ״אמר משמיה דרב״. צפן) עיין רא״ש ריפ״ק פסחים מ״ש בשם ריב״א וזה היא קצת
 סברת הש״ם וכו׳ וכן בר״ן שם. *צט) שמות י״ב, ט״ו. ועיין פסחים בי. ק) צ״ל ״יברך״.
) צ״ל ״שאיפשר״. ובד״וו כתב ״שאי״. קב) כוונתו ״דהעולם מפרש דתקושי׳ תיא דאבי א  ק
 הבן נימא למול, כיון דהוא בעצמו המוהל. ומתרץ ה״נ ובו׳. ועיין פירש״י פסחים שם ד״ה
 ופרכינן וכוי. בד״וו ״המוהל״. קד) המו״ל בדפוס ווארשוי הציג אחר תיבת ״מהיל״ כוכב
 קטן. כי הדברים משוללים הבנה הם. ולי נראדה דכוונת הגאון י היא, לפרש קושי׳ הגמרא
 ותירוצה הכי, אבי הבן מאי איכא למימר, דבשלמא המוהל זולתי האב אמרת שפיר דמברך
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 המילה י• דתניא.**קד). המל אומר על המילה אפילו עצמו־ האב דלא •קתני
 >בד״א< • [במה - דברים •אמורים]• באהר:אבל י האב: מברך למולד והא הבא־ לא
 םגיא דלא איהו• מהיל, ואיפשר - לברך למול,,. ואפילו -הכי.־׳מברך • $ל ׳המילה,
 ולא •משמע מעיקרא.זולתי\•להבא, מאי- איכא למימר,•:מי־ מציית ־ אמרת הכא
א ,םגי -דלאו איהו׳ מהילד בתמיהר כי היכי האמה במזהל  היכייבו נימא ל
 בעלמא. קה): הכי• נמי, דאב גופיה לא:־מצי. לברוכי...:למול, דסגי-דלאו איהו
 מהיל. ק0• דמםברת״הא דתניא *ק0.האב. חייב־למולו, בידיוקאמודלהכניס
ו מהיל קז).עביה• כי. מברך על, המילה ה י א ו א ל  בברית הוא, הילכך דםגי ד
 להבא משמע, הואיל• •ולא.צרוכי•.לברוכי למול. והיינו דתניא קח) המל אומר
. אחרים.׳־ דאי לא ן  על..המילה •אבי: י הבן להכניסו,• דאפילו. במקום האב־ מלי
 סגי הלאו איהו קנו) למול וצריך לברוכי• למול,־ הכי הוה למיתנא־ אבי:״הבן
א הלאו־ אייהו מהיל. ••־..וכיון דלא::מברך ת ש  מברך שתים למול:ולהכניסו, ה
 ,למול. הואיל: .וסגיא. דלאו •איהו־ מהיל כי מברך על המילה להבא משמ>א)[ע]
 אבלי• הבודק דאיפשר לאי לברך קי) כי מברך לבער::לשיעבר •משמע. קיא)
 מיתיבי. • על•.השחיטה,׳ התם ׳־לימא לשחוט׳ וכו׳ והואיל וםניהלאו אייהו שחיט
א משמע.: כיי־קאמינא־יאנא. לשעבר׳ ־משמע יעל ב ה  כי מברך: על השחיטה־ ל
 ביעור .משום •דמצי לברוכי לבער,.וכי ־מברך על ביעור לשעבר.׳משמע. פסה
 וקדשים ידלא: םניא .בל*־.־ בעלים:־עבדין • דכת[יב] גבי־ פסח־:• p?<׳ .ושחטו: ־אותו
 •ונו׳ המשמע כל •העד[ה}יישחטו. את״ פסחו.•.: זנבי ׳ קדשים־: ׳כתב יקל!ג) וסמך
 את ידו' על ראשי• קרבנו־ ושחטו,- דמשמע י •אפילו בעלייםי גופייהו: שחט• ־ מאי
 איכא• למימה •והא•הכא־ דאיפשר •לברוכי־ •לשחוט ׳ומברך. על השחיטה. •דתניא
 קלל).- השוחט׳ מברך׳ על השחיטה, ־לא שגא .גבי חולין ׳ולא שנאי נבי:קדשים

ו מהיל, שיהוא-אינו מחויב־ למול בן אחרים. ה י א ו א ל  •על המילה, ולא למול, משום •דלא םגיא ד
 אבל •האב. דתניא,בקידושין כ״ט.• שחייב למולו את בנה ועכ״ז הוא מברך על המילה, דתניא,
 בשבת קל״ז: המל י אומר על.המילה, ומשמע דאפילו אם־ האבי יעצמו. המל מברך :על המילה,
 משום דלא קתני התם במה דברים אמורים שהמל אומר על המילה, היינו דוקא אם איש
א גבי האב ליכא למימר, ה ד ־ ה ש  אחר מל בן הבירו אבל אם האב מל •מברך למול. וא״כ ק
ך על המילה. ולא י ב  דלא םגי דלאו איהו מהיל ואיפשר לבדך למול• ואפילו הכי הוא מ
 משמע מעיקרא כי אם להבא, וקשה מאי א^כא למימר, מי מצית אמרת גבי אב דלא םגי
: ז . *סד) קידושין כ״ט. **קד) שבתקל״  דלאו איהו מהיל כמרדאמרת גבי המוהל בעלמא.
 סד,) היא' תירוצי של הגמרא, ״אין הכי נמי״. והכי מפרש, דאין הכי. נמי דאב גופי׳ לא מברך
ם על המילה, דםגי דלאו איהו מהיל. דמי סברת דהא דתניא דחייב האב למולו,  למול כי א
ך דםגי׳..דלאו איהו מהיל כי מברך על המילה להבאי משמע והיינו כ ל ה ה מ א  היינו בידים ק
 דתנן דהמל מברך על המילה וכו׳ דמשמע אפילו במקום האב מלין־ אחרים ובו׳ ואי אמרת
 דלא םגי דלאו איהו מהיל, וצריך לברך למול הול״ל אבי - הבן. מברך שתים למול ולהכניסו
 וכר. והבן. מ'ן0 בד״וו ״דמי סברת״. *קו) קידושין-כ״ט. קץ) בדפוס ווארשוי סגר תיבות ״עביר״
 במסגרת. קד,) שבת קל״זי סט) צ״ל ״מהול״.־קי) •המו״ל בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב
 קטן שבלתי מובנים הדברים האלו. ונראה דצ״ל ״אבל הבודק דאפשר לו לברך ־ לבער כי
, ״לא״. סיא) ת ח  מברך על ביעור לשעבר משמע״. ובד״וו תיקן במקצתו שב׳ תיבת ״לו״ ת
 פסחים ז/: והשתא מפרש כל הסוני׳ שם. סיב) שמות י״ב׳ יי• סיג) ויקרא גי׳ בי. סיד)

 פסחים זי:
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 דלא קתני (בד״א) [במה דברים אמורים] בחולין אבל פסח וקדשים מברך
 לשחוט, ואפילו הבי כי מברך על השחיטה להבא משמע, מי מצית הבא
 להתמוהי הבא היכי בו נימא לשחוט לא םגי הלאו איהו שחיט, ודאי לא
 סגי דלאו איהו שהיט. ואף על יגב דמצי לברוכי לשחוט מברך על השחיטה
 ולא משמע לשעבר הכא נמי בי היכי לגבי חולין דםגיא הוא דלא שחיט
 הבא נמי אמינא לך גבי פסח וקדשים סגיי דלאו בעלים שחטי׳, י הילכך כי
 מברכי על השחיטה להבא משמע נמי סברת האי ושחטו שנאמר גבי פסח
 לבעלים היו, דתנינן _ במכילתא קעו) ושחטו אותו כל קהל, וכי כל הקהל
 היו שוחטין אותו, אלא לעשות שלוחו של אדם• כמותו, אלמא־סגי לשחיטת
 פסה וקדשים על _ ידי שליח דלא ) איפשר ) לברוכי לשחוט, כי שחט
ם מברכי על השחיטה ומשמע להבא. אבל גבי בלעור דאיפשר לברוכי  כעלי
 לבער, כי מברך על ביעור לשעבר משמע. ופםקינן *קכוו) היל[כתא] על
 .ביעור חמץ, דאף על גב דמיהייב איניש לבעורל המירא, האי םגי ליה על
 ידי שליה. כדאמר[ינן] בפםהים, קנח) לא מיבעייא באתרא דייהבי אגרא ובדקל
 וכו׳ והואיל וםגי ליה למצות ביעור על יהי שליה הסכימו רבותינו לפסוק
 •על ביעור, ולבער לא. הדא, דהא םגי דלאו איהו עביד. ותו אי אתי לברוכי
 בתחילה לבער חמץ מישתלי איניש ומברך על ביעור 'וכסבור לא יצא ידי
 חובתו וחוזר ומברך לבער ומוציא שם שמים לבטלה. ות[נו] ר[בנן] בפ[רק]
 כיצד מברכין קלז) מהו אומר ״קת). הבא לבצוע, אומר המוציא לחם מן הארץ
 זר׳ נחמיה אמר מוציא. אמר קלח) רבה במוציא כול׳[ה] עלמא לא פליגי
 דאפיק משמע קלע) ורבנן םברי דאפיק נמי משמע. והואיל ונזרקה מפי
 חבורה/ המוציא לחם, אם יברך מוציא להם לכתחילה לא יצא דתני(ה)[א]
 קכ) כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא. והוא הדין לברכת
 בדיקה" אף על פי דבלבער כולי עלמא לא פליגי דלהבא משמע, אפילו הכי
 אין רשאי לשנות, שכל שפוסקין .רבותינו הלכה מתוך המחלוקת נדחה
 שכגגדו. ועוד מפני שהמוציא משמע להבא וצריך' לברך על הלחם 'שכבר.
 הוציא ומונח ־בידך, קכא) משום הכי תיקנו המוציא, לא יחזור ויברך מוציא,
 מפני שהיה סובר המוציא לאו האפיק' משמע אלא י י המפיק שעתיד להוציא

 וכסברו לא יצא, לכך תיקנו'טיבעה בלשון המוציא דמשמע נמי דאפיק. וכן;
ה קכב) כ ו נ ר ח ת נ כ ר ב  כביעור הטעם שמושך בזה מושך עד זה: ו
 •שטיבעה להדליק, טעות סופר-הוא. ואף על פי שכל הספרים כתוב בהן
 להדליק. חדא, דםגי ליה על ידי שליח, ועוד אי דווקא־ הוא להדליק, מפני

 .קטן") מכילתא בא מסכת דפםהא פרשה ה׳. (ועיין קידושין׳ מ״א) ז *מטו) פסחים ז׳:
: סין) ברכות יל״ה. *הין) בד״וו ״הבא״. ל,יח<"בגמרא שלפנינו ״רבא״.  קטן) פסחים ד
 ליט) חסר כאן וצ״ל ״כי פליני בהמוציא רבנן םברי וכו׳׳״. לכ) ברכות מי: קכא) בדפוס
 ווארשוי: ״משום הבי תיקנו מוציא יחזור ויברך המוציא מפני ובו׳״ והצע המו״ל אחר תיבת
 ״ויברך כוכב קטן, שבלתי מובן לו הדברים האלו. אבל לפי מה דאיתא בפרדם לפנינו הכי
 כוונתו: דמשום הכי תיקנו המוציא, ולא מוציא, למען אם .מישתלי. ויברך המוציא לא
 ־יחזור ויברך מוציא מפני שיסבור שלא יצא ידי חובת ברכת, בהמוציא וכמו שכתב לעיל נבי
נר 0 עיין שבת י ב״נ. ״מאי מברך, מירך אקב״ו להדליק. כ  הא דתיקנו על ביעור חמץ. ל
ל חנוכה״. וכן היא בגמרא •סוכה מ״ו. ובמס׳ סופרים פ״ב, וכ״פ הרי״ף והרא״ש פ׳ ב״מ  ש
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) היכי בו נימא למול׳ מ  מה לא השיב רב פפי לרב פפא כשאמר לו התם ק
 ולשחוט לאו סגי דלאו איהי מהול, לימ>ה,)[א] לשחוט למול להדליק, דהא
 נר הנובה םני ליה על ידי שליח ומברכי ליה להדליק. אלא טעות םופר
 הוא הטביעה •בספרים. ומפורש קכד) בלולב המול ירושלמי, כיצד מברכי
 על נר חנוכה ב[רוך] א[תה] י״י א[להינו] מ[לך] ה[עולם] א[שר] ק[דשנו]
, יש מחלוקת ר פ ו ל ש ו ת ק ע י מ ש  ב[מצותיו] ו[צונו] על הדלקת נר חנוכה: ו
 בקהילות. קכה) יש מברכין אותה לתקוע, ויש מברכין לשמוע, והיא העיקר.
 דתנן קכו< התוקע לתוך הבור או לתוך *קכו) הדוד אם קול שופר שמע
 יצא ואם קול הברה שמע לא יצא. ותניא קמ) נתן שופר בתוך שופר ותקע:
ם קול פנימי שמע יצא אם קול החיצון שמע לא יצא. ואם תקיעה.  בו א
 עיקר אם שמע קול הברה מה בכך, הא קא תקע, ומה לי פנימי ומה לי
 חיצון, אלא לאו שמע מינה דשמיעה עיקר מצות שופר ולא תקיעה, שהתקיעה;
 קול בעלמא הוא בשופר קכח) ושלא בשופר. קמו) תרננול שהכניס ראשו
 בתוך כלי זכוכית ותקע בו ושיברו כול׳. הילכך שמיעת קול השופר הוא:
 עיקר - המצוה. נרסינן בשבת קל) ויעבירו קול במחנה וכתיב ביום הכיפורים
ם ביום אסור אף כאן ביום אסור. ת  קלא) תעבירו שופר בכל ארצכם, מה ה
 קלב) ואני אומר מה -התם בשופר, שאין נזירה שוד, למחצה, אף כאן בויעבירו
 קול בשופר. ואינו כתוב ויתקעו במחנה שאין התקיעה עיקר. *קלב) ואין
 מברכין על שמיעת קול שופר, לפי שאי אפשר בו להיפטר בה על ידי שליח,
 אלא לשמוע. חדא, דלא סניא לכל אחד מישראל דלא שמע, ותו השמיעה
 .עיקר ולא התקיעה. והמברך קלונ) לתקועגה.) לא יצא, ־דהא סני דלא תקע
 איהו. והמשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא. ואי אמרת מאי
ל מקרא מנילה, משום דלא דמי־  שנא• ממגילה שאין מברכין לקרות אלא ע
 מצות מגילה למצות שופר שמצות שופר אינה תלוייה אלא בשמיעה לבד,

 וברמב״ם הל׳ מגילה וחנוכה ועיין בראב״ד מה שהקשה מנר חנוכה ומה שתי׳ ועיין ברא״ש־
 פ״ק דפםחים דנותן טעם לטביעת ברכת להדליק בין לפי׳ ר׳׳ת וכץ לפי׳ ריב״א. וכן ברין שם..
 ועיין.בחי׳ אנשי שם שכ׳ דבס׳ תניא אי׳ על שם רבינו יוסף דלהדליק הוא ט״ם וצ״ל׳
 על מצות הדלקת וכו׳ וצ׳׳ע דשביק תלמודא דידן ופסק כירושלמי. ועיין טור או״ח סימן תרע׳׳ד
ק וכ׳ הב״י בשם שבולי לקט במטבע ברכות שטבע הר״ר יוסף מצאתי ברכת.  הנוסח להדלי
 חנוכה וכו׳ והביא כל מה שכ׳ לפניני• סכןנ) פסחים ז׳: בדפוס ווארשוי ״היכא נימא למול״
• הכד!) עיין"שערי תשובה סימן ע״ט וברי״ץ ניאות הלי ד״ה. ׳  קכף) ירושלמי םוכה פרק ג
 ובתמים רעים סימן קם״ו ובסדרע״ג סימן קי״א וכס׳ יראים, ובארחות חיים ובכל בו ה׳ ר״ה.
 ובסוף ספר הכל בו בנוסח הברכות ונוסח רם״ג ובשאלתות סימן קע״א ובאו״ז ח״ב סימן רע״א
 ובראב״ן סימן ל״ח ובםט״ג וםמ״ק סימן צ״ב וביראים החדש סימן תי״ט ובשל״ה סימן רפ״ט;
ח סימן ר  ובאגור סימן תתקי״ט ובס׳ הישר לר׳׳ת סימן רנ״ט. וברא״ש פ׳ בתרא דר״ה ובטור א
• סכח< ז ״ . ל׳כז< י״י׳ כ " ת ו ד ה  תקפ״ה. וב״י שם. לבו) ד״ה כ״ז. *קכ0 בגמרא שלפנינו ״
 בד״וו בטעות ״ולא בשופר״. לכט< בד״וו ,,כמו תרנגול וכד״ (ולא זכיתי למצוא מקור הדבר־
 הזה). קל) שבת צ״ו: והקרא שמות ל״ו, ר. ללא) ויקרא כ״ה, ט׳. (ובגמרא שלפנינו
) לא מצאתי מי שידרוש כן. *ללב) ב״כ ב ל  ,,והעברת שופר תרועה מה להלן וכר״) ל

0 צ״ל ״לתקוע״. ל א דר״ה מ״ש. ל ר ת  בוץ ורא״ש רפ״ק דפסחים ועיין רא״ש בפרק ב
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ך מברך כ ל  שאם: תקע ולא שמע קלל) יצא, ואם שמע ולא תקע יצא, ה
 ל-שמוע •על עיקר המצוה, שאי אפשר ליהעשות על ידי שליח, ומברך לשמוע
ם ־שמע-ולא קרא א  יעל עיקר .המצוד, השמיעה. אבל מקרא מנילה אינו כן ש
 או קרא-ולא שמע־יצא. דאפילו למאן דאמר קלה) הקורא• את; שמע ולא
 השמיע לאזנו לא יצא, ה[ני]. מ[ילי] קריאת שמע דוקא׳ דכתב קלו) • שמע^
 אבל־ בשאר י מצות דברי הכל ייצא. קלז) והכת[י]ב קלח) הסכת ושמע ישראל
 ההוא בדברי תורה כת[י]ב. והא״דתנן קלע) הכל •כשרץ לקרות את המגילה
 חוץ• מחרש שוטה וקטן,• לא משום דלא שמע החרש מיפסיל ההא בשוטה
 וקטן חביריו דשמעו ואפילו י הכי פסילי. וטעמא מאי, משום השוטה וקטן
 לאו בני דיעה כינהו, • *קלע) חרש צריך להשמיע אליבא דרבי׳ אלעזר בן
 עזריה-אם השמיעה יצא, והואיל.ונפק איניש בעלמא בשמיעה בלא קריאה
 ובקריאה בלא שמיעה אין מברכין לשמוע י ולא לקרוא דמשמע אין • מצוה
א בקרי[אה] לבדה או בשמיעה לבדה׳ •הילכך אין מברכין; קמ) ל א  תלוייה -
ה לא מברכינן _דמשמעשיוצא בשמיעת חבית. ולשמוע ל י ג ת - מ ע י מ ש ל ׳  ע
ע שאינו יוצא ידי חובתו אלא מ ש א ל  נמי לאי־מברכינן דמשמע לא סגי ד
לכך מברך על הקריאה ולא על השמיעה, ולקרוא אי אפשר  בשמיע[ה], הי
 לברך לקרוא דמשמע אין חובת המגילה זולתי הקריאה, הילכך מבךכינן
-בקריאה דיוצא בה בקריאת חבירו על ידי שמיע[ה], ־*קמ) הואיל דלא
ל ל ת הי כ ר ב  מברכינן לקרוא לא משמע דבקריאה תלייא מצות מגילה: ו
ה יסוד בתוספתא קמא) במקום שהברכות טבועות. מיהא האידנא א מציגו ל  ל
ל חד והד קרי באנפי נפשיה, דאמר רבא ב  נהוג: לברוכי לקרוא משום י. ד
 •בלולב הגזול קמב) הילכ׳[תא] גיברתאגתא) איכא למישמע־ממנהגא דהילילא,
/ מיכן שמצוה: לענות בראשי ה  הוא אומר הודו. לה׳ והן אומרים הודו י ל
 •פרקים. ותניא בסוטה .קמ!ג) כשעלו ישראל מן הים בקשו לומר שירה וכו׳
ל והן עונץ. .אחריו. *קמג) וכיון ל ה  ׳כיצד אמרו שירה כגדול שמקרא •את ה
א לענות ראשי פרקים וכדברי התנא. עוגין אחרי המקרא ל  שאי אפשר ש
ך לקרוא. ועוד ר ב  מה שהוא י אומה כפי המונהג, אם כן אי אפשר שלא ל
. ופירשו אילו ימים ל ל ה  מיהא דתניא קמל) ׳אילו הימים גומה יחיד את ה
ל בין יחיד • דקאי בציבור ל ה  שכל יאחד ואחד מישראל גומר בהן את • ה
ת ההלל  אפי[לו] יחיד דקאי בעלמא, וכן בימים שאין יחיד גומר בהן א
 כגון ראשי •חודשים ושאר ימים טובים *קמל) ומברכיגן לקרוא, וכולן צריכין
ה יוכיח׳ כ ר  לברך לפגיה ולאחריה, הואיל וחייביץ לקרוא, והמטבע של ב

) בד״וו ,׳והא א  ל,לד) אולי צ״ל ״לא יצא״. קלף,) ברכות ט״ו. קלן*) דברים ו/^ד׳. ל
) דברים כ״ז, ט׳. קלט) מגילהי״טז *ללט) דברים אלו  •דכתיב״. ועיין ברכות ט״ו• ללח
 •צריכים ביאור, ואולי כווגת הגאון דחרש באמת לר״א בן עזריה בדיעבד מוציא. ועיין מגילה
 כ׳. ועיין טור או״ח סימן תרפ״ט ובב״י שם. ל£) עיין מגילה ד״פ הקורא עומד. ומסכת
) בד״וו ,׳והואיל״. לטא) תוספתא ברכות פ״ו. £ ^  סופרים. פי״ד וברא״ש רפ״ק דפסתים. *
 ועיין לעיל הערה יי• קםב) סוכה ל״ח. למג) סוטה ל׳ ** *קמג) כ״ב ברא״ש פ״ק דפסחים
 לפירוש ריב״א עיי״ש• למל) תוםפתא סוכה פ״ג׳ ערכין יי• *למל) עיין תום׳ ברכות י״ד,
 ד״ה יחיד וכו׳ סוכה מייד ע״ב ד״ה כאן וכו׳ וברא״ש ובתר״י ברכות פ׳ היה קורא. ובטור וב״י

 או״ח סימן תכ״ב.
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 לקרוא, הא לא סניא דכל״קמה) ואחד קרי•׳ לנפשית,.' הילכך לא מגי' דכל
 הציבור מברך קמו) לפניה עם שליח צבור. וכן מנהג.. נוהג באשכנז וברומי

 ובהרבה .גליות,לבד־דבארץ: יון שמברך ••השליח וכולן שותקין. ואינו נרא׳ה
, מישראל משום בל תמוש. הקוו•־^ ד ח  לי דכיון שמצות •קריאתו על בל א
 בפיו חייב לברך על קריאתו, שכל הקורא בתורה ובמגילה •מברך על קריאתו,
ל ״ במקום שירה שהרי שנו ל ה  ׳ואינו• קורא ואחרים מברכין לו. ועוד ה
 רבותינו קמז) כיצד אמרו ישראל שירה על הים כגדול שקורא את ההלל
 והןיעונין אחריו, ׳והשירה־ משה קמח) וכל ישראל •ענו לה. והוא עצמו הליל•
 יוכיח, יאמר נא ישראל, יאמרו נאיבית אהרן, יאמרו נא יראי ה׳ יהללוך
 ה׳ אלהינו בכל מעשיך וגר. וכיון שכל אחד מישראל חייב לקרוא בפיו
 לא מגי ליה על ידי ׳שליח, כדאימר[ינן] לעניין ראשי פרקים •והשאר. קמע)
׳ מיכן לשומע כעונה ם ה ש א אומר ברוך הבא והן אומרים ב  דאמר רבא הו
 באותה קכ) שעה בלבד דיכא דאתמר והשאר דיאתמר ולא בכל ההלל ההוא
 אומר קנא) מינה מצוה־ לעניות ראשי פרקים, מצות לענות הללויה. .*קנא)
 ואם• היה קטן קורא אותן ערכין אחריו, כל מה שהוא אומר.'וכבר נהנו כולם
 כאלו קטן מקרא אותן וטבע הברכה לקרוא, והיא ׳עצמה מוכחת הלא כל
 חד קרי קכב): סיפ י ר ת יה ע ו מ ר טיבעה של ברכה לא פירשוה קכג) בתוםפת[א]
 עם כל שאר הברכות, מיהו ממנהג שנהגו על- ספירת י העומיי. ולא לספור,
ד קורא. יאדלאו שכל י״ ח א סנ ל  תימא .הוא הואיל יוכל אחד. סופר לעצמו ו
 ויהיה טיבעה לספור.. ואיכא למימר משום דתנו רבנן בערכין קכד) וספרתם לכם
 ספירה כל חד כול׳.׳ עד ר׳ • יהודה ב(0ן בתירה אומר *קכל) תספור ילך
העם ' ו הנ  ספירה תלוייה בבית דין,. וירא. שמים יוצא מידי.׳ שניהם. הילכך נ
 לספור לקיים דברי" האומר. ספירה לבית דין דהואיל ומברך על ספירת העומר
ת דין• סגי. קפה) ושמא תאמר הא י  •משמע סני •הלאו איהו מני, דבספירת ב
ת דין ר׳ יהודה י דקתני י ב ם דקתני ספירה לכל חד ויחד וםפיר׳[ת] ל ת  ס
י דיר׳ היא. ועוד ; ם '*קנה) ״ סתמא ת ל י היכא י דר׳ לא. ס  לה. סתם מתניתין כ
 תרוויהו מא דרשי. •ה־ילבך נוהנין׳ למיעבד בתרוויהו, דאילו יואילו דיברי
ה לאי הוזכרה קנו) בתוספתא. ל ח  (אליהם) [אלהים] חיים: רבד כ ת ה
 •וראיתי בדברי קמי) הבינוי האיי זצ״ל בטבע זה, אשר קדשנו במצותיו וצונו

. למך) בד״וו היא משובש. ,׳דבל הצבור׳ מברך לפני העם־ שליחי• ד ח א  למה) צ.״ל ״אחד ו
: למה!)־בדפוס ׳ווארשוי תיקן ״והשירה משה אמרה ובל -ישראל׳ . למ?) סוטה ל׳  צבור0
 עני ליי״. קמט) בדפוס ווארשוי תיקן ״והא ואמר רבא ובו״׳ והיא סובה ל״ה: m בדפוס
 ווארשוי תיקן ״באותה שיטה בלבד הוא דאתמרוהיבא אתמר ולא בבל־ההלל״. ל,נא) תיבת
 ״מינה״ סגר המו״ל בדפוס וואדשוי במסגרת. *קנא) סובה ל״ח• קנב<. המו״ל בדפוס ווארשוי
 הציג באן כובב קטן. שהדברים האלו בלתי מובנים. לנג) תוספתא ברבות ,פ״ו. והנה ממנחות
 ם״ה: משמע דםפירת העומר מצוה^ואי בזה״ז דאורייתא עיין שם תום׳ ד״ה זכר וביוץ וברא״ש
 סוף פסחים וברמב״ם הל׳ תמידין פ״ח וטור או״ח סימן תפ״ט. קנד) ליתא בערכין כי אם
. לנד,) עיין ר״ן פ״ק דפפחים ׳ י ט ז ״  במנחות ם״הן והקרא ויקרא כ״נ״ט״ו. *לנד) דברים ט
 שתי׳ כיון שכבר קרב העומר והן מונין ממנו וכו׳ והרא״ש שם תי׳ ופי׳ שש״צ מוציא את ימי
 שאינו יודע לברך יעיי״ש. ־*קנה) בדפוס וורשוי ״היא .םתמא׳דר׳ חייא״. ועיין חולין קמ״א.
ג מוכח דצריך לברך. לנן) לא מצאתי ״ מ ב ״  לנו^ בתוספתא ברכות פ״ו. וממסכת חלה פ
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ם כ ל כ א ה קנח) והיה ב ר ו ת ת ר מ א  *קכז< על התרומה. ונראת לי מפני ש
 מלחם הארץ תרימו תרומה, וכתיב, קננו) (רשיאת) [ראשית] ערימותכם
ד אלא נם מן ב ל  חלה תרימו ונו/ הואיל ואין חלה נפרשת מן העיםה ב
ם מברכין בה על התרומה, הואיל ואיפשרלהעל ידי שליח.. ובתוספתא ח ל  ת
 תניא pp) הנכנמ להפריש תרומות .ומעשרות אומר ברוך אתה י״י אלהינו
 מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומות .ומעשרות׳ ושמא
 טעות סופר הוא. ואם תימצי לומר עיקר. לא קשיא ולא מידי. קקא) דכיון
 שאם הפריש שלא מדעת בעלים לא עשה כלום, דתני(ד0[א] קקב) חמשה
 לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה, ואילו הן, חרש שוטה וקטן והתורם
 את שאינו שלו. ואם תאמר הא דתניא אחריתי קקג) כיצד אמרו התורם

' 7 p p י א  שלא מדעת תרומתו תרומה, מקשי עלה באילו מציאות c ותיםברה ד
 לא שוויה [שליח] מי הוי תרומתו תרומה! אתם גם אתם אמר רחממה)[א]/
 מה אתם. לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם. וכיון דלא מגיא בלא דעת בעלים
 קקה) בדלא סגיא בלא בעלים עבדי דמי׳ הילכך מברך להפריש. אבל י שחיטה
י איהו ולאו ־  ומילה וביעור המברך• בהו על המעשה ולא לעשות סגי דלאו
 בעלים עבדי, ואפילו פסח דגמר *קקה) ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל
 ששלוחו של אדם כמותו, ואפי[לו] עשייתו אין צריך דעת.בעלים. לכן אפי[לו]
 פסח וקדשים מברך עליהן על השחיטה׳ לאפוקי תרומה דהואיל וצריכי' דעת
ם אף על נב דמצוה ד י ה ו ם י ת כ כ ר  בעלים מברכין .עלהלהפריש. קקו) ב
 דרמיא עילוי דשוהט דכתב *opp ושחט וכסה השוחט י יכםה׳. אפילו הכי
0 ושחט וכסה במה ק  לא מברכינן לכסות"אלא על כיסוי. דתניא אחריתי ק
 ששחט יכסה שלא יכםנו ברגל, דםבירא ליה תנא ושחט• וכסה לאו למעוטי
 איניש דלא שחט איהו מלכסות אתא קרא׳ אלא כי אתא קרא למעוטי רגל
 ובל מידי דמיגניא ביה מצוה דלא לכסויה ביה. ובהדיא תנא במסכת חולין
 קקת< שחט ולא כסה וראהו אחר חייב לכסותו. . ועוד אי בעי לא שחט
 ופטר נפשיה ממצות כיסי, מה שאין כן בשאר מצות. לכן אינו מברך לכסות
ה ז ו ז ע מ ו ב ק י ל א ב ר ה מ ו ת קקע) א ו ל ו ד ת ג ו כ ל ה  אלא על כיסוי, ב
 מברך לקבוע. ולא גהירא• לל ההא בהדיא מפרש במסת ברכות ירושלמי•
ן קכנא) אין טבע ב ן ה ו י ד פ  קנ0 כשהוא קובעה מברך על מצות מזוזה: ו

"י• מד,) במדבר ט״ו׳ י״ט. ל.נט< במדבר ט״ו,  בתשובות הגאונים. *^י) עיין לעיל העדי׳ ט
 כי. לס) תוספתא ברכות פ״ו ה״י. וכן היא בירושלמי ברכות פרק הרואה. קפא) כ״ב הרץ
) תרומות פ״א׳ מ״א. קםג) תוספתא תרומות פ״א. לסד) בבא מציעי*  רפ״ק דפסיחים. לסב
 כ״ב. (ועיין שם בתום׳ ד״ה הכי גרםיגן וכר). ותקגתי עפי״ש. קפל) צ״ל ״כדלא״. וכן היא,־
0 עיין לעיל י הערה י״י. *לסו<' ן ם . ל ת י״ב׳ י ך והקרא שמ  בד״וו. *לסד,) קידושין מ״א: ״
 צ״ל ״ושפך וכסה״ עיין חולין פ״ז. והקרא ויקרא י״ז, י*ג. קםז•) חולין פ״ז. וכן כאן צ״ל
 ״ושפך׳ וכן לקמן. לפח) חולין פ״ז. לסט) עיין בה״ג הלכות מזוזה. ובשאילתות סימן קמ״ה
 (ועיין פי׳ רש״י סוכה מ״ו ותום׳ ד״ה העושה וכוי). וכ״כ הרי״ף בהלכות מזוזה וכ״כ הרמב״ם
 פ״ד, מהל׳ מזוזה ה״ז, (וצ״ע מהירושלמי לקמן, והנה הרמב״ם מצי לתרץ דהירושלמי מיידי בקובע מזוזה•
 לאחרים וקאי אסיפא וע״כ מברך בעל). ועיין אשכול ח״ב עמוד ע״ה. קע) יו ושלמי ברכות פ״ט, ה״ג.

: ע ״ + ^.^) ע ( ם ע ש ״ ו ש ק ב ם ן פ כ ^ ו » צ  (יעי׳ טור יו״ד סי׳ רפ״ט ״לקבוע מזוזה״ והיא בבה״נ והרי״ף ןהרמב״פ ן
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ק  ברכתו *קננא) בתוספתא ולא בירושלמי. ־וזה שנהגו לברך על פדיון ה
 !ילא לפדות׳ קננב) משום דסגי דלאו האב עביד. אף על גב התני(ה)[א]
 «קבב) האב חייב לפדותו! הא קעג) •דתגי*, אס• לא פדאו.-הוא פודה את
 עצמו! ד.א כיצד *קכבג0 דלאו האב עביר הואיל: ומיפטד בה על ידי• בגו.
 .קננל) ואף על •גב דאיכא מצות טובא דלאמברכינךעלייהו כגון• מצות •פדיון
 שבוים וביקור הולים־ והלווית המת •והכנסת• חתן ׳וכלה וצדקה לעניים. לא
 קשיא ולא מידי! שהרי לא למדנו ברכת המצות אלא מן ברכת התורה
 כדפרשינן קינה) קח לך את לוחות 'הארץ והתורה• והמצור, מה תורה •מברכין
 עליה אה שאר מצות כן. ואני אומר מה תורה שאינה מוטלת.על האדם
 שיעשה עבור אחרים, *קננה) שאינה תלוייה על.אחרים לקיום •מצות שינון
 זולתי עצמו׳ אף כל מצוות שאינה תלוייה׳ על אחרים שאי אפשר לקיימן
 י כל המחריב בה בלא שני עמו, יצא מצות פדיון• שבויים וחביתו שאין מברכין
 עליהן. ואם תאמר הלא פדיון הבן מצוה תלוייה בבנו. היא ואי אפשר לאב
 לקיימה בלא שיני י עמו ומברך עליה על פדיון הבן, שאני הבן דהואיל
 ומנופיה נפיק כנופיה •דמי ועובר ירך אמר י הוא, אץ• פדיון: הבן תלוי באחר
 שהבן אחד מאיבריו. הי״לבך טעון (ברבך) [ברכה]. למעוטי פדיון שבויים
' , ת ו כ ר ב ל ה ל כ ל ך כ י ל ר  וחביריו שתלויין באחר ואין טעונייץ ברכה: ה
 כל.המצוה *קעה) שאי אפשר להיעשות על יךי שליח ובלא העת בעלים
 טיבעה על המעשה וכל מצוה שאי אפשר להיעשות על ידי שליח אלא
 על ידי עצמו טיבעה לעשות, חוץ מנטילת ידים ונטילת• לולב והנחת תפילין
 של ראש הואיל ואי אפשר לברך בנטילות בהתחלתן.אלא לאחר התחלתן
מברך על המעשה! על ר. על גב דלאו םגי דלאו איהו •קנבו< מהיל עבי  אף.
 נטילת לולב על נטילת ידים. ולעניין תפילין של ראש. הואיל והתחיל כבר
 בהנחה של יד המלה ההנחה אחת היא לעניין .ברכה, לפיכך אם סח אי
 אפשר, לברך להניח׳ המשמע ־ לא התחיל להתחיל. והוא הדין לטבילה, ואף
 על גב דלא םגי הלא איהו טביל, כיון דלא מצי לברוכי מיקמי טבילה, דהא
 תניא קנם) טבל ועלה בעלייתו מברך *קנבז) לא מצי לברוכי לטבול׳ הואיל
ל וגו׳. ואם תאמר הא תניא קעח) המל את העבדים בתהילה  וכבר התחי
 אומר על המילה׳ ולבסוק למול את העבדים. והא הבא דאיתעבידא מצוה

 הא איתא בסוף מסי פסחים רבי שמלאי וכוי ״פשיטא על פדיון הבן אקב״ו על פדיון הבן״ י
ך ולא יותר. וין הי׳ י ב  אבל באמת לפני הד״ן שם היתד, גי׳ הגמרא ״פשיטא אבי הבן מ
ם שם. *לעא) בתוספתא  בוודאי גס לפני ד״י בן םלאט. ואח״ז ראיתי בכ״י מינכען כן ועיין ד
 ברכות פ״ו ירושלמי ברכות פ״ט. לעב) ב״כ הר״ן ד״פ דפםהים• *לעב) קידושין כ״ט.
0 עיין שו״ת ריב״ש סימן קל״א. מ״ש ע ק 0 בד״וו ״הא תניא״. והיא קידושין שם. * ע  ל
 אודות שיטת הרמב״ם פי״א מהלכות בכורים. קעל) עיין אבודרהם תשובת ד״י אבן פלאט
 להראב״ד. ובהערותינו שם שהארכנו. לעל) עיין ירו ע למי ברכות פ״ו ה״א, וצ״ל ״ואתנה לך
 את לוחות האבן התורה והמצור, הקיש תורה למצוה, מה תורה טעונה ברכה, אף מצוד, טעונה
 ברכה״. והקריא שמות ב״ד, י״ב. *קעל) צ״ע הא בספרי ואתחנן דרשו ולבניך אלו תלמידיך
 וכו׳ וכן פסק הרמב״ם בהלכות ת״ת פ״א. *קעל) צ״ל ״שאיפשר״. לעף בדפוס ווארשוי
 סגר תיבת ,,מהיל״ במסגרת. 5ל,ען) פסחים ז׳: ברכות נ״א. ועיין בהערה יי. *לעץ) כ״כ הרא״ש

 פ״ק דפסחים. קעל) תוספתא ברכות פ״ו, שבת פרק ר״א דמילה. ועיי רץ שם.
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בדא מברך, הכי מיסתברא ם ביון דבתר עו ת א קשיא, ה א ל  ומברך למול. ה
מא ה זו שבבר עשיתי. דאי לא תי ת מצו ו ועונו לעשו  אשר קדשנו- במצותי
ע סגי דלאו איהו מהיל, דהכי מ ש מ לה ד י אמאי מברך מעיקרא על המי כ  ה
ם הכי ובו׳ נימא לימול לא םגי ת א לרב פפי ה פ  קעכן< אותיב ליה רב פ
לה מברך על לת עבדים כיון דבתחי  ד לאו איהי מהיל, הבא נמי נבי מי
ע מ א מברך בםוף למול, אלא ש מ ע ל ומאי ט לה םגיא הלאו איהו מהי  המי
, חפ) ר ו ר מ ה ו צ ת מ ל י כ א . ו ה זו שבבר עשיתי נן לקיים מצו נה כדפרשי  מי
א םגי להו ל לת מרור. ונראה לי טעות, חדא, ד  ראיתי מברכין בהן על אכי
א י נ ת א ד ר מישראל. ועוד ה ה ו ד ל ה ה כ די ח אלא אכיל איהו לחו ל ידי שלי  ע
ח אשר קדשנו ס פ צד מברכין על הזבח ה  בשלהי תוספת[א] פסחים קפא) כי
ב א תו ת הפסח, ולא איצטריך לתנ ת הזבח ל אכל א ו וצונו לאבל א  במצותי
א בי רוכלא ליהשוב נ ל י המרור ביצר מברכין בהן, אטו ת ה ע צ מ  *מימני על ה
ל ידי א לא סגי להו ע ה ה ומרור ד צ מ א פסה והוא הדיז ל  וליזיל. אלא תנ
ב בהם, מברך על אכילת ת כ ח למדו ש ס פ ת ה ד ג ר ה ד ס מה לי מ כמדו  שליח. ו
. ך טיבעה, ושבשתא דעל על ולא הכי כ לת מרור, ובםבורין ש ה ועל אכי צ  מ
ה ועל אכילתו של מרור ואכיל. צ ל מ לתה ש י קאמרינץ ומברך על אכי  ההכ
א מפורש *קפא) אין לו שאר ירקי היכי ליעביר  וגם בספרים מוגהים הו
ר מברך לאכ[ו]ל ד ה ה ולא אכיל ו מ ד א ר בורא פרי ה ו  ברישא מברך אמ־
ה שמעתי מברכיץ אותה בארץ לותיר ר ו ת ת ה כ ר ב ר ואוכל: ו ת המרו  א
ת גדולות 0 ובהלכו פ ו וצונו קפב) לעםוק בדברי תורה. ק ו במצותי  אשר קדשנ
בעה ברומי ובבל ארץ ו וצונו על דברי תורה. וכן טי ו במצותי ר קדשנ ש  א
ללמד ד ו ד אלא ללמו ב ל ה ב ד גם בארץ לגגוברדיאה קפל) לעסוק ב ר פ  ס
ת סוטה, קפה) הילכך מברכיץ על דברי כ ס מ  לשמור ולעשות׳ כדמפרש ב
ר ולעשות ובםיף ללמד לשמו ד ו א ללמו מה שציונו בהם דבר ידוע הו  תורה, ו
רה ת התו ל א ב ק כה ל ה שז ע ש ה רבינו ב ש 0 דורש מ פ ה הדברים רבה ק ל  א
ה ש ך ־ מ נ י ה שב כ ר ך קרא, אמר רבי אלעזר איזו היא ב ה בירך ואחר כ ל י ה  ת
ה ולא רה זאת וקידשה ורצה בעושיה ולא בעמלי ר בתו ה  בתורה, אשר ב
ש ר ד מ ת התורה. ותנן קפז) לא ה  בחוגיה אלא בעושיה׳ באילו שעושין א
ך וגוי. ה מפי רה הז א ימוש ספר התו א העיקר אלא המעשה, וכתיב קפח) ל  הו

ט זצ״ל. ל ל רבינו יוסף בן פ ת ש ת ברכו ו  נשלמו פסקי הלכ

 לעט) פסחים ז׳: ק£) בפסחים קי״ד! קט״ו. מבואר דצריך לברך על אכילת מצה וממר
 •עיין רא״ש רפ״ק דפםחים. והרץ שם. ובםדרע״ג וברמב״ם פ״ח מהו״מ. לפא) תוספתא פסחים
) ברכות י״א. לפי) וכ״כ הרי״ף וברמב״ם פ״ז מהל׳  פ״י. *קפא) פסחים קט״ו* לפב
 תפלה. ובבה״נ שלנו איתא ,״על דברי תורה״. (עיין בה״ג בערלין עמוד 21 ובהערה שם אות
 ט״ז שטעה). לפל) בדפוס ווארשוי הגיה ,־ כי לא לעסוק בה בלבד אלא ללמוד ובו׳״. ועיין
 אבודרהם ובהערותינו שם. ובטור וב״י או״ה סימן מ״ז. קפל) כוון למ״ש בסוטה מ״ד. ״הכ!
 בהוץ מלאכתך זו מקרא ומשנה ותלמוד ועתרה בשדה לך אלו מעשים טובים אהד ובנית ביתך
 דרוש. וקבל שכר״. וידידי ר׳ אלעזר האלפערט נ״י העירנו שכוון הנאון להא דםוטה ל״ז. ת״ר
 ברוך בכלל וכו׳ ללמוד וללמד לשמור ולעשות וכו יעיי״ש. לפך) דברים רבה פרשה י״א
 אות ו׳ והובא נם ברש״י עה״ת בראשית ב״ט׳ ל״ר. לפן•) אבות פרק א׳ משנה י״י. קפד,)

-יהושע אי, הי.
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. שנים שבאו לאכ[ו]ל כאחת* ל ״ צ ן ז ו א י ג י א ב ה ש ר ר י ך פ  א) כ
 המברך נוטל רשות מחבירו דרך כבוד ואומר ברשות רבי או [ברשות]
 מ[ו]רי. [ואם הם שנים או יותר חוץ מן המברך אומר ברשות מורי] או
 [ברשות] רבותיי. והן עונין >מ)[ב]רשות (ה0שמים. [שכך] שנינו בברכות ב)
 ראה קרא ה׳ בשם בצלאל, אמר לו הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] למשה, משה
 אם לפניך ולפני כל ישראל הנון בצלאל לפני הנון. אמר לו משה אם לפניך
 הנון ולפני כל ישראל לפני הנון, וישראל השיבו אם לפני ה[קדוש] ב[רוך]
 ה[וא] הנון ולפניך הנון לפנינו הנון. כלומר, ובלבה שיהא לפניכם הנון כי
 לפנינו הנון. וכדעתיה השיב משה וכדעת זו השיבו ישראל. כלומר, ובלבה
 שיסכים הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] ואתה, כי אנחנו מסכימים שהנץ ונאה הוא
 לפנינו, [ו]מיד נתמנה על עבודת המשכן לפי שכולם הסכימו לנדלו על
 (כן) [כך]. וכן בסעודה בל בני חבורה בוחרין להן כהן או חשוב להן כדי
 לבצוע ואומר[ים] (ליבריך) [ליה בריך].' כלומר, הרי אתה הגון ונאה לפני
 הק[דוש] ב[רוך] ה[וא], כ[ל] ש[כן] לגו. והוא אומר, ברשות רבותיי זה
 (איני) [אגי] יודע שהק[דוש] ב[רוך] ה[וא] מסכים אם תסכימו אתם. והי
 אומר[ים] >מ)[ב]רשות השמים, בלומר לבד שיסכימו עליך מן השמים, כי
ם יין ה א ל  אנחגו מםבימים, והגוץ ונאה אתה לפנינו. ומברך ובוצע: ב
ן אין צריך ליטול רשות ולומר >מ)[ב]רשות רבותיי, שהרי ו ז מ ך ה ו ת  ב
 הגוץ וממונה להם •משעה שבירך. איבד צריך לומר סבר(0[י] מוריי [או מרנן]
 ומברך על היין כדאמרינן התם a בא להם יין •בתוד המזוץ כל אחד ואחד
 מברך לעצמו לפי שאין בית הבליעה פנוי וכל אחד טרוד באכילתו ואינו
 נותץ דעת[ו] לשמוע הברכה ולפיכך אין בברכת (אחת) [אחד] מהן יוצאיין,
 אלא אם [כן] הניחו אכילתן בשעה שזה מברך כדי שיהא בית ה[ב]ליעה
 פנוי ויתנו דעת[ם] לשמוע הברכה ויענו אמן. *ג) ולפיכך [הוא] אומר בתחלה
 סבר(ו)[י] מרנן. כלומר כלום אתם מסכימים לפנות בית הבליעה. ואם יש
 נפשכם וסברתכם לשמוע אל הברכה, והן אומר[ים] לחיים ד) אמנם כי
ך כ  מםבימים אנחנו ודעתינו וסברתינו לשמוע אלי הברכה ולענות אמץ. ו
. *ד) ואם תאמר והרי קידוש והבדלה וברכת ל ו ד ג ף ה ס ו ב ר׳ י י ש  ה
 המזון למה אנו אומר[ים] םברי מרנן, והרי בית הבליעה פנוי, ה) אלא
 לחלוק כבוד בברכת היין, בי לא ניתקן הדבר מתחילה כי אם בברכת

ם סימן ק״מ ובליקוטי הפרדס עניץ ברכות ובסדור רש״י ל ש  א) מובא בשבלי לקט ה
 סימן תכ״א בקיצור. והתיקונים על פיהם. Q ברכות נ״ה. ״א״ר יצחק אין מעמידים פרנס על
 הצבור וכו׳ שנאמר (שמות ל״ה) ראו קרא ה׳ בשם בצלאל, אמר לו הקב״ה למשה, משה
 הגון עליך בצלאל א״ל רבש״ע אם לפניך היון לפני לא ב״ש. א״ל אלפי״כ לך ואמור להם.
 הלך ואמר להם לישראל הגון עליכם'בצלאל, אמרו לו אם לפני הקב״ה ולפניך הוא הגון
ר מגי׳ הגמרא לפנינו. וגם יש ח  לפנינו לא כ״ש.״ ולפי״ז יש לתקן כאן. ועיין שבל״ה נוסח א
 לתקן שם עפ״י מה שכ׳ כאן. ובליקוטי הפרדס הגי׳ מעט משונה מלפנינו. q ברכות ם״ב:
 *Q מבאן עד ,׳ובך השיב״ ליתא בשבל״ה שם. ד) בד״וו ״אמן״. ובליקוטי הפרדס הסר כאן.
) הוא ר יוסף טוב עלם. עיין במבוא. ומובא בשל״ה ובסדור רש״י ובליקוטי הפרדס שם ף * 
 והתיקונים על פיהם. ד,) בשל״ה ״שלא להלוק בברכת היין זה הכלל וכו׳״. ובסד״ר הנוסח

 בלתי מתוקן.
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 היין שבתוד הםעוהה כדאמר[יגן]. ואחר כך נהגו לאומרו בכל ברכת היין,
 [כדי] שלא לחלוק. זה הכלל 0 אין מרשין על היין ואין מסביריז על הפת,
 מה טעם לחם שהוא רשות, שאם ירצה שלא לאכול לחם ז) הרשות בידו
 ואין מסביריז על רשות כדי שיסכימו כולן. אבל קידוש ־ והבדלה • וברכת
 המזון שהיא טעונה כוס, מצוה הוא, ואינו צריך ליטול רשות, ח) אלא אומר
 סבר(0[י] מרנן, כלומר תנו דעתכם על הברכה לצאת בה ידי חובה׳ והן
 עונין לחיים. וכץ יין שבתוך הסעודה כמו כן אינו צריך ליטול רשות שהרי
ל ודאי אי אפשר בלא שתייה, י) לפיכך יש [ ו נ0אב[  מכיון נו) שישבו ל(
 לומר סבר(0[י] מרנן או סברו מוריי, ואל יאמר סברו מרניי, שאין זו תיבה.
 (ד״א) [דבר אחר] לפי שהיין עושה חרפה ומביא את האדם לידי שכרות
 ושממון וקרא כת[י]ב *י) ויין ישמח [לבב אנוש] (ישמה בת) [ישמה כתיב]
 לשון שממה ואמרינן יא) זבה משמחו לא זכה משממו על כן הוא אומר
 סברו ׳-רבותיי, יב). כלומר (הדעתבם) [תנו העתכם] לשתות יין, ומפני הפחד
 הוא אומר כן [שלא יבואו לידי קלקול]. וזהו שמשיבים לחיים׳ כלומר רצונינו
 וםכרתינו לשתות יין לחיים. וכדי שלא יבוא יו.) (לידי) קלקול• לזה המקדים
 לשתות [לפני כולם], [ו]לפיכך (כולם) [הוא] מזמנם לכך שמאחר שרצון
 כולם לשתות בתוך הסעודה והאי לא קילקול יבוא לאחד מהם׳ שזכות
 דרבים רב וגדול הוא, וכולם (עונים) [ישתו] לשמהה ולחיים. כן שמעתי

 וכץ הטעם.
 נשלמו כל ענייני ברכות.

 הלכות ראש השבה.
׳ ב) יום טוב של ראש השנה שחל להיות ם ח נ י מ נ י א ת ל א  א) ש
 Q בשבת במוצאי שבת אם אומר ותודיענו כשם שמתפללין בשאר ימים
 טובים שבמוצא[י] שבת, משום דסדר ימים טובים הוא מונה, כי היכי דגבי
 הבדלה ד) סדר הבדלות הוא מונה.׳ ה) [הבי נמי גבי, י יום ראש השנה
ת א ז ה ה ל י א ש  בותודיענו סדר ימים טובים הוא מונה]: 0 ו מ ע י ז ה
ן אם אומר בראש השנה, ותתץ לנו ה׳ אלהינו [באהבה ו א י ג נ פ ו ל ל א  ש

 ן) היינו לומר ברשות. ן) בסדור רש״י ובשל״ה שם ״אף בשבת הרשות בידו, •לפיכך נוטל
 רשות כדי שיסכימו בולם אבל קידוש וכר״. דן) ועיין בפרדס לעיל בשם רביע קלונימום הבחור
) בשבל״ה ובסד״ר הגי׳ בטעות ״שיש להם״ ״שיש בין כולם״. 0  והזקן. ובהערותינו שם. ט
 כץ יחיא בסד״ר. אבל בשבל״ה הגי׳ ״לפיכך צ״ל םברי שהיין גורם דברים הרבה שאינם הגונים
 שמביא לידי שטות שכרות ושממון דכתיב יין ישמח לבב אנוש ישמח כתיב וכו׳״ ובן יש לתקן
C P .ותקנתי עפ״י שם / ) סנהדרין ע א  בפרדס. ובסד״ר חסר כל זה. *י) תהלים ק״ד, ט״ו. י
) מבאן ואילך תקנתי על פי שבל״ה שם. ובליקוטי הפרדס  ליתא בשל״ה עד תיבת ״ומפני״. ע

 נלקה בהםר.
 א) מובא •במעשה הגאונים עמוד ל״ו. ועשיתי התיקונים על פי שם. Q המו״ל הפרדס
 כתב׳ ״עיין שאלה זו א״ה בהלכות ר״ה פי׳ תקצ״ט״. והנה שם הנשאל אבי״ה, ועיץ בפסקי
 הרא״ש בפרק בתרא דר״ה. ג< תיבת *בשבת״ ליתא במעה״ג שם. ך) חולין כ״ו: ך) הוספתי
 ממעה״ג שם׳ והיא התשובה להשאלה. ף במעה״נעמודל״ז. ותקנתי עפי״ש, ועיין שבלי הלקט
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 טועהים לשמהה חגים וכו׳] את יום הזיכרון. והשיב, צריך -לומר, ותתן לנו
 ה׳ אלהינו באהבה [מועהים לשמחה חגים וזמגיםלששוז] ז) את יום הזיכרון;
ן [אין] אומר[ים] זמז בקידוש שיני לליל(י) שני א כ ן ו א ו כ נ י ת ו ב  ח) ר
 של ראש השנה לפי שקדושה אחת היא. אבל בארץ . (רומנים) [רומיים]
ן אין אומר[ים] אבינו מלכינו בערב שבת א כ ן ו א  חולקים על זה: ע) כ
ם נבונינו עבור ת ל א ר ש ש א  דמנחה של ראש השנה וכל שכןבשבת: י) ו
 מהו לומר והשיאנו, ועבור הח[י]מק שיש בין חכמי (מקומחים) [מקומכם].
 חס ושלום שיהא בדבר זה חילוק, ׳ שכן • אנו נוהגין בתרי מתיבתא,. יא<
 ;מתיבתא בארץ ישראל ונהרדעא שאומר[ים] והשיאנו בראש השנה ויום
 הכיפורים. שהלכה (בהודאה) יב) [בירושלמי בהרואה] ששמואל אומר צריך
 לומר והשיאנו. [ו]גם חיזוק של ר׳ הושעיא tv דאמר יד) והיו לאותות
 ולמועדים. וכן הילכתא, ואין לשנות: עו) ב מ ג נ י צ א [מגהג] נופלים בתחנונים
א צ נ ג מ  בערב ראש השנה עז) [בסליחות אבל לא לפני סדר קדושה: ב
 לא אמרו זמן בכוס ובשופר ביום טוב שיני של ראש השנה. וכן מצאתי
 בהלכות גדולות שצריך לומר בראש השנה] והשיאנו ה׳ אלהיגו וגו׳: יז<
ר על ד׳ פםוקיץ של כתובים(שאץ) [שהן] במלכיות זכרונות ושופרות מ א ש כ  ו
 (מהיכן) [מה טיבן]. אם בשביל שיהו עשרה יח) עשרה והלא מסיים בשל
 הורה והוא פ>0ם[ו]ק עשירי׳ יע) והוו להו ג׳ מתורה ג׳ מגביאים וג׳ מכתובים
 והעשירי מתורה מסיים. ואם צריך שיהו o עשרה לבד מאותו פסוק של
 תורה כרן) שמסיים הוא וחותם, ולימדו ד׳ פסוקים מתויה או ארבעה מנביאים

ם סימן רם״ו דרכינו האי גאון זצ״ל כתג שאין אומרים וכר שהרי אינו בכלל הרגלים ל ש  ה
 וכו׳ אבל בםדרע״ג כ׳ לאומרו. ועיין באשר״י םוף מם׳ ד״ה כתוב כן בשם רב• שר שלום גאון
 ז״ל וכן'הביא מנהגי ב׳ ישיבות בשם ר׳ שמואל ביר הפני ובשם ר׳ פלטוי גאון׳ ובו׳ וכן כ׳
 בטור או״ה סי׳ תקפ״ה יעיי״ש. ועיין אבודרהם ובהערותינו שם. q במעה״נ ״ויום הזכרוך. וכן
 היא בשבל״ה שם. ד!) במעה״ג שם. והתיקונים עפי״ש. • ועיין י מח״וו סימן• ש״ב וםיהר רש״י
 סימן קע״א, ובשבלי לקט השלם סימן רפ״ה וברא״ש עירובין פ״נ סימן י׳ ורא״ש ד״ה פ״ד
 סימן י״ד ובטור או״ה סימן ת״ר ובב״י שם. to) מעה״נ שם. יי) מעה״נ שם. והתיקונים עפי׳׳ש.
 והיא תשובת הכמי ירושלים לר׳ משולם בר׳ משה הנזכרת לקמן. ועיין שם בהערותינו. יא)
0 עיין ירושלמי שם. והביא ר׳  ליתא תיבת ״מתיבתא״ במעה״ג. יב) ברכות פ״ט, ה״ג. י
 הושעיה ראייה לרב ושמואל שם שצריך לומר בר״ה והשיאנו וזמן משום דילא גרע ממועדים
 ורנלים אחרים שהרי השוון הכתוב והיו לאותות ולמועדים לימים ושנים. ומבואר בב״ר פ״ו סי׳
 ב׳. יד) בראשית א׳, י״ד. טן) במעה״נ שם. טן) הוםפתי עם״י מעה״נ שם, ונראה דנשמט
 מתיבת ראש השנה לתיבת ראש השנה. והנה בדפוס ווארשא תיקן המו״ל והוסיף תיבות ,׳ואומר״
 והשיאנו ובו׳. ובאמת צריך לתקן נם את דברי המעה״נ שם. וצריך להוסיף .קודם תיבות וכן
 מצאתי בהלכות גדולות וכו׳ כן. ״והשיאנו בראש השנה במננצא נוהניץ לאומרו וכן מצאתי
ם סימן רפ״ו. בשם מנהנות מננצא. ומה ל ש  בהלכות נדולות ובו׳״. וכן כתב בשבלי הלקט ה
 שהביא בשם בעל הלכות נדולות מובא בסדר רע״נ דף מ״ה ובהלכות ראו צד י״ה. ין) במעה״נ
 שם. ,׳וששאלתם על ארבעה פסוקים ובו׳״. ובשבלי הלקט השלם סימן ד״צ ״שאילות אלו
 שאל ר׳ מנחם לר׳ נתן אחיו וכו׳״. ותקנתי על פיהם. ידן) ליתא תיבת ״עשרה״ במעה״נ.
 יט) מתיבת ״והוו״ עד ״מסיים״ ליתא במעה״ג. O במעה״ג ״עשרה עשרה״. כא) בשבל״ה

 ־שמסיים וחותם בו, אם כן לימדו״.
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 כב) וג׳ מכתובים cp דהרו [ליה] עשרה. והשיב פד) כאן, מד, שאמרת מד׳
 פסוקים •של כתובים במלכייותוזיכרונותושופרות, דע כי שאו שערים ראשיכם
 ושאו שערים כחד פסוק דמי (והמלכו׳) [והוי להו ג׳] (של) פסוקי דכתובים
 במלכייות וכץ בזכרונות. א[ף] ע[ל] פ[י] שתמצא במחזורים בח[ו]ב זכר
 לעולם בריתו, הדייקנים [איץ] אומר[ים אותו] שהוא יותר והוא רביעי שלא
 לצורך, וכץ בשופרות (0אומר ד פסוקים כה) של כתובים לפי שאותו פסוק
 וביום שמחתכם ובמועדיבם לא נחשב למניין עשר[ה] שופרות. וא[ח] ע[ל]
 פ[י] כ[ז] שאומר אותה בסייום. מפני מה, *כה) [מפני שאין] כת[וב] בו
 שופר בפירוש אלא חצוצרות. (ואע״כ) [ואף על גב] דגרסינן כו) מסיים
 בתורה, הואיל ולא מצאו קדמונים בתורה [ב]פםוק [אחד] (שהוא תוה׳)
 [שבו שופר ו]מלכות כז)׳ כללו את זה בכלל ושמוהו בםייום, והוא אינו
 מחשבון. כח) [והוויין כנו) הכי עשרה, ובין לדעת אילו שאומרין שאו ושאו
 כחד פסוק דמי ובין לדעת אלו םפרים שבתוב בהן זכר לעולם בריתו ובין
 לדעת אילו שאומרין בכתובין ד׳ שופרות הן ופסוק ותקעתם בחצוצרות
 פסוק יתר הוא, אלא משום שמסיים בהורה הוא מכל מקום כאץ וכאן יתר
 על עשרה הוי, ומאי טעמא איתוםפו משום סמך ל) אין פותהין מהן אבל
 מוםיפין עליהם׳ כך השיבו ך לא) רבותינו. ואני אחיך משיבך ומודיעך את
 דעתי, וראי כולהו קרא: תלתא תלתא נינהו, היכי דמי והא ארבעה ארבעה
 הוי בדכתוביס׳ אלא הני קראי דכתובין דםמיכו אהדדי _ כל תרי ותרי חשיב
 כהד כגון במלכיות שאו ושאו תרווייהו קראי השיבי להד הואיל דםמיכי
 אהדדי לב) במזמור לדוד לי״י הארץ ומלואה והכי נמי זכר עשה לנפלאותיו
 הנון ורחום י״י טרף נתן ליראיו יזכור לעולם בריתו, והני תרי קראי םמיכי
 הין לדין לג) במזמור הללויה אודה י״י בכל לבב בסוד ישרים וערה׳ השיב
 להו להד בי היכי לל) דבמזמור למנצח על הגיתית לאסף קיימא הני תרי
 קראי םמיכי כההא, תקעו בחדש שופר, כי חוק לישראל הוא. וקרינן ל הו
 כחדא משום דםבירא להד לה) הכי נמי הני קראי דאמרן לעיל תרי רגבי
 מלכיות ותרי דגבי זכרונות הואיל דסבירי לחד מתחשבי לחד, וכץ נמי ;בי
 שופרות קרינן בדכתובים, עלה אלהים בתרועה, בחצוצרות וקול שופר, משום
 דמסתברי תרווייהו למלתא הדא השיב להו לחד. ואף על גב דרהיקין דין
 מדין, דהא עלה אלהים בתרועה הוי לו) במזמור למנצח לבני •קרח מזמור׳
 ובחצוצרות קאי לז) במזמור שירו לה׳ שיר הדש כי נפלאות עשה, דהואיל

 כב) ליתא בשבל״ה ״וג׳ מכתובים״. כ בשבל״ה ״להשלים עשרה״. כד) במעה״ג ״כך.
 ובשבל״ת ליתא. כד) במעה״ג ״של ארבעה שופרות של כתובים״. *כד,) המו״ל בד״וו הציג
 באן כוכב קטן, ולפי מה שתקנתי א״ש. כף) ר״ה ל״ב: ובשל״ה ״ומשלים בתורה״. וכן היא
 בגמרא שלפנינו. כן) בדפוס ווארשוי הציג כאן המו״ל כוכב קטן שבלתי מובן לו, ותקנתי
 עפ״י שכתב בשבולי לקט השלם שם. ובמעה״ג הלשון ג״כ מגומגם. כח) הוספתי עפ״י
 השבלי לקט השלם ומעה״נ שם. והיה בפרדם כ״י לעיני ריוט״צ לט״ג צד ק״ם הערה י׳.
 כ£) כן היא במעדה״ג. ל) מגילה כ״א. ועיין טור או״ה תקצ״א וב״י שם. לא) במעה״ג
̂) תחלים  ״אבותיך״. לב< תהלים כ״ד, וצ״ל ״במזמור לדוד מזמור לי״י הארץ ומלואה״. ל
ם פ״א. לד,) בשבל״ה תםר מכאן עד תיבת ״מתחשבי״. ורש״ב תיקן מדעתו,  קי״א. לד) תהלי

 ועפ״י המעה״ג א״ש. לן) תהלים מ״ז, יי. לן) תהלים צ״ח, ר.
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 דאידמי להדדי מתקרי כהדא ומחשבי כחדא• והיכי אידמי אהדדי, אלא עלה
 אלחים בתרועה פסוק ששי למזמור שלו וכץ בחצוצרות ששי למזמור שלו.
 וזה חשבוץ מזמורי עשרה פסושיץ וזה חשבון מזמורי ט׳ פסוקים׳ ומזמור
 שהוא נכתב לבדו באמצע שיטה לח) תחשוב פסוק אחד, הרי י׳ פסוקיץ
 כנגד י׳ מלכיות 'י׳ זכיונות י׳ שופרות. ומזמור שירו לה׳ תיבותיו ע״ה ומזמור
 למנצח תיבותיו ע״ה, לכו) וב׳ תיבות שהן יתירות בו תחשוב זמרו לאלהים
 זמרו שתי תיבות וכן זמרו׳ למלכנו זמרו חשוב שתי תיבות ויעלו לך שניהם
 ישוח בשוה. וכשם שאמרת גבי תקעו בחודש שופר בכסא.ליום חגנו כי חוה
 לישראל הוא ששניהם נעשים לפסוק אחד, אף.הללוהו בתקע שופר כולל
 .סמובין מ) שלו ביחד י׳ הילולים ונעשים לפסוק אחד. ותו מאייטעמא חשבינז
 עלה אלהים בתרועה ובחצוצרות וקול שופר לחד קרא משוס דבעינן מלכיות
 •זכרונות ושופרות דכתובן ותביאי הני קראי דמשתעי להבא ־ ולעתיד מא)
 'והואיל וכן אדכרן תקעו בחודש שופר ואדכין נמי עלה אלהים בתרועה
 דהוא קראי מעליא ולא מגיא דלא לימרגהו אף על גב דהוא משתעי. לשעבר
 ואגב הכי בעינן לאוםופי הללוהו בתקע שופר אהני קראי עלה אלהים
התתלתא קראי דכתיבי דקא משתעי להבא  ובחצוצרות כי היבי דליהוין מי
 ולעתיד גבי שופרות. ורבינו משולם אמר משום רבו הללוהו בתקע שופר
 לא השיב בחשבון י׳ שופרות שאין *מא) אימרין הללוהו עשרה הלולים אלא
 לפי שכנגהן קבעו,חכמים עשרה מלכיות• עשרה זכרונות עשרה שופרות
ו ל א ו ו ל ס ולא הווייןממניז עשרה]. מג) א  בדאיתא במסכת ראש השנה מ
] (שומריף [שמורים] אין א ש י י מ ר י ו ב ו ] ( א ש מ מ ר ב ב ו א ( צ י נ ג מ  ב
 נופלים בתחנונים בד׳ ימים (ליום) [שבין יום] הכיפורים [לסיבות] משום בגיין
 .בית המקהש שהשלימוהו באותו הזמן אבל לאחר ימים טובים [ו]אסרו חג
ש א ר י באישפירא; מה) ב ת י א  נופלים בתחנונים כל הח[ו]דש: מל) ר
ה ו יי ו ם ה כ י פ ו ר י ם בלותיר רובם אומר[ים] והשיאנו. והבינו יצחק נ ש  ה
 בר׳י יהודה בשם רבו ר׳ אליעזר א מ ־ו כל ימיו. וכז גוהגיץ במגנצא. ור׳
 משולם בר׳ י משה שאל את פי אריית יושבי ירושלים עייר הקודש׳ והשיבו
 מ0 שאומר[יץ והשיאנו. ומביאץ ראיה לדבריהם מירושלמי דברכות] בפרק

 לח) במעה״ג ״באמצע שיטה ב׳ בראשיתו חשוב פסוק הרי ד עשרה והוי כל חד וחד מהני
 מזמור כי עשרה פסוקים כנגד י׳ מלביות ובו״/ לט) במעה״ג ״והיתר קרה הוא הוציאוהו מן
 הכלל, ויעלו לך שניהם וכר״. ifo במעה״ג ״עמו״. טא) במעה״ג ״להבא ולעתיד נמי גבי
 שופרות יערה רוח ממרום. ורבינו ר׳ משולם וכר״ יעיי״ש. *ב£א) במעה״ג ״שאין חללו עשרה
 הילולין אלא כנגדן ום׳״. מב) ד״ה ל״ב. טי) במעה״ג צד ל״ה. ובשבלי הלקט השלם .סימן
 שכ״ג. והתיקונים עפי״ש• מד) הנה בפרדם קושטנדינת ווארשוי כתבו ״ראיתי באישפרא״ בדבור
 המתחיל באותיות גדולות, והי׳ נראה שקאי על מה שכתב אחריו. ובאמת אינו כן והיא קאי
 אדלמעלה שב׳ דאין אומרים תחנונים בין יות״כ לסוכות וע״ן אמר שכן ״ראיתי באישפדא״
 לנהוג כן. ודבר זה מבואר בשבלי הלקט השלם סימן שכ״ג שכ׳ *וכן מצאתי בשם רבינו שמחה
 מאישפרא ז״ל שאין נופלין על פגיהם בארבעה ימים שבין יוה״כ להג הסוכות״ וכו׳ יעיי״ש.
 מל) ליתא מכאן במעה״ג עד ״ואין אומרים אבינו מלכנו״. והובא במה״וו סימן שכ׳׳א וכשכלי
 הלקט השלם סימן רפ״ו וסדור רש״י סימן קע״ז ועיין במנהיג ה׳ ר״ה סי׳ ב׳ ורא״ש ומרדכי
 סוף ד״ה, ובאבודרהם סדר ר״ה ועיין בהערותינו שם באריכות. מן) תקנתי עפ״י ספרים הנ״ל.
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 הרואה. והגאון ר׳ יצחק [ה]לוי ביטלו בוורמשא. מפני:שאינו יכול לומר־
 את ברכת מועדיך, דברכת מועדיך לא כת[י]ב אלא אשלש רגלים בלבד
 [כדכתיב] מז) כברכת ה׳ אלהיך אשר נתץ לך, וראש השנה לא מן הזמנים
ה ר׳ יצחק ר ו גם ה  [הוא], ההא לא התיס מקדש ישראל והזמנים: מח) ו
 הלוי ז״ל מכו) לומר ובראשי חדשיבם בראש השנה כדרר שעושיץ בשבת
י ם] אבינו מלכנו בשבת ר [ מ ן א ו י א  וראש חודש, וכן דעת רבי: o ו
 שבין רנאש] הנשנה] ליום הכפירים ולא בערב שבת [אין ׳אומרים אבינו מלכנו].
 ואין אומדנים] אדיר אדירנו בקדושה אלא בראש השנה (ליוה) [ויום] הכיפורים
 נוןלא יותר. לפי שהוא שיר של מלאכים ולא התירו לאומרה אלא באילו
 הימים שהן ימי הדין, אבל בשאר ימים טובים ובכל שבתות של כל השנה
 אין אומדנים]. אבל הביננו] אליקים _ גזר לשלוח צבור לאומרו פעם אחת
 בעצרת משום האי טעמא, דאמר הלא אותו נהןשיד לא אמרוהו מלאכים
 אלא בשעת מתן תורה כדגרסינן במסכנת] שבת כא) בשעה שנתן הקנהוש]
 בנתך] הנוא] תורה לישראל אמרו מלאכי השרת כב) ה׳ אדוננו מה אדיר
 שמך בכל הארץ תנה הודך על השמים לכך בדיז לאומרו בעצרת משום
 מתן תורה בו ביום. [והרגישו בדבר שנהג מנהג שלא נהגו קהמונים, ואמר
א ר י פ ש י א ב ו ש נ י ת ו ב ן ר י יהג ו ן נ י א  איל תבוז כי זקנה אמךןן־כג) ו
 להתענות בשני ימים של ר[אש] הנשנה] ולא לעמוד בבוקר להתפלל סליחות.
כן מצאתי *כו,) בתשובות של רב יהודאי גאון שאסור להתענות ברנאש]  ל

 הנשנה] משום שקרוי חג כשאר ימים טובים שנאמר כד) תקעו בחודש שופר
 בכסה ליום הגינו, וכשם שבשאר ימים טובים אסור להתענות כך [אסור
י ן [לעמוד] להתפלל ג ה ו נ  להתענות] בראש השנה משום עונג יום טוב: כה) ו
 [סליחוח] ביום ראשון לעולם בין חל רנאש] הנשנה] בשבת הבאה ובין [אם]

 חל באמצע שבת.
. כו) תניא ר׳ יהודה אומר משום ה נ ש ש ה א ל ר ת ש ו ע י ק ר ת ד  ס
 ר׳ עקיבא, אמר הקנחש] בנתך•] ה[וא] לישראל, אמרו לפני בראש השנה
 מקראות של מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. אמרו זכרונות .כדי שיעלה
 זכרוניכם לפני לטובה. מ) ושופרות לא פירש. 'למה לא אמר. אלא אמר,
 ובמה בשופר. ומשמע פינרש] שופרות הוא. כח) והן חמשים. ושמועו, מלכיות

. מ£) עיין מח״וו סימן שכ״א, טדור רש״י ה ו  מץ< דברים ־ט״ז. מדן) במח״וו נמצא הוספה ל
 קע״ד, שהל״ק סימן ר״צ,.או״ז ח״ב סימן ק״מ, רוקה סימן ר״ד ובס׳ הישר לר״ת סימן מ״ג
: ד״ה שהחדר וכו׳ ודף ל״ה. ד״ה אילימא וכו׳ ועירובין מי. ד״ה זכרון  מ׳׳ד, מ״ו ובתום׳ ד״ה ה׳
 ןבר״ן ורא״ש סוף ד״ה והגמיי׳ ם׳ תפלות כל השבת אות די. ובטור או״ח ובב״י סימן תקצ״א.
) במעה״ג ״אדיר אדירנו ה׳ אלהיט  נ) במעה״ג צד ל״ח. ותקנתי עפי״ש. נא) שבת פ״ט. נ ד
ם בנמרא שאמרו המלאכים אדיר אדירנו כ״א' פסוק האחרון בתהלים  מה אדיר ובו׳״. וליתא ש
 שבמזמור ח׳ כמו שב׳ בפרדם לפנינו. ננ) במעה״נ עמוד ל״ט. וכשכלי הלקט השלם סימן
 רפ״ד בשם מנהגות בני אישפירא. והתיקונים עפי״ש. qy מובא באו״ז ח״ב סימן רנ״ז. ועיין
 תשובות הגאונים שערי תשובה סימן ס״ד לרה״ג, ובלקח טוב פרשת אמור. וברא״ש סוף מם׳
 ד״ה. ובהג״מ הל׳ שופר פ״א אות א׳ ובשל״ה סימן רפ״ד ובאבודרהם ובהערותינו שם* נד)
 תהילים פ״א׳ ד׳. נד,) במעה״נ שם. והתיקונים עפי״ש. נו) ד״ה• ט״ו. נן) דברים האלו מפורשים

 .בריטביא ד״ה שם. נד|) צ״ב לאיזה ״חמשים״ כוון הגאון.
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 זכדונות שיהו תוקעין בהם. והכי משמע אמרו מלכיות זכרונות בשופרות.
 ואם הן שלא הזכירו שופרות אלא להמליך בהן המלך עלינו, שיעלה זברונינו
ק תוקעין בשופרות. בשלמא מקראות של שופרות אמרינן׳. ההא  לפניו, ל
 דתניא, אמרו לפני שופרות, אלא תקיעה למה אנו תוקעין בהם כמו למלכיות
 ולזיכרינות הואיל ומפרש תקיעות מלכיות וזכהנות*כח) הוזברות, הכיקאמר/
 אמרו־ לפני נ׳ דברים מלכיות זכרונות ושופרות, ומפרש והולך, מלכיות כדי
 שתמליכוני עליכם. כלומר ותקעו בהן־במקראות הללו בשופר׳ ההכי משמע
 ובמה בשופר׳ ובמה תאמרו ממראות הללו בתקיעת שופר. דהכי תנן, ככו<
 אומר מלכיות ותוקע זכרונות ותוקע שופרות ותוקע וכו׳. עד זכרונות שיעלה

 .זכרוניכם לטובה לפניי, ובמה בשופר. ושופר לא הוצרך לפרש למה׳ או ס<.
(p* כדרב הוא זכרוץ תרועה יהיה לכם. ובמה בשופר. דבר בפני עצמו׳ 
 חמשים תקיעות מלכיות זכרונות ושופרות, כלומר ותקעו בהן. אבל אמרו
 לפני שופרות לאו לשמוש׳ ופי׳ מלכיות הוא. אלא לחובת עצמו. לכך שנינו,.
מה תוקעין׳ י ק מפנ ח צ י י ב ר ר מ א  אומר מלביות זברונותושופרות: cnp ו
 כשהן יושביץ ותוקעת ומריעיץ כשהן עומדין כרי לערבב השטן. ור׳ יצחק
 נופיה מנא ליה שתוקעין הציבור כשהן יושביץ ועומדין, נראה לי ־מתורת
י *קב) כהמשמע מ ל ש ו ר י ב p (5 ציוץ שבארץ ישראל, ומארץ ישראל היה. וגרםינן 
 קל שטנא קל שופרא חדא זימנא בהיל ולא בהיל op וכה תניא ליה אמר
 ודאי ההוא שופרא Op דתקע שופל הגדול הוא. ומטא זימנא דמיתבלע
 ומתערבב, ולא אית ליה פנאי למיעבד קטיגור יא. והיינו דגרםינץ בתלמוה
 אמר ר׳ יצחק- קה) מפני מה תךקעין איל בעמידה, והלא ככר תוקעין לחובת
 היום שלש תקיעות ושלש תרועות ביץ שחרית למוםף, עד שלא עמדנו
 בתפלת מוםף, כשהציבור יושביץ עדיין. op לא מציניו לתרועה שמצותה
 או בישיבה או בעמידה. Op אןף] עןל] פןי] שכתוב בה Dp) יום תרועה

 *נדן) *כדפוס ווארשוי ״הנזכרות״. נט) ר״ה ל״ב. ם< כוונתו לדרשת רבי לוי בר״ה כ״ט.
 דזכרון תרועה־ רק בשבת מיירו וא״צ לומר שופרות רק ביום שאין תוקעין בו, וזה שלא כדעת
 ר״ע דבין בהול בין בשבת אומרים שופרות. אמנם צ״ע למצוא מקום רב. *ס) עיין לעיל הערת
0 עיין תום׳ ר״ה ט״ז 1 ד״ה כדי. לערבב וכו׳ והיא. בערוך ערך ערב  נ״ה. סא) ד״ה ט״ז• ס
 א׳ ומובא בטור או״ה סימן תקפ״ה גם אבודרהם הביא הירושלמי בסגנון אהד וכן ברקה ובאו״ז־
 ה׳ ד״ה סימן ר״ע ובמרדכי ה׳ ד״ה סימן תשי׳ך, והירושלמי הזה לא נמצא לפניגו. והארכנו
 בזה בהערותינו לאבודרד־ום יעיי״ש. *סב) צ״ל ״כד שמע״ ותיבת ״קל״. יש למחוק. וכן ם נר
 המו״ל בדפוס ווארשוי. ס נ) צ״ל ״ויד תנייך. סד)צ״ל ״דיתקע בשופר״. סדן) נראה שהוא
 מפרש דר׳ יצחק י אתקיעות דמעומד פריך למ״ל, הא כבר יצא בתקיעות דמיושב. אבל הטור
 וב״י סימן תקפ״ה כ׳ דאתקיעות דמיושב קא מתמה, למה הן צריכות כיון שסופן לתקוע עלי
 סדר הברכות יעיי״ש. ועיין שבלי הלקט השלם סימן ש״א, ש״ב. סו) כוונתו׳ דליכא למימר
 דר׳ יצחק פריך אתקיעות דמיושב ילמ״ל הא לא יצא אלא בתקיעות דמעומד, דבעמידה הוא.
ה ליתא דלא מצינו לתרועת שיהי׳ מצותה או.בישיבה או בעמידה,  עיקר המצוה, וע״ז אמר ה
 אלא כמו שרוצה יעשה. סן) כוונתו, ואי אמרת דעכ״ה המצוד, היא רק' בעמידה מדילפינן
 בגז״ש לכם לכם בעמידה מעומר, וכוון למי״ש בלקה טוב בראשית י״ז ובכלבו סימן כ״ב וברא״שי
 פסחים פ״י ״דת״ר בקמה תהל לספור א״ת בקמה אלא'בקומה״ ועיין טור או״ח וב״י סימן ח׳
ל  וסמ״ק סימן קמ״ה ומובא באבודרהם סדר תפלות הול ועיין בהערותיגו שם ובסדר תפלות ש
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ל ד קנו) מעומד. וכן כ  יהיה לכם, ואיכא איגיש דגמרי לכם לכם. מגזירה שו
ר ע) כל המברך תה בעמייהה. וליתא, דאמר מ ה לבם מצו  מצוה שכתנוב] ב
טעמא הה. ו נה ואמר אביי בעמי דושה כאילי קיבל פני שבי ה בחי נ ב ל  על ה
ה לא. א משום לבם לכם דגזירה שו ה הוא דמברכיגן. ה מ ק  עא) משום ה
דה גמי מברכיגץ. אלא שןמע] מניגה] עב) א קבלה בעמי ל ה ב  דאי גזירה שו
א נבג) וםפרתם י לתא הוא. ותו וספרתם לכם לגופיה הוא גדרש, כדתג  לאו מי
עה יהיה ה יום תרו ב . ב ת כ עה ש ד ואחד. הילבך תרו ה א ספירה לכל א ה ת  לכם ש
הה עושה רוצה בישיבה עושה. לפיכך פי[יש] ר׳ יצחק ה בעמי  לכם נבל) מצו
ושב שבירכנו עליה יצאגו. ה שמי ע י ק ת א *על) מ ל ה תוקעיץ ב׳ פעמים, ה מ  ל
ת הציבור בכדי, שהקןדוש] ח א למה אנו שונין עוד התרועה, עת) הלא להטרי  ו
ת הציבור בכדי, כדאמרו עו) בפסיקתא *עו) ח א  ב[רוך] ה[וא] אינו מטרי
ע מ ת ש ל קרי ת ש ש י ה בי, פ ה בי ענ מה הלאיתיך, ענ ה עשיתי לך ו  עמי מ
בלכתך בדרך ובשכבך תך ו ך בבי ת ב ש  נתתי לכם ואמרתי, ,ודברת בם ב
. עז) ועוד שאם יוסיף על ת הצבור בכדי ח א  ובקומך/ מיכאץ שאסור להטרי
למה תוקעין סף על הדבר. ו א תו רה עובר *עז) ל  ג׳ תרועות המפורשות בתו
, ת השטן  פעם שנייה. ופתרש] ר׳ יצחק שנייה לא נצרבה אלא לערבב א
ת אלא בשנייה. שנןאמר] ענו) יגער ה׳ בך ח ב פעם א ב ר ע ת  עח) אלא מ
ת היום, לפיכך מברכין עליה. ב ו ה ח נ ׳ בך וגו׳. ולפי שהראשו ן ויגער ה  השט
ת זכרונות ושופרות. ו ל מלכי עה כלל, זולתי הסדר ש  ובתפילה לא הוצרכה תקי
. א כ י ׳ פ) משום גזירה ד ת ב ש ות ב ל להי ח ה _ ש נ ש  כדרך שאנו עושין בראש ה
א יסטין ביום הדין. ל ת השטן ש א לערבב א ל  ולעולם שנייה לא נצרכה א
ת ר׳ אבוהו כנגדז תוקעיץ בעמידה נ ק ת ל ישיבה שהן מ ת ש עו גד תקי כג  פא) ו
ל דתרוויהו קעץ ומריעיז והוזרין ותוקעין, מכל ה תו מ  לי. דאמר ר׳ יצחק ל
א גרםינן בירושלמי פג) הלין דמחמיריץ ועבדיץ י י נינהו. ותו בהד ד  פב) בהד
א אימיא דסיסרא. ת ע פ ד ק׳ פעיות ש ג ר ול׳ בלחש/ כנ ד ס ד יתבין ול׳ על ה  ל׳ כ
תא מפרש נגמר מיניה סכום יבבות י י י  פל) דמימר אמרי מבדי ג׳ פעיות דאו

 ד״ה ובהערותינו שם שהארכנו* סד() במדבר בייט׳ אי* סט) צ״ל ״מעומר״. ע) סנהדרין מ״ב.
 עא) אולי צ״ל ״וטעמא משום קבלה הוא דמכרכינן בעמידה״. ע^) עיין תורה תמימה פרשת
̂) מנחות ם״ה: והקרא  בא, שכתב כן מדעת עצמו ולא ידע שכבר קדמו בעל הפרדס. ע
 ויקרא כ״נ, ט״ו. עד) בדפוס ווארשוי ״רוצה בעמידה״. ויפה תיקן• *עד) צ״ל ״בתקיעה״.
 עד,) צ״ל ״ולא״. עף) רמז לפסיקתא דר״כ (הוצאת רש״ב ליק תרכ״ה) פיסקא שור או כשב
 ״הדא ק״ש פרוזדינמא שלי הוא, לא הטרחתי עליכם, ולא אמרתי לכם שתהיו קורץ אותה
 לא עומדין על רנליבם ולא פורעין את ראשיכם, אלא בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך
 ובקומך (דברים זי, ז׳.)״ ועיין אבודרהם סדר שהרית של הול ובהעדותינו שם. *עף מיכה
. ותיבות ״ענה בי״ פעם שני יש למחוק. ען) עיין תוס׳ ד״ה ט״ז: ד״ה ותוקעים וכד  ו׳ ד
 ולפי׳ פירש הזה קושי׳ התום׳ היתה באמת שאלת ר׳ יצחק. ותירץ כיון דעושה לערבב השטן
 ליבא בל תוסיף. ועיין בריטב״א ד״ה שם. *ען< בד״וו ״על לא תוסיף״. עדן) בדפוס ווארשוי
 תיקן ״ולא". עט) זכריה גי, כי. פ) ר״ה כ״ט • פא) עיין ערוך ערך ערב ״ומכאן אנו למדין
0  דבעינן שלשים בעמידה כמו שלשים בישיבה״. (ועיין ד״ה ל״י). פב) בד״וו ״כהדדי״. פ
 ליתא בירושלמי לפנינו ומובא בערוך ערך ערב שם. ורש״ב במבואו להאורה לא ידע מזה.

 פד) ליתא בערוך מכאן עד תיבת ״ואילו״.
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 כמה הווייץ ל׳ ול׳ ולי, ואילו עשרה איגון פה) שגומרין כל התפילה קל
 תקועייא דיחיהאה מתבעי למהוי עשרה פו) והן כולם ק׳. ודקאמרו בני
 מערבא ל׳ בישיבה ול׳ בעמידה ש1מע1מ[ינה[ איתלהו תקנתא פז) דאתקין
ר ד  בקיסרי. דמכדי לא מצינו בראש השנה זולתי נ׳ תרועות, כדתנן פח) ס
 תקיעות שלש של שלש .שלש. ג׳ תקועות הו בראש השנה. ומן התורה
 מניין. פנו) ומניין של שלש שלש׳ תןלמיד]׳ אומר] צ) והעברת שופר תרועה׳
 אחת שהיא ג׳ בתקיעות. והעברת הרי זו אחת, קי לשון העברה קול שופר
 הוא, יצא) הכתב תעבירו שופר בכל - ארצכם׳ צב) ושופר הסמוך. לו והעברתגה)
 הרי ב׳ קולות, והן תקיעות ותרועה הכתב עמהץ׳ הרי תרועה בב׳ תקיעות.
 ועוד תרועה שנייה שגם היא בתקיעותיה, שכתוב צנ) זבח ן תרועה. שליישית
 נמי׳ צל) תרועה יהיה לכם. הרי ג׳ תרועות ושש תקיעות. כדתניא י בתוספתא
 צה) סדר תקיעות שלש של שלש שלש,• צו) שש תקיעות והן בכולן ט׳.
 שמע שש תקיעות וג׳ תרועות אפינלו] בל היום כולו ו$*פי[לו] בסירוגץ יצא.
 אלמא אין חובת היום אלא בג׳ תרועות המפורש "בתורה׳ שופר תרועה׳
 זכרו! תרועה, ויום תרועה. והיינו דתניא צ!) למדנו ג׳ תרועות בראש השנה
 צח) מדברי תורה ואחד מדברי סופרים. מצינו ט׳ קולות לחובת היום וט׳
 לערבב השטן. ואילו לא צנן) נסתפקנו בתרועה לא. היינו תוקעין בראש
 השנה זולתי י״ח קולות, ,•ט׳ לחובת היום וט׳ לערבב השטן, ק) שהן נ׳
 תקיעות לחובת היום ואחד בעמידה וכולן בתקיעותץה]. משום דתניא קא)
 אמרו לפני- בראש י השנה מלכיות • זברונות בשופר של איל. קב) אמר ר׳
 מלכיות ותוקע *op כולם תרועה אחת ותקיעותיה. כדתניא קג) כשהוא
 שומען שומען על םדר־ מלכיות זכרונות ושופרות שלא יאמר מלכיות. וזבתנות
 ותוקע או זברונות ושופרות ותוקע שאפיןלו] יצא חובת קרי>ע)[א]תן לא יצאו.
 דתניא קד) אומר י מלכיות עם זכרונות וזיכרונות עם שופרות ואם אמר לא
 אמר כלום׳ וצריך לאומרן שנייה. ק ה) וכשומעץ על• הסדר צריך לשומען
 על סדר ברכות דהיינו תפילה. כדתנן קו) סדר ברכות אומר אבות וגבוהות]
 וכול׳. ועל סדר ברכות כיצד, שלא יקדים סדר קז) ה׳ תקיעות לקדושת

0 בערוך ״למהר עשרה תשר״ת תש״ת תר״ת  פד,) צ״ל ,׳כשגומריך וכן' היא בערוך שם, ©
 והן ק׳״. פן) ר״ה ל״ד פךן) ד״ה ל״א ז פט) בדפוס ווארשוי הציג כאן המו״ל כוכב קטן
 שבלתי מובן לו. ונראה דהסר כאן הברייתא בר״ה ל״ג : ״מנין שבשופר וכו׳ ומניין
 שפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, וכו׳״ והא דאמר המחבר ג׳ תרועות לאו דווקא אלא נ׳
ש שלש וכו׳ ל  תרועות שהן תרועה ופשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. ואה״ז אמר מניין של ש
 אשר היא ג״כ בברייתא שם׳ אה״ז והבן. צ) ויקרא כ״ה׳ טי• צא) צ״ל ״וכתיב״. וכוונתו
 דמקרא זה — שם ויקרא כ״ה, ט׳ — למדין לתקועה לאחריה* צב) ד״ל דלא תימא הדא
̂) ויקרא כ״ג, ב״ה צד) במדבר ב״ט,  הוא. עיין ד״ה ל״ד. בברייתא ותקעתם תרועה וכי. צ
 אי. צד,) תוספתא ד״ה פ״ב סימן י״ב. צף) זה ליתא בתוספתא שלפנינו. מתיבת ״שש״ עד
(D .״ט׳״. צן) ר״ה ל״ד צח) צ״ל ״שתים מדברי תורה״. צט< בד״וו בטעות ״נסתפקו״ 
 צ״ב, ואולי צ״ל ״שהן ג׳ תרועות לחובת היום ונ׳ תרועות לעמידה וכולן בתקיעותיה״. קא)
 ד״ה ט״ז. Qp אולי צ״ל ״אמר ר״ע״ עיין ר״ה ל״ב. *םב) בד״וו ״וכר״. כ$) ד״ה ל״ד:
 עיין רא״ש ורץ שם• סד) תוספתא ד״ה פ״ג ה״י. והסר כאן וצ״ל ״אין אומדים וכר״.
 סד,) בד״וו ״וכששומען״. סן0 ר״ה לי׳ב. ד,ץ) צ״ב מהי שאמר ״ה׳ תקיעות״, ואולי צ״ל ״סדר
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ה קח) אומר זכרונוות] ותוקע נ ש מ ש ב ר פ מ ד א לאחר קדושת השם כ ל  השם א
ה א׳ בשתי תקיעותיה, ואומר עוד שופרתת] ותוקע, ג׳ תרועות כל ע ו ר  ת
ל סדר תקיעונתן דהיינו כסדרן ד בתקיעותיה. >ד״א) [דבר אחר] לשומען ע ח  א
כהו א יקדים זברונות למלכיוןת], אלא לעולם יהיו מלכיו[ת] קודמין שהמלי ל  ש
א אומר קנו) בחצוצרות ל. וכן הו ו זכרון טו ש ממנ ק ך ב ך׳ ואחר כ ה עלי ל ח  ת
ע לפניו בקול שופר כדי שיעלה כהו עליך תרי  וקול שופר ונו׳ לאחר שתמלי
צד ״קע) היא עה דאורייתא כי ו בתרו בה. ולפי שנםתפקנ  זכרונך לפניו לטו
ב קי) ותייבב אם םיםרא, ה דםיםי־א׳ כדכתי מי עה מאי ת ושמענו לשון תרו ש ע  נ
עה ך מיילל, ומריע תרו ל על מיתו גונח ואחר כ ב א ת מ ל ה כ  ודבר ידוע הוא ש
ת ו ב ן ר׳ א ה שברים ותרועה רצופה נמי. קיא) אתקי ש ל ש  רצופה ושבורה ל
עה׳ שבורה ושלימה, שכן א קיב) ריי׳ש ושי״ץ היא תרו מ ת קשר״ ק, ש ס ק  ב
נה ומיילל, ותיקן קש״ק קר׳יק אחרי קשר״ק׳ שאם התתע[ה] ו ל אבל ג  י־רבו ש
עה שבורה ל קשר״ ק דהיינו תרו א יפסיק השי״ן ש ל עה שלימה, ש  דהיינו תרו
א מ ד קר״ק. וחש ש ו ן ע ה ראשונה, לכך התקי ע י ק ת עה ל  לג׳ ־ שברים בין תרו
ל קשר״ק ביין א יפסיק רי״ש ש ל ש יה ש ן ק ה והתקי ע ו ר ת  ג׳ שברים היא ה
א מ . ש ה קולות. ש ל ש ת ב ק פ ת ס עה מ נמצא תרו ה אחרונה. ו ע י ק ת  נ׳ שברים ל
עה א תרו מ א ג׳ שברים והתקין קש״ק. ש מ ן ק ש ר״ ק. ש ץ ורי״ש הוא והתקי  שי
בת ל חו ת ש עו ה נעשו ט׳ תקי נ ן קר״ק. ועל ידי הפםק ה א והתקי מה הי  שלי
 היום׳ שגי מהן תרועות ושש תקיעות, ונעשו כולן קיג) ל׳ קשר״ ק קש״ק
דה, סכום כולם ששים. ת קיל) וכן לזברונות ולשופרות ל׳ לעמי ו  קר״ק למלכי
עות ד נ׳ תרו ג נ ת כ ת כהנים שהן ג׳ מקראו כ ר ב ה רבינו קכוו) ב ש  והרמיזם מ
ה מ ל עות 'שנעשו משלש. ובא ש ל יום, ום׳ אותיות שבהן קעז) ם׳ תקי  ש
ה׳ למה נאמר הנ . ו ל שלמה טתו ש ה מי נ 0 ה י ך ישראל ופירש במקרא, ק ל  מ
ו דהיינו בירושלים נה במקום שישראל היו דרים ב תה שבי ל [ה] הי י ח  שב ת
ל כ נה ב עתה שגלו ישראל בין העמים השכי . ו ו תדרשו אמר קיח) לשכנ  שנ
ה מיטתו נ ב ה ת כ ך טומאתם. והנה ד ח ם בתו אמר השוכן א  מקום. קיע) שנ
כ קכ) ושכנתי ת כ ל מקום ד ו ומשכן מנוחתו ש ת ט ל שלמה, ישראל מ  ש
ל מקום א[ף] ע[ל] פ[י] כ[ן1 ששים אותייות כ ה ב ת ה היא ע נ  בתוכם. כי ה
ת שים שלום כ ר ב ל יום ב כ ה להזכיר ב ו ת כהנים. סביב. מיכאן שמצ כ ר ב  ש
ב ניבןוןתם. ה קראן הכתו ו בברכה. ומפני מ נ ת אבותינו ברכי ל א נו ו  אלהי
 לפי שהק[דוש] שרוך] ה[וא] מסכים עם הבחנים כשמוציאין אותם מפיהם,
ת שמי ואני אברכם. מגבורי ישראל׳ ופירושו גיבורים ב קכא) ושמו א  כדכתי
ע ר א יצר ה ן ונוצחין אותו, שהו ת השט  שיוצאים מפי גיבורי ישראל ודוממין א
ת יורד ו מ ן הוא יצר הרע' הוא מלאך ה א שט יא קכב) הו , התנ  והוא שטן
ו ודוחין ת׳ וגיבורים הללו מבלים מעשי לה ומקטרג ויורד וממי ת עו מסי  ו

 התקיעות״. קד,) ד״ה ל״ב. קט) תהלים צייה׳ יי. *קט) בד״וו ״היה נעשה״. קי) שופטים
̂) בד״וו בטעות ״ג׳". סייד)  ה׳. קיא) ד״ה ל״ד. קיט) ד״ל רי״ש תרועה שי״ן שברים. קי
 צ״ב, ואולי צ״ל ״למלכיות וזכרונות ושופרות, וכן למלביות וזכרונות ושופרות ל׳ לעמידה״.
במדבר ר, כ״ד, ב״ה, כ״ו. קטן) צ״ל ״כנגד ם׳ וכר״. קין) שה״ש ג׳ ד. ועיין מ״ר  הטו) ־
 לפסוק זה ותראה שכל הדרשה זו בנוי׳ על פי שם. קיןה) דברים י״ב•. ה׳. סיט) ויקרא

 ט״ז, ט״ל• op שמות כ־׳ה, הי. •ל,כא) במדבר ו/ כ״ז. מכב!)• ב״ב ט״ז.
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 :אותר מעל •ישראל. ׳ולמה כהנים נקראו גיבורי ׳ישראל, לפי שאץ אחד מישראל
 יכול .להקריב קרבן כדבתיב קכג) והזר הקרב יומת, *קכג) אפילו דוד ׳מלך
 ישראל. כולם אחוז. חרב, כל האותיות שהם כולם אחוזי חרב כל אות ואות
 אחת הוא בקול תקיעה שחרי הם ס׳ ׳תקיעות כגגד ם׳ אותיות והתקיעה
 דוחה את השטן יותר מן החרב. מלומדי מלחמה, מלומדי הן האותיות הללו
 שנקראו גיבורים בתקיעה לעשות מלחמה עם ..השטן כל שגה ושגה. איש
 חרבו על יריכו כל - האותיות .דוהה את השטן ודומה כאיש שיש לו חרב
 על• ירים, ונדחה ומתערב השטן מפחד־בלילות, אל תיקרי בלילות אלא
 בילילות. וכן רבותינו קוריץ את התקיעה יללה, קכד) אי ילולי •ליל הא
 עביר קר״ק. •קכד) והללו שתוקעיץ קשי־״ק קשר״ק קשר״ק ג׳ פעמים וכן
 ג׳ פעמים קש״ק וכן ג׳ פעמים קר״ק בולן ל׳ למלכיות .וכן לזכרוגות • וכן
 .לשופרות ההווייץ לרו צ׳. אסור לעשות כץ •לפי שעוברין על יבל תוסק
 ;קכה) דשלחו ליה לאבוה דשמואל נכפה ואבל מצה יצא, קבו) אמר רב
 אשי לא צריכי שכפאוהו פרסיים. אמר רבא זאת אומרת. התוקע לשיר
ת מפני שעובר על בל תוסק. אמר  יצא ואינו צריך לחזור ולתקוע פעם אחי
 ליה אביי אלא מעתה הישן בסוכה בשמיני ילקה, שבעת ימים אמר רחמנא
ל הדבר. אמר ליה שאני אומר  ולא שמנה. והתורה אמרה לא תוסק ע
 מצוות אינו עובר עליה על בל תוסף אלא בזמנן. י מותיב רב שימי בר אביי
 שלא בזמנן אינו עובר על בל תוסף והתניא מניין לכהי שהוא עולה על
 הדוכן שלא יאמר הואיל וניתנה לי רשות לברך את ישראל אוסיף ברכה
 אחת משלי׳ תלמוד לומר לא תוסף על הדבר, שהרי ג׳ ברכות אמר רחמנא
 ולא ה׳. הכא גמי גבי תקיעות ג׳ אמר רחמגא שופר תרועה׳ זכרוץ תרועה
 ויום ־תרועה. ומשום עירבוב השטן עשאום רבותינו שש׳ שיחו כולן עם
 תקיעותיה שמנה עשר. ומפני ספק תרועה נעשו ס׳ בתקיעותיה *קכ0 אסור
 להוסיף עליהן. ורבי אבוהו שתיקץ תשר״ת לא להוסיף על התרועות נתכווץ
 אלא כגגד לעמוד על ג׳ תרועות שבתורה שנסתפק בהן או שי״ץ או רי״ש
 הוא. הילכך "אינו נראה כמוסף על הצבור. לכך הוא נתכוון על ששים הרמוזים
 בתורה ששים גיבורים' סביב לה וגו׳, כפי הביאור שביארנו כבר. ואם תאמר
 הא קכז) כי אתא ר׳ יצחק בר׳ יוסף אמר כי הוה מסיים שליחא דציבורא
 תקיעתא ביבנה לא הוה שמע איניש קל קנח) אוניה מקל תקיעתה דיתידאי,
 דמשמע כל הבא להוסיף מוםיק ואינו עובר, הבא גם הם לצורך היו לתשלום
 מאה ואפיןלו] הכי יש להם קיצבה כדאמר _ בירושלמי קככו) מיבעי לרון
 למתהוי עשרה שבישיבה היו תוקעיץ ל׳׳ ול׳ בלחש רל׳ על הסדר והן צ׳
 ועשרה לתקיעתא דיחידאי, הכי נמי למחמיייץ׳ וטעמא משום דאית לדו
 יסוד ק׳ קולות כנגה ק׳ פעיות׳ הא לאו הכי לא היו יכוליץ להוסיף. ושמא
 הללו שתיקנו צ׳ קולות סבורין לומר שגם דן מץ היסוד מדתנץ קל) סדר
 תקיעות של שלש ומשמע לדן שלש תרועות למלכיות בתקיעותיה ג׳ פעמים

כנ) במדבר א׳׳ כ״א. *הבג) שבת ל״א. Op״c ר״ה ל״ד. *סכך) עיין תוס׳ ר״ה  ל)
'• הכד,) ד״ה ב״פ. מכך) כאץ חסר תיבת ״ובו׳״. עיין בגמרא שם. ו כ  ל״ג: ד״ה שיעור ו
• הכם) עיין ם א ש ר ^  *3!כן0' צ״ל ״ואסור״. מכן) ר״יי לי* מכד,) צ״ל .אזני״ כדאיתא ב

 ל עיל הערה פ״ג. ה?ל) ר״ה ל״ג:
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 קשר״ק וג׳ פעמים קש״ק -וגי פעמים קר״ק וכן לזכרונות וכן לשופרות וכן
 לכל סדר ומדי־. וליתד, שמן התורה וממתגיתין לא מציגו זולתי ג׳ תרועות
 בתקיעותיה, והן לחובות היום ומשוס ערבוב השטן געשו עוד כיוצא באותן
 של חובת היום והן כולם ששים. וכבר ביארגו סדר תקיעות כיצד הן ע;
ם בראש השגה היום הרת י ר מ ו ו א ג ה א מ  שלש שלש באר היטב. קלא) ל
 עולם, וכי בראש השגה גברא והלא קלכ) בכ״ח באלול גברא העולם. פירש
 רביגו הרת לשון הין, ומציגו ראייה מן משלי. כי במשלי בכל ׳מקום שכתב
 ריב או מהון או מצה מפרש קלג) המתרגום הרת. לכך אגו אומרים בראש

 השגה היום הרת. ואין הרת אלא דין. ולכך אגו אומרים היום .דין.
׳ על שאגו אומר[ים] זוכריגו בשלש ב ר י ש ל ו י ה ת ה ב ו  קלל) ו ת ש
 ראשונות וגם קרובות. קלה) תגיא ר׳ אליעזר אומר לעולם ישאל אדם צרכיו
 ואחר כך יתפלל שנאמד גתלפד.) קלו) [תפלה] לעני כי יעטוף ולפני ה׳
 ישפוך שיחו. ר׳ יהושע אומר יתפלל וא[חר] כ[ך] ישאל צרכיו שנאמר קלז)
 אשפוך לפגיו שיחי וגר. א!ף1 ע1ל] ג!ב] קלח) דאמר ר׳ חייאבר אבא אמר
 ר׳ יוחנן אנשי כנסת הגדולה תיקנו להם לישראל ברכות ותפילות קדושות
 והבדלות. קלכך) אמר רבי ירמיה ק״כ זקנים ומהם כמה נביאים תיקנו תפילה
 זו על הסדר. אפי[לו] הכי עד שלא בא רבן נמליאל ביבנה ולא סדרה קמ)
 אלא על הסדר׳ דתניא *קמ) שמעון • הפקולי הסדיר י״ח ברכות על הסדר
 לפגי רבן גמליאל ביבגה כולי׳. ודקא מיפליגי רבי אליעזר ור׳ יהושע מיקמי
 דםידרא פליגא. קמא) משום ר׳ יהושע בן לוי אמר שכל זמן שיבוא אדם
 לבקש רחמים יקדים שבהו של מקום. דתגי בםיפרי קמב) ויצעק משה, בא
 הכתוב ללמדך דרך ארץ שכל זמן שתבא לבקש שאילתך קמג) בקש. ואמר
 מר קמל) יכול ישאל [אדם צרכיו] קודם׳ קמה) צריך לומר שגים ושלשה
 דברי תחנונים, ואחר כך יתפלל, .ומפורש על ידי שלמה [שגאמר] קמו)
 לשמוע אל הרינה ואל התחינה. *קמו) וכך דרש רבי שמלאי לעולם יסדר

 הלא) עיין שבלי לקט השלם סימן ד״צ ותניא רבתי סימן ע״ה, ומה״וו סימן של״ה וסדור
 רש״י תקפ״א. ועיין אבודרהם סדר תפלות לר״ה ובהערותינו שם. ללב) צ״ל ״בכ״ה״ וכן
 תיקן בד״וו. ועיין פסיקתא בחדש השביעי, ובוי״ר פכ״ט. ללנ) לפנינו בתרנום ליתא שיתרגם
0 בעניין ך ל  ריב או מדון או מצה בלשון הרת. ובודאי תרנום אחר הי׳ לפני הראשונים. ק
 זה עיין במח״וו סימן שכ״ה, שכ״ו. בה״ג סוף פרק ה׳, מובא בתום׳ ברכות י״ב: ד״ה והלכתא.
 ובטור או״ח סימן תקפ״ב. ובשערי תשובה סימן קג״א ובשבלי הלקט סימן רפ״ו, ובהג״מ פ״ד,
 מהל׳ תפלה אות ה׳, ועיין מם׳ סופרים פי״ט ה״ח וברכות ל״ד. תום׳ ד״ה אל ישאל. וע״ז
 תום׳ ד״ה אם וכו׳ ובחי׳ הרשב״א לברכות שם. ובארחות חיים דף צ״ט. ומנהיג דף כ׳ ועיין
 או״ז ה׳ תפילה ק״ד ושבל״ה סימן ב״ה ואבודרהם ובהערותינו שם לתפלות של ר״ה שהארכנו.
 ללד,) ע״ז ז׳: קילף) תהלים ק״ב, א׳. קלן) תהלים קמ״ב, נ׳. קלד,) ברכות ל״ב. קלט<
 מגילד, י״ז: קט) צ״ל ״אלו״. *לין) ברכות ב״ה ז קמא) אולי צ״ל ״ור׳ יהושע אמר״.
 למב) ספרי בהעלתך. (דברים י״ג, י״ג.) קמג) נשתרבבו פה התיבות וגשמטו למטה וצ״ל
 באן ״צריך שיאמר שנים ושלשה דברי תחנונים ואחר יבקש שאלותיו״. וכן היא בספרי שם.
 למד) ברכות ל״א. ותקנתי עפי״ש* למה) התיבות ״צריך לומר שנים ושלשה דברי תחנונים״
 נשמטו מדלעיל ונדפסו שלא במקומן. והמו״ל בדפוס ווארשוי לא הרניש בזה. קמן4) מלכים

 אי, ח׳, כ״ה. וצ״ל ״ואל התפילה״. *למך) ברכות ל״ב. ע״ז ז׳:
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 אדם שבחו של מקום ואחר. כך יתפלל. ומגלן ממשה. קמז) וחכמים אומרים
 לא כדברי זה ולא כדברי זה׳ קמח< אלא כדברי רבי יהושע׳ שכבר מיררו
 את התפילה׳ ויש לומר ראשונות אמצעיות ואחרונות וכשמגיע בשומע תפלה
 שואל יחיד צרכיו, לפי שאין.יחיד קובע לעצמו כמו לבד בר• קמנו) הוא,
 והיחיד אומר בשומע תפלה. וכן. הציבור קבעו כבה שלישית אחר שתים
 של קרית שמע׳ אף על פי ששנינו קכ< שתים לאחריה׳ ביחיד עסיק, ואחר
 כך שלשה אחרונות. וכל שכן שאין הלכה •כרבי אליעזר דאמר שואל אדם
 צרכיו ואחר כך יתפלל. קנא) ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כחכמים.
 והיינו דאמר אביי קכב) עבדינן כנחום המדי קכג) באמר חכמים שואל אדם
י רב אשי משמיה דרב אנס!  צרכיו בשומע תפלה. קכד) אמר ר׳ חייא ב
 ע[ל] פ[י] שאומר שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אם יש לו חולה בתוך
 ביתו שואל בברכת החולים אפילו באמצע ברכ[ה1. דאי במוף כל ברכה
 'וברכה האמר קנה) רב יהודה כריה דרב שמואל •בר שילת משמיה הרב
 אנה] ע1ל] פני].שאמר שואל אדם צרכיו בשומע תפילה אם בא לומר מעין
ד חייא בר רב אשי משמיה .דרב מאי אתז*  כל ברכה וברכה אומר. ו
 לאשמעונין׳ אלא ש[מע] מ[ינה] ר׳ חייא בר רב אשי - דאמר אומר בברכת
 החולים אפיןלו] באמצ(א)[ע] ברכה קאמר אפי[לו] יחיד בצורך יחיד. ואמר
 י ר׳ יהושע קכו0 א[ף] ענל] פני] שאמרנו] שואל אדם • צרכיו בשומע תפילה

 אמ בא לומר אחי. תפילתו אפי[לו] כסדר וידוי של יום הכיפורים אומר.
ים  מדברי שלשתן למדנו שיחיד שואל צרכיו אפילו באמצע הברכה מן האמצעי
ב  ובסוף כל ברכה וברכה וכן בסוף תפילה. קכז) ואמר רב יהודה אמר ר
 לא.ישאל אדם צרכיו לא בג׳ ראשונות ולא בנ׳ אחרונות אלא באמצעיות
 קנח) והגי מילי יחיד בצרכיו, אבל יחיד בצרכי צבור שואל, וכ[ל] שנק]
 צבור יבצרכי' צבור שואלין צרכיהנן] בכל.מקום ביןבראשוגות בין באחרונות:.
( ב ק . כל ששליח צבור ק ( א ק י ר׳ אחא בשם קק) רבי אבא ק מ ל ש ו ר  קכע) י
 עומד לפגי התיבה ותובע צורכי עמך קקג) ישראל לפניך. מדהוה ליה
 למימד בל- זמן ששליח צבור וכו׳ ואמר כל ששליח צבור עומד לפגי התיבה,
 שנמע] מ[יגד] שליח צבור תובע צרכי ציבור בכל התפילה כולה בין בראשוגות
) ר׳ פגחם ורבי לוי ורבי יוחגן בשם ר׳ מגחם קקה) ל ק  בין באחרוגות. ק
0 שמ[ע1 ק  דגילייא זה שהוא עובר לפגי התיבה אין אומר לו בוא והתפלל. ק
 מנינה] אין ציבור צריך סידור שבח, שכל •תפילה תביעת צורכיהן היא. הלשון׳

 למן) ע״ז חי• ל!מדן) צז׳ב כוונתו, .הא לא כדברי זוז ולאי כדברי זה אמרו חכמים •וי״ל דכוונתר
 דבהא מודה •לר׳ יהושע שיתפלל ואח״כ ישאל צרכיו, רק בהא פליג דשואל צרכיו בשומע.
 תפליי• למט) המו״ל בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן שבלתי מובן לו. qp עיין ברכות
 י״א. ועיין' לקמן הערה ר״ח וצרף לכאן. לנא) •ע״ז חי. עיין שאלתות פרשת ויקהל. קנב)

 ע״ז זי! קנג) צ״ל ״שאומר כחכמים״. קנד) ע״ז ח׳. מנך) שם. לע) ע״ז חי. *די יהושע:
 בן לוי״. קנן) ברכות ל״ד. לנח) עיין מה שציינתי בהערה קל״ד וצרף לכאן. לנט) ירושלמי
 ברכות פ״ד הלכה די. מס) בירושלמי ד״וו ״ר׳ אםא״. לםא) בירושלמי ד״וו ״כל מה ששליח

0 בירושלמי ד״וו ״עובר״. מס;) בירושלמי ד״וו ליתא תיבת ״ישראל/¬ ס  צבור ובו׳״. ק
 קפל) ירושלמי שם. קסד,) בירושלמי ד״וו ״דנלייא״. ועיין באבודרהם שהרית של הול

 ובהערותינו שם שהארכנו. מס!*) הסר תיבת ״ובו׳״. ועיין ירושלמי שם.
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 תפילה הוא םידרו שבה. דאמר מר קקז) מתפלל אדם ואחר כך תובע צרכיו*
 ומדאמד מתפלל אדם ואתר כך תובע, אלמא לשון -תפילה סדור שבח.
 ומדאמר אין אומר לו בוא והתפלל שנמע] מנינה! איך ציבור צריך שבח.
 אלא כל התפילה תביעת צורכיהן. וטעמא מאי, משום .הכתב קקח) הן אל
 כביר ולא ימאס. ודאמר רב יהודה קקכחלאישאל אדם צרכיו בנ׳ ראשונות,
 בצרכי יחיד הם. ועוד קמפריש למילתיה, cap ראשונות דומות לעבד שמסדר
 שבחו לרבו. וסידור שבח לא למדנו אלא ממשה ומשה יחיד הוה, וכי
0 שני משה האלים זכותיה וברבים המי, התם צרכי יחיד הוה נ ק  תימא, *
 שנאמר קכבא< (אעברנה)!אעברה] נא ואראה. אבל צרכי רבים אפינלו] סירור
 שבח לא בעי, *קכנא) משום שלא ישנו ממטבע תפילה הוא דאמר להו
י top בנינוה בעין.מרי מ ל ש ו ר  לשלשה ראשונית ושלשה אחרונות: קעב) י
 מהו לענוע׳ בתר פיסהא קננל). אמר להו עשו ובלבד שלא תשנו מטבעה
 של תפילה. הכא נמי. נבי צבור אי לאו משום שינוי מטבע של תפילה לא
 הואי צריכי ראשונות ואחרונות. דהשתא הטבעה'של תפילה אמרינץ ומאריך
 בה כל צרכי רבים בנון זוכרינו. לתיים, ומי כמוך בתחיית המתים אומו ין
 סמוך לחתימה וחותם. ואפינלו] יחיד אומרן הואיל וצרכי רבים הם. שהרי
 יחיד בצורכו שואל .בסו? כל ברכה וברכה מעין הברכה ואפילו באמצע

0 שיכון שצרכי י ע  הברכה כדרבי חייא בר רב אשי קכבה)/ ההוזכר למעלה. ק
 הרבים שבכל התפילה שואל אפילו בראשונות ובאתרונות. תדע שכן י הוא׳
 שהרי מזכירין בראש חוהש מעין המאורע בעבודה ובכלל המאור(ה)1ע)
 מזכירין ושואליץ זוכרינו ה׳ אלהינו בו לטובה. ובהודאה על הנימים .בחנוכה
 ו.י,רים, ושואליי בהן צורכיהן׳ כשם שעשית עמהם נס פלא וניםים כן עשה
 עמנו גיסים וגבורות והושיענו. ואין לך בקשה גדולה מזו, ואומר בהוהאה.
 ועלשחן אחרונות בקשה. ומהכא נמי שמעינן דרב יהוהה בצרבי יחיד אמר
 לא ישאל אדם צרכיו, ולא אמר בצרכי ציבור. הבא נמי בראש השנה בג׳
 ראשונות אומר זוברינוומי כמוך וגם קרובות של כל השנה .אומר בשלשה

א ל : מסח) אינב ל״ו, ה׳. ועיין ברכות ח׳: ״אין תפלתו של אדם נשמעת א ׳  הסן•) ע״ז ז
 עם הצביי״• ר.סט< • ברכות ל״ד: קע) שם.'״קע) צ״ל ״שאני״. £עא) דברים נ׳, ב״ה.
 *לעא). אולי צ״ל ״ומשום שלא ישנו וכי". קעב) ירושלמי ברכות פ״ה ה״ב, תענית פ״א
 ה״א. ועיין בבלי תענית י״ד: קענ) בכי״ם ״בני-נוה״. וז־ויא יותר מוכחת, כי דהעיר נינוה נשרפה
 עד היסוד בה הרבה מאות שנים קודם זמנו של רבי, ועוד זאת כי הלשון ״אתון שיילין לרבי'
 (לשון הירושלמי בד״וו) מוכיח שהעיר הזאת לא היתה רחוקה הרבה מעיר ציפורי או טבריא
 מושב רבינו הקדוש. מזח שאין כן נינוה •היתד, פארץ אשור. ולכן ברור שבשגגת המסדר
 נתקרבו הרחוקים וצ״ל ״בני-נוה״. להעיר נוה היתד, בעבר הירדן בארץ הבשן והי׳ בה ישוב גדול
 .של יהודים וחכמים מפורסמים (ועיין איכה פ״א ם״פ פרשה ציון). ונזכרו איזה חכמים על
ת פ״ד) ר׳ פלטיא דנוה (קה״ר פ״א) וע״כ יש מ  שמה, ר׳ שאול דנוה (קה״ר פי״ב, רות ר
 לתקן גם בבבלי תענית י״ד: תחת הגירםא ״בני ננוה״ צ״ל. ״בני-נוה״. (מהנחות ראמ״ל ז״ל על
 הירושלמי ירושלים). מעד) בדפוס ווארשוי ״מהו לעגוע בתר פיםחא״ והציג המו״ל אח״ז
 בוככ קטן לאמור שהדברים בלתי מובגים לו. והוא עות לעצמו שהעתיק שלא כראוי וצ״ל
 ״לענוע״. וכן היא בפרדם קונשטאנדינה. וכוונת הירושלמי שיושבי בני נוח שאלו מהו לגזור
 תענית אחר הפסח שכבר עבר זמן הנשמים. סעד,) ע״ז חי. דען) בדפוס ווארשוי״שנכוך. ואולי צי-׳ל
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ד י א קכבז).מעשה בתלמ י נ . דת  ראשונות, שהציבור רשאין להאריך׳ בתפילתן
ם יותר מדאי, בה קננח) לפני ר׳ אליעזר והיה מאריך ברחמי  שירד לפני •התי
ה ש מ ה _ארכן הוא •זה, קננכ0 כלום והאריך יותר מ מ  אמרנו] לו תלמידיו ב
ת ימים אחרונים ע ב ש ׳ וגף. וכן מצינו ב  רבינו״דבתב• קכ» ואתנפל לפני ה
ת בין י לת תענ ד ישיש קפח) וקבעו תפי ת ציבור שהוסיפו עליהן עו י -שלי תענ
קפב) ברבת המינץ. . כן . ו ה בפני עצמה כ ר ת צרה ב ע נה ב  גואל לרופא, העו
ע מ ה עשר בין בברכות של קרית ש נ מ ת ש ל פ ת א רשאין הציבור. בין ב מ ל  א
ה והציבור הוסיפו שלישית. וביון שרשאיץ י ם לאחר נה קפו,) שתי א שו  שהו
ן להאריך ביוצרות ת להוסיף אין צורך לומר שרשאי ל ברכו  על מניין ש
א קפה) י . דתנ ה ל פ ת  (ואונפים) קפד) [ואופנים] וזולתות. וכן רשאין לקצר ב
0 לפני רבי אליעזר והיה מקצר פ ה ק ב י ת ד אןהד] שירד לפני ה ה בתלמי ש ע  מ
ה קצרן הוא זה. אמר להם כלום קיצר מ ו ר׳ כ ] לו תלמידי  בתפילה, אמתו
א לה. ויש שמביאין• ראיה 0 אל נא רפא נ פ .שנאמר ק ו נ ה רבי ש מ  יותר מ
ה דר׳ חנינא ואמר האל הגדול הגיבור ת קמי חי א קפדו) הנ ת מההו  בטעו
ה ק קפע) ובאמיץ והעיזוז. אמר ליה ־ םיימתא. שבחי  והנורא האדיר והאמיץ החז
 דמרך וכו׳. ומיהא מביאין ראיה וטעם לדבריהם אלמא אין הציבור *קפכ0
ד קמהייהו דאניסיז למיטתן  להוסיף. רשאין על התפלה. ולא חששו להפסי
ם ודאי אסור להוסיף כדמפרש טעמא, ת י ליה• סובין. ה ה חיוורתא וטחנ  לי
׳ לו אלף אלפים הינדי זהב וכשמקלםץ מה לאדם שהי ר הו ב ד ה ה מ  קצ) משל ל
לכך אין אדם רשאי א גנאי, הוא לו, הי ף ל ס  אותו מקלםין •איתו בדיגרי כ
ל הגדול -הגיבור, *קצ) כתיקון אנשי א ה אלא ה שנ ת הי ר ט  להוסיף על ע
ה ב צ לה ודיו. קצא) מי ימלל גבורותיך ה׳, הלא אין ק דו  (כנשת) [כגםה] הג
ה (תהילה) [תהלה]. אבל בשאר מוםיפין בהן ך דומי . והיינו. דאמר ל  לשבחו
ה עשר נ מ בשבת ש ל . ל פ ת ה  ׳הציבור ומקצרין. ההא אמר קצב) בדין הוא ל
רח ציבור והעמידום על שבע. וכן רשאץ להאריך  ׳וקצרים קצג) מפני טו
.למעלה. ועוד אמרינן ו  ולקצר באותן, תלמיהים שהאריכו וסצרו כמו שביארנ
ל ברכה וברכה ה לומר מעין כ צ  קצד) משמיה• דרב. אפילו יחיד לצרכו אם ר
נה אין משגיחין בדברי האומר ת בידו. ושמע מי הרשו ברכה- ל ברכה ו  בסוף כ

ם ו ל  ״ונכון״. קעץ) ברכות ל״ה לער!) בגמרא ״בפני״. קעפ*) חטר כאן וצ״ל ״אמר להם כ
0 ברכות פ  מאריך יותר וכו׳״. וכן תיקן בד״וה ספ) דברים ט׳׳ י״ח• הפא) תענית י״ג • ל
 •ב״ה: קפ:) ברכות י״א. ועיין לקמן׳ הערה ר״ה וצרף לנאף מפל) תקוץ דמוכח היא גם
׳ י״ג• מפח) ברכות ב ״ 0 בגמרא ״בפני״׳ מפז) במדבר י ן פ  בד״וו• רפד,) ברכות ל״ד. ק
ם הגי׳ משונת• מפט) בדפוס ווארשוי סגר המו״ל תיבת ״ובאמיץ״ במסגרת• *קפט) ש  ל״ג: ו
*מצ) יומא ס״ט • מצא) גלקו דברי הגאון בחסר. :  בד״וו ״רשאיץ להוסיף״• מצ) בדכות ל״ג
 וכוון בזה למה דאיתא במגילה י״ה. ״מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב״ה, דא״ר אלעזר
 מאי דכתיב — תהלים ק״ו — מי ימלל גבורות ה׳ ישמיע כל תהלתו, למי גאה׳ למלל גבורות
 ה׳ למי שיכול להשמיע כל תהלתו. ובו׳. דרש ר׳ יהודה איש כפר גבוריא •ואמרי לה איש
 כפר גבור חיל מאי דכתיב — תדהלים ם״ה — לך דומיה תהלה, םמא דכולה משתוקא״.
 וכוונת הגאון להקשות מהא דמשמע לאסור להוסיף. על תפלת י״ה, ועל זה מתרץ דאםור
 להוסיף ברכות חדשות, אבל באלו שסדרו מותר להאריך ולקצה קצב) בד״וו ״בדן״• מצ;)

•.מצד) ע״ז ח׳. ״א  ברכות כ
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 אין מערכין דברי חול על קודש, לדחות יסוד הפיוטים. וכן קצה) אמר ר׳ .
 חייא בר רב אשי משמיה דרב אם יש לו חולה אומרו בברכת חולים, ואם
י קצו)  צריך לפרנסה אומר בברכת השנים! ואפילו יחיד •לצורכו. ואמר מ
 יחיד שהתפלל ונכנס לבית הכנםת ומצא צבור מתפללין אם יכול לחדש
 דבר בתפילתו יתפלל ובר. הנה בתפלת יחיד מאריך ומקצר אפילו יהיר
 קצז) בצורתו בכל ברכות האמצעית, והצבור מאייך ומקצר ומבקש צרכיו•
 בין בראשונות בין באחרונות. ואפילו יהיר בצורכי צבור שואל בראש חודש
 כאשי פירשתי כבר. קצה) ואין בתפיאת] י״ה משום קצע) לדאריך שלא
 לקצר או לקצי שלא להא״יך, שהדין מפורש o בירושלמי רא) ובתוספתא
 מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר לקצר אינו רשאי להאריך, ר3) אלו
 ברכות שמאריבין בהן ברבות של ראש השנה ושל יום הכיפורים וברכות
 של תענית ציבור. י רנ) ובראש של ראש השנה מאריכץ בהן רל) בתקיעות
 דבי רב, דהיינו עלינו לשבה דנפישי בנוה פסוקי דמלכיוןת] זברונוןת] ושופרוןת1,
 ומאריכיץ בברכות דיום הכיפורים בוידוי ובאתה בחרתנו ובתחנונים ובכל
 מילי• דחחנונים ובשאר דברים .אחרים האמורים ב שיל הו יומא רה),
 וברכות רו) של תענית צבור מאדיכין בהם בשש שהוסיפו על י״ה בסליחות
 ותחנונים, על אילו רז) מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר. וברכות
 שמקצרין בהן, המברך על המצות ועל הפירות וברכת הזימון וברבה אחרונה
 של ברכת המזון על אילו אמר[ו] מקום שאמרןו] לקצר. ולא תימא האי
 דקתני אילו ברכות שמאריכין בהז, למעוטי שאר ברכות שאין מאריכין בהן כגון
 ברכות של קרית שמע, וכן אילו שמקצריז למעוטי שאר ברכות שאין מקצרין.
 דהא בריות של קרית שמע רח) הוסיפו שלישית ואין'לך אריכות מזו. ואי
 אמרת לאו אירייא כמנהג בתראי הוא, גת״ש) [תא שמע], דאמרי במערבא
 רע) כל הלכה שהיא. רופפת בתלמוד ואין אתה יוהע. האיך נוטה צא וראה
 במה הצבור נהגן ונהג. כגון הא דתני(ד.)[א] רי) בערב מברך שתים, ולא
 ידעינן אי שתיים.דוקא אי לאו דוקא, שיש להם שיעור 'למטה ואיז להם
 שיעור למעלה, רואין אנו שהציבור נוהנין להוסיף על שתים׳ שאין להם
 שיעור. ובן אנו נוהגים בהלכה רופפת במצות רבותינו, כי הוראת זו הוראה,
 למדנו שמנהג אחרונים תורה היא, על זה נאמר *לי) אל תיטוש תורת
 אמך׳ במנהג דגהיגי ״רבנן* קרא אי לא צריך קרא, דאפילו במקום הלכה
 הוא ניהו׳ דהוויעיקר דמעשה רב, דתניא ריא) הלכה ומעשה נזקקיץ למעשה.

 לצד,) שם. לצו*) ברכות כ״א. לןצן) בדפוס ווארשוי .בצורכו״. קצה,) עיין בזה במה״וו.
 סימן שכ״ה ובשבלי הלקט השלם סימן כ״ח. .לצפ!) ברכות י»א. י. ועיין םלוגתת רש״י ותום׳
 שם. ף) ירושלמי ברכות פ״א, ה״ח. לא) תוספתא ברכות פרק אי. רב) המו״ל בדפוס
 ווארשוי עשה מכאן לסימן בעצמו ופירוד בין הדביקים. וכבר דברתי מזה במבוא באריכות.
 ךג) בד״וו ״וברכות״. רל) ירושלמי ע״ז • פ״א, ה״ב. רך,) יומא פ״ז:
. לח) תום׳ ברכות ב׳. ד״ה מברך ן מ  ךן) ברכות כ״ט. רן) צ״ל ״על אילו אמרו״ כמי לק
 וכו׳ ד׳: ד״ה אמר• וכו׳ ועיין בראש ותלמודי ד״י•'שם. ובטור וב״י סימן.רל״ו. רט<'ירושלמי
 פאה פ״ד ה״ה (וכעין.זה בבבלי ברכות מ״ה. פסחים ם״ו<: די) ברכות י״א. *לי) משלי א׳,
 יחי. ףיא) כוונתו להא דאיתא בירושלמי פסחים פ*ד ״רבנן דקייסרין אמרין הדא דתימר בשיש
 שם מי־ שיעשה (הוא דפטור מהמעשה וחייב בתלמוד, תורה). אבל אם אין שם מי שיעשה
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ן ת מקצרי ב ש ב ן ו ה ל מאריכין ב לה מאריכין ומקצרין, בחו ל תפי  וברכות ש
י ריב) בעניין אלו מאריכין ומקצרין/ לפירושי *ריב< א דקתנ . אלא ה  בהן
ך א בתוספתא׳ מקום שאמרו להארי י א דתנ ו אלו. רינ) ה א דקתנ ן הו  מתנתתן
ן ולא ן ואלו שמקצרי ן ולא מקצרי ת שמאריכי ה ליל) אלא ברכו ל ו  *דיג) כ
ן בהן וכף ת שמקצרי ו ש בירושלמי רעו) אילו ברכ ר פ  מאריכין. והכי נמי מ
ך הדי זה מגונה והמקצר הרי זה א דמארי י ת מאריכין. מדתנ א שאר ברכו  ה
ת ו י אילו ברכ . והבין פיתושא]׳ א מאי תנ ה אין זה בכלל ר מ א א ד בח׳ ה  משו
עוטא הוא. דתניא׳ ליז) א לעז) מי נ ת ה ה נ ל מקום ששו כ ׳ ה ן בהן  שמקצרי
א ״ ע  אילו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה כולי. ואמר ריח) מאי ט
ה ואריכות ימים ליתני• קן ציפור. ופריק ב ט ו ה  אילימא משום דכת[יבן. בה
י קא ־ מקשי ריע) אלא . משום הכ יא אילו למעוטי א ושייר. ואקשינן תנ נ  ת
ע מ ש מ י אילו׳ ה ת מקצרין, ואמאי תנ ל דשאר ברבו ל כ ן בהן, מ ת שמאריכי  ברכו
ך הרי זה מגונה׳ ן המארי ת שמקצרי י באילו ברכו נ ת ד  אילו ותו לא. ופריק מ
י גבי מאריכיץ ומקצרין אינו נ א וכף כלומר אילו דקת  מקום שאמרו לקצר הו
. י לדו א דהנ ט כי אם לפרושי מתנינתין] הו ע מ א שבאין ל ל . רכ) א ל ל כ  ב
ך אינו רשאי לקצר, ו בהם מקום שאמרנו] להארי נ י ת ששנ מו  בלומר אלו המקו
א •מקום שאמר[ו] להאריך אינו נ ת א ה  לקצר אינו רשאי להאריך. ולא שנ
לה. הילבך רגיליץ ל תפי ע ובברכות ש מ ת ש ל קרי ת ש  רשאי לקצר בברכו
ך היוצר ואופן יט יוצר בתו ע לפי מ ת ש ל רךי ת ש ל הגולה להאריך• בברכו  כ
לת י בקרובות י ך רכא) בתפ ם זולתי׳ וכץ רשאין להארי ר ך האופן וכן *  בתו
לה ם מירושלמי, שבל התפי ע ט ר ביארנו ד ש א נות כ ה ראשו ש ל ש  אפילו ב
י סידור א אמר רב יד ודה שלא ישאל מפנ ל ל ישראל, ש ת צורכיהן ש ע י ב  ט
ה לרבו, אלא ביחיד ובצרכיו כדמיפרש ב ר ש ד ס מ ד ש ב ע ׳ והן דומין ל ח ב  ש
- סידור •שבח בצרכו, מ ה ג ש מ מ ת קודם בקשתו ד ב  לעיל. ואינהו. איהו צריך ש
 *רכא) אעברה נא ואראה׳ אבל ציבור אין צריכין סידור שבח •טדכתב **רכל!)
ת ב ש ל ח ״ רח ציבור קיצי־ו י ת הלא משום טו ר מ  הן אל כביר לא ימאס. ואי א
ת וביוצרות, אפינלו] הבי • אומר אותן שהרי ***רכא< בו  והאיך נאריך בהם בקרו
ל יום. לכב) ולפי הו שואליץ ודורשין-בעניינו ע ה תיקי להם לישראל שי ש  מ
 שאין רגילין הגולה לדרוש בכל מקום מדרש, קדושי עליון כגון רכג) די
ה הבבלי וגלותירושלים אשר בספרד מ ל ת ספר והי ש ד מקרי  אלעזר בר׳ קלי
ת גם בארץ רומי יסדו מעיגייגי ימים טובים רכל) אזהרות פ ר  וגלות כגעגי עד צ
ן תורה. עיר וקדיש זקיגיגו הרב. ת נ שבועות וקרובות ויוצרות מעינייני מ ח  ד

 המעשה קודם״ עיץ. ברמב״ם פ״ג מת״ת ה״ד ובכ״מ שם ץבטושו״ע יו״ד סימן רמ״ו• ריב)
 בתוספתא וירושלמי- שם. *ריב) ברכות י״א. ףיג< דברי הגאון קשים להבין, ואפשר שצ״ל
 ״הא דתניא במתניתן״, שכוונתו לפרש את. דבריו הקודמים ואומר, דהא דתניא בתוספתא ואלו
 ברכות שמאריכין וכו׳ אמתניתין דמקום; שאמרו להאריך ובו׳ קאי והבן• *ריג< בד״וו .״וכר/
 דיל) בד״וו ״אלי״• רטן) ירושלמי ברכות פ״א, •ה״ה• רטן) צ״ל ״דבלי מקום •ששנה התנא
 אלו מיעוטא הוא״. ףין) פאה פ״א׳ מ״א. ריח) קידושין ימי. ריט) בד״וו ״אלו״. ך^) בד״וו׳
 ״אלד• *רכ) בד״וו ״זולת״• רכא) בד׳ץיו ״בתפלה״• *רכא) דברים נ׳/ נ״די• ״*רכא) איוב.
• לכב) עיין ב״ח אדח םימןתכ״ט ובחק ,יעקב שם. לבג)• ב  די״וידד. ***דכא) מגילה ל״

 עיין במבוא מ״ש בתולדות אלו קדושי עליון. רכך) עיין.במבוא בעגין זה.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל רכט

 ר׳ בנימין בר׳ שמואל מקוסטני זק״ל אמר כשקצהו י״ח לשבע היתה חכמה
 מרובה בישר[אל] ולא הוצרכו אלא לדרוש ולא לפייט. ולפי שבבר דל
 החכמה ונתמעטה עמדו במקום מדרש רכה) ופיוט רפו) העניין, אק על
 פי בז לא הוצרכו להן בין ביום טוב בין בשבת. א[ף] ע[ל] פ[י] שרבותינו
 קצרו י״ח לשבע אין לנו לחוש משום טורח צבור לדבר שצוה משום *רכו)
 עת לעשות לה׳ הפרו תורתך׳ דהא רכז) רבי יוחנן וריש לקיש הוו מעייני
 .בספרא דאנדתא בשבתא, ואמרי׳ והא י לא ניתנה להיכתב אלא עת לעשות
 לה׳, לדרוש ולהורות •לעולם, ואי אפשר בפה לפרש ששר של שבחה מצוי
 זדורשין בכתב, א[ף] ע[ל] פ[י] שלא ניתץ להיכתב פי[רש] התורה. הכי נמי׳
 עת לעשות לה׳ ולא חששו מלהאריך בפייוט בשבת משום טורח צבור׳
 רכח) ומחזיקיו ביסוד הפיוטים גלות אשר בםפר[ד] וגלות כנען עד צרפת
 וכל ארץ רומי וכל ארץ אלמגיאה המעמיקין להבין מצות סוד בוראיגו בתורה
ה גי ץ לומר בבל שבת ו  שיש לה בית אב במגהג אבות ובקבלה מרב: רכנו) ג
 הבל יודוך א[ף] ע[ל] פ[י] שאמר לפניו יוצר אור רל) זולתו׳ כי אגשי
 כנסת הגדולה תיקנו במקום אשר תיקנו•..אל ברוך גדול דעהירלא) בכל
 תיקנו בשבת כננדו אל אדון על כל המעשים׳ אלף בית לשאר ימים בפני
 עצמן ואלה בית לשבת. ואם תימצא לומר איפכא אל אדון - על כל המעשים
 בשאר ימים ואל ברוך בשבת, הא לא מצית אמרת, שהרי בששה ברא
 עולמו ובשביעי נתעלה וישב על כסא כבודו׳ ללב) היות אדון על כל המעשים.
 אלף • בית י של מעשה בשאר ימים י ואלה בית של מלכות בשבת. רלןנ)
 המתגאה על חיות הקודש ונהדר בכבוד על המרכבה. •ואם תמייה . היאך
 •תיקנו לומר, ומוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבתה, בוא וראה ממה
 ששנה ר׳ אליעזר בפירקיץ ללל) מדור הלבנה נתונה בין ענן י לערפל עשויין

 כמי שגי קערות כפויות •זו על גבי זו [והוא יוצא] ביץ שניהם. כדמפרש •
י רלו) בשמנו בגי בתירה את הלל הזקן התחיל. מ ל ש ו  ההם: ללה) י ר
 . דורש להן (מהקשה) [מהיקש] ומקל וחומר ומנזירה שוה. אמר[ו] לו כבר
 אמרנו אם יש תוחלת מן,הבבלי. (הזה) [היקש] שאמר יש לו תשובה, וקל
 וחומר יש לו תשובה, גזירה שוד, אין אדם רן נזירה שוה מעצמו. ר׳ יוסי
 בר׳ רלז) אבין בשם יר׳ אבא בר׳ ממל אם (הוא) [בא] אדם לדון י גזירה
 •שוה ׳מעצמו ללח) עושה׳ הוא את השרץ כמת ואת המת כשרץ מטמא

 לכל,) בד״וו ״פיוט״. רכך) המו״ל בדפוס ווארשוי פגר במסגרת תיבות ״העניין אעפ״כ לא״
 ולי נראה דהכי כוונתו, שתחת המדרש תקנו'״פיוט העניין״ ד״ל שפייטו העניין אשר הי׳ להם
 לדרוש. ואה״ז צ״ל ״וע״כ לא הוצרכו להן בין בשבת בין ביום טוב״ כלומר מפני שפייטו הדרשה
 ע״כ לא הוצרכו להדרשה, כי• יצאו בםיי«. *רכן0• תהלים קי״ט׳ קכ״י. לכן) תמורה י״ד;
 לכח) צ״ל ״ומחזיקים״. לפט) עיין אבודרהם בתפלות החול ושבת ובהערותינו שם. רל)
0 היא מנוסח התפילה שם. ל  בד״וי ״זילתי״.:רלא) בד״וו ״בחול״. ללב) בד״וו ״היותי". ר
 ואפשר שחסר׳ כאן מה שהי׳ רצה לפרש בה. ללל) פרקי רבי אליעזר •פרק שביעי. ותקינת^
ם פ״ו, ה״א. ותקנתי עפי״ש. ומובא כאן־ משום סוף דבריו י ח ס  עפי״ש• רלל,< ירושלמי פ
 שנילף מיניה' הי.תר לאמירת הפיוטין. והמו״ל בדפוס •ווארשוי לא הרגיש העניין, וע״כ לא עשה
 הפסק כה. רלןי) בד״וו ״בשמני״. דלן) בירושלמי לפנינו ״בון״. דלל!) בירושלמי לפנינו
 •״עשה את השרץ מטמא באהל ואת המת •מטמא בכעדשיה' דו דרש נגד עור בגד עור לגז״ש.



 רל ספר הפרדס לרש״י ז״ל

ד ועוד לגזירה שוה. ר׳ יוסוש בר׳ רלע) אבן בשם  בכעדשה דדורש בגד בג
ל אדם דן קל וחומר מעצמו ואין אדם דן גזירה שוה מ 0 אבא בר׳ מ  ר׳ מ
ף על פי ל וחומר ואין משיבין מגזירה שוה. א ק  מעצמו, לפיבך משיבין מ
ר להם מ א ד ש ה [יושב ו]דורש בל היום כולו לא קבלו הטינו ע  (שהיא) שהי
ה ואבטליון. ר׳ זעירא בשם ר׳ אבהו רמא) י מפי שמעי ך שמעת  יבא עלי כ
ת אב אינה תורה. ופירש,. כל תורה ה בי רה שאין ל ל תו  אמר רבי אלעזר כ
ה על המוסיפין וגורעיז ו מ ת ב אינה תורה. הילכך אין ל ר נה קבלה מ  שאי
א ת היין של מילה, והכל יורוך שהי כ ר ר ב רה רמב) להעבי  ביסודות התו
בה ת ימי תשו י ש לה ע ת הגדולה. וכן נמי זוברינו שבתפי ס נ ת אנשי כ נ ק  ת
כה ופורים ו ט פלא ונסים, של חנ ה עמנו ה׳ אלהי ש  ושל י[ום] הכ[יפורים], וכן, ע
א קיבלו מרב ולא ל ה ש ה מ נ ש  ויוצרות ואופנים וזולתות וקרובות של כל ה
דר בו. ואינו אלא רמו.) להתגדר ו מקום להתג  נהגו מאב, כסבורין הן שקנ
ת ק ו ל ח מ ות מפני ה הג בפני עצמן ולא חששו לשנ ן מנ  בו. הואיל ומחדשי

ושר: ת בדרכי י כ ל  ל
ה ח נ מ ת ו ת ושחרי ך הוא. ערבי ה כ נ ש י ה ש א ל ר ת ש ו ל פ ר ת ד  ס
ת היום באמצעי ואומר ש ו ד ל שבע ג׳ ראשוגות וג׳ אחרונות ואומר ק ל פ ת  מ
האה וכותבינו ם ובסוף הו ך אב הרחמי ה מי כמו י ח  בסוס מגן זוכרינו, ובסוף מ
ן ה  לחיים ובשים שלום ובספר חיים. וכץ אמר רמד) רב עמרם רמה) ורב כ
ך ׳אנו רגיליץ ובישיבה לאומרו, ולא פליג רמו) אל ישאל אדם צרכיו ק כ  צד
ם צרכי יחיד אל ישאל, אבל ת ה א בג׳ ראשונות ולא בג׳ אחרונות רמז) ד  ל
א רמע) מדברי ל  צרכי צבור ישאל. רמח) ורב פלטוי גאוז אמר מרבגץ ד
 אפילו זובריגו ואיכא דמדברי ואמרי צרכי רבים ישאל צרכי יחיד אל ישאל.
לא בג׳ גות ו א בג׳ הראשו ס לעולם אל ישאל צרכיו ל  ובהלכות גדולות, ר
ך מר ואפילו זוכרינו וזכור רחמי  אחרונות ובו׳ ומהכא לא שבקין רבנז למי
 וכבוש כעסך במודים לא אמרין, רכא) אבל ובספר חיים אומר בשים שלום
א מצינו־  דסליק להו י״ח והוו •להו בתחנונים. ואמר רכב) רב האיי נאון זק״ל ל
ך וכותבינו לחיים ובספר חיים, ד לזכרינו לחיים ומי כמו ה ובתלמו נ ש מ  זיכר ב
ת הללו מקומו[ת] לשאול ן לאומרו משום דאין ברכו  ומנהג הוא ויש שנמנעי
א בג׳ ראשונות ולא בג׳ , אל ישאל אדם ל ת ר ח ה א ב ו ש ת ב  צרכים. ו
 אחרונות אלא באמצעייות אומר, דהגי מילי צרכי יחיד אבל צייכי צבור לא,
ש ד ק מ / ואפילו ב ל ו לה צרכי צבור היא רצה בעמך ובתפילה כ הה כו א עבו ה  ד
רצה לפניך עבודתינו צורך הוא. אלא רכל) (מיאד.)  שהיו אומ[רים] רנג) תי

 רלט< בירושלמי לפנינו ״בון״. רט< שם ״בא״. רטא< בירושלמי לפנינו ליתא ״אמר רבי
 אלעזר״. רמב< עיין טור וב״י יו״ד סימן רם״ה. רמג< בד״וו ״להתננדר״. וצ״ב הדברים האלו.
ם נאון סדר ראש השנה. רמד,) בתשובות הגאונים לא מצאתי. רמו) ר מ  דמך) סדר רב ע
. רמד1< לא . .  בד״וו ״אאל״ או צ*ל ״על אל״. ועיין ברכות ל״י. רמן< עיין לעיל העדי-.
 מצאתי בתשובת הגאונים. למט) בד״וו ״מדכרי״. וכן לקמן. רנ< עיין בה״נ פ״ד דברכות ועיץ
. ף;א) עיין ב״י או״ה סימן תקפ״ז מ״ש שלא ראיתי בשום מקום וכו׳ ונמצא . ה ר ע  לעיל ה
 כן בבה״נ שם ובפרדס כאן. וכבר העיר חיד״א בפי׳ למס׳ סופרים. עיי״ש ועיין ברכי יוסף
 סימן תקפ״ב. דנב) לא• מצאתי בתשובות הגאונים. רננ< יומא ם״ח: וברש״י שם. רנד<

 כן תיקן גם בד״וו. וצריך עיון להבין דברים האלו.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל רלא

לת ח הן ואין בהן מקום שאי ב נות ש  [מיהא] א[ה] ע[ל] פ[י] דהני ראשו
ך ת וזבור רחמי א ליחיד ולא לצבור אפיל.׳ למאן דאמר זוברינו באבו  צורך ל
ת לראשונים הני כה ובפורים בשם שעשי ו  בהודאה, ואפילו למאן דאמר בחנ
. ן דמדכרו א ונהגו ראשונים לומר כרבנ ת ב י ת מ נה ב  מילי לא רגילי למימרי
ה גאון זק״ל אמר יש אומר במגן זוכרינו לחיים׳  ומשום רכה) רביגו סעדי
נות וג׳ אחרונות. רכ0 ויש  ואומר מעין זכרוגות ובדומה להן בשאר ג׳ ראשו
ם ה ובששון וכו׳ ואומר במקו ח מ ש ה והנחילינו ב נ ש ש ה א ר  שאין אומר ב
ע שטבעו חכמים. ומי שאומר אין מחזירין ב ט  והנחילינו משפטי צדקיך! ואינו מ
ל תפילותיו מלוך עד כ ך לומר יחיד ב  איתו. ואמר רכז) רב יהודאי גאון צרי
י נמי. ולעגייץ יעלה  כל העולם כולו, וכן אמר רנח) רב כהן גאון ורבפלטו
א לאומרו ואם לא רצו לאומרו אין הג הו י מנ  ויבוא רכע) אמר רב פלטו
ש ח ציבור מזכיר בזכרונות. ויש במקומינו שמזכיריץ אותו ר  אומר שהרי שלי
ה ח מ ש ה מועדים ל ב ה א . מזביריז אותו. וצריך לומר ותתץ לנו ה׳ אלהינו ב ן  שאי
ה מועדים ב ה א  כול׳ רק) ורב האיי גאוז אמר אין מנהגינו לומר ותתן לנו ב
ת יום הזיכי־ון (הוה) [הזה]. ה א ב ה א , אלא ותתץ לנו ה׳ אלהינו ב  לשמחה
ה ה ואחר בך של ראש השנ ל ח ת ת ב ל ש ת מזכיר ש ב ש ות ב  רקא) חל להי

ת ויום הזיכרון. ב ש ש ה ד ק ל הארץ מ  וחותם מלך על כ

 נשלם עניין ראש השנה.

 עניין יום הכיפורים•
ל יום ח ש )צא כ ת אין אומרים ויהי גועם o במגמי ב י ש א צ ו מ  א) ב
ב י שאומ[ר]. .אבלי ת ראי£י ישיבות מצאתי כתו בו  הכיפורים בחול. אבל בתשו
ם ל ו ש ו מ ג י ב ש ר ר ב בחול אין אומ[ר]: ג) ד ל יום טו ח ש ת כ ב  במוצאי ש
 בין ר[אש] ה[שגה] ליום הכיפורים אומ[ר] ווידוי ג׳ פעמים בבל יום• בנגה
ת פעם ל יום. (ובעד) ׳[ובערב] יום הכיפורי[ם] בשחרי  (ב׳) [ג׳] תפילות שבכ

: ב ר ע מ ה וישלשו ב ח נ מ ן ישנו ב י ת לפי שעדי ח  א
א ו ח במים ביום הכיפורים [אם] אםתנ[י]ם ה נ ק ש ל ק ב מ י ש מ  07 ו
ח במים וכ[ל] נ ק מ ה ש לה ע ה כו נ ש ושבת [עליו] בבל ה  ה) [ו]אין דעתו מי

 רנד,) נם זה לא מצאתי בתשובת• הגאונים. רנן) עיין אבודרהם סדר ד״ה ובהערותיגו שם.
 רנן) מובא בםדרע״ג לר״ה ובארהות חיים הלכות ר״ה ועיין אבודרהם ובהערותינו שם. רנד!)
 לא מצאתי בשמם בספרן של גאונים. רנ&) עיין חמדה גנוזה . סימן צ״ד וסידר רע״ג לר״ה
 ורא״ש פ״ד דר״ה וטור או״ח תקצ״ב ועיין אבודרהם ובהערותינו שם. רם) עיין רא״ש 'פ״ד

 דר״די. רסא) עיין אבודרהם לר״ה ובהערותינו שם.

 א) מובא בליקוטי פרדס בעניין יום הכיפורים. ובמעשי הגאונים עמוד ל״ט. ועיין סדר
 רע״נ סדר מוצאי שבת בשם רב שר שלום. ובטור או״ח י סימן רצ״ה.,ב) במעה״נ ,•בוורמיישא״.
 0 במעה״ג ובל״פ שם. ותקנתי עפי״ש. ד) במעה״נ ובל״פ שם. ומובא בשערי תשובה׳• סימן

 ס״ח וסימן רצ״ח• ד,) במעה״ג ״או שאין דעתו וכו׳״.



ל ב ספר הפרדס לרש״י ד ל  י

 ש[כן] ביום הכיפורים שצריך 01 לקנח ולטהר עצמו ביותר יקנח. אבל בל
 אדם שאינו חושש לא׳ שכך אמרו חכמים a אםור • לאדם שיושיט אצבעו
 ח) •קטנה במים בט׳ ב[אב] כדרך שאסור 'להושיט בי[ום] ה,כ[יפורים]. ושוב
 •אמרו חכמים ע) זעירא ברבי המא c (אמ׳) אושפיזכנא דרבי אמי ור׳ אסי
 'יוד יהושע בן לוי ומלחו רבנן דקיםרי אמר[ו] ליה לר׳ יוסף ברי׳ דר׳
 •יהושע בן לוי.בר אריא תא אימא לך מילתא מעלייתא דהוה עביד אבוך
 . בערב .יום הכיפורים מביאין לו מטפחת ושורה ־אותה ,במים למחר מקנח
 בה פגיו ידיו ורגליו. אם היו ניצוצות של מימי רגלים ניתוזות על רגליו
 הייב לרחוץ ולשפשף אותן בידו, שכך שגיגו במשגתיגו יא) זה הכלל היה
 במקהש כל המסיך רגליו טעון'טבילה וכל המטיל מים טעון קידוש [ידים]
o בשל[מא] רגלים משום •ניצוצות אלא ידים למה,  . ורגלים. ומפ־שינן אותה ׳
י ביום הכיפור[ים ר ה ק א ו ר ה  י אמר רב אשי זאת אומרת מצוד, לשפשף: יג) ו
 חייב לטבול שכך שגו חכמים *יג) תגו רבגן הרואה קרי ביום הכי*ורים]
 יורד וטובל יל) ומבערב ישפשף׳ כוו) ושוב אמר ר׳ אסור לרחוץ מקצת
 גופו ככל גופר אבל אם מלוכלך בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש׳
 קל וחומר ומה • טיט וצואה שאינה אלא ~מיאום רוחץ כדרכו׳ שכבת י זרע
 שכתוב בו כוז) ואיש אשר תצא ממנו שכבת זרע לא כל שכן שחייב לטבול.
 וכן שאר ימות השנה טובל משום נקייות ומשום קידוש השם בפני גוים:
ר לן ר׳'ביום הכיפור[ים] אחר שעשה צרכיו יטול ידיו, מידי דהוה מ א  יז) ו
 ידיו מטונפות בטיט ובצואה, שאין לך טינוף גדול מזה. י ואי עביד בסודי,
 יח<דלית ביה כהי הדחה (דילמא עביד) [דלא אתי י לידי] סחיטה •[יעבד],
 אבל אי לא עביד צרכיו יקנח ידיו במטפחת (הנגובות) [הנגובה] דלא אתי

 לידי סחיטה משום י a [שנאמר] איחץ בנקיון כפי אפי[לו] בלא מים:

ם [בסליחות] איזנופלין (בסליחות) -כא) י ר ו פ י כ ם ה ו ב י ר ע ב  כ) ו
 [על פניהם י בתחנון] כי אם מקדישין ומשלימץ. ואין אומי• מחי ומסי. כב)
 אבל פי) [בערב] •(ב)ראש השנה (בערב) נופלין ואומר מחי ומסי ומתוודין
 ג׳ פעמים. אבל בערב יום 'הכיפורים אין מתוודין אלא פעם אחת. כל) והכא

 אין נופלין בתחנונים בתפילת שחרית.

א תיבת ״לקנה״. ן•) פםהים נ״ד: (ובמעה״ג ״א״ר אלעזר י אסור: וכי״)• חי) ת י  ן0 במעח״נ ל
 עיין פירש רביגו חגגאל תעגית ל׳. ט) יומא ע״ה. י)' םגרתי במסגרת עפ״י ל״פ שם. וכן עשה
0 שם כ״ט: ינ)׳במעד,״ג ובל״פ שם. ותקגתי עפ״י  המו״ל ספר מעה״ג. יא) יומא כ״ח. י
0 במעה״ג ״ושוב אמרו  ל״פ •שם. *ינ) יומא פ״ה. יד) בל״פ שם. ״מבערב וישפשף״. טן
. ין) במעה״ג ובל״פ שם. ומובא גם בשבלי  אסור וכוי״. ועיין יומא ע״ז: טן) ויקרא י כ״ב, ד
 לקט השלם סימן שי״ט בשם תשובות הגאונים. יח) כן היא במעה״ג ול״פ שם ותקגתי על
 פיהם. ובשבל״א הגי׳: ״ואי עביד בסודר דאית ביה כדי הדחה אסור דלמא &תי לידי סחיטה
 אבל אי לא עביר צרכיו וט׳״. יט) תקגתי עפ״ימעה״ג. ובבשל״ה״דכתיב״.וד,קדאד,יאתליםכ״וו.
0 . ותקגתי על פיהם. כא) תקגתי עפ״י מעה״ג ול״פ עיי״ש• כ ם  ^) במעה״ג ול״פ ש
0 כן תיקן גם בפרדם דפוס ווארשוי.  בלקוטי-הפרדס.1לקה בחסר •ויש לתקן עפ״י גי/לפנינו. כ

 ,כד) בל״פ ״והכי גמי״.
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ה כז) [וברחיצה] י לה ובשתי ם אםור כ0 באכי י ר ו פ י כ ם ה ו י ב  כה) ו
ב ברגלו כנו) א ש לו כ . כח) מי שי ה ט מ ש ה בתשמי דל ו  .בסיכה ובנעילת הסנ
על וסנדל ל) אסור. ואס ר ואינו חושש. אבל יכל מנ מ  כורך עליו בגד או צ
לה הוא (01מאכילין . ואם אדם חו ת לב) רוחץ כדרכו כלכו  היו ידיו לא) מלו
חה שום פשה או מרי ה נ ו ה מעוברת אם תתאו ש . וכן א א יסתכן ל  אותו ש
. חוץ מע[בודה] ש פ מד בפני פיתוח נ  ריח מאכילין [אותה] שאיין לך דבר שעו
תם: עשה או ת ואל י מו  •ז[רה] וג[ילוי] ע[ריות] וש[פיכות] ד[מים] ילג) שי
ש אלא באור א ל [במוצאי] >ב)יום הכיפוי־ים בורא מאורי ה י ה ב ה ר ל ו ס  א
: ה ראשונה אסור שנייה מותר[ת] ק ל ד ת ה ב א ש ל . לד) ואם• הביא אור ש  ששבת
ת מפסיק מבערב ואין צריך לקדש, ב ש ם ש[י]בא ב י ר ו פ י כ ם ה ו י  *נל) ו
לה ומשתייה. לה) ד יום מאכי א קדש היום עדיין, וצריך לפסוק מבעו ל  לפי ש
ם (כשנתפלל) [כשהתפלל] ב[יום] הכ[יפורים] ו י ק ל ו א נ י ב ר  ל0 ו

ת כהנים בשים. כ ר ל ב ל פ ת א ה ה ל ח נ בתפלת מ ה ונעילה ו ח נ  ממוסף ועד מ
ת תעניות לז) כ ס מ  שלום כי אם שלום רב. ויפה [עשה כיון] שכן מצינו ב
 בג׳ פרקים כהנים נושאים [את] כפיהם וגו׳. ומסקנא גדמילתא) [דהלכתה]
ת. א שכרו ח י כ ש ה משום ד ח נ ת מ ל פ ת  הלא פרשי [כהנים] ידיהם (בהנים) ב
ה ח נ ת מ ל י פ ת ן בשאר תענייות ב ה מתפללי י מ  ואם נפש אדם לומר מפנ
ן ת אין מתפללי ו י מה זה לזה, *כ0 לפי שבשאר תענ ת כהנים. אינו דו כ ר  ב
ת מנחה, ל פ ת ת נעילה אומר ב ל י פ ת ה לנו לומר ב י , נעילה, ובמקום שה ת ל פ  ת
לת נעילה. י לת נעיל[ה] אומ[ר] בתפ ן תפי  לח) אבל ביום הכיפורים שמתפללי
: ה ח נ מ לת נעילה ולא ב  וכן נהגו •[עלמא] שפורשין [כהנים] כפיהם בתפי
ל ח ל נדרים.־ויום הכיפורים ש  לגי) א ו מ ר ז מ ץ מ) ביום הכיפור[ים] לאחר כ

תא במעה״ג, ומובא בלקוטי הפרדס יטם. ונובע מהלכות קצובות לר׳ יהודאי גאון.  כד,) לי
 מובא בתורתן של ראשוגים ח״א עמוד ב״ג בהלכות יום הכיפורים בהוספות. (ועיין יומא ע״ג):
 כן) ליתא תיבות ״באכילה ובשתיה״ בתורתן של ראשוגים ול״פ שם. כן) י תקגתי עפ״י מ״ש
: ״ואם הולד, אפילו אהד מאיבריו יסוך כדרכו ואיגו חושש ם  בהירש״ר שם• כד,) בתורש״ר ש
 וכן מי שיש לו ובו׳״. (ועיין יומא ע״ז< < כט) בתורש״ר ״יכרוך על רגלו חתיכת בגד צמר
כל מנעול וסנדל וכל י מין עור י ומין של •עץ ־־־אסור״,  או בגד פשתן ומותר״. (ל) בתורש״ד .
 . (עיין בה״ג דף ל/ ע״ד, ובשאלתות פרשה וזאת הברכה ובטור או״ה תרי״ד). לא) בתורש״ר
 ״מטונפות״. לב) בתורש״ר ״מותר לרחוץ בדרכו. אבל םגיו ידיו ורגליו אסור להושיט ידיו
 .במים אפילו אצבע קטנה אלא שורה מטפחת מערב היום במים וסוחטת ומגיחה ולמהר מעבירה
 על גבי עיגיו וידיו בלבד. ואם יקרה בלילה מותר לירד ולטבול במים כל גופו ויעביר ידיו על
ל גופו וישפשף בידיו ואם אדם חולה ובו׳״. (ועיין יומא ע״ז: ע״ח. פ״ח. ובבה״ג דף ל׳).  י
0 בתורש״ר ״קודם ימות ואל יעשה אותם״. (ועיין יומא פ״ב. ובה״ג דף ל״א. וברא״ש יומא  ל
 פ״ד, אות י״ג). לד) בתורש״ר *ואם לא גמצא אור ששבת והביא אור ובו׳״. (עיין פסחים
 נ״ד). *לד) עיין שבלי הלקט השלם סימן שי״א בשם רביגו שלמה זציל. לה) עד כאן
 נובע מהלכות קצובות דר׳ יהודאי גאון ז״ל. לך) מובא במעה״ג וליקוטי פרדס שם. והתיקונים
 על פיהם. לן•) תענית נ״א: *לן•) עיין םדרע״נ דף י״א: ובמח״וו סימן ק״ל ושנ״ד, ומנהיג
 דף ם״א:,םימן ס״ז ושבל״ה סימן ש״ב ובתשב״ץ סימן קל״ד ובא״ח סימן מי. לח) מן. תיבת
 ״אבל״ עד תיבת ״נעילה״ ליתא בליקוטי פרדס שם• לט) במעה״ג עמוד מ״א ובל״פ שם.

 ft) במעה״ג ״בליל יום הכיפורים.
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 להיות בשבת אומר׳ בלילי יום הכיפורים ויכלו השמים ומגן אבות עד מקדש
 השבת וישראל ויום הכיפורים, ומתחיל להתפלל תחנוני[•] וסליחות: מא)
. רבינו •הגדול רבי יצחק ברבי יהודה בכניסתו •לא ם י ר ו פ י כ ום ה ל י י ל ב  ו
 היה מתעטה כל הלילה בטל[י]ת, אבל בשחרית בעמוד השחר [היה] מתעטף
 כל היום כולו ובמעריב למוצאי יום הכיפורים עד צאתו מב[ית] הכ[נסת].
 מב) וגם רבינו נ״ע היה מתעטף .בציצית בט׳ באב ביום׳ א[ף] ע[ל].פ[י]
0 ור׳ שמואל כהן ור׳ לוי מל)  שאחרים לא היו מתעטפין משום אבילות. מ
 אף הן [היו] מתעטפין כמו כן. וכן ראיתי באישפירא שמתעטפין בט׳ ב[אב]:
ן שהיה מנהג רבו כשהיה מפשיט טליתו ק ז ו ה נ י ר ו ר מ מ ך א כ  מה) ו
 היה מברך׳ א[שר] ק[דשנו] ב[מצותיו] ו[צונו] לשמור חקיו. ולא •נראה בעיני
 מורינו משום דחוק(א)[ה] לא כתיבא בציצית כדכתיב בתפילין [דכתיב] מו)
 ושמרת את החוקה הזאת. ובחליצת תפילין חייב לברך י לשמור חוקיו. ואני
 נתן הצעיר רואה שחייב לברך הואיל (שסדין) [ובסדין] מז) הלבה כבית
 הלל דמחיייבין. מח) (דכתב) [וכתיב] מנו) את חקותי תשמורו. כ). ועוה כא)
 ובגד כלאים שעטגז לא יעלה עליך, בגד רשות׳ אבל טל[י]ת של מצוה
 אתי עשה [ו]דחי [את] לא תעשה אלמא חקה ביתיבא בציצית [גטי] כבתפילין:
ל נ בשבת או ביום הכיפורים כג) לקגח ידיו ש ץ ב ו ח ר ר ל ת ו ם מ א  כב) ו
 ואם אסור עיין במסכת שבת כל) אין מרסיקין לא את השלג ולא את הברד.-
או ני ם ר׳ יהודה בר׳ ברוך ור׳ יצחק (בדבי) ה ג י י ל ע . [ י ת ע מ ש  כה) [
 לוי [שהיו] מתענין ממחרת יום הכיפורים, ובניהם ותלמידיהם נוהגין עדיין
 כן. וראייות[י]הם כו0 מההיא דרבא הוה יתיב תרי יומי התעניתא .ואישתכה
 כותיה. ושאינז מיתענין אמרי[ם] דרבא לא אכיל כז) ביום הכיפורים עד

 מא) במעה״ג עמוד מ׳ ובל״פ שם. והתיקונים על פיהם. ״Qb ־מובא כשכלי לקט השלם•
 סימן ר״ע ״כתב רבינו שלמה זצ״ל בהלכות ציצית וכו׳ ובדברי הנאונים זצ״ל מצאתי לבינו״•׳
 ובו׳״. וכן מובא ישם סוף הלכות ציצית דף קצ״א. ובפרדס הלכות ציצית ליתא מזה כלום.
 מג) במעה״נ ליתא מכאן עד תיבות .כמי כך• •ימד) אוליצ״ל ״ורדוד לוי״. מך,) •בליקוטי•
 הפרדס .וכך אמר מורינו הזקן וכו׳ הלא הוא כתב למעלה בםוף ענין ציצית״. וליתא בל״פ
 הלכות ציצית, וכן בפרדם לפנינו ליתא מכל זה. ומובא במעה״נ שם. ובעיקר הדבר הזה .עיין־
 באמדרהם השלם בשער השלישי ובהערות שלנו שהארכנו בעזהשי״ת בפרטות וצרף:
 לכאן. מן) שמות י״ג׳ יי. מן) שבת כ״ח* מדן) תקנתי עפימ״ש במעה״ג שם. מט) ויקרא

 'י״ט, י״ט. נ) במעה״נ.ליתא .תיבת ״ועוד״ כי אם ״וני׳״. נא) ויקרא י״ט׳ י״ט• נב) במעה״נ.
 ובל״פ שם. ננ) בל״פ ״לנקות״. נד) שבת נ״א• נך) הובא בסדור רש״י םימן ר״ר ותקנתי
 על פי 7 ם. ומובא בל״פ ענין יוה״כ. ובשבל״ה םימןשכ״נ ובמח״וו צד שפ״א (ויש,-לתקן שם

 תחת ״ור׳ יצחק הלוי״ במקום ״ור׳ יצחק ב״ר יהודה״.) ובד״וו סנר תיבת ״על״. דלא ידע פירושו. cfl ד״ה כ״א.-
 נן) בסדור רש״י ״אלא מערביויה״כעד מוצאייוה״כשיני לילהויום״. ובמח״וו ״מערביוה״כ עדמוצאייום

 שני שני לילות ושני ימים״. ובל״פ ובשבל״ה היא כמו לפנינו. ורש״ב בהערותיו שם תיקן אולי צ״ל•
 ״לא הוה אכיל מעי״כ עד מוצאי יו״כ ואוכלים במוצאי יו״כ •ואח״כ ממחרת יו״כ טתענין והיער
 לילה אחת וב׳ ימים״. ולא הבנתי דבריו א״כ רבא אכל במוצאי יו״כ, והאיך כתב אה״ז ״ואם

 איפשר לעשות כן יפה לעשות וכר״. ועל בן יותר נכונה הני׳ שבפרדס לפנינו ררבא לא אכל־
 כלל בב׳ ימים ובי לילות, ושפיר'כתב-.אח״ז דמי ישכירו לעשות כן יפה עושה. אבל• מי שאוכלי

 במוצאי יו״כ אוכל ידיפי דברו ביוה״כ והבן.
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. אבל המתעניין ת בן יפה לעשותו  מוצאי יום שני_ בדילה. [ואם] (0איפשר לעשו
 [אם הם] אוכלי! (ערב) [מוצאי] י[ום]ה:[יפורים], הלא לרבריהם יום הכיפורים
ת שיש בהן כרת. ו כ א ל ל מ כ ן עצמן מ  ואכילתו בכרת. והמתעניין [יום שני] שומדי
ן בארץ ישראל  ש ו פ ר ש ל י ו ם ה כ י פ ו ר י ס. כח) שמעתי שתוקעי
ת הכנסת, לה כשיוצאין מבי י ל התפ  [ב]מוצאי יום הכיפורים קשר׳׳ק לאחר כ
׳ נע) עה אחת  לפי שבבר הבדילו [בתפלה]. ובגולה שלנו לא נהנו אלא תקי

 לבד שבקולונייאה נהגו גם קשרי׳ק.
ת ביום הכיפורים מפני מה. שביום ו י ר ע ה ב ח נ מ ה ש ק ו ר י ן ב  ק) ז
ן בו עוונו[ת] עד שיהזור[ו] בתשובה, וא[ף] ע[ל] ג[ב]  הכיפורים, אין מתבפרי
בה ה תשו ש בה בין לא ע רה בין עשה תשו ל עבירות שבתו נן קא) כ  דאמרי
/ אלא כי האי ברייתא [דתניא] קב) ר ה כ ת כ ל י ת ה  יום הכיפורים מכפר, לי
ת ע מ ת רבי שמעון בן יוחי ברומי ש ש א ר  שאל [ר׳] (מתיה) [מתיא] בן ח
בה  ארבעה חלוקי בפרה ובו׳ וביון דלא מיכפר יום הכיפורים אלא בתשו
ס ושלום [יש] בן ישראל שפר4]  עמו (דווקא) [לפיכך] קרינן בעריות, ראם ח
בה ת לידו וחוזר בתשו א ב ן שקורץ לפניו זוכר עבירה ש ו  בעריות או בנידה, כי

 כדי שיתכפר לו [עון ההוא].

 נשלם עניין יום הכיפורים...

 עניין סוכה•
ת, בורמשא לא בירכו על כו הג של רבותינו בחגהסו ו מנ נ ע י ד ו  א) ה
 י לולב ב) ביום שני א[ה] ע[ל] פ[י] שבקידוש בליל שני בירכו. וטעם שלהם

א לסוכה נו מיד, ושוב אין צריך ל י כה ולולב מברך שהחי  מן ג) העושה סו
ב שני ללולב, וביום ן שהחיינו ביום טו ה שמברכי  ולא ללולב. ל) אבל מ

בא בסדור רש״י סימן ד״ה ובמה״וו עמוד שפ״א ובשבלי הלקט סימן שי״ב בשם  נד|) מו
 תשובת רב האי גאון ז״ל והוא גם בספר המנהיג ה׳ יוה״כ אות ם״ט בשם רבעו האי וכן
 בתשובת הגאונים שערי תשובה סימן ם״ז. ובאו״ז ה״ש סימן רפ״א ובסדר דע״ג דף מ״ט:
 מובא בכל בו הלכות נעילה. וברי״ץ גיאות סוף ה׳ יוה״כיותום׳ שבת קי״ד: ד״ה ואמאי וכוי.
 ובתום׳ קי״ז: ד״ה אבל וכו׳ ותום׳ מנילה ד׳: ד״ה ויעבירנה וכו׳ ועיין מרדכי סוף פרק יוה״כ
 ובסמ״ג לאווין סימן ם״ט ובסמ״ק סימן רכ״א. נ&) בסדור רש״י ״לזכר בעלמא, זכי ליובל״.
 ס< מובא בשבלי הלקט השלם סימן ש״ב בשם תשובות הגאונים ז״ל, וברי״ץ •גיאות הלכות
 יוה״כ. ובתוס׳ מגילה ל״א. ד״ה במנחה טעמים אהרים. םא) יומא פייה יי סב) יומא פ״ו.

 א) עיין מה״וו סימן שע״ד ובסופו חתם ,,שלמה בר יצחק״. והוא טעות המעתיק וצ״ל
 ״שלמה בר שמשון״. וכן היא בסדור רש״י סימן ש״ב, ובאו״ז ה׳ סוכה ולולב סימן שט״ז ובשבלי
 לקט השלם סי׳ שם״ו וברא״ש סוכה פ״ד םי׳ בי, ובאבודרהם הל׳ סוכה, ובטור וב״י או״ח
 תרם״ב, ועיין ליקוטים מהלכות אמרכל שהביא בשם וש״י.. ובתשב״ץ = ח״ש סימן ע״ד ובמרדכי
 סוכה פ״ד. ב) בדפוס ווארשוי תיקן יפה שצ״ל ״לא בירכו על לולב שהחיינו״. 0 סוכה
 מ״ו. ד) כוונת הדברים האלו מבוארים במ״ש הרא״ש שם, לסתור המברכים זמן ביו״ט שני
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ל ללולב אלא ט ן ללולב׳ הרי לא נ  שמיני םפק שביעי לדברי הבל לא מברכי
ב א מברכינן ביום טו ן ללולב, ולהבי ל נ ה ימים. אלא ודאי מראשון חשבי ש  ש
ל כ ן נ״ע י ש ר שמשו ה ב מ ל י מרבינו ה) ש נו ללולב. וכן שמעת י  שני שהחי
צחק לוי הםכיס לדבר זה -שלא לברך כי אם ראשון  רבותינו ואפי[לו] ר׳ י
ינו בב׳ לילות. היינו ה אם כן ימה שאנו מברכיץ שהחי מ י  בלבד. 0 ויש לי ת
לב איפשר ל לו א בשבי מ ל ש . ב ן ל סוכה. אם ב ל זמן היום ולא בשבי  בשבי
כה אימתי מברך מי ינו, אלא על הסו ן ביום ראשון שהחי  לתקן שמברכי
כה ושהחיינו, לל על הבום לישב בסו ה שכו  שאינו עושה בעצמו שהחיינו. כי מ
לה . ז) עו  היינו משום זמן היום, כבשאר ימים .טובים. אלא איכא למימר,

 לכאן ולכאן.
ת וערבה שהית[ה] גבוה ה גבוה ג׳ אמו לב שהי ם לו ת ל א ש ש  ח) ו
ך דעתי גוטה שאין אדם יוצא  ב׳ אמות, מהו שיצא אדם ידי חובתו בהן. כ
ל [הערבה] על ההרס אלא >כ)[ב]שיעור  ידי חובתו באותה [אגודה], שאין להגדי
ה ולולב ש ל  שווה, [ד]אמר כו) רב יהודה אמר שמואל שיעור הדם וערבה ש
יא נמי הכי שיעור ההם, . יא) תנ ס >מץ) טפח ד ה לב מן ה . י) שיצא הלו  ר׳ בדי
ת האגודה. ושיעור ס יותר מדאי פוסל א ד ה  וערבה זו הואיל וגדולה על ה
ת ד׳ ת משלשה- אבל פעמים שמוציא אדם הדם עבו  הדם וערבה אין לפחו
ת יב) כמדתץ כץ שיעורו שוה. ושדרו הערבה נעשי  טפחים או ה׳ טפחים ו
) [לבר] מעליו. וזה[ו] שאמר[ו], לבד ג)-שיצא מן שניהם טפח(  של לולב צריך י
ה והוא הדין לציצית. ט מ ה אבל יש לו שיעור ל ל ע מ  לולב אין לו שיעור ל
. וכבר א יל) ציצית, אין ציצית אלא יוצא [ו]אין ציצית אלא משהו י  כדתנ
רה ואמרו ציצית ית יוחנן בן בתי ת הלל לעלי ת שמ[א]י וזקני בי  עלו זקני בי
וצא בו לולב אין לו שיעור. ומאי אין לו שיעור, אין ה ״שיעור כוו) כי  אין ל

. ו . [זה] כשיעור מה) שנתנ ה ט מ ל ה אבל יש לו שיעור מ ל ע מ ל  לו שיעור מ
ם י וזה כשיעור [שנתנו] לו חכמים. ואי איבא דמקשי ואמר (מציצית)  לו י חכמי
הא עז) (ד)אמר י משל(0ש, ו פ ט . ח כ ת ש ם עבות מ ת ה 0 ת ( ר מ  [מי מצית] א
ן כול׳ נ ת ג׳ לא משכחי א עבו ת ש ה לר טרפון ה ה מרי א לי ר  רב הונא. ש
. הא לא תיקשי ח כ ת ש ח ד׳ והי (פושני) [פשכי] מי מ ב ת ש  אלמא [לא] יז) מ

 בזה״ל: ״ועוד משום דבעי נטילת לולב ז׳ ימים ואם נברך זמן מספק ביו״ט שני וביום שביעי
 ספק שמיני לא מבריין נמצא שאין לולב ניטל אלא ו׳ ימים״ עכ״ל. ft) עיין מה שציינתי
 בהערה א׳. ובכולם מובא זה ״שכך מקובלני ממורי הזקן ר׳ יעקב בר יקר״. ף) עיין כל זה
 באו״ז ה״ב סימן שט״זי״בשם ״רבי יהודה בר יצחק״. ן< עיין עירובין מ׳: ף|) מובא בשבלי
 הלקט השלם סימן שנ״ח בשם ״תשובות הגאונים ז״ל״. ועשיתי התיקונים בפנים על פי שם.
 &) סוכה ל״ב: י) בגמרא שלפנינו: ״כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח״. וכן היא בשבל״ה
 שם. יא) בשבלי הלקט שם ליתא תיבות ״תניא נמי הכי שיעור זחדס״.־ והכי איתא התם
 ״ושיעור ערבה הואיל וגדולה על ההדס ובו׳״. והגה בדפוס ווארשיי שכל המו״ל והציג אחר
 תיבות ״שיעור הדס״• תיבת ״וכר״. וכוונתו להך ברייתא המובא שם בסוכה ל״בז ״ת״ש שיעור
 הדס וכו׳״. ולי נראה דיש לגרוס ולתקן• בפנים כמו שכתב בשבלי• הלקט שם. יב) בשבל״ה
 שם ״נעשית • כמדתו. ושדרו של לולב וכו׳״. ואולי צ״ל ״כי שיעורו שוד,״. ע) בשבל״ה שם
0 מנחות 'מ״א. טף) ליתא בשבל״ה מכאן עד תיבת ך  ״שיהא מוצא משניהם טפח״ וכר. י
 *ומאי" טן) סוכה ל״ב: op -בדפוס ווארשוי סגר המו״ל במסגרת תיבת'״משתכח״, ולפי מה



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל רלז

ן דקאמר רב הונ(ר)[א], דבכל נ . ובואי לא משכחי ח ב ת ש ך [ד]לעולם מ  ל
ח אפילו ב ש ה מ ן דאיכא דבי ת; ת, אבל אי מהדר אבתרי נ א משבהי  אתר ל
ה אבל חדשים מקרוב כ ל ה . והראשונים נהגו כ נן ש כדאטרי מ ח  יח) ארבע ו
ת ף א ד שאין יכו) להעדי  באו הוסיפו וקילקלו השורה. ועוד יש לנו ללמו
ה שפירשו רבותינו [זכרונם לברכה] כ) פרי עץ . [לפי] מ ס ה על ההד ב ר ע  ה
ש בו ריח ויש בו (אוכל) [טעם] בך ישראל ג י ה אתרו ר אלו ישראל מ ד  ה
ת תמרים רה [ובעלי] (0מעשים טובים. כפו  יש בהן בני אהם שהן בעלי תו
ך ישראל ו (אובל) [טעם] ואין בו ריח, כ ב ש- ר זה י מ ה ת  אלו ישראל מ
רה ואין (להם) [בהם] מעשים טובים. וענף ן בני אדם שהן בעלי תו  יש בה
.בו (אוכל) [טעם], כך ן ה הדס יש בו ריח ואי  עץ [עבות] אלו ישראל, מ
 ישראל יש בהן בני אדם בעלי מעשים טוביס ואץ בהם תורה. וערבי נחל
ך ישראל ה הזאת איןן (לה) [בה] לא ריח ולא טעם, כ ב ר ע ה ה  אלו ישראל, מ
רה ולא מעשים טובים אמר ה[קדוש] א תו  יש בהן בני אדם שאין 'בהם ל
ת (ומכפרים) ח  ב[רוך] •ה[וא] לאבדם אי אפשר, אלא יהו כולם אגודה א
ת ישראל ואומר להם ולקחתם ה מזהיר א ש  [ויכפרו] אילו על אילו. לפיכך מ
ה לזכות צ ר  לכם [ביום הראשון]. יתברך שמו של• ה[קדוש] ב[רוך] ד[וא] ש
, . אבל ת שאיגם באותן שיש בהן ת א ת ישראל ו^תעםק ברז כא) נפשו  א
ה ש ע לה ולא ת י ת שאין בהם על שיש (להן) [בדן] הל ל ולעשות א  להגדי
נן כב)  כזאת. ולכך עמדו רבותינו על בירור [ה] דבר והשוו זה לזה, כדאמרי
ס ולא לחפותו בו ד ה ה על ה ב ר ה ע בי  שיעור לולב הדם וערבה ג/ ואין להג
א כג) י . דתנ ה עובר על דברי חכמים ומסתכן בעצמו  והמגביהו והמחפיהו ב
 חומר בדברי סופרים מדברי תורה, האומר אין תפילין •[כרי] לעבור על
ת להוסיף על דברי סופרים חייב. הילכך הייה טפו ש טו מ רה פטור, ה  דברי תו
ה מ ל ה שאמרו חכמים. ש א מ ל ס ותו לא. שאין לנו א ד ה ה ל ו ש ת  לערבה ש

- . ן ו ש מ ר ש  ב
ד כשר הוא. (דרבו) כה) [דרבי] ה א נאגד אלא אגד א ל ב ש ל ו  כד) ל
דת אזוב יליף, ולא מציגו שם מניין אגודיץ, ובהד ו חה מאג חה קי  יהודה קי
א ל ) ש ׳ למעלה ולמטה(אפי . ן נ  םגיא. אבל [לנוי] מצוד, לאוגדו. [א]פי[לו] לרב

0 זה אלי ואנוהו כז). ־ כ מ א נ  יתפזרו ענפי הערבה לכאן ולכאן ש
ד יום צא ולא נהנין מהן ע נ ה מגיחין רבותיגו שבמג כ ו י ס ו  כח) נ

ה נוהג. עד וכץ רבינו נ״ע הי עי כחולו של מו  מוצאי יום תשי

 שתקנתי עפימ״ש בשבלי הלקט יובנו הדברים היטב. ידן) בשבל״ה ״ארבע אמות •וחמש וכר״.
 ימן) בשבל״ה •להגדיל״. ע) היא בפסיקתא ולקחתם לבם. פםקא כ״ח. (הוצאת רש״ב ליק
 1868.) ועיין ילקוט אמור רמז תרנ״א, ובבבלי מנחות כ״ז. כא) המו״ל בדפוס ווארשוי חניה
 ״ונתעסק בהן לעשות את שאינם ובו׳״. ובשבלי הלקט ״ונתעסק בהן עשות (צ״ל ״לעשות״)׳
ת שאין בהן וכי". כב) סוכה ל״ב: וצ״ל כמו״ש ל (צ״ל ״להנדל״.) א ד נ  מה שאינן אבל ה
י CJS סנהדרין פ״ח: ותקנתי עפי״ש• כד) מובא " י ו כ  בשל״ה ״שיעור הדם וערבה שלשי׳ ו
ף שמות ט״ו, ב׳. (ובסדור רש״י  בסדור רש״י סימן ש״נ ותקנתי עפי״ש. כד,) סוכה ל״ג. כ

( ח  ליתא מן ״שנאמר״ עד ״ואנוהו״). כן) בסדור רש״י מסיים ״שלמה בר יצחק״. כ
 סוכה יי. שבת כ״ב. שבת מ״ה. ורש״י ביצה לי: ד״ה הכל וכר.
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ב 6 הגזול והיבש פסול ואם לקחו מן הגוי בדמים כשר. ל ו  כע) ל

. לב). וכן ד מינין • שבלולב. י ש ה ולא יבש ב א ל א [כמוש] ל  לא) ואם הו
ס ד ה ם [בדי] שיצא מן ה ות ארכו (ג׳) לד) [ד] טפחי  לג< ולולב צריך להי
ת מגי טפחים פסול: לו) ) לה) [וג׳] טפחים בתוך ההדס. פחו  טפח. (ובי
ת ח ר א ס בתו אפי[לו] ה תי . י ד ת זה ולא יצא י  [וארבעת] מיניז מעכביץ זה א
ת ת מיכאן פסול. לח) ב׳ ערבו . לז) והאתרוג שיעורו עד כאגוז בינוני, פחו  מהן
ת מיכאן אסירי[. *לח)  וב׳ הדסים בלולב •מותרים. ויוצא בהז ידי חובתו, פחו

ה (וצייך) כשר. ט ו ת וא[חד] ש  וההדסים ב׳, א[הד] עבו
ה ת מ ח לתה מרובה מ א צי ה ת ך (לסוכה) לכו) [לסוככה] ש י ר צ  **לח) ו
ה ל ע מ , מב) ׳ושתהא גבוהה ל ה צורת פתה  מ) ושתהא מרובעת, מא) ויעשה ל
כה ו ת מיכן פסולה. מג) ולא יכסה הס  מעשרה טפחים, 1היא כשירה. פחו
. מיני צמר ופשתים, אבל יכסה ל כ ת ולא בלוחות ולא ב ל צ ח מ  מר) לא ב
הכל מותרין ־לכסות׳ . עשבים. ו י נ  בכל אילנות ו[ב]גפנים ו[ב]ערבה ו[ב]פל מי
בה כמו ל עץ שריחו רע אסור. מו) ואם עושה י.[הסוכה] חשו  מה) אבל _ כ
כה אם ה שנתן על הסו ו ה פסולה. מז) הל כ ו ת ה נראין מ מ כבי ח כו ' ן אי ת ו י  ב
כה ת מיכאן כשירה. מכן)־ ואם היא סו ה מח) טפחיים פסולה, פחו ב ח  [היא] ר

דש [בה] פסולה. ה כלום דבר, ואם לא חי ש ב ד ח  ישינה צריך ל
ב •שני י בפרשית [ביום ו ב ו ו ר מ.ש א [בתורה מפטיר] ביום טו א ר ק  כ) ו
י ביום לו ו . י ן ביום השנ ן ו]ביום השני. ובג׳ היינו (ה)[ב]מועד קרא כה  הראשו
ל . יום. לגו* . ועוד ישראל אחר בעיניינו ש  השלישי וישראל י ביום הרביעי

 ׳כפן.) המאמר הזה היא בהלכות קצובות •לר״י נאון (תורתן של ראשונים חלק א׳ עמוד 24).
ת לולב (תוצאת ו  והתיקונים עפי״ש.'ל) סוכה כ״ט: לי. לא) סובה ל״א. ועיין בהאורה הלכ
 רש׳יב עמוד קט״ו). לב) ועיין שבלי הלקט השלם םימן..שמ״ט. ל{) סוכה ל״ב: ילך)
ם על הנליון. ״על נ״׳.  בהלכות קצובות שם על הגליון ,׳על ד׳״. לה) בהלכות קצובות ש
 לן) סוכה ל״ד: לן0 סוכה ל״ד:־וכר״מ שם. וכן איתא בהאורה-םימן צ״ח ועיין ברכי יוסף
) סוכר, ל״דז וצ״ע. *לדן) סוכה ה  או״ח תרנ״ו שהקשה הא ר״מ ור״י הלכה כר״י יעיי״ש. ל
 ל״ב: **לח) נם זה מהלטת קצובות דר״י גאון(תורתן של ראשונים עמוד 24 הלכות םוכה)
 ושם מתחיל ״העושה סוכה כשיתחיל לעשות צריך לברך שהחיינו, וכשנכנס בה בכל סעודה
 וסעודה צריך י לברך בין ביום ובין בערב, אשר קדשנו;במצוותיו וצוונו לישב בסוכה. וצריך
 לםוככה וכוי״. (ועיין סוכה מ״0. ל&) סוכה ב׳. ft) סוכה י״ט: מא)׳ סוכה זי. וברש״י
• Qft בתוש״ר ״וגבוהה עד. עשרה טפחיים א ' מן ל  שם ד״ה וצריכה וכו׳ זברא״ש פ״קםי
 כשירד! וכוי״ (סוכה בי). Oft.בתורש״ר כתב.אה״ז: ״ויותר מכ׳ אמה 'פסולה, וגבוה־ עד
ה יעשה אותה קטנה עד שתהא מחזקת ל ת  עשרים אמה, כשירה. ואם אינו יכול.לעשות נ
 ראשו ורובו ושולחנו כשירה. פחות מיכן פסולה. ומדליק בה נר ומדליק על שולחנו. ואסור
 להכניס לתוך הסוכה מכל כלי תשמיש שמבשלין בהן שום' מאכל אבל כל כלים . ששותיץ
 בהן מותרין, כגון קנקנים וכוסות וקיתוגיות גביעים צלוחיות כל אילו מותרין ואל יכסה וכר״.
 (סוכה בי. יי: ב״ח: כ״ט. ובתוס׳ שם ד״ה מנא וכוי). מד) סוכה י״ב. ועיין רש״י ותוס׳ שם
 ושרת ש״ת סימן שי״ז. מד,) בתורש״ר ״בלבד מן עץ שריחו רע אסור״. (עיין סוכת י״0.
 מף׳ סוכה כ״ב: ושם משמע דכשר. מן) שם• מה) כתורש״ר ״ארבעה טפחים״. מט)
 סוכה׳:ט׳.. ותום׳ שם ד״ה סוכה וכו׳ ועיין בירושלמי סוכה פ״א ה״ב ומפרשים. 0 מובא במעשה

 ים סימן נ״ב (עמוד מ״א). והתיקונים על פי שם.
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י ד מועד. ולכך קורא בפרשת ביום השנ ן ׳עיקר שניתוםף משום כבו  שאחרו
ת ביום השלישי ולוי ביום ש ר פ . וכן ביום ה׳ בהן קורא ב  וביום השלישי
. וישראל אחר בעיניינו של יום! ביום השלישי  הרביעי וישראל ביום החמישי
ל הימים עה יום הושענא רבא. [וביום  וביום הרביעי ב׳ פרשיות. וכן כ
. א רבא] כהן קורא ביום הששי לוי ביום השביעי וישראל ביום הששי  הושענ
ה נא) היכא׳ דלא אפשר עבדינן " ביום השביעי. וטעם שלהם מז  וישראל אהד
ן נהי י נ״ע [מפי] אביו שכ ו צחקהל ו י נ י ב ר ך ד רבינו שמואל ב י ע . וכן ה  הכי

ו גרשום זצ״ל. נ בי  י
ה [ללולב] לאחר שהוליך והביא שניהם. מ ל ו ש ב י נ ה ר נ י ע נ  כב) ו
ת רקדו(ב)[כ]אלים, היינו נענוע. ח מ העלה (והורית) [והוריד] וטעמו משום ש  ו
ה ל יאמר נא ישראל וםוף זה שבסו ה זה הודו ש ל ח  ולא, היא. *כב) אבל ת
ה ציבור רבינו מרדכי ניענה ה נ״ע. אבל שלי מ ל . וכן הורה רבינו ש  הלל
׳ כו.) פסק [בהםדו]. וכן (הלכה) ה (בוחסדו) [בהודו] ולבסוף בוחסדו ל ח ת  ב
א אנא ד׳ פעמים בהושיע[ה] נא [בהושיעה נא] ובהצליהה נא/  [בתחלה] אנ

 [ובהצליחה נא].
ה אומר אלי/ וביום ת ד קראו, ראה א ע ו ל מ ו ש ל ו ח ת ב ב ש ב  כל) ו
צדקה ברכו ביום שמיני׳ ה ו ת פ ס ת אשר לך כ , כה) אחו ת תורה התפללו ח מ  ש
ל הבכור מברכיו צהקה. מאי טעמא. ולא 'ייראו  משום דבל זמן שקורץ כ
׳ ל החזן וקורא מן עשר תעשר  פני ריקם. ובאותו יום שמיני ספק שביעי התחי
ל החכמים. ושלמה ושלא [ברצוז] כ נ י ׳ ועשה כרצון רב [יום] שבת לא היה'  ו

ת מגילה כ0 ביום אהרון ^ כ ס מ ה *כה) [כ]דגרםינץ ב מ ל  יזהו טעמו של רביגו ש
ע ליה• היינו עשר י תעשר מ ש ל חג. •קורץ [ב]מצות וחוקים ובכור. והכי מ  ש
ת וכל הבכור. והחולקים עליו רבותינו הלוים ה מצו ב ר ה ה ב ב  ופרש[ה] שכתו
 אומרים שמעולם לא נהגו (וגם) [בז] בפני אביהם רבינו יצחק הלויי ג״ע
ת משום שבעה ב ש ל להיות* ב ח ר היו קורין בספק שביעי ש ש ע א עשר ת ל  א
ת וחוקים ומשפטים  ;ברי והכי גרםי[גן] כז) ביום האחרון של חג קורא מצו
ת חוקים ובכור היינו [פרשת היום] ש ר פ ע להו כלומר ב מ ש  ובכור. והכי מ
ה ופרשת בכור ל א ת החוקים ה ב בסוף הפרש[ה] א ט דכתי ק  [ו]למפרע נ

ת וחוקים ובכור; ב כאן מצו ה כתו ל מיניה קאי. ומצאת* בספר ישן שהי  לעי
ל בכור, ומונה במקומו ת וחוקים ש ש מצו ד ח מחק מ ה ו מ ל  ובדגרס רבינו ש

 קורא כל הבכור.

0 במעה״ג שם. והובא בשבלי הלקט  נא) במעה״ג ״וטעם שלהם מזה מב׳ והיכא וכי"• נ
 •השלם סימן שס״ז שמצא כן במנהנות הגאונים. ותקנתי עםי״ש. ועיין סוכה ל״ז: בתום׳ ד״ה
0 • *נ א " נ ר ן ת מ י ח ס " ו ר א ו ט ב ל שם ייעיי׳ ייי ו " ו מ  כדי וכו׳ ובמה״וו עמוד רכ״ד והערות ה
 •עיין סובה ל״ז: ובתום׳ שם ד״ה הודו ובי* ננ) בשה״ל שם סיים ״בין בהודו ראשון בין בהודו
ס לפי מה שתקנתי על פי שכחב במעשה הגאונים ״פסק בחסדו״, ד ר פ  :אהרון״. וזה כוונת ה
 בלומר שפסק לנענע בחסדו האחרון. (ורש״ב במבואו להאורה עמוד קכ״ט כתב בהערה צ׳׳נ
ל זה נמצא כאן). נף)  דלא מצא בפרדס מה שהביא בעל שבלי הלקט שם, ושכח כי כ
 מובא במעה״ג שם. נד,) עיין לט״ג עמוד ב״ט. *נד,) שבלי הלקט השלם סימן שע״ב. ועיין
. נן) מגילה שם. ובשבלי הלקט ״והכי ם  לעיל בליקוטים ובהערותינו. נן0 ל״א. ועיין רש״י ש
 גרסינץ במצות וחוקים של בכור והכי משמע לוע כלומר בפרשת חוקים שבכל הבכור ולמפרע
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ה בליל שמיני ספק שביעי קידש בםובה וישב בה מ ל ו ש נ י ב  נח) ה
 וגם למחר עשה כץ. וכן עשה הבינו יעקב בן הבינו יצחק הלוי נוחו עדן

 [שכל] אחיו רבינו אליעזר ורבינו שמואל הלוי קדשו בבית >מ)[ו]אכלו ה.־ץ:
 לסוכה ולמחר ביום אכלו בסוכה וטעם שלהם מתלמוד ירושלמי כנו) מספר־
 מליל[י] יום האחרוז דהיינו יום ט׳. ק) וכן *ק) פסיקתא משמע. ושאלתי•
 את ר׳ יעקב לוי ואמתת) מתהילה היה אבי נוהג בספק בליל״ שמיני לקדש׳
 בבית ואכל שם ולמחר בםוכה כדרך שעושין אחיי אבל בזקנותו פעמים:
 היה יושב בליל םפק שביעי בבית ופעמים בםוכה, והין ולאו ורפייא בידיה..
 ור׳ אלכסנדרי הכיר עליו שבתחילה היה נוהג לישב בבית בליל ספק שביעי־
 ולמחר בסוכה אבל חבירו ר׳ שלמה ושאר רבותי[נו] אמרו לו והזר בו..
ישב בסוכה בליל ספק שביעי וחולק על י שאין; י  וכן [רבינו] שניאור הלו

 יושבין. ומביא ראייה מפסיקתא קא).
ם דצריך שיהו בלולב ו י מ נ ל ו ה ר׳ ק ״ ו ד מ ר ה ר•״ ב ה מ א  . קב) ו
 ששים עלים ולא פחות כגגד ברבת כהנים שיש בה ס׳ אותיות. לפי שהלולב
ברכה הוא בא. כדאמריגן קג) ד׳ מיגין אלו מרצים על המים.  גמי על עסק.
ר גוטל שתי ערבות חוץ ו ב ח צ י ל ש  כברכת כהנים של ישראל: קד) ו
ה אם יכנס ר ו ד ה ו ע  מאותה ערבה שהיא אגודה עם הלולב והדם: קת) ו
 אדם מאה פעמים בסוכה צריך לברך בכל פעם ופעם לישב בםוכה. ומגלן
י ן הסוכה נועצין ש ו ע  [כתפילין] כדאמר״מר במסכת סוכה כןמ: קז) ו כ ש
 הקנים דרך גדילה[ץ]׳ הענפים. למעלה, קח) דהכי איירינין לגבי משכן עצי
 שטים עומדים [כ]דרך גדילהץ'עומדיץ. ועוד גמרינץ מלולב וערבה והדס
ל ז׳ ;ושבין בסוכה וגם למהר י ק ל פ ם ב ו . ( ו כ  '׳דכדרך גדילתן מגביהן: ק
 אוכלין בה, אבל לא מברכין. כדאמר[יגן] ע) שמיגי םפק שביעי מיתב יתביגן:
 ברוכי לא מברכינן. ואין מברכין בסוכה אלא ביום הושענא כשיוצאין מבית.
ה נר של כלי• ר ו ד ה ו ע  הכנסת בשחרית בשעת סעודה ולא יותר: ננא) ו
 חרם אין מכגיסין אותו בםוכה. אלא בסוכה גדולה . יותר עב) מז׳ אמות..
 אבל אחריםיהולקץ ומורין דמותר להכניס אפי[לו] כבג) שלנו הפתוחה מזי
 אמות, הואיל והיא יגהולה יותר מראשו ורובו ושולחנו. עד) ואין נוטלין.מן
 הסוכה לא צורת הפתח ולא קנה כמו שגוהגין שאר בני אדם׳ ד^םור ליהנות
 מעצי סוכה בל ד. אבל בלילי שמיני ספק שביעי לערב מכניסים בה דברים
 שלא היו ראויים להכניס בה מקודם כגוז שפודים של ברזל ומאני דפחרא•
א להתיר נימ<נ ר ב איש פ י ו ש נ י ת ו ב  ומאני [ה]מיכלא: עה) ו גו ה גי ז ר

. נח) מובא'במעה״נ שם (עמוד מ״ב). והתיקונים  נקט ובו׳״ ויש לתקן׳ בפרדם ובמעה״נ ק
 עםייש• נ&) ירושלמי סיכה פ״ד ה"יי• ס) המו״ל מעשה הגאונים הצינ כאן םימן השאלה
 להורות שבלתי מובנים לו. ״ס) פסיקתא דר״כ דף קצ״ב ע״ב, ובפסיקתא רבתי הוצאת רמא״ש
״ב. ס א) עיין הערה ם׳ וצרף לכאן• סב) מובא במעה״ג שם ובשבלי הלקט השלם־ ף כ  י
 סימן שנ״ה. סג< תעגית ב׳: סף) במעה״ג שם. סח) במעה״ג שם. סן) סוכה מ״ה:
 סן) במעה״ג שם. סדן) במעה״ג ״דהרי אמרי׳ לנבי משכן וכר״. והיא בסוכה שם• סט<
0 במעה״ג ״יותר מד׳ אמות״. qy במעה״ג  במעה״ג שם. #) סוכה מ״ז. ^א) במעה״ג שם. ע

 ״אפילו בסוכה הפחותה מד׳ אמות״. עד) תוספתא פ״ג דביצה. עךן) במעה״ג שם.
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ג ה נ מ  שנאנד בה כל ז׳ בהושענא, ע0 כר׳ יהושוע וכר׳ ייהודה: עז) ו
ה (ביורד) [כשיורד] ת ש פי ראי שמזכיר שליח צבור לקהל משיב ה י א  ש ב
 [הןאחרון לפני התיבה כמו שעושין לראשי' חדשים כשנכנס ראש חודש

 מזכיר שליח צבור לקהל.

 מנהג שמיני עצרת.
י בשמחת תורה שלא היה בכנסת אלא ב׳ תורות וקראו ת י א  א) ר
 בראשונה וזאת הביכה ובשנייה בראשית וחזרו ולקחו הראשונה שקראו בד.
 וזאת הברכה וקראנו] בה מפטיר ביום השמיני. ובן נוהנין רבותינו: ב)
] דאי מיקלע בו ביום שצריך.. להוציא בו נ׳ תורות כגון א ב ) [ו ה י א ב ה ) 

 ר[אש] חןודש] טבת. שתל להיות בשבת וחנוכה וכן ראש חודש• אדר, ו,) י
 הסמוך לניסן, ור[אש] ח[ודש] ניסן שחל [להיות] בשבת בזמן הפרשיי־ות, אם
 אין להם אלא ב׳ ותולות קורין בראשונה עיניינו של יום [על הסדר], ונוללין
 ונוטלין השנייה לשביעי להשלים, וחוזרין ונוטלין הראשון למפטיר. אבל היבא
 [דאיכא] נ׳ תורות, מפקינן נ׳ תורות ולא מצי לאפקא ב׳ תורות ולמעבד
 כי האי גוונא, דלא התירו אלא בשעות הדחק. הילכך מפקינן ג׳ תורות
 [וקרינן] לכל .הד והד (בדיניה) [כדיניה]. ואין אומר קדיש כי אם •לאהד

 שקראו בכ׳ תורות קודם שיעמוד מפטיר.
ה שהשיב רביןנו] יצחקבר׳ יהודה לר׳ מנחם. ששאלת ב ו ש  ד) וזיו ת
 ״ל) ובגולה עד ששים יום לתקופה אם כן נתנו חכמים• דבריהם לשיעורין.
 דזמנין הקדמה תקופת תשרי ההיא מא[חד] בתשרי וזימנין (דמשכא) דמשבה
 עד סוף תשרי,• וששים עה שילה[ו] כסליו. הא לא תיקשי לך משום דארץ
 ישראל שהיתה גבוה י מכל הארצות, והיתה צריכה לנשמים תדיר, לפיכך
 היו מקדימין לשאול על הגשמים שאילה בברכת השנים, והיה חביב לפני
 הקןדוש] בנרוך] ה[וא] לפי שמתאוד. הקנדוש] בנ־יויךןהזוא לןפילתז של צדיקים
 ועכשיו׳ שגלינו, בעווניגו לארצות העמים, והן נמוכות מארץ ישראל, ושיערו

 חכמים שאין הצריכות לגשמים עד ששים לתקופה. ת) וזמן התבואה לעולם.
 הולך אחר זמן התקופה, לפיכך קבעוה 'בששים לתקופה. ושלומו ירבה לעה.

 נשלם [עניין] שמיני עצרת.

0 במעה״נ ,,ידי לקיים דברי שניהם באינודו כל ששה כרבנן ובלא אנד בהושענא כר׳ יהודה׳  ע
 ועיין סוכה י״א• ול״נ. עץ) במעת״נ שם. ותקנתי עפי״ש.

 א) מובא במעשה הניאונים סימן נ״נ (עמוד מ״נ). ב) במעה׳׳נ שם, ותקנתי עפי״ש.
 q במעה״ג ליתא תיבות ״הסמוך לניסן״. ד) במעשה ׳הגאונים שם ובליקוטי הפרדס דפוס
ף תענית י׳.  מונקאטש דף ט״ו. ובשבלי הלקט םימן כ״א. ועיין לעיל בליקוטים ובהערותינו שם. *

 ך) בליקוטי הפרדס ליתא מכאן עד ״לפיכך. 16
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 סדר חנוכה.
ה יחיד נ ש ה בן יהוצדק י״ח יום ב ע מ ן משום ר׳ ש נ ח ו ר ר׳ י מ  א) א
נת ימי חנוכה, 3) ויום ג ושמו ח ת ימי ה נ ו מ . אלו הן, ש ת ההלל  גומר בהן א
אחד [יום],  הראשון של פסח וינום] ט[וב ראשון] של עצרת. ובגולה עשרים ו
כה וב׳ ימים טובים [ראשונים] של פסח, ו ׳ ימי החג! (וט׳) [וחי] ימי חנ  ט
כה גומרין אותו מיסוד זקניכם ו ה ימי חנ נ ל שמו ל עצרת. כ  ושני ימים.טובים ש
ק בנירותיו שמוסיפין והולכיץ כה חלו ו ך שחנ  לפ־־םומי ניסא, •ואמר אני מתו
ח שהשוו ק־ב-נותיו. אין ס פ ה. אבל ב  בכל יום לפיכך גומריץ אותו בל שמנ
ר רב מ  גומר אלא בעיקר גאילה, בשני ימים טובים הראשונים. ג) והבי א
ת ד גומר בהן א י ח ל ביחיד באלו כ״א יום שהי ל פ ת מ  [שר] שלום גאון, ה
ת כולן ולחתום ת ההלל, ולקרוא בהן א יב לברך ולגמור בהן א  •ההלל חי
רה וקורץ בנשיאים ן ספר תו י א י צ  אחריו, וכן מגהג בשתי ישיבות: ל) ו מ ו
כה כהן קורא ויהי ביום ו ל חנ ן ש  ג׳. וזה לך סדר קריאתם. ביום הראשו
, ן וישראל משלימו ה [ב1תהילת החינוך, לוי תצי [פרשת] נחשו ש ת מ ל  כ
ן יקראו• בו רובן. ה) כה והוא נשיא ראשו ו ך שהיום הוא ראשון של חנ  מתו
ך שהיום [יום]  (בשינוי) ביום ב׳ כהן קורא הצי נתנאל, ולוי משלימו, מתו
 בי. והוא [נשיא] ב׳ יקראו בו כהן ולוי, וישראל הבא אחריו קורא אליאב
א קורא בתורה, בשלישי כהן קורא הצי אליאב  כולו, ןוןלא הפסיד כאדם שהו
ל יום, וישראל אליצור בולו, ו) בקורא  ולוי [משלימו], לפי שהוא עיקרו ש
א . רביעי נשיא  בתורה. ביום ד כהן ולוי [בןאליצור, ז) רובם בו, לפי שהו
ן מניהין הצי קרבן נשיא.  ורביעי לימים, וישראל שלומיאל כולו. ח) דאי
 ביום י ה׳ כהן ולוי בשלומיאל, וישראל אליסף ־ שלם. ביום ששי כהן ולוי
 באליסף שלם, וישראל באלישמע. ביום ז׳ כהן ולוי באלישמע, וישראל כגמליאל.
 בה׳ כהן ולוי כגמליאל וישראל [עומד] באבידן בן גדעוני, וקורא והולך
ד [םוף] סידרא ע.)  אחיעזר, פגעיאל, אחירע, ועדיין בולל מספר הה[י]נוך ע
ת  [ומוסיף בהעלתך עד שילדר פרשתא, ומשלים אודות החינוך עד למלאו
כת ו ה חנ כ ו נ ת בימי ח ו ר ק ה ר א ו ל מ  בעסק הנרות בשילהי חנוכה]: י) ו
ה בהר אותן ק״ך ימים, פעם שלישי יב) מ׳ ש ה מ ש ע  המזבח, יא) לפי ש

 א< ערכין י׳. תענית ב״ח: ועיין מם׳ סופרים פ״כ ה״מ. ומובא המאמר הזה בסדור רש״י
 סימן שי״א בסדר מהופך, וכן במה״וו עמוד ר״ב מיסד העמרמי והובא בסדר רע״: דף ליו.
 ועיין בשאילתות פ׳ וישלה ובהגהת הרי״ב שם. ותקנתי עפי״ש. ד) עיין בתוס׳ תענית שם
 ד״ה ויום טוב. q ב״ה בסדרע״ג שם. ד) מובא בסדור רש״י סימן שי״ט ובמה״וו עמוד ר״ב
 ותקנתי עפי״ש, ד,) בסדור רש״י ליתא תיבת ,׳בשינוי״. ובמה״וו ״יקראו בו יום ראשון״. וסגרתי
 תיבה זו, כי היה כתב ״בשני כהן״ כמו.שכתב בסדור רש״י, ואחר שכבר כתב בפרדס אה״ז
 ,ביום ב׳״ תיבה מיותרת היא. והמו״ל בדפוס ווארשוי לא התיש בזה וכתב ״רובן בשינוי״. ואין
 לו שום הבנה. ך) בסדור רש״י ליתא תיבות ״כקורא בתורה״. ן) בסדור רש״י ובמה״וו שם
 ליתא כי אם ״באליצור שהוא רביעי, וישראל וכר״. ח) בסדור דש״י ובמה״וו ליתא מכאן עד
 תיבת ״נשיא״. ט) הוספתי ממה״וו ובסדור רש״י שם. ונראה דנהםר מפרדס לפנינו. י) מובא
 בסדור דש״י סימן ש״ב ובמה״וו שם. והתיקונים עפי״ש. יא) עיין תנהומא פרשת תרומה אות
 ה׳ ״עלה משה בששה בםיון ועשה מ׳ יום ומ׳ לילה ועוד עשה מ׳ ועוד עשה מ׳ הרי ק״ך
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 יום וירד בעשרה בתשרי, ונתבשר סלחתי ביום הכיפורים/ ובו ביום נאמר
 לו ועשו לי מקדש. ויהעו הכל שנתרצה להם, שמחו הכל במלאכה ועשו
 אותה בזריזות. י01 אמר ר׳ שמואל ברי נחמני לג׳ חודשים עשאוד״ תשרי
 מרהשון ובכםיליו נגמרה [מלאכת המשכן], יל) בתנחומא. עו) ובפסיקתא ותשלם
 כל המלאכה אמרינן כרת) מאוד עמקו מחשבותיך לז) עלינו. אמר ר׳ חנינא
ה בכםליו נגמרה מלאכת המשכן נעשה מקופל עד אחד בניסן.שהקימו מ  ב
ח) (מלמדים) [מלמלמין  משה. וכל זמן שהיה [מקופל] היו ישראל .ל
 על משה], לומר [על מה] לא הוקם מיד, או שמא דופי אירע לו. והק[דוש]
 ב[רוך] ח[וא] ח[ו]שב לערב שמחת [ה]משכן לנו) בחודש ׳שנולד יצחק.
 .בא; בניסן, והוקם. ולא כ) ילימלם עוד אדם אחר משה. ומעתה הפסיד
 כסלי; שנגמרה בו מלאכה, אלא כתב כא) ותשלם, [אמר הקדוש ברוך הוא]
 עלי לשלם (לך) [לו]. ומה שילם לו חנוכת בית חשמונאי. וסימן הוא בידינו
 חנוכה, חנו בכ״ה)בכסיליו׳ כב) מצאו חנינה. בג) ובמדרש מזמור שיר חנוכת
 הבית לדוד, כל) שבעה חנוכות [הן], חנוכת ברייתו של עולם [הכתיב, כה)
 ויכילו השמים. אין ויכילו] (חנוכת הבית לדוד) אלא חנוכה כדאמר כו) ותכל
 כיל עבודת המשכן. חנוכת' משה [דכתיב] כז) ויהי ביום כלות משה. חנוכת
את חנוכת המזבח]. חנוכת בית אי, כנו) מזמור שיר חנוכת  (זו) [מזבח, כח) ז
ל בית חשמונ[א]ים,  הבית. חנוכת בית שני וחנוכת [בית] חומת ירושלים וזו ש

 יום וכו׳ ועיין שם בפרשת תשא אות ל״א ובפרשת פקודי אות י״א ובסדר עולם רבה פ״ו.
ה ש ע  יב< •בסדור רש״י ובמה״וו ליתא תיבות ״מ׳ יום״. וצריך לתקן כאן כמו במה״וו ״לפי ש
ם שלישית ירד בעשרה בתשרי ובו׳.״ ע פ ב  משה אותם• ק״ך תעניות, שלשה פעמים ארבעים, ו
 ינ) תנחומא פקודי אות י״א. יך) הציון תנחומא מוסב למעלה אל דברי רשב״ן. טו) הציון
 פסיקתא מוסב למטה. ובמה״וו ובסדור רש״י ״ובפסיקתא במדרש וכוי״ והיא בפסיקתא רבתי
 פ״ו םסקא ותשלם כל המלאכה. והוא בילקוט מלכים רמז קפ״ו. ובתנחומא פ׳ פקודי הוא
 בסגנון אהד. ופה הובא כלשון הפסיקתא רבתי. ועיין סדר עולם פרק ו׳ ובפדר״א פמ״ו ־ובמד״ר
 םי״ג. ומובא בארהות חיים הלכות'קריאת ם״ת אות ג״ט ועיין אבודרהם לסדר הגובה ובהערותינו

• פון) י ו כ י ו י • י״י׳ כ ב " "י! פ ב ו* ו ו ם ב . י״י׳ י1 ט " ת פ ב ' ש ם ו ת ' י״י״ ו ם ^ מ ו ש ם " א ! י י י ע  שם• ו
 תהלים צ״ב, ז׳. ין) תיבת ״עלינו״ ליתא במה״וו ובםד״ר שם. יד!) בפסיקתא רבתי ״מלמלאין״
 ועיין זרע אפרים שם. ותקנתי עם״י מח״וו וםד״ר ועיין ערוך השלם ערך למלם ובערך מלמל.
 יט) עיין תנהומא בא סימן ט׳ שיצחק נולד בחדש ניסן בט״ו בו. ויפה אמר רש״ב בהערותיו
 לםד״ר אות ו׳ שתיבות *באחד בניסן״ אינו מוסב על יום שנולד יצחק, וצ״ל• ״באחד בניסן
 הוקס״ וכוי. או י״ל כגירםת המח״וו שם ״והוקם באחד בניסן״ ונתחלפו התיבות. O המו״ל
 בדפוס ווארשוי תקן פה וכתב ״ולא ליגלג׳/ מפגי שלא ידע ביאור תיבות ״לימלם״ ועיין לעיל
 מ״ש בהערה י״ה׳ כא) אעם״י ךלא כתב ותשלם גבי מלאכת משבן גקיט לה הכא בהאי
 לישנא לפי שדרשו כן להלן נבי שלמה ואשנירת לישנא הוא. כב) במח״וו שם ״וסימן הוא
 בידינו חנוכה חנו ב״ה בכסליו, ד׳א חנוכה הן בכ״ה' בכסליו מצאו חניכה מצאו'הנינה״. ולא
 הובא בפסיקתא שם׳ כג< במה״וו ובםד״ר שם ״ולמעלה במדרש וכו׳״ וכוון לפסיקתא רבתי
 פ״ב סוף פםקא מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. כף) המ אמר הזה נלקה מאוד לפנינו. והציג
 המו״ל בין תיבות ״אלא. חנוכה״ כוכב קטן להורות כי בלתי מובן לו, ותקנתי עפ״י המח״וו
> כן) במדבר ז׳, א׳. כך,) ף שמות ל״ט׳ ל  וסדור רש״יישם. כד,) בראשית בי׳ א׳. כ

 במדבר ז׳, פ״י. כט) תהלים ל׳, א׳.
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ת אמר ל) והיה א  . וחנוכת העולם שאף היא יש בה [נרות](במה) [כמא] ד
 אור הלבנה כאור החמה. נמצאתי אתה אומר השוו כל ההנוכות זו לזג
 וחנוכה שלנו רמז ורושם לא) [ל]של [המ]דבר לכך (ב)[נ]אותה הפרשה
ן בשל חנוכהבמוספין, בין בשבת י ר י כ ז מ  שלה להיורת קורין בתוכה: .לב) ו
ד תפלות לג): לד) ב ש ב ת  בין בר[אש] ח[ודש], מאי טעמא, יום הוא שנתחייב ב
 מוציאין שתי תורות, לפי שאין גוללין ספר תורה בציבור, מפני כבוד וטויח
 .ציבור. וקורין שבעה בפרשת היום. ומפטיר קורא א׳ מן הנשיאים, לה) אותו
א יקרא בנחשון,. אם [יום] שני הוא יקרא  י שמכון ליום. אם [יום] ראשון הו
 בנהנאל, אם [יום] שלישי הוא יקרא באליאב׳ וכן כולם. ומפטיר ברני ושמחי.
 באו שתי שבתות, (רשאנה) [ראשונה] מפטידין בנרות בזכריה, שנייה לו)
ל ראש הדש טבת להיות בחול .מוציאין שני ם ה א ו  בנרות שלמה: לז) [
 תורות וקורין שלשה בשל ראש חדש ואחד בשל חנוכה]. ר[אש] ח[דש]
 טבת שחל להיות בשבת, התדיר קודם. מוציאין ג׳ הורות, וקורץ ששה
 בעיניינו של יום. והשביעי כשל ר[אש] ה[דש], ''ומפטיר קורא בשל חנוכה
 בעניינו של יום, ובנבואת זכריה [רני ושמחי ו]השמים [כםאי דכתב והיה
 מדי חודש בחדשו] (ואם הל ר״ה טבת להיות בחול מוציאין שני תורות וקורץ
 אחד בשל חנוכה) [בטלה] דהא לא קרי מפטיר בשל ר[אש] ח[דש] דנימא
 הפטרה דידיה. (השמים •כםאי דכתב והיה •מדי חודש בחדשו). ובמסכת
 (סנהדרין) לח) [סופרים] גדסינן שמפטירין בשל ר[אש] ה[דש], אבל לא נהגו
 [העם בן]. לכו) ושמעתי שנחלקו במגנצא שני גדולי הדור ר׳ יצחק בר׳ יהודה
 ור׳ שמואל בר דוד הלוי. ר׳ יצחק צוה (להפקיד) [להפטיר] ברוני ושמחי.
 ור׳ שמואל העיד מפי אביו שא(ו)מר לו שמפטידץ בשל ר[אש] ה[דש] וקיימו
 את י(עידותן) [עדותו]. וכמדומה לי שהולקין [כן] בראש חודש [אדר] שהל

 להיות בשבת. ואנו נוהגין להפטיר ביהוידע יל).
ה זו מרבי[נו] יצחק, יורוני רבי[נו] ויאיר עינינו בדברי ל י א  מא) ש

 ל) ישעיה־ ל׳, ב״ו. לא) המו״ל בדפוס ווארשוי הציג באן בובב קטן לתורות בי בלתי מובן
 לו, ויש לתקן בפנים כמו שהיא בסדור רש״י ובמה״וו שם. ומה שתיקן רש״ב בהערותיו שם
 ״לשם דבר״, אינו יודע• מהו. לב) הוא לשון רע״ג בסדורו ל״ו. ומובא בסדיר רש״י ומה״וו
 שם. ל^) במה״וו סיים ״הכי אסיק בבמה מדליקין״ והיא שבת כ״ד. ועיין פירש״י שם. לד)
) ליתא במה״וו , ך  מובא בסדור רש״י סימן שכ״א ובמח״וו עמוד ר״נ והתיקונים על פיהם. ל
 ובסד״ר שם תיבות ״אותו שמכווין ליום״. לוי) במה״וו . ״שנייה בנרות שלמה ע״ש ויעש וגו׳
 את המנורות המש. (מ״א, ז׳, מ״ה ומ״ט). לן) המאמר הזה נלקה מאוד, והמו״ל בדפוס וואדשוי
 בראותו כי הסיום ״דהא לא קרי מפטיר״ ובו׳ לא שייך על ואם הל ר״ח טבת בחול, הסגיר
 כל המאמר כאלו מיותר הוא. נם אחר, ובנבואת זכריה, סגר. המו״ל שם תיבת ,׳השמים״ כי
 'בלתי מובן לו. ואהרי שעזרני ה׳ לתקן על פי מה״וו וסדור רש״י שם יובן הכל. ועיין שבלי
 הלקט השלם סימן ק״ץ בשם רבינו שלמה ז״ל. ועיין לקמן בפרדם שכפל דבריו. לד!) היא
 במסכת סופרים פ״כ. ואין ספק שהי׳ כתוב לפני המדפים הפרדס או המעתיק ״במ״ם״׳והשב
 שהוא ד״ת ״במסכת סנהדרין״, ובאמת היא ״במסכת סופדים״. לט) במח״וו ובסדור רש״י שם.
) במה״וו שם נמצא אה״ז  וכן בשבלי הלקט סימן ק״ןג בשם מעשה הנאונים ובו׳ יעיי״ש: £
 הוספה ״שאילו מקמי רב יהודאי גאון וכוי״ יעיי״ש. טא) מובא במעשה הגאונים סימן נ״ה

 :בשבלי הלקט השלם סימן קפ״ו. והתיקונים על פיהם.
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, ונזכר לו ת ו ל ל ה ל חנוכה באחד מ ק נרות ש ל ד  שאילתי. מי ששכח ולא ה
 למחר מהו שידליק מיד כשנזכר או ימתין עד לערב (מדליקם) [וידליקם] עם
ת בנר חנוכה ל א ש ש  אילו שידליק, או אינו צריך להדליק כלל ונדחה. מב) ו
 שלא הדליק בלילה, כך דעתי נוטה, כיון שלא הדליקה בלילה, שוב אינו
 צריך להדליק ודחוי [הוא], כדתנן, מג) מצותה משתשק(ה)[ע] החמה ועד
 שתיכלה רוב רגל מן השוק,• (דאמרו) [ואטרינן] מד) דאי לא אדליק מדליק,
 המשמע מיכאן ואילך לא עשה מצוה מן המובחר. בין כך ובין כך בלילה
 צריך 'להדליק ולא למחר ביום, משום •פרסומי ניםא הוא. ובלילה, מה) (דאי
 לא) [דאיכא] נישפא הוה אור הנר פרסומי ניםא, אבל ביום דאייבא נהורא
.אור הנר פרסומי ניםא, וכל שכן בשאר לילות דלא מדליק י  דיממא לא הו
 דעבר"יומו ודהוי הוא. מו) ועוד הילכתא מז) כבית הלל, ואי הוה עביד
קא הזי ליה אינשי אמרי עובר על דברי חכמים]  [בשאר לילותא טובא ו
 הוא, [הלכך הואיל ודהוי] דהוי. וממילא שמעת מי שהיה בדרך או מהלך
 בספינה ולא היה לו [נר] מה להדליק וכשחזר(ב)[ל]ביתו באמצע ימי חנוכה
] מה שמדליקין מכו) [שאר] בני אדם [בביתם] ם  שאין לו להדליק מח) [כי א
 באותו הלילה ולא יותר ומה שעבר דחוי הוא. אבל כ)אעיקר זו שאלה יש
 לי לשאול אם חייב לברך שהחיינו או לאו. (מדאמרינן) [מי אמרינן] כיון
 דלא בייך בלילייא קמייתא הדר בעי לברוכי כדאמר[ינן] גבי יום טוב כא)
 זמן אומרו אפי[לו] בשוק ואפי[לו] כל שבעה או דילמא כיון דלא • ברין־
 בל[י]ליא קמייתא בזמנו לא ליברוך כלל משום דאמרי חכמים, כבי) המברך
 כלילה הראשון מברך ג׳ כו,) (ת״ש) ורואה מברך שתים (נ״ר) מיבאן ואילך
 המדליק מברך שתים והרואה מברך אחת נסים. נד) ואפי[לו] אותו שלא
ת ם היו בבי י ת י ב ל ע י ב נ  בירך לילה הראשון או שבא מן הדרך: כה) ש
 אהד והצדיק רבי[נו] דוד הלוי נ״ע להדליק [שתי נרות] זה בפתה זה וזה
 בפתה אחר. אבל [שאר] רבותינו אומר[ים] אין צריכין כו) אלא בפתה אחת

, ובסדור רש״י סימן שט״ז. ומהר״ פ ב״ב 0 מבאן מובא גם במה״וו עמוד ר״א סימן ל״ז ב  מ
 ד״פ סימן תרל״ד. וסיים בסוף ״פרדס״. ועיין טור או״ה סימן תרע״ב ובמרדכי פרק במה מדליקין.
0 שבת כ״א• מד) שם. מד,) המו״ל בדפוס ווארשוי סגי את המלות ״דאי לא נשפא״  מ
 תקנתי על פי המח״וו סדור רש״י ושבל״ה ומעה״ג שם. מו) מכאן ואילך ליתא במה״וו ובסדור
 רש״י ובמהר״ם ב״ב שם. והנה במעה״ג שם נשתבש המאמר ויש לתקן עפימ״ש בשבלי הלקט
ט מתיבות ״לילות״ עד תיבות ״לילות״. והמו״ל לא הלי ולא הרגיש. מן) שבת מ ש  שם. ת
לך. מדן) בדפוס ווארשוי תיקן ״אלא מה שמדליקין״. ובשבלי הלקט ״אלא  כ״א: ״מוסיף והו
 כמו״. ואני תקנתי בפנים עפ״י מעה״נ שם. מט) תקנתי עפ״י השבל״ה שם. ;) במעה״ג
 ־אבל אני יקר זו יש לי לשאול וכר״ ובשה״ל שם ,׳ועוד מצאתי בתשובות הגאונים אני יקר
 יש לי לשאול שאילה זו מי שבא בדרך או בספינה ולא הדליק בלילה הראשון אם מברך
) עירובין מ׳ ז נב) שבת ב״ג. נ0 בשבל״ה ליתא תיבת א ד כן שהחיינו אם לאו״ וכר. ; ח  א
 ״ת°ש״ וכן לקמן תיבת ״נר״. ובמעה״ג ״מברך זנ״ש וכו׳ שתים נ״׳« וכו׳ מברך ז׳ נון והרואה
CO .ג׳״. והמו״ל בדפוס ווארשוי תיקן ״שתים נ״ש״. נד) בשבל״ה בתב ״עד כאץ דבריו״ 
 מובא במעשה הגאונים עמוד מ״ד ובשבלי הלקט השלם סימן קפ״ה בשם רבינו שלמה זצ״ל,

 הקנתי עפי״ש. (!) בשבל״ה י ״בבית אחד אלא להשתתף יחד״.
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ו ולא הספידו בחנוכה ואמר[ו] שכבר ק י ד צ א ה  להשתתף ביחד: כ׳ו) ל
 רבינו ליאונטי[ן] הכהן נ״ע הספיד על חכם.

א ל הו מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון, כיון דמדרבנן י ע ב י  פח) א
 [הוא] לא (מברכינן) [מדברינן] או דילמא משום פרסומי [ניסא] (מברכינן)'
 [מדכרינן]. אמר רבא אמר רב סחורא אמר רב הונא אינו •מזכיר, ואם בא
 להזכיר מזכיר בהודאה. כנו) הלכך דאישתלי ולא אידכר על הנסים לא
 איכפת ליה^רב הונא ק) איקלע לבי״קא) ריש גלותא סבר לאדכורי בבונה
ה בהודאה אף ברכת המזון ל פ  ירושלים, א§ר ליה רב ששת כתפלה, מה ת
 בהודאה: קב) ת [נ ו] ר [ב נ ן] נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ב יתו מבחוץ,

 ואם סג) דר בעלייה מניחה בחלון הסמוך לרשות הרבים ובשעת• הסכנה.
 מניחה על שולחנו ודיו. אמר רב קד) אחא וצריך נר אחרת להשתמש
 לאורה, ואי איכא מדורה לא צריך, ואי אדס חשוב הוא א[ף] ע[ל] ג[ב]
ב נר חנוכה מצוה ר ר מ  דאיכא מדורה צריך נר אחרת להשתמש: קת) א
 להניחה בטפח הסמוך קו) לרשות הרבים. [ו]היכא מנה ל[י]ה, רב אחא
ת י ב  בריה דרב[א] אמר מימין rp) ורב ירמיה אמר משמאל, קח) ובעל ה
ב אסור ר ר מ ב י ה •ו'ד ה א ר ר מ  נכנס בטל[י]ת מצוייצת ביניהן: cpp א
ן ד מ ד ל י ק נר חנוכה מיהייב. א מ  להרצות מעות כנגד נר חנוכה: ננ) ו
 לברוכי ומאן דהזי מחייב לברוכי. כבא) מאי מברך. אמר רב יהודה יום
 ראשון המדליק מביך שלשה והרואה מברך שתים, מיכאן ואילך המדליק
י של חנוכה ושעשה  מברך שתים והרואה מברך אחת. מאי מברך, להדליק נ
 נסים ושהחיינו. [והמאה מברך שתים ברוך שעשה נסים וברוך . שהחיינו],
ה הרש שוטה וקטן לא עשה ולא כלום. ק י ל ד  והני.מילי יום ראשון: נבב) ה

 נן) מובא במעה״נ שם ובשבלי הלקט סימן קצ״ב בשם מעשה הגאונים זצ״ל ואח״ז כתב שם
י על ענין צדוק הדין אם מותר לאומרו ל  ״ורבינו ישעיה ז״ל כתב בתשובותיו מה שכתבת א
ב בפרדם כי רבי עשה ת כ ל ״ צ לאו כך נראה בעיני אע״פ שרבינו שלמה ז  בימי חנוכה אם,
 מעשה .ואמר צדוק הדין בחולו של מועד וכו׳ אינו נכון לאומרו וכו׳ וכך השיב רבינו משולם
ם רב נטרונאי נאון זצ״ל בתשובותיו. וכו׳ ונראין.דבריהם גם  זצ״ל בתשובותיו וכו׳ וכן השיב נ
 רבינו שלמה זצ׳׳ל שתתיר בשם רבו אמר בסוף דבריו ומנהגם שלמדו מאבותיהם.תורה היא
 שאין להוסיף עליו ואין לגרוע הלכך אץ לפקפק בדבר הזה ולעקר מנהג שנהנו בבל העולם
 שלא לאמרו. וכו׳״ יעיי״ש והנה מ״ש בסוף דבריו בשם רבינו שלמה זצ״ל ליתא י•כאן. ועיין
 לקמן פרדס הלכות אבלים. ובשבלי הלקט הלכות שמהות סימן י״ג• נח) שבת כ״ד. ותקנתי
 עפי״ש. נט) זה ליתא בנמרא שם עד ״ר׳ הינא". ס< בנמרא שלפנינו ״רב הונא ׳בר יהודה״
 ועיין דק״ס שם אות מי. סא) בנמרא שלפנינו ״לבי רבא״ ובני׳ הפרדס היא בבה״נ הלכות־
̂) כן היא בכ״י מינכען ובגמרא שלפנינו ״היה דר״. סך) בגמרא  חנוכה. סב) שבת כ״א: ס
 שלפנינו ״רבא״. ואפשר שנתרחקה אות א׳ מתיבת ״רבא״ והמדפים לא ידע פתרונו, ונולד
 ממנו ״רב אחא". סך) שבת כ״ב. ובנמרא שלפנינו ״רבה״. סך) בנמרא שלפנינו ״הסמוכה
 לפתה״. סן) כן היא בכ״י מינכען ״רב ירמיה מדפתי״ ובנמרא שלפנינו ״ר׳ שמואל מדפתי״.י
 ועיין דק״ס שם אות שי. סך) נראה דהםר כאן וצ״ל ״והלכתה משמאל כד< •שתהא נר חנוכה
 משמאל ומזוזה מימין ובעל הבית נכנם בטלית מצוייצת ביניהן״. ונובע משאילתות *פרשת וישלח.•
̂) שבת כ״ב. ע) לשון בה״נ הלכות חנוכה. ותקנתי עפי״ש. עא) שבת ב״ג.־ עב)• שבחי D 

 נ״נ.
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 עג0 אשה ודאי מדל[י]קה, דאמר ר׳ יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה
 שאף הן היו באותו הנס. עד) אמר רב ששת אכסנאי חייבי בנר חנוכה
 [א״ר. זיראימריש כי הוינא בי רב משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא] בתר
 עת) דנסיבי (אמרינן) [אמינא] השתא לא צריכנא משוס דמדליקי עלי בנו
א נר שיש לה שני פיות עולה לשני בני אדם. ב הו נ ר ר מ  ביתא; עו) א
 אמר רבא מילא ׳קערה שמן והקיפה פתילות כופה עליה כלי ועולה לבמז>
 בני אדם, למנין פתילות, לא כפה עליה כלי נעשית כמדורה ואפי[לו] לאדם
ב ה ו נ א חצר שיש לה שני. פתחים, משתי ר ר מ  אחד אינו עולה: עז) א
א דקא בעי כ י ה  רוחות׳ צריכה שתינרות, עח) אבל מרוח א[חד] לא: עכו) ו
 אדלוקי נר חנוכה ונר דשבתא, ברישא מהליק החנוכה והדר מדליק דשבתא.
 דאי מדליק דשבתא איתסר ליה לאדלוקי דחנוכה, דהא קיבלה לשבתא עילויה.

 עניין פורים.
ל [אדם] שמנה׳עשרה, ובהודאה ־מזכיר על הנסים ל פ ת ם מ י ר ו פ  א) ב
 [ובברכת המזון מזכיר על הנסים בהודאה]. ב) כדאמר רב ששת כתפלה,
ב אדם לקרות י י ח  מה תפלה בהודאה (וכר) [אף ברכת המזוןבהודאה].*ב) ו
 את המג[י]לה ו,) [בארבעה עשר ביום ובלילה, דאמר ד) ר׳ יהושע בן לר
לה ולשנותה ביום. שנאמר ה) -אלהי  חייב אדם לקרות .את המגילה] בלי
 אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. ו) וכל אותן הבאים לקרוא
ר ר׳ יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מ א  בי״א בי״ב בי״ג ובט״ו: ז) ו
א את המג[י]לה מברך מנ״ה. ר ו ק ה  מג[י]לה שאף הן היו באותו הנם: ח) ו
 ע) סימן דרבנן הוא. מי, מקרא מג[י]לה: ני, נסים: הי, שהחיינו. י) ולאחר
ר ח  קריאתו מברך. יא) הרב את ריבינו, יב) והדן את דינינו וגוי; *יב) א

 ע0 שם. עד) שם. ותקגתי עפ״י גמרא שם. עדן) בגמרא שלפנינו ״דנםיבי איתתא״. ובכ״י
 מינכען ליתא. עף) שבת ב״ג: עי) שבת ב״ג. עדן) בגמרא שלפנינו ״אמר רבא לא אמרן
) הוא לשון בה״ג הלכות חנוכה ועיין טור &  אלא משתי רוחות אבל מרוח אחת לא צריך. ע
 או״ ה סימן רס״ג. ובשבל״ה סימן נ״ט וסימן קפ״ה בשם רבינו שלמה זצ״ל. וכוון לכאן. ועיין

 םדרע״ג צד ל״ו ובסדור רש״י סימן שי״ד. ואו״ז ה״ב סימן י״א וסימן רנ״ו.

 א) כיל המאמר נמצא בסדיר רש״י סימן שי״ה ובמה״וו צד ר״ז באיזה שיגויים והוא
 לשון סדור רע״ג דף ל״ו: ותקנתי על פיהם. ובמח׳יוו ״בפורים שהרית ומנחה מתפלל שמנה
 עשרה כוי ומביא שם נוסה של על הנסים וכן הובא בסדור רע״ג שם. ועיין מס׳ סופרים פ״כ
 ה״ת ובשאלתות פ׳ וישלה. ד) שבת כ״ד. *ב) מכאן ולהלן בסדר הזה מובא בבה״נ הלכות
 מנילה. Q נשמט ממגילה למנילה. ותקנתי עפ״י הספרים הנ״ל. ד) מנילה די. ך) תהליס
 כ״ב, ני. ף) ליתא לדברים אלו בספרים הנ״ל. וכוונתו דאף בימים האלו חייב לקרותה בלילה
 וביום. ן) מנילה די. ך!) מנילה כ״א• ט< המו״ל בדפוס ווארשוי הסניר המלות ״דרבנן הוא״.
 דלא ידע כוונתם. ובאמת הכוונה היא, ״סימן של רבנן״. ועיין מח״וו סימן רמ״ז (עמוד רי״ב).
 י) מנילה כ״א: יא) עיין םדרע״נ דף ל״ה סוף ע״ב ״והבי אמר רבינו נתן ראש ישיבה הכי
 נהנינו במתיבתא לומר ברכת הרב את ריבנו. וכוי. ולא אמרינן האל הרב את ריבנו״. ועיין עיטור
 עשרת הדברות דף מ״ו: ובטור או״ת סי׳ תרצ״ב ובאבודרהם השלם לסדר פורים ובהערותינו
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 קריאת המג[י]לה ואחר הברכה לג) עומד החזן ואומר ואתה קדוש וסדר
ת הוא, לאחר סייום ב י ש א צ ו ם מ א  קדושה כולה, לד) קדיש •כולו. עו) ו
ש אומר קדיש שלם וקורא את המג[י]לה: השלים הכל ח  תפל(ה)[.ת] ל
 כהילכתו עומד,החזן ואומר ויהי נועם ואתה קדוש וכל םדר קדושה, ואינו
. מתפלל שמנה ת י ר ח לה: בוז) ש א לציון בלילה שאין גאולה בלי ב  אומר ו
על הנימים בהודאה. [לאחר סיום תפלתו אומר] קדיש.  עשרה [ומזכיר] ו
] אומר[הלל] בחוצה ׳ ן אי ו ] ( ן י א ש  עד דאמירן לז) (עולה) [בעלמא]: לח) (
(to .[בגדלו ורוממו] (בגדולה ורוממות) א ספר תורה ס י צ ו מ  לארץ: לע) ו
 וקורץ בו ג׳ בפרשת ויבא עמלק. וא[ף] ע[ל] פ[י] שאין בפרשה [עשרה
 פסוקים] אלא ט׳ פסוקים ולא יותר, קדיש עד דאמיר [ואחריה] מיד מקרא
. ומחזיר ם[פר] ת[ורה] לתיבתו, [בהלל ובהודאה]. ויש ה ת כ ל ה  מגילה כ
) ורשות  שמחזירין אותו כב) תחלה, ושוב חוזר וקורא את המג[י]לה. מ
 בידך להוא. קרא את'המג[י]לה פותח בתהילה וסדר קדושה, ובא לציון,
ם [אין אומרים למגצח משום דכתיב ביה כה) יענך י ר ו פ  קדיש שלם: כד) ב
 ה׳ ביום צרה, וצרה בפורים לא מדכריגן לפי שגאמר כו) ימי משתה ושמחה.
ר אין אומרים למנצח כז) ו]אץ נופלין על פניהם [בתחנונים בשניהם] ה מ  ובן ל
 דכת[י]ב (בהו ימי משתה ושמחה) כח) [להיות עושים את שני הימים האלה.
 ערים המוקפים בט״ו וכפרים בי״ד] ואמי מר ככר) -אסוריין ל) (בתענית) זה
ל ין ושותין' ומשמהין ומזמרין כ  בזה, [ואינו אומר שיר מזמור לאסף:] לא) א ו

: ״עד האל המושיע ואומר אשר הניא וכר. ועומד וכר״. ם  שם באריכות. יב) בסדור רש״י ש
 *יב) מכאן עד היכא דקרי ליה מסיפא לרישא ליתא .בבה״ג שם. ע) עיין סדור רש״י שם
 ובמח״וו עד רי״ח. יף) במה״וו ובסדור רש״י ,׳יתנדל׳ תתקבל, פיטום הקטורת וקדיש״. ט0
 מובא במה״וו ובסדור רש״י שם. ובשבלי הלקט סימן קצ״ט הביא ורבינו שלמה ז״ל הורה וכר.
 טן) מובא בסדור רש״י םימן ש״ל. ובמח״וו שם. והתיקונים עפי״ש. ין) המו״ל בדפוס ווארשוי
 הסגיר את המלות ״עולה שאין אומר בחוץ לארץ״. לפי שאין להם מובן, ולפי מה שתקנתי
 בפגים עפ״י הספרים הג״ל, עולה יפה. ידן) במח״וו שם הביא כך, ״ולפיכך אין אומרים הלל
 בפורים לפי שקריאת המגילה עולה לו להלל כדאמר רבא פ״ק דמנילה קרייתה זו היא הלוליא
 ויש אומרים לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה ־לאדץ״ ונמצא שם עוד הוספה. ועיין
. ותקנתיין על פיהם. O כן היא במח״וו ם  מגילה י״ד. יפן) מובא בסדור רש״י ובמה״וו ש
 שם. אבל תקנתי עפ״י הסדור רש״י שם. וכוונתו על הפסוקים שנהנו לקרות בשעת הוצאת
 ספר תורה היינו •גדלו לה׳ אתי, ובן רוממו ה׳ אלהינו וכו׳ רוממו וכר. "ואמירת נדלו נזכר^ כבר
 במסכת סופרים פי״ד׳ הי״א. כא) .מגילה כ״א: ובתום׳ ד״ה אין פזחתין וכו׳ דשאני פרשת

 עמלק דםידרא דיומא הוא. וכו׳ וכץ היא בירושלמי מגילה פ״ד, ה״ב. ככ) במה״וו ״למקומו.
 לכבדו״ ובםד״ר ״למקומו לכבודו קודם״. כג< במח״וו ובסד״ר שם ליתא ג׳ מלות אלו ״ורשות
 בידך הוא״. כד) מובא בסדור רש״י סימן של״א ובמח״וו צד. רי״ט. והתיקונים. על פיהם.
 כד,) תהלים כ׳׳ בי. כן1) אסתר ט׳, כ״ב. כן) עיין תום׳ מנילה ה׳: ד״ה שאסורים וכו׳
 שהביאו השיב רש״י ובו׳ ועיין בשבל״ה סימן יי. כח) אסתר ט׳׳ כ״ז• כט) תענית י״ה:
 ומגילה ה׳: והנה בדפוס ווארשוי כתב ״זד. וזה״ ולא ראה כי בדפוס .קונשטדינה איתא ,׳זה
) אולי המלה בתעגית ג׳וםף לעיל לציין  בזה״. ועיין מ״ש רש״ב. בהערותיו לסדור רש״י שם. ל
) ליתא בסדור א  .מקום המאמר שהיא במסכת תענית שם, ונשמט ממקומו לחוץ מקומו. ל

 רש״י ומח״וו שם עד המבקש ובו׳.



ל רטט  ספר הפרדס לרש״י ד

 על שולחנם ובבית חביריהם ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים:
ם שיש להם םפק אי עירם מוקפת חומה מימות יהושע בן נון ו ק מ  לב) ב
 איי לאו קורין אותה בי״ד כהילכתה, ובט״ו קורין אותה בלא• ברכה ושמחים

ה בזה.  ז
ש לצאת בדרך ומבקש לקרוא את ה'מג[י]לה בי״א (בי״ג) ק ב מ 0 ה  ל
 בי״ב בי״ג, אם יכול ליקה עמו המג[י]לה יעשה כל תקנה שיכול לעשות
 ויקהנה עמו כדי שיקראנה בזמנה. ואם אינו יכול [לקרות], יקרא או[תה]
 בי״א או בי״ב [או בי׳;ג], לד) כמו שמצינו בכפרים. דאמרינן, תניא לה) אמר
 ר׳ הנינא חכמים הקלו על הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה כדי שיספקו
 מים ומזון לאחיהם שבכרכים. ו[מ]כאן אנו למדין [ש]א[ף] ע[ל] פ[י] שזמן
ם חכמים להקדים משום מים ומזון, לו) וכ[ל] ה  מג[י]לה בי״ד ובט״ו תיקנו ל
 ש[כן] הבא שאיין יכול להמתין עד זמנה שהרי דחיק הוא. ומק[ל] ו[חומר]
 יהא דינו דבעי לקרותה קודם זמנה: לז) ו א ל יקראנה אלא בעשרה. דאמר
]לה בזמנה קורין אותה ביחיד, שלא בזמנה בעשרה. רב אסי  ר[ב] לח) מג[ל
 אמר. בין בזמנה בין שלא בזמנה [בעשרה]. לנו) הוה עובדא וחש לה רב
 להא דרב אסי, ומשום הדור ׳מצוה. והלבתא ברב אסי. ועד באן לא פליגי
 אלא בזמנה אבל שלא בזמנה שניהם מודים שאין קוריין [אותה] אלא בעשרה.
הלכך אם קורץ אותה בעשרה] מברך [לפניה ו]לאהריה (ולפניה). ־ואם ו ] 

 היו פחות מעשרה לא יברך לא לפניה ולא לאחריה. מ) וכן מי ש(0בא-מן.
 הדרך לאחר זמנה בין ביחיד בין בצבור אל יקראנה. ואם מבקש לקרותה
 יקראנה (ב)[כ]אדם שקורא בתורה ובנביאים [ובכתובים]. [ו]לא יברך לא

יה. שכך אמרו חכמים; מא) לא פחות ולא יותר מבי):  לפניה ולא לאהי
א את המגני]לה [בציבור] כורך וקורא אותה כספר תורד״ ר ו ק ה 0 ו  מ

ם רבינו שלמה ז״ל ומון לזה. ל^) מובא ש  לב) ועיין שבלי הלקט השלם סימן קע״ה ב
 במה״וו עמוד ר״ז (וגואה שהיא לרע״ג). ובםדוד רש״י סימן של״ב ובמעשה הגאונים עמוד מ״ז.
ם ועיין בבה״ג ה י  ובשבלי הלקט השלם סימן קצ״ה בשם רבינו שלמה ז״ל והתיקונים על פ
 הל׳ מגילה, ובטור או״ה סימן תרפ״ח ובב״י שם. לך) במח״וו סיים ״ולא יברך כמו שמצינו
0 במה״וו ובסדור רש״י ן  בכפרים כמו שאמרו חכמים דתניא חנניה וכי". לה) מגילה ד׳: ל
 ובמעה״ג שם: ״וכ״ש בשאינו יכול, ואי אפשר לו שמשימין אותו כבני כפרים מקל והומר״.
 ובשבלי הלקט שם ליתא מן מלות *ומכאן אגו למדין וכו׳״ והכי איתא התם: ״ואם לאלו
 הקילו משום מים ומזון כ״ש שהוא דחוק יהיה דינו כבני הכפרים. ואל יקראני, ובו,״. לן)
 במח״וו ובסדור רש״י שם איתא קודם לזה: ״מקרא מן ויהי בימי, עד לכל זרעו. מיהו אל
 יקרא וכו׳״ ובסדור רע״ג איתא כך: ״והקורא את המגילה בזמנה קורץ אותה אפילו ביחיד ושלא
 בזמנה בעשרה, רב אסי אמר בין בזמנה בין שלא 1זמנה..בעשרה, הוה .ענבדא וחש לה להא
 דרב אסי, וכיון דרב קא הייש להא דרב אסי הלכה כרב אסי״ והובא ברא״ש מנילה פ״א
 .בשם רע״ג ובב״י טור או״ה סימן תד״ץ. ועיין בספר הישר לר״ת סימן ש״ל. לח) מנילה ה׳.
 .ועיין ערוך ערך מגל. לט) במה״וו חסר מכאן עד ״ועד כאן לא פליגי׳ד מ) במה״וו ובסדור
 רש״י ובמעשה הגאונים שם וכן מובא בשבלי הלקט סימן קצ״ה בשם רבינו שלמה זצ״ל ועיין
במעשה הנאונים םיים: ״אבל . ( י םב '  שם מה שכתב בזה. והתיקונים עפי״ש. מא) מגי-לר׳ ב
 בזמנה אפילו ביחיד מברך לפניה ולאחריה״. מג) מובא בסדור רש״י סימן של״ג ובמח״וו צד

 רי״ג ונובע מסדור רע״ג דף ל״ו.



 רנ ספר הפרדס לרש״י ז״ל

ל ובבל ב ב ב  מל) ואינו פושטה כאיגרת, שבשתי [יןשיבות וב1ב]ית רבתנו] ש
 מקומוןת] של ארץ ישראל קורין אותה כספר תורה, וכן מנהג: מה) ו מ ג 1 יי ] ל.ה
ר ו גי ן י . פ א ר ק  שאינה משורטטת אין [אדם] יוצא בה ידי חובתו: מ0 [
א יצא. מח) ר׳ מונא אומר משום רב יהודה  ומתנמנם יצא, מין) םייוםין ל
 אף בסירוגין אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש. .מכו) והכי אמר
 רב נטרונאי ריש מתיבתא בהלל ובמגילה ובקריאת שמע אם פםק כדי לגמור
 את כולה אינו חוזר. דאמר רב יוחנן כ) שמע תשע תקיעות בתשע שעות
 ביום יצא. אע״פ שאמר שמואל הלכה כר׳ מונא שאמר משום ר׳ יהודה אם
 שהה כדי לגמור את כולה חוזד לראש, מיהו קייל״ן כא) שמואל ור׳ יוחנן
 הלכה כר׳ יוחנן׳ הילכך בהלל ובמגילה ובק״ש. אע״פ ששהא כדי לגמור את
א בר׳ יוחנן: כב) ת כ ל ה  כולה אינו חוזר לראש, אלא למקום שפסק משום ד
ת א דקרי ליה מסיפא לרישא, לא נפיק יהי חובתו. דתנן JD) הקורא א כ י ה  ו
 המגילה למפרע י לא יצא. ומתבעי ליה למקרייה כולה. דאמר כל) ר׳ חלבו
א כ י ה  אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כדברי האומר כולה]: כה) ו
י ל  האימא מגילה כתובה בין הכתובים לא מיבעי ליה למיקרי בה. והגי מ
 בציבורא אבל ביחיד נפיק בה ידי חובתו. כו) י דאמר כו) ד׳ אבא בריה דר7
 הייא בר אבא אמר ר׳ [יוחנן] הקורא במגיאה] הכתובה בין הכתובים לא
י בציבור אבל ביחיד נפיק בה ידי חובה: כח)  יצא ידי חובתו. וחני מל
ש מ ע ליה מחרש שוטה וקטן לא נפיק, א ד כ י ה ו ] ( ה ל י ג מ ת ה א י ר ק  ו
 דתני •ככר) הכל כשרץ לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן ור׳ יהודה
 מכשיר בקטן, ולית הלכתא כוורתיה, כיון דלאו .בני היובא נינהו לא מפקו
 אחרים ידי חובתן. ו]לא שנא קרי ליה הד [גברא] ולא שנא .קרי ליה (תרי)

 מד) במח״וו כתב כאן ״ורשאי הוא לפסוק בכל מקום שירצה, בין בסוף פסוק בין באמצע
 .פסוק וכן מנהג בשתי ישיבות והכי גמי אמר רב עמרם גאון ריש מתיבתא וכן כתב רב יהודאי
 גאון הקורא את המגילה בצבור כורך וקורא בה כספר תורה ואיגד, פושטת וכר״ וגמצא שם
 עוד הוספות ״ורב האי נאון אמר מנהגא דהזי לן קורא ופושטה כאיגרת, אבל הקורא וכורך
 כספר תורה לא חזא לן״. ועיין רי״ף מגילה פ״א רא״ש פ״ק דמגילה סימן ז׳ ובטור או״ח סימן
 תר״צ ובשבלי הלקט סימן קצ״ח וערוך ערך מגל. ובאו״ז ה׳ מגילה סימן ש״ע ובהגהות מיימוני
׳. מד,) לשון רע״ג בםדורו דף ל״ו: ומובא בסדור רש״י של״ד ובמה״וו  מגילה פ״ב אות צ
 צד ד״ה. ועיין מגילה מ״ז: מגהות ל״ב: תום׳ ד״ה הא וכוי. מף) בפרדם חסר זה והובא
 בםדרע״נ דף ל״ו. והוספתי מסדור רש״י סימן של״ד של״ה וממה״וו צד ר״ח. ונראה שנשמט
 בטעות או בזדון. (ועיין מגילה י״ז. .ועיין פירש״י שם). מן•) מגילה י״ה: ועפירש״י שם. מד!)
 שם. ובתום׳ שם ד״ה נקוט וכו׳ וכץ היא דעת הרי״ף ובעהע״ט. מפן) לשון רע״ג י שם. ועיין
 מגהיג הל׳ מגילה ובהנ״מ הל׳ מנילה פ״ב. ושו״ת הרשב״א סימן רמ״ד וביראים סימן קכ״ה
 ושאילתות פ׳ ויקהל. והוא עפ״י הירושלמי מגילה פ״ב, ה״ב. ברכות פ״ב, ה״א. דפםק כרב
 מוגה וכו׳ ועיין שבל״ה סימן קצ״ח. g ר״ה ל״ד: נא) עירובין מ״ז: ותום׳ שבת קמ״ה. ד״ה
 ור״י וט׳. נב) הוא לשון בה״ג ריש ה׳ מגילה. ^) מגילה י״ז. נד) מגילה י״ט. נד,) לשין
 בה״ג שם ומובא בסדור רש״י סימן של״ו ובמח״וו צד ד״ה. ני=) מגילה י״ט. ועיין פירש״י שם.
 ותקנתי עפי״ש. נן0 בנמרא שלפנינו ״אמר ד״ה בר אבא אמר ריו״ה״. ועיין דק״ס שם. נד|)
 תקנתי והוספתי י עפ״י בה״נ סדור רש״י של״ז ומח״וו שם.׳ ונראה שנשמט בזדון או בשננה

) מגילה י״ט: ט 3 
VBSB 0 



 ספר הפרדס לרש״; ז״ל רנא

כמה גברי] בהדי הדדי ק) כמו פרשתא שפיר דמי. דתק קא) הקורא את ] 
 המגילה עומד או יושב, [קראה אחד! קראוה שנים (קראה אחד) יצאו; קב)
ן דקרו [לה׳ ומאן דשמע לה] מיבעי ליה למגי, דעתיה, ואי לא •לא א מ  ו
 נפיק: op [ ו מ א ן ד ע י י ל לבי כנישתא ואשכח ציבורא דקרו לה לא נימא
 אשמעה מרישא לסיפא והדר אהדר לרישא עד הבא, קל) אלא מתחיל כולה
ם כשר לקריאת מגילה ולקריית הלל ולתקיעת ו י ל ה  מרישא לסיפא: קת) כ
 שופר ולנטילת לולב ולתפילת המוספין. זה הכלל כל דבר שמצותו ביום
 כשר כל היום,׳ ושמצותו בלילה כשר כל הלילה: op ו הי כ א דלא קרי
 לה מפנייא דמעלי פורייא קרי לה בכולה ליליא. והוא דלא עלה עמוד השחר.
(rp :וביממא.נמי היבא דלא קריא מצפרא קרי לה כולי יומא ושפיר דמי 
י ליה מיבעי ליהילמקרייה במגילה הכתיבא- כהילכתא ומסרגלא, ר ד ק כ  ו
 ודבתיבא בדיוטא, ודלא כתיבא בדיפתרא או על מהקא או דכתיבא בםימקא
 או ביורקא או בדהבא, עד שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו קח):
 cpp ו ה י ב א ג מ י דכתיבא קרא וקרי בתרגומא לא יצא, או דכתיבא תרגומא.
ל פה לא ע / ה א ר  וקרי ליה בקרא לא נפיק. כדתנן פרק ב׳ המגילה] ננ) ק
 יצא. (ואפילו דיכא דכת[ב] בתרגומא ואיזה הוא קרי לה במקחא] על התרגום
בא תרגום וקא קרא לה תרגום לא יצא. ראמרינן  לא יצא). [ואי נמי כתי
 התם ננא) בגמרא, קראה תרגום היבא דמי. אילימא דבתיבא קרא וקא קרי
 לה תרגום] דהיינו על פה. [לא צריבא דבתיבא תרגום וקא קרי לה תרגום]:
א דהייטא בכיתנא פםואה]. דאמר כבוכ) ר׳ חלבו אמר ר׳(חאא) כ י ה  עב) ו
 [הונא] בר גוריא אמר רב מג[י]לה נקראת םפר.וגקר(י)[את1 איגרת, [נקראת
 ספר שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה, ונקראת איגרת] שאם הטיל בה ג׳
 חוטי גידים כשיחד,]. אמר רב נחמן בר יצחק ובלבד שהיו משולשין: על)
ף משמע מקרא מגילה י ד ע ו ה למש[ה] מסיני. עה) [ כ ל  ש י י ו ר התפר ה
 בזמנה ממיגרם באורייתא. דאמר עו) רב ירודה אמר שמואל כהנים בעבודתן

 ם) בבה״ג ,׳כמאן דעבדין בפרשתא שפיר דמי״. סא) מגילה כ״א. QD לשון הבה״ג ומובא
 במה״וו ובםד״ר שם. ובשל״ה סימן קצ״ה. והתיקונים עפי״ש. (ומ״ש רש״ב בהערותיו לסד״ר־
 שם דהמלות ״ומאן דשמע ליה צריך לכווניה דעתיה״. ליתא בבה״ג, שכח כי כן כתב בבה״ג

 בערלין צד קצ״ה). ועיין ר״ה כ״ט. ובטור או״ח וב״י סימן תר״ץ וסימן תקפ״ט. םג< הוספתי•
 ותקנתי עפ״י בה״ג סדור רש״י של״ז, של״ח ומח״וו שם ונראה דנשמט בשגגה או • בזדץ.
 סך) בבה״ג ״אלא לקרייה מרישא לסופה דת״ר הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקראו• חציית
 לא יאמר אגמור חצייה עם הציבור ואחזור ואקרא את חצייה הראשון אלא קוראה מתחילתה
 ועד סופה״. והיא בגמרא מגילה י״ה: סך,) מגילה בי: והובא בבה״ג שם. ס0 לשון בה״ג
 שם. סן•) לשון בה״ג שם• סף,) בבה״ג סיים,׳דתנן היתה כתובה בסם בםיקרא וכו׳ עד שתהא
 כתובה אשורית על הספר בדיו״. וכן היא במח״וו צד ר״ט. והיא מגילי־־, י״זי סט) מובא
 בבה״נ בסדור רש״י ובמח״וו שם. ותקנתי עפ״י מח״וו שם, וכן נלקו בבה״ג ובסדור רש״י בחסר.•
 והמו״ל לא התישו בזה. ע) מנילה י״ז. עא) מנילה. י״ח. בבה״נ בסדור רש״י ובמח״וו
̂) מנילה י״ט. ובפרדס דפוס ווארשוי היא בטעות ״אחא בר גוריא״.  שם. ותקנתי עפי״ש. ע
 עך) מנילה י״ט: והובא בבה״נ שם. עך)) הוספתי ותקנתי עפ״י הבה״נ שם סדור רשיי
 סימן של״&ן -ש״מ׳״שמ״א, שמ״ב.• ובמח״וו צד י״ט. ונראה נ״כ שנשמט בפרדם בזדון או בשננה.

 עף) מנילה ני. ערכין די.
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 ולויים בדוכנן וישראל במעמדם כולן,מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא
 מנילה. מיכן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא
ר רב מנילה בזמנו ביחיד, שלא. בזמנה בעשרה. ורב אסי מ  מנילה: עז) א
א בזמנה בעשרה. הוה עובדא וחש ליה רב להא ל  אמר בין בזמנה בין ש
א קורא את פרשנדתא ואת דלפון ו ה ש כ  דרב אסי, והילכתא'כרב אסי: ו
לא יפסיק בהם. ת ו ח  עשרת בני המן בן •המדתא חייב לקרותם בנשימה א
 דאמר כנר.) ר׳ זירא דמן יפו עשרת בני המן ועשרת צריך 'למימרינהו בנשימה
ך שיהא ארוך י ר צ  אהת.־ מאי טעמא כולהו נפקי נשמתייהו בשעה חרא: ו
 ו׳ של ויזתא, דאמר עכו) ר׳ יונה אמר ר׳ זירא צריך למימתחה בזקיפא.
י רביוםף שמחה ומשתה נ  מאי טעמא דכולהו בחד זקיפא איזדקיפו: פ) ת
 .ויום טוב, שמחה שאסור בהספד משתה שאסור •בתענית, ויום טוב שאסור
 בעשיית מלאכה. רבה בריר, דרבא אמר הספד ותענית קיבלו עליהם מלאכה
ה ומשתה ויום טוב, ולבסוף ח מ  לא קיבלו עליהם דמעיקרא כתיב פא) ש
 כתיב פב) ימי משתה. ושמחה, ואילו יום טוב לא כתיב, דיום טוב לא קיבלו
א יצא ידי חובתו, מאי , פורים שאכלוה בלילה ל ת ד ו ע ס  עליהם; פו.) ו
א דלא נהיגי למיעב1ד|  טעמא, ימי משתה ושמחה כתיב]: פד) ו ד וכ ת
 •מל[א]כה בפוריןם] פת) לא ליעביד אלא דבטול בהדייהו. פ0 י דרב הזיה
 זלההוא] גברא פז) דשרי כיתנא במיא בפוי־ייה ולייטה ולא ׳צמה כיתניה.
 ואמרנינןן, מיכדי תום] ט1וב] שהוא אסור בעשיית מלאכה לא קיבלו עלייהו
 ואמאי לטייה. משום פר.) דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, ולטייח.
. פנו) אמר רב שמן ה  ומכלן דמנהגא לאיסורה מילתא היא ולא מבטלינן ל
ש ו ט ר ר׳ יוחנן אמר קרא צ) שמע בני מוסר אביך ואל ת מ  .בר אבא א

 תורת אמך.
ה היה ואירע פורים באנחד] בשבת, *צא) וקדמו צבור ש ע  ־ צא) מ
 להתענות בה׳ שלפני השבת, דהכי עמא דבר. [ובאתה אשה לרכוב ולילך
ר ותאכל היום ה מ  אחי השלטונה, ושאלה לרבי] אם אפשר ש(י)[ת]תענה ל
ט שאין זה תענית צבור קבוע,  מפני טורח הדרך. ואומר רבי א1ף] ע[ל] פ
 לא [מדברי תורה ולא] מדברי סופרים אלא מנהגא בעלמא 1ש]נהגו העם.

) מגילה ט״ז: ושם הגי׳ ״רב ן ד  ען) מגילה ה׳. והובא בבה״ג. ועיין לעיל ובהערותיגו שם. ע
 אדא דמן יפו״. וברי״ף ודא״ש ״ר׳ אבא דמן יפו״. עט< מגילזה ט״ז: ושם הגי׳ ״ר׳ יוחנן״.
 $£) מנילה הי: והובא בבה״ג שם. פא) אסתר ט׳ י״ט׳ פ^) אסתר ט׳, כ״ב• פ0 בה״ג
 שם מגילה זי: פך0 הוא לשון בהי׳ג שם.. ומובא בסדור רש״י׳ סימן שמ״ג ובמה״וו צד ד״י.
 פד,) בבה״נ ״לא נעבד יחיד מלאכה אלא גבטיל בהדייהו״. ויש לתקן בםד״ר שם. פוי) מגילה

 יי': .פן•) בנמרא שלפנינו ״שדי כיתנא״ ופירש״י שדי כיתנא זורע פשתן. וכן. בבה״ג. שם..
 ובשאילתות ויקהל. ובמה״וו ובםד״ר ,זרע כיתנא״. ומדברי הםרדם משמע שהוא מלשון שורין
 בדהז״ל והוסיף מלת במיא והכוונה שהיה שורה כיתנא במים. אך צ״ב מאי ולא צ^ח כיתניה.
ם סימן ו ל  פד,) פסחים נ׳: S£) עיין שאילתות פ׳ ויקהל. והעיר הגאון רי״ב בשאילת ש
 ע״ר ״הוסיף גאון מדלי וכו׳ ולא ידעתי מקומו, וציין לפסחים נ׳: וחולין צ״ג: צ) משלי אי,
 חי. צא) הובא בםדור רש״י סימן שמ״ה ובמה״וו צד ד״י. ושבלי הלקט השלם סימן קצ״ד.
 ותקגתי על פיהם. ועיין ארחות חיים ה׳ מגילה סימן כ״ו הביא תשובת שאלה אל הר״ש ז״ל

 ובו׳ וכוון לתשובה שלפנינו. *צא) תענית כ״ז:
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 שהרי אותם תענייות שנתענה מרדכי [בשושן] בפסח התענה ג׳ ימים.
 דכת[י]ב צב) ויעבור מרדכי. ואומר ר[ב] צ0 שעבר 'יום ראשון של פסה
 בתענית. צד) ואי משום צה) דברי הצומות וזעקתם הכתב בקרא, לאו היינו

 קבלת צום לדורות, דאם בן וזעקתם מאי זעקה לדורות . איבא, דמה אנז.
 זועקים בשביל אסתר אין לנו אלא זכיירה ועשייה כדכת[יב] נזכרים ונעשים,
 כלומר נזכרים׳ אותם ימים לספר זה עם זה - והיינו־ קריאת המגילה ונעשים

 ימי משתה ושמחה, והזכרת הדברים אין זו זעקה, אם כן דברי הצומות -
 וזעקתם הבי קאמר על דברי הצומות. וזעקתם והצרות שעברו עליהן בימי
 המן קיבלו היהוהים עליהם פורים לדורות זכר לנסים. מכד מקום לא התיר
 לאהם לעולם שיהא פורש עצמו מן הצבור, דאמרינן צ0 לא תתגודדו, צז)
 לא תעשו אגודות אגודות. ויש מן הפרושים שא[ף] ע[ל] פ[י] שהן מתענין
 עם הצבור בחמישי חוזרין ומתענין • בששי כדי לסמוך התענית לפורים, שבך
 הוא דינו, הואיל ואי אפשר לו בשבת יעשה [אותו] בע[רב] ש[בת]. ור[בי]
 קורא (עליו). [עליהם] והכסיל בחושך (ילך) [הולך], הוא עצמו [אינו] אלא
 מנהג שעושין זכר לדבר, וזה מחמיר [לעשות] במקומו י כאלו ־ הוא (בקבוע!

 [כקב־יע] מן התורה׳ כיון שהרגילו רבים בחמישי דיו בכך.
י ם. אמד לי ר׳ יהודה בן רבי[נו] יצחק נ ו א ג ה פ [ י ] ר ש ו ה ז  צח) ו
 ג״ע, בך היה מנהגו של אביו לאחר שיצא מבית הכנסת היה קורא "בספר
 את המג[י]לה ולא היה מסיים בםייום הפסוק אלא מתחיל אחר וממתין.
 *צח) וראיה לדבר, צ׳ע< חמש מאות איש ואת ויזתא עשרת: ק) ו גו ה ג ין
 בתענית אסתר שלא ליפול בתחנונים בערב משום יום טוב של יום המחרת
 ולא ביום טוב שני של פורים. וגוהגין במגנצא בט״ו •באדר שלא ליפול
 (בתחינות) [בתחנונים] שהרית וערבית משום יום טוב של כרכין המק: פץ
 חומה מימות יהושע בן נון שקורין בט״ו באדר את המגילה: קא) א ו מ ר 1 י ] פ
 במגנצא ויהי נועם במוצאי שבת כשחל [פורים] להיות בתוך אותה שבת.
 בג׳ או בה׳ או בו׳, כדרך כל מוצאי שבתות. אבר אם הלו להיות בא[חה1
 בשבת אין אומתים] ויהי נועם, אלא לאחר המגילה מתחיל [מיד] ואתה
 קדוש כמו בשאר מוצאי שבתות שאין אומרים ובא לציון כי אם ואתה קדוש.

 צב) אסתר ד׳ י״ל• צנ) מגילה ט״ו. ופירש״י שם. ועיין פרדר״א פרק ג׳. צך) ועיין שבלי'
ם הגי׳ ״ואם גפש אדם לומר דברי הצומות וזעקתפ בתוב אין זה פירושו, אלא ל ש  לקט ה
 כך פירושו על דברי הצומות והזעקות והצרות שעברו וכו׳״. ובסדור רש״י בגי׳ לפנינו רק אצל
 מלות מאי זעקה וכו׳ כתיב ״מה אנו זועקים אלא הכי קאמר על דברי הצומות וכו׳״. ועיין
) מובא | ף  מה״וו באיזה שינויים. צך־,) אסתר ט׳/ ל״א. צף) דברים י״ד, אי. צץ) יבמות י״ג: צ
 במעה״ג סימן נ״ו ושבלי הלקט השלם סימן קצ״ה ,׳ובשם רבינו שלמה זצ״ל מצאתי הקורא
 את המגילה בצבור רשאי להפסיק בכ״מ שהוא רוצה בין בתהילת פסוק בין באמצעו ובן מנוע
 בשתי הישיבות ובבית רבינו שבבבל. ואמר לי רבינו יהודה בן דבינו יצהק זצ״ל כך היה מנהגיו
 ובו׳״. ונראה שהסר לפנינו בפרדסי *צח) המו״ל בדפוס ווארשוי הצינ באן כוכב קטן, דלא
 הבין כוונתו, והיא, שקרא סוף פסוק ותהלת פסוק אחריו בנשימה אחת והמתין אחר זה. ועיין
 ב״י או״ה תר״צ• צט< כוונתו, דראיה לדבר מקרא זה דצריך לומר בנשימה אהת עיין מנילה
£  ט״ז: p) מעשה הגאונים שם ושבלי הלקט השלם סימן קצ״די הא) מעשה הגאונים ש

 ושבלי הלקט השלם קצ״ט. ותקנתי על פי שם.
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 ועוד במזמור של אסתר (כתב) קב) אלי אלי למה עזבתני [כתוב זה הפסוק]
 ואתה קדוש., להבי עריך לומר ואתה קדוש לאה״ מעשה נס אסתר. אבל
 ביום לעולם מתחילין לאחר מג[י]לד. ובא לציה *קי) ואני זאת [וכל סדר
 קדושה. במוצאי שבת אין אומרים ובא לציון ואני. זאת] אלא [מתחילין]
. מואתה הדוש׳ אבל שאר ימות השבוע כשחל 'פורים׳  לאחר מגלת אסתי
 אפי[לו] בליל פורים אומ[רים] ובא לציון, ואני זאת, ואתה. קדוש לאחר
 מג[י]לה כמו .בשחרית. .ק0 אבל רבי[נו] שלמה -הורה׳ פורים שהלו להיות
 במוצאי שבת אומר[ין] ויהי גועם׳ אבל אם חל ט׳ באב להיות במוצאי שבת
 אין אומר[ים] ויהי. נועם. ויש לי תימה׳ האיך• יכול לאומר[ו] מתי ישלים קדיש
 אם קודם [ויהי. נועם] או לאחי ויהי נועם• יאיץ' אומרי[ם] צדקתך כשחל
 פורים להיות במ[וצאי] ש[בת] כשם שאם חל פורים [להיות] בשאר ימות
 •השבוע. קל) [אין נופלין בתחנונים לערב בתענית אסתר' משום יום טוב
 של מחרת. .וענד כשם שאין אומרים צדקתך בשבת שחל ראש חהש במוצאי
 שבת וכל שכן שחל להיות .בשבת לפי שאין אומרים בתחנונים מבערב׳
ץ לפגי קו) מג[י]לה בליל מברכין י כ ר ב מ ש  הבי׳ נמי הבא י לא שנא]: קת) כ
ר א י י ש פ א ה ג ב ג ך מ  (מ״מ)*[מנ״ז, ולמחר .מברבין מ״ג] ולא יותר: קז) כ
 כשאחד מבני הקהל יוצא מבית הכנם[ח] שלא לצורך צבור שאין מניחין
 לישב .ולהמתין בליל שבת לחזן עם ברכו עד שיחזור היוצא, ואפי[לו] מתפלל
 (מפני) [בפני בית] הכנסת י *קז) ואפילו לספר תורה ואפי[לו] למקרא מג[י]לה
 שדרי אמרו [חכמים] קח) איןנוללין ספר תורה בצבור מפני כבוד [ה]צבור
 וכ[ל] • ש[כן], לעכב לצבור מפני כבוד צבור ובהרבה מקומות חשו חכמים
ב ר׳ ר ר ה מ ד א ו ע  והחמירו על כבוד צבור ועל טורח צבור: קנו) ו

ם מה שגהגו צבור [לומר] בפה _אחד איש יהודי, ומרדכי יצא,־ י מו ג  ק ל ו
 וגס, כי מרדכי היהודי, בשעת מקרא מג[י]לה אינו חובה ואינו מנהג, • אלא
 (שמירת) [שמחת] התינוקות הוא, קי) אבל מקרא שלש עשרה מדות;מגהג
 כשר הוא, ותורה היא, לפי שהן דברי חינון וריצוי הוא [ו]דברי רחמים, והן
 הן שלש עשרה מידות שאין חוזרות ריקם, לפיכדכופלין הציבור כדי שיתגלגלו
 עלינו רחמים׳ שתפילתן ותחונתן של ציבור מקובלת היא משל•יחיד. ודרך
 הוא ששליח צבור מתחיל. ראש •המקרא [ושותק] עד שיאמרו הן, ואחר כך
 חוד־ וגו[מרו] ולכפול כדי שיתגלגלו רחמיו יוחר ואינו אלא [לןרמז לצבור
 לאומרו ולא מפני שחובך, להתחיל בו ולשתוק. וכן ניהגנו לומר [וסלחת]

. *סב) המו״ל בדפוס ווארשוי סגר המלות ״ואני זאת וכו׳ מואתה קדוש״.  £Q תהלים כ״ב׳ ד
̂) עיין מה שכתבנו  ואני תקנתי עפ״י מה שכתב במעה״נ שם. ובשל״ה שם חסר כל זה. ל
ה הגאונים שם. לך) מעשה ש ע מ  במבוא בהפרק, מי סידר הפרדס. מד) תקנתי על פי ה
 הגאונים שם. בדפוס ווארשוי הגיה ״כשמברכץ לפניי זמנו מברכין מ״מ ולא יותר״. ואני
 תקנתי על פי מעשה הגאונים שם. קן) מעשה הגאונים שם. והתיקונים עפי״ש. *לן•) המו״ל
 בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן להורות שבלתי מובן לו. ולפי מה שתקנתי עולת יפה.
 קח) יומא ע׳. ל^) מובא במה״וו צד ר״י סימן רמ״ה על שם רש״י ובסדור רש״י סימן שיד״ם
 ושבלי הלקט השלם סימן ר׳ ובמעה״ג שם. והתיקונים על• פיהם. ועיין הג״מ פ״א מה׳ מגילה.
 הובא בד״מ ובהג״זה או״ה סימן תר״צ. קי) עיין בם״ח סימן ר״ן ומובא במ״א סימן תקם״ו

 םק״ב. •
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ה נ ו של נ . מ ך כ  בסליחות שמתחיל שליח עיבור ועיבור נומרין: קיא) ו
 הבינו קלונימום הזקן כשמחלק מתנות לאביונים בפורים אינו נותן לעבדים
 ולשפחות בי כן [אומר] הנותן פרוטה לעבד הרי זה נוזל את העניים ומראה
 בעעמו כאלו [הוא] מקיים ומתנות לאביונים הנאמרים באביוני ישראל. ולפי
 שמתחילה הרגילו עניים המתביישים • לשלוח תינוקות על פתחיהן של ישראל
 ונהנו לתת אף לשפחות נוים ומניקות [אף] *קיא) שלא לעורך תיגוקות.
 ור׳ אינו נוהג [היתר] בדבר. ובדבר זה אומר ר׳׳ טוב־ממנו הזורק לים צרור,
 שמראה שמתנות היום אס לנוים. וקורא עליו העושה בן״ קיב) • וכסף הרביתי
 . (לך) [לה; וזהב עשו לבעל״ שהרבה זהב נתן הק[דוש] ב[רוך] ה[וא לישראל]
 והביאו לעבודת המשכן. בא להן מעשה העגל ופרקו נזמי הזהב. משל לאדם
 ״ שהיה מקבל אורחים, באו אורחי ישראל וסיבלן באו אורחי גוים וקיבלן.

 איבד את הראשונות שאומתים] עליו שוטה הוא (בידו) [ודרכו] בכך.

 מנהג תשעה באב•
ר ב מ ג נ צ א קדיש בט׳ באב לאחר שקרא שלישי המפטיר מ ו א . (  א
 בתורה ביוצר, ובחזירתו מניח ספר תורה לאדרן, ומתחיל בקינות/ ואחר כך
ב כשח[ל] במוצאי א ל ט׳ ב י ל ב ה ב) ובא לציון ואתה קדוש: •*ב) ו ל י ה  ת
ם כי אם הבדל[ה] בחונן הדעת. יאבל במוצאי ט׳ ו א הבדילו כל  שבת ל
 באב הבדילו על הכוס בלבד בלא בשמים ובלא מאורות. אבל רבינו שלמה
 היה נוהג בט׳ ב[אב] שחל להיות במוצאי שבת. היה מברך בורא מאורי
 האש בלילה, א[ף] ע[ל] פ[י] שאין מבדילין• עד לאחר התענית למוצאי
 יום ראשון. דלמוצאי שבת אין מבדילין שכבר אבלו • ושתו מבעוד יום,. ומיד
 כשהחשיך חלה 'התענית ואינ[ו] יכול להבדיל לפי שאינו (איכול לטעום, ואין
ל הכום. ואם תאמר למה הוא מותר במלאכה כגון הבערה  מבדילין אלא ע
ה באב, בנון שהבדיל בתפילה, אבל בשמים אינו ע ש ת  ובישול דמותרת ב
 צריך לברך: ושאלתי מר׳ משה בר׳ לקותיאל, .ואימתי יברך על האור ועל
ל הכוס. והשיב ו.) אפשר לברך  הבשמים בליל ט׳ ב[אב] כשאין מבדילין ע
 על שתיהם במוצאי שבת א[ף] ע[ל] פי שחכמים אומרים ל) צריך לםדק עלי
ב שהל להיות במוצאי שבת או א  הכוס, [בשעת הדחק שאני]: ה) ט׳ ב
ה למעריב, 'בסעודה ח נ  בשבת, רבינו הגדול ר׳ יצחק בר׳ יהודה ז״ל בין מ

 ליא) מובא במח״וו צד רי״א ובסדור רש״י סימן שמ״ו. ובהג״מ סוף •פ״ב מהלכות מגילה
 ״כתב תלמיד אהד לפני רש״י וכר״. ועיין מנהיג מגילה סימן. כ״ו. ובשבלי הלקט סימן ר״ב
 ובמעה״ג צד מ״ו ותקנתי עפי״ש. *קיא) המו״ל בדפוס ווארשוי סגר תיבת ״שלא״ במסנרת.

 .ותקגתי על פי סדור רש״י שם. קי^) הושע בי, י׳.

) במעשה! הגאונים סימן מ״ט וליקוטי פרדס ענין ט׳ באב מנוסחא אחריגא. ובדקה סימן  א
 שי״א שי״ב מובא כל המאמר ועשיתי התיקונים עפי״ש. ב) ברקה שם ״תהלה למנצח ובא לציון
 וכר״. *3) עיין גם במה״וו סימן רם״ז וסדור רש״י סימן תי״ד ושבלי לקט השלס סימן
 רם״ה. ג) במעה״ג ,׳והשיב מפי רבי״. H פסחים נ״ד. ך) מובא גם בשבלי הלקט ריש סימן

 .דם״ו שמצא כן בדב־־י הגאונים.
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 המפסיק, בוצע על שתי כיכרות ומיםב על השולחן כבשאר שבתות, וה[ו]לך
 נעול לבית הכנסת מפני כבוד השבת, וכשאומ[ר] ברכו חולץ ויושב לארץ,.
 ומראש חודש עד התענית לא היה אוכל בשר. ו) אבל ר׳ משה בר יקותיאל
 נוהג באישפירא ומקובל מאביו כי בסעוהה המפסקת אין מברך r) על שתי
 כיכרות ואין אומר נחמיני ולא רצה והחליצני כי אם מיסב על השולחן. *ז)
 ואמר לי רב סעדיה נ׳ שבועות שמי״ז בתמוז עד ט׳ באב הן ח) •(רחמים
 כדניאל] [רמוזים בדניאל] שהתענה ג׳ שבועים׳, שצריך להתענות מבשר *ח):
ת מםיימין קדיש ב ל טי באב להיות בשבת במגנצא במוצאי ש ח ש  ע) כ
 בולו ומתחילין בקינות ואין אומ[רים] ויהי נועם, אבל מתחילין בואתה קדוש/
 וכר. ולעולם בט׳ באב לא נפלו בתחנונים לא ביוצר ולא *)•במועדים מפני
 שקרוי מועד, שנ[אמר] יא) קרא עלי מועד. אבל אומר[ים] ענינו ולאחר
 שקורץ [ב]ס[פר] ת[ורה] אומר קדיש כמו בב׳ ובה׳, ומפטירין אסף אסיפם,.
 ומכניםין ספר תורה לארון וקורין על מגדל עץ כמו בשאר ימים ולא בידים..
 יב) ומתחילין. בקינות ואחר כך תהילה״ ואין אומר[ים] למנצח אלא ובא
א ביום ולא בלילה.  לציון לאתה קדוש [ו]בר. ואין אומ[רים] ואני זאת בריתי ל
 *יב) ולא אמרו צדקתך במנחה בשבת כשחל תענית ט׳ באב להיות בא[חד]
 בשבת. והתפללו ענינו ביוצר ומנחה, ואמרו נחם בבונה ירושלים במנחה בלבד.
 ובשאר ימות השנה שאינו מוצאי שבת בלילי ט׳ באב בין בערבית בין בשחרית
 אומר ובא לציון •ואתה קדוש, ואין אומר ואני זאת בריתי לא ביום
 ולא בלילה. ושבת של חזון ישעיהו לא החליפו כסות אלא כתונת לבדה:
 לבשו, אבל ר׳ יוסף ויתר העם החליפו יג) חלוקים. יד) ושמעתי שהיה רבי
 ״יד). משה נוהג כל"ימיו שלא (אוכל) [לאכול] בשר במוצאי תשעה באב.
 יעוד יש בני אדם שמתענין שני ימים תשיעי ועשירי יום ולילה בלי פיסוק״
 ויש שמתענין עד בוקר ובלילה אין אוכלץ. כי [מצאו] ראייך! כוו) בתלמוד
 ירושלמי. ושמעתי על רבינו יצחק ברבי משה שלא היה רוחץ משבעה עשר
הג ראיתי באושפירא בשבת.  בתמוז עד ט׳ באב. כוז) (בתוכה) יז) [וזו מנ
 שחל .להיות בט׳ באב או בערב ט׳ באב] בסעודה המפסקת אינו אוכלין
ל השלהן משום כבוד שבת,  בשר כל עיקר כי אם ביצים ופירות ויושבין ע
ל אפילו ביצים ופירות אין אוכלין כי אם לחם צר  אבל בשאר ימות החו

 ף) במעה״ג איתא קודם לזה המאמר דלקמן ״ושמעתי שהיה ר׳ משולם וכו׳ עד ט׳ באב״.
 ן!) ברקה איתא ״אין מברך בזימון״. *ן•) בשבל״ה םי׳ רם״ג הביא זאת בשם רב סעדיה גאון״.

 ךן) תקגתי עפ״י הספרים הנ״ל. *ךן) עיין ליקוטי הפרדס שהביא אה״ז: ״ואומר במגנצא וכו׳״•
 עיין לקמן. ט) מובא גם בשבל״ה סימן רם״ז בשם מנהגות מגגצא. י0 המו״ל דפום ווארשוי־
 םגר מלות ״במועדים״ ותקן תחתיו ״במגחה״. ובמעה״ג וליקוטי פרדס ודקה ״במערב״. יא) איכה•
 יא׳, י״ט. יב< עיין גם שבלי הלקט סימן רם״ט ומח״וו ׳ריש סימן רם״ו ובארהות חיים הלכות.
 ת״ב סימן כי. *יב) ברקה שם גשמט מכלילה עד בלילה, ומתחיל ״ושבת של חזון ובו׳״.
: ״במניין החליפו קמיזות״. ובמעח״ג ,׳החליפו קמצות״. יך0 מכאן עד מלות ם  ע) ברקח ש
 ,׳ט׳ באב״ ליתא ברקח, ועיין גם שיל״ה סימן רע״ד. *יד) בליקוטי הפרדס ״רבעו משולם״,
 טן0 ירושלמי תענית פ״ד, ה״ו. ^ץ•) ליתא לתיבת בתוכה ־בספרים הנ״ל. ין•) תקנתי על פי
 הליקוטי פרדס ורקח שם. והמו״ל דפוס ווארשוי תיקן . ״בשבת בסעודת המפסקת״. ועיין גם

 שבל״ה ריש סימן רם״ו. ובמעה״ג חסר מבאן עך אילו שאילות וכר.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל רנז

 •ומים לחץ ויושב כאבל בין תנור לכירים. וגוהגין [לומי] צדקתך (לומר)
 •במנחה. והיה• פליאה בעיני שעשו כך ואץ להרהר אחריהם כי כולו מחמדים.
 וכשבאים לבית הכנסת [הרוצה להחמיר נכנם יחף לבית .הכנסת], וקצת.
 הרבנים המשמרים משום כבוד שבת נכנסין במנעליהם, ושליח צבור לעולם
 ויד כשהוא יחף. לומר ברכו משום טירוף [תפלה]. ושאר כל העם חולצין
 לאחר ברכו שאין מקבלין אבילות משום כבוד שבת, וכשמהפללין מקדישין
 בשילום קדיש לאחר. תפילתם, ואינם אומדנים] ויהי נועם, (אבל) [אלא]
. ולאחר השלמת איכה אומר[ים] ואתה ם י כה ישבה לאלתר כאבל  מתחילין אי
ל תשעה באב להיות] א ח  קדוש [במוצאי שבת, לפי שבמוצאי שבת אפילו ל
כה אין אומרים ובא לציון אלא ואתה קדוש. ונם עתה כמו כן. אבל  בתו
ם חל בשאר ימות ההול אומר[ים] בלילה ובא לציון, כמו [שאומר] במננצא.  א
 אבל ר׳ אליקים חולק ואומר שצריך לומר ובא לציון בליל ט׳ באב בין
 במוצאי שבת ובין בחול, משום דלאהר קינות צריך לומר ולבקש (0להביא
 משיח בימינו במהרה להוציאנו מאבילות. ולאחר סדר קדושה אינם
 משלימין קדיש תתקבל צלותהון, אבל קודם קינות משלימין׳ וכן• בשחרית
 כמו כן לאחר קינות אינן משלימין קדיש, וטעמו של דבר, [משום דכתיב
, שסןזם באותו היום  בקינות], יח) גם כי אזעק ואשוע. (סתם) [שתם] תפילתי
 תפלתינו מרוב אבלות. שנ[אמרן *׳ח) אל תאיצו לנחמיני. ואין נופלין לתחינה.
 ואין אומרים .ארך אפים (לא) [אפילו] בחמישי בשבת. ומקדישין בבקר לאחר
 קריאת ספר תורה. לפי שאין לך כל דבור [שןבתורה שאין בו שם המפורש,
 [מה] שאין אנו יודעים, לפיכך צריך להקדיש על אותו\.השם.׳ ולפי שאין
 יכול להקדיש עכשיו לאלתר שבןשאר מנחה בשבת שלאלתרלאחי חז(י)ר1ת]
רה מקדישים בלא שום פיסוק בנתיים לא (תחלה) [תהלה] ולא  ספר תו
 שוס דבר כשעומדין להתפלל. אבל עכשיו שאין אומרים קדיש אלא לאחר
 קינות וסדר קהושה, לדכי אומר קדושה [ל]אחר פםוקין לאלתר ולאחר סייום
 קינות בשחרית אומר ובא לציון ולא למנצח יכו) (ואני זאת למנצח) משום
 דקרוי מועד. ואני זאת כמו בן אין אומתים] לפי שאףןנו אומדנים] ־•באותו־
 יום *יכו) [תחנונים כי אם] קינות, (ומיסתכרה) [ומםתברא] לא.ימושו מפיך קינות,
׳  לכן אין אומתיםן. ולערב אין. נופל[ים] בתחנונים כי אם מתפללים ענינו ונחם ה
 אלהינו, ומבדילין על הכום המבדיל. ולא יותר בבית הכנסת **יכו). כ) ושאלתי׳
 אני יקר אם צריך להזכיר ענינו בתפלת ערבית י בליל ראשון כשקיבאנןו
ן בתענית, ת אלא ל י נ ע  התענית. והשיבוןני] אין צריך לפי שאין קרוי ת
 ועדיין לא .לן. ושליח צבור בליל ט׳ באב אינו מגביה קולו אפי[לו]'במוצאי
 שבת כשחל ט׳ באב להיות בא[חד] בשבת או בשבת, .ולמחר אינן מגביהין
 קותןן לומר פסוק[י חמרה] כי אם בלחש כאבלים אבל יש מן הרבנים
ה בשחרית למנצח **כ) ל ה  שחולקין בדבר שמצריכין לומר לאחר *כ) ת

. . י&) סגרתי אלו התיבות עפ״י ליקוטי פרדס שם  יף!) איכה ג׳, ח׳. *יךן) ישעיה כ״ב, ד
 *יט) תקגתי עפ״י לק״פ שם ובדקה הלשון קצת מעורבב. **יכן) בליקוטי הפרדס מובא כאן,
 ויחיד צריך לומר בט״ב עגגו וכו׳ עד ויהל משה. ומובא בפרדס לפגיגו לקמן׳ בסוף העניין.
 (וברקח ליתא תיבת ״ביהכ״נ״). כ) מובא בליקוטי פרדס ורקח שם. *כ) בלק״פ ״תפלה״.

 **כ) ברקת ״ובא לציון וקדיש ובו׳״.



 רנח ספר הפרדס לרש״י ז״ל

א ל  ואומדנים] תתקבל צלותהון, וטעם שלהן שעיקר אבילות אינו נוהג א
 בלילה. שננאמר] בא) קומי רוני בלילה ולא יותר. ׳ולמחר קצות היום (ב)נכ]כולו.
 ד משולם אין מזמן *כא) בשבת בליל ט׳ באב אלא בדד ישב, **כא) ומברך

 לעצמו, וכן רבינו יצחק.
י אני יקר מן רבינו קלונימומ .מרומי ת ל א ת ש ו ל י א ו ש ל י  כב) א
 נ״ע מהיכן חייב אדם למנ[ו]ע מלרחוץ קודם ט׳ באב. אם _קודם ראש חודש
 כג) [או בראש חודש עצמו, •והשיב חייב אדם למנוע מלרחוץ מראש חודש,
 ובראש חודש עצמו אםור, משום שנאמר כד) חגה חדשה ושבתה, אבל
י ת ל א ד ש ו ע  קודם ראש חודש בו ביום (צריך) [מותר] לרחוץ: *כד) ו
 •אם יזדמן אבל לבר מיק כה) שישלימו ל׳ ימים, אפילו יום אהד או ב׳
 ימים, או לאחר ראש חודש] לאלתר׳ באותה שבת שחל ט׳ מאב] להיות
ם מותר לרחוץ בזמנו או אם יש לו להמתין עד לאחר ט׳ [באב].  י בתוכה, א
 והשיב, אם נזדמן לו םוף דבר לאחר ראש חודש לאלתר אםור לרחוץ עד
 שיעבור ט׳ ב1אבן, שאץ לך אבילות גדולה מזו, שחרב בית אלהינו. ודמייא
 לך. כדאמרי רבנן במםכת תעגייות לגבי אבל, דתניא כו) תכפוהו אביליו זה
 .אחר זה, אם הכביד שערו מיקל בתער ומכבס כםותו במים, אלמא בחמין
 אסור. והבא• נמי כתכפוהו אביליו ד(א)מי. ואםור ברחיצה עד כז) תשעה
י אם יזדמן לאשה נידה לרחוץ מטומאתה קודם ת ל א ד ש ו ע  באב: *כז) ו
תרת ברחיצה ואם לאו. והשיב, לגבי אשד, נדה שיזדמן  ט׳ בנאב], אם מו
 לה לרחוץ באילו נהןימים מטומאתה מותרת לרחוץ על ידי פושרין כח)
תרת לרחוץ שהיא מתעסקת  ומטהר במי מקוה, *כח) אם יזדמן לה [נמי] מו
ר עצמה לבעלה, משום פדייה כנו) [ורבייה, הקילו לה, כי ההוא דאמרו ה ט  ל
 חכמים, ל) גדולה פדייה ורבייה] לפני הקנדוש] בנרוך] הנוא יותר] מבניינו
 של בית המקדש, שנאמר לא) חודש יהיו בלבנון נוןשנים חדשים בביתו.
 ועוד שאינו אסור בתשמיש המטה כי אם 1ב1ט׳ ב[אב] בלבד, [אבל קודם ט׳
י איך מנהג ברבותינו שברומי לנהוג בשבת ת ל א ד ש ו ע  באב מותר]., לב) ו
ת בשר בסעודה ב ש  שהל ט׳ באב בתוכה, או באנחח בשבת, אם אובלין ב
 המפסקת ושותין יין, ואם צרייך לשנות משולחנו ולישב כבשאר ימות השנה
ם הל בשבת או בא[הד] בשבת טתירין הגאונים  או לאו. והשיב וההד, א

י **כא) ת י  בא) אייה בי- י״ט. *בא) ברקה ״אינו מזמן ברבת המזון בט׳ באב״ והיא טעי
 ברקה ״ומזמן״. כב) מובא במעה״ג סימן מ״ט ובליקוטי פרדס שם. שבלי הלקט השלם סימן
 רם״ד ורקח סימן שי״ב והתיקונים על פיהם• כנ< המו״ל בדפוס ווארשא הציג י כוכב קטן על
 תיבת ״לאלתר״, להורות בי בלתי מובן לו, ולפי מה שתקנתי עפ״י הספרים הנ״ל נראה דנשמט
 כאץ ממלות ראש הדש לראש הדש. בך) הושע בי׳ י״א• *כף) במעה״ג הלשון משובש
 ויש לתקן. ואני תקנתי עפ״י דקה ול״ב־• כד,) במעה״ג ״שיש למולי׳• בן) תענית י״ג• כן)
קן שם ״עד אחר תשעה באב״. וכן היא ברקה שם• *כן) מובא  המו״ל ספר מעשה הגאונים תי
 גם ברי״ץ גיאות ששאלו ממר רב האי גאון. כד,) במעה״ג שם ״לרחוץ במי מקוד,״ עיין הערת
 המו״ל שם אות רפ״ט. *כדן) ברקה ״אם מתעסקת לטהר ובי׳״׳ כט) נשמט מתיבת ורבייה
 לרבייה. ותקנתי עפ״י ספרים הג״ל. ל) ירושלמי כתובות פ״יה, ה״ז. לא) מלכים א׳, ה׳, ב״ה.
 לב) מובא בלקי׳פ ובמעה״ג שם. ובשבלי לקט השלם סימן רס״ו, והתיקונים על פיהם



ל רגט  ספר ׳הפרדס לרש״י ד

 לג) לאכול בשר בסעודה המפסקת וגם לשתות יין משום כבוד נהןשבת ועונג׳
 ואין צריך לשגות [מןשולהגו בשבת, ובלבד שיש לו לישב בדאבת גפש שלא
 לנהוג בשמחה, כדאמר לד) במסכת תעניות, ט׳ ב1אב] שחל להיות בשבת אוכל
 על שולחנו אפילו כסעודת שלמה לה)(קמיירו) בשעתו, ההא דאמור רבנן, לא
ר בסעודת שבת קמיירי שאוכלין מ א  נקא] מיידי אלא בסעודה המפסקת, שאם ת
 קודם ששי שעות, מה צריך לומר כן, דהא אפינלו] הל [להיות] ערב ט׳
א יאכל בשר, [ולא ישתה יין], אבל משש  ב[אב] בהול, בסעודה המפסקת ל
 שעות ולמטה מותר דשרי למיכל בישרא וכ[ל] שנכן] בשבת, אלא לא שנא.
 אבל אני יקר מצאתי בהלכות גדולות לו) בפירוש שהייב להפסיק לסעודת
 ט׳ ב[אב] משש שעות ולמעלה בשבת שלא יאכל בשר ולא ישתה יין, אבל
 יקודם שש שעות מותר, *לו) (אבל) [ולאכל] בשר מלוה ויין מגיתו [אפילו]
ם צריך י א ת ל א ד ש ו ע  כל היום מותר. והמחמיר יחמיר מה שירצה: ו
 לומר ובא לציון בט׳ מאב] למנחה קודם קריאת ספר תורה כשאר שבתות
 בתפלת מנחה, "אם אומר (עם) ואני זאת. ׳והשיב, ליל ט׳ מאב] לאחר קינות
 צריך לומר ובא לציון ואתה קדוש, וגם בשחרית כמו כץ צריך לומר, אבל
 לא ואני זאת בריתי משום שנאמר לז) לא ימושו מפיך, לח) ואותו היום
ר כן [שיש] מנהג מ ל א ב  אסור לקרות בתורה, והלכך לא צריך לומר, א
 ברומי שנממנחה (של) [ל1עת ערב [של] ט׳ מאב] קודם קריאת מפר] תנורה]
 צריד לומר ובא לציוז [וגם] ואני זאת בריתי לכו) (ברומי) כבשאר שבתות
 במנחה, לפי שיש לומר בתפלת המנחה נחם ה׳ אלהינו את אבילי ציון,
 להבי אומר ואני זאת, לא ימושו ׳מפיך. ועוד לפי שלא אמתו] ואני זאת לא
 בערבית ולא בשחרית, [לכך נוהגין ברומא לומר במנחה כמו בשבתות שלא
, י מ ו ר י ן ב ג ה ך נ ו ר כ מ ו  אמרוהו לא בשחרית] י מ) ולא-במוסף: ו ע ו ד א
ת ערבית כשחל ט׳ [באב] ל פ ת  שישלח ציבור המתפלל במ1וצאי] ש1בת1 ב
ל רגליו -ולהניח ע  בשבת ובאנחת בשבת צריך לחלוץ את בתי שוקיו מ
 מנעלים, Of [בהרויהה ואחר כך יאמר ברכו במנעלים ולאחר ברכו יחלוץ
ר מ]ינן שאם ב  מנעלים] מעל הרגל ברגל אנחת! את חבירת(יו)[ה] לאלתר: ל
 יארע אבל בט׳ מאב], כן ראיתי [נוהגים] באישפירא שאין נכנם בבית [הכנסת]
 בלילה עד למחר, ולמהר נבנם ויושב עם הקהל עד שמשלימין הקינות:׳
 ו ב ט ״ ו [באב] נופלינן] בתחנונים, וכך נוהגים לפי שבטלה מגילת תענית:
ה הרב ר׳ שלמה בר׳ (שלמה) [שמשון] בר׳ אליקים שאומר ובא ר ו ן ה כ  ו
 לציו? אחר קינות בין במ[וצאי] ש[בת] ובין בשאר ימות השנה בע[רב] ט׳
 ב[אב], וגם למחר אינו אומר ואני זאת אפיןלו] בשחרית. **מ) וענינו צריך

 ל^) ה״פ סימן קצ״ב בשם רב שר שלום. ועיין בטור או״ה סימן תקנ״ב. לד) תענית כ״ט:
ה זאת במסגרת. וכן ליתא ביל הספרים הנ״ל. לוי) עיי! ל  לה) המו״ל בדפוס ווארשוי סגר מ
 הלנות גדולות הל׳ ת״ב סימן י״ה. ועיין שבלי הלקט ריש סימן רם״ו ובהערותי לסוף הספר.
 ?לף) ברקה ״אבל בשר מלוה ויין מגיתו כל היום כולו אסור״. לץ) ישעיה נ״ט, כ״א.
 לח) במעה״ג ובדקה ״ואנן קרינון קינות, הילכך אין צריך וכוי״. לפן) המו״ל בדפוס ווארשוי
) תקנתי £  סגר מלה זאת. וליתא בכל הספרים הנ״לי מ) ברקה ״לא בערבית ולא-בשחרית״. *

 עפ״י רקה ומעה״ג שם. **בן) בדפוס ווארשוי בטעות ״ואין״. ועיין רקח.,
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 לומר בשחרית ובערבית. ואין אוכלץ בשר ע1רב] ט׳ ב[אב] שחל'להיות
ת בסעודה המפסקת ***מ). ב ש  ב

י שאומר במגנצא ענינו [בתשעה] באב בשחרית[ובמנחה]: ת ע מ  מא) ש
 כך שמענו שבבבל אומר[ים] סליחות בט׳ ב[אב] בישיבה: מב) וכך נמצא
 בתלמוד ירושלמי׳ אמר מר הני נשי דידן הלא שתו חמרא מז׳ עשר בתמה
אב הגאונים שבלותיר נוהו\ן (שלו) [שלא]  עד ט׳ ב[אב, מנהנא הוא.] ו
 לאכול בשר ולא 'לשתות יין משנכנמ אב עד ט׳ [באב] וערב ט׳ ב[אב]
 פת במלח ומים, ויש מי שמקדימיץ משבעה עשר בתמוז לנהוג. מג) והגאון
 ד׳. יצחק מד) [בר יהודה] שמעתי עליו שהוא אוכל ביצה אחת ערב ט׳

 ב[אב] דרך אבילות.
י על החבר ר׳ שמואל שעמד מאבילותו טע[רב] י[ום]ט[וב] ת ע מ  מה) ש
 והלך (ב)[ל]בית הכנסת ולא התפללו עמו מנחה בביתו כמו שעשה בל השבת
 כולה. וטעם הדבר מפי מו)(אפייתר) [אביו] הגאון מפני שיום טוב מפסיק ומבטל
 גזירת ז׳ וגז[י]ית שלשים׳ וכשם שמבטל גזירת שלשים, ויכול לרחוץ ולהסתפר.
 עןרב] י[ום] טןובן׳ כך מבטל גדרת ן׳. ועומד מאבילותו ןערב יום טוב] מבעוד
 יום. מז) יונהגו בשבת שמתפלאיןץ מגהה ומעריב [אצלו] ובבוקר הולך

 לבית הכנסת.
ב שחל להיות במ[וצאי ש[בת] מברך [דבי] בורא א ה ב ע ש  מח) ת
 מאורי .האש. א[ה] י ע[ל] פ[י] שאין מבדילין עד לאחר התענית למוצאי
 יום ראשון (0[ד]למוצאי שבת אין מבדילין׳ שהרי כבר אכלו ושתו מבעוד
 יום׳ ומיד כשהחשיך חל התענית׳ ואינו יכול להבדיל, לפי שאינו יכול לטעום.
 ואץ־ מברלין [אלא] על הכום. ואם תאמר למה [הוא] מותר [במלאבזנ],
 כגון הבערה ובישול המותרת בט׳ באב׳ כגוין שהבדיל בתפלה בניו ובני ביתו.
ה באב צריך לומר' עניגו יחיד בשומע תפילה וציבור בין ע ש ת  מע) ב
 גואל לרופא, דלא גרע ט׳ ב[אב] משאר תעניות. והמפטיר בט׳ ב[אב] צריך
 לברך לפניה. ולאחריה, מאי טעמא, כיון דתקינו רבנן לאפטורי, כדאמר אביי
 כ) האימא נהוג לטיקרי כי תוליד בנים. ולאפטורי אסוף אסיפם׳ לא מצאנו

 הפטרות בלא ברכה. לפיכך צריך ׳ לברך לפניה ולאחריה וכן כל תענית.

 ***ט) עד כאן מובא במעשה הגאונים שם. ובדקה שם. מא) מובא בליקוטי פרדס 'שם.
 והתיקונים על פי שם• מב) מובא מכאן גם י במח״וו צד רכ״ה סדור. רש״י סימן ודה, וכן
 הובא הירושלמי במרדכי ה׳ ת״ב ובכל בו ה׳ ת״ב. םימן ם״ב, והוא בירושלמי פםחים פ״ד ה״א,
ל •מנהג י  ותענית פ״א ה״ו ולפנינו זהני׳ ״א״ר זעירא נשייא הנהנו דלא לישתייא מן דאב על
 שבו פסקה אבן שתיה, מ״ט השו1ות יהייםוך. והגי׳ שלפנינו ליתא בירושלמי ועיין כל בו ה׳
 תש״ב שהביא הירושלמי וכו׳ ״וכן היא בפרדם בשם ירושלמי״ יעיי״ש. ועיין בשיירי קרבן
 בפסחים שם. ובטור'או״ח תקנ״א הביא הך ירושלמי ועיין אבודרהם השלם הל׳ תענית
 ובהערותינו שם• מג) מובא נם בשבלי הלקט סימן רם״ה. מד) תקנתי עפ״י מח״וו וסדור
 דש״י שם. ועיין אודותיו במביא. מך) מובא במה״וו צד רל״ה, בלקוטי הפרדס שם ולזה
 כיוון הרמב״ן בתוה״א עניין שבתות וימים טובים יעיי״ש. ותקנתי על פיהם. מן) בליקוטי
 הפרדס ״אבייתר הגאון״. ותקנתי עפ״י מח״יו שם. מן) במח״וו ״ובשבת נהגו שמתפללין מנחה
 אצלו ואחר כך הולך לבית הכנסת״. טח) מובא לעיל, והוכפל פה. ׳ועיין סדור, רש״י י םימן

 תי״י• מט) בליקוטי הפרדס שם. 0 םוף מסכת מגילה.
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ם מקום שמתענין. בצום.הרביעי ובצום החמישי ובצום ת ל א ש ש  כא) ו
 השביעי ובצום העשירי במה קודאין במנחה. כך מנהנ בישיבה ולפני נשיא
 כשיושבין לפניו ראשי ישיבות וחכמי שתי ישיבות בתענית שלאחר שבת
 של •רגל, וכן בכל תענית! בין קבויעץ ובין שנחרץ בית דין, וכן בתענית
 פורים בין שחל להיות .בשני ובחמישי'.ובין שחל להיות בשאר ימים בין
 בשחרית בין במנחה קורץ בויחל משה, חוץ מט׳ באב של שחרית קורק

 כי תוליד, ובמנחה בויחל משה.

 הלכות אבילים על גאונים.
א היו חולקים בדבר [ךה], שרבינו שמואל הכהן היהמכניף צ נ נ מ  א) ב
 ביה.עשרה כל ז׳, אפיל[ו] יש.לו קרוב בארץ רחוקה, הואיל והנשמה אוננת
 בל שבעה 'במקום שנפטר המת. וניאץ דבריו ומםתברין. לפי שטעם המעשה
 אינו אלא בשביל קורת רוח(0[ל]נשמה, שחוזרת ומתאבלת עליו כל שבעה. וכן
 ב) גאון השיב בתשובותיו. *ב) אמר רב חםדא נפשו של אדם מתאבלת עליו
 שגאמ[ר]׳ ג) אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. אינה מתאבלת אלא
 במקו[ם] שנפטרה ממנו/ ד) לא שנא יש לו מנחמין באין ויושבין .במקום
 שנפטר, שנפשו • ה) (מתביישת) [מתיישבת] כשבאין בני אדם ויושבין במקום
 שנפטר. שכך אמרו חכמים ו) ההוא מת שאין לו מנחטין דשכיב בשביבותיה
 דרב יהודה כל יומא הוה מכניס ביה־ עשרה וכו׳ אלמא [אף על פי] שאץ
 לו מנהמין, כיון שבא ויושב במקום שנפטרה נשמתו שם היאימחנחמח.
 אבל אין נוהנין במקום שיש לו קרוב, אפיל[ו] במקום רחוק, שיהא חייב
ים ואומר[ין] ו ה נ ך נ  לישב עליו באבילות ז) אז מכניףביה עשרה: ח) כ
 ומודים הכל במננצא, מי שאירע לו [אבל] לבר מינן לפני י[ום ט[וב](אבל)
 אפי[לו] (יום א׳) לא ישב אלא יום אחד בטלו ממנו נזירת ז׳ ושלשים. וכן
ם עשו בוורמשא מה־ שלא .עשו מעולם י ש ע י מ ו נ י  .עשו מעשים: כו) ש
 במננצא בימי רבותינו. בראש [חדש] יקראו פסוקי צידוק הדין י) [כשהן
 הולכין, ואמרו קדיש של תחיית המתים. ובמננצא אין אומרים צידוק הדין]
 וקדיש בןראש] ח1דש אלא] אם כן תלמיד חכם הוא. ובשבוע כולו של חג
 שבועות קודם [ה]שבת לא .נפלו בתחנונים בוורמשא אבל במננצא מתנפלין.
ד ימים שבץ יום הכיפורים לםוכות שאין [נופלין] (יתר)  אלו ואלו מודים, ב

 ולא יותר. יא) ונראין דברי רבותינו שבמגנצא.

 גא) בליקוטי הפרדס שם.

 א) הובא במעשה הגאונים סימן נ״ח ובשבלי הלקט ה׳ שמחות סימן כ״א ורוקח סימן
 שט״ז בקיצור. ועשיתי התיקונים עפי״ש. Q שערי צדק דף כ׳ ע״א סימן ר. *ב) שבת קנ״ב.
א במקום שנפטרה שנפשו מתיישבת וכו׳״. ך,) בדפוס ל א  q איוב י״ד, •כ״ב. ד) במעה״ג: ״
 ווארשוי תיקן ״מתנחמת״. ואני תקנתי עפ״י מעה״ג שם. ן<. שבת קנ״ב: ן) במעה״ג ״אם מכניף״.
ם ״ולהכניף״. וכן יש לתקן נאף ח) במעה״גשם. והתיקונים עפי״ש* ט) שס״ תיקן המו״ל ש  ך

 ןברקח שם. י) נשמט מצדוק הדין לצדוק י ההין ותקנתי עפ״י מעה״ג שם. יא) המו״ל בדפוס
 ווארשוי הציג כאן כוכב קטן לאמוד שבלתי .מובן לו. ולפי מה שהגהתי עפ״י המעה״ג שם א״ש.
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ב ר׳ משולם לר׳ נחמיה. מה ששאלת אם אומר צידוק י ש ה ה ז  יב) ו
 הדין [בראש חודש]. אמנם שאין אומר צידוק הדין לא בראשי חודשים ולאי
 בחולו של [מועד] שהרי הואיל ואין אומר אותם בפורים, שכן שנינו, י ג) את
 יום גד׳) [ארבעה עשר] בו ואת יום חמשה [עשר] בו אסורין בהספד ובתענית.
 [ול]מםקנא, לא נצרכה אלא לאסור את של זה בזה. וכיון שבפורים אסור,
 כ[ל] ש[כן] בראש חודש ובחולו של מועה שהן מדאורייתא. ואם נפשך
 לומר יאמרו צידוק הדון ולא יספדו, [הרי] שנינו, יד) אין מניחין את המטה
 ברחוב בחולו של מועד שלא להרגיל את ההספד. וכיון כוו) [שאין מניחין
 את המטה ברחוב האיך יאמרו צידוק הדין, וכיון] שאין אומר[ים] צידוק הדין על
 מה יאמרו קדיש, [לפי שאין קדיש] אלא על דברי תירה ועל קריאת פםוקץ.
 וכל נבון ידע שאין אומר קדיש וצידוק (ההיק) [הדין] בחולו של מועה. (אבל)
 [אלא] על אדם שממפידין אותו שהוא מופלנ בדורו ויודעין הכל שהין שלו הין
ו ד י פ ס א ה ל  ולאו שלו לאו גכהוריותיו) [בהוריותיו] *עו): עז) ל א ה צ ה י ק ו ו
 בחנוכה. ואמר[ו] שכבר רבינו ליאונטי[ן] נ״ע הספיה על חכם: יז) ב מ נצא.
 בג׳ בניסן נפטר קטן ואמר[ו] עליו הצור תמים. באישפירא נפטרה בתו של
 א[חד] קטנה [ביום] שלפגי ערב הפסח (והיה) [והלכו] לבית הקברות. והיה
 [מורה] ר׳ אליקים הלוי עמהם ומחה לומר ציהוק הדין ונס קדיש, ולא ידעתי
ש א היו יושבין ב וו ר מ א ו צ נ נ מ  טעמו של דבר כי אם ראיתי מעשה: ב
 על פחות מבן שלשים. וכן הורה הבינו יהודה נ״ע ועשה מעשה בוורמשא [אף
 על נכ] דאין בקיאין ולא קים להג אם בן ט׳ חוהשים שלימים הוא. אבל
 יש לנו תימא נדול י על זה שהלכה רווחת היא בישראל בנ׳ •מקומות במסכת
 שבח בפרק רבי אליעזר, יח) המשמע [ש]אין נוהג עליו אבילות. ועוד דאבילות
ה רבינו שמואל בן רבינו ר ו  [אינה] מז התורה יע) ומספק מחין אותו: ה
 יהודה [הןכהן משום אביו לישב באבילות לבני בנים כשנפטר זקינם׳ אבל
 זקן לא ישב על בני בנים׳ שהן חייבים בכבודו. וזהו טעמו׳ כ) תחת אבותיך
 יהיו בניך., וחביריו משיבין לו (ההכא) כא)) [ההוא] בברכה כתיב. ועוד
 [מ]טעם אחר דגרמינן כב) כל המתאבלים [עליו מ]תאבל עמהן. כלומר׳
 אביהן של גכדים מתאבל יתאבלו גבהים עם אביהם על זקיגם. ומשיבין לו
 [חביריו] אין הלכה כך במועד קטן כ ג). וגם אביו ר׳ יהודה הכהן ג״ע רצה
 ־להטשיב את רביגו משו״לם על זקיגו רביגו יקלתיאל באבילות׳ ולא הגיהו
 רביגו אליעזר הגדול נוחו עדן ושאר חכמים. ורביגו שמואל בן דוד הלוי
ד י ע  ג״ע כמו כן לא הגיח להתאבל לבגי בגיס על זקיגם כד): כה) ה
 רבינו שמואל הלוי על רביגו הוה הלוי ג״ע שעוד,. כן [ל]אחר שלשים ימי

 יב< מעה״נ סימן נ״ט ושבלי הלקט השלם הלכות שמהות סימן י״נ והתיקונים עפי״ש. י0
 מנילה ה׳ ז יד) מו״ק כ״ז. טף) נשמט מתיבת שאין לשאין. ותקנתי עפ״י מעה״נ שם.
 *טן< המו״ל בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן ולא ידע דצ״ל כמו שהגהתי עפ״י מעה״ג
 ושב״ל שם. טן) מובא לעיל בפרדם הלכות חנוכה. ועיין שבה״ל הלי שמחות סימן י״ג והלכות
 חנוכה סימן קצ״ב. ין) במעה״ג שם. ומובא בראבץ דף פ״נ ע״ד בשם מעשה •המכיר. ותקנתי
 עפי״ש. יח) שבת קל״ו. י£) במעה״נ ,,ומספק ריאין אותו״. ועיין מח״וו צד רמ״ה האודה
: ,  צד רכ״ו ובאו״ז ח״ב סימן תכ״ה. כ) תהלים מ״ה׳ י׳׳ז. כא) ב״ב רונ״טי כב) מרק כ
̂) שם* כד) הובא גם באו״ו ח״ב סימן תכ״ח ״בתשובות מ״ב״* כד,) מעשה הגאונים שם•  כ
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 אבילות תהא נכנם לבית המשתה או בבית שמחה לשמוע ברכת נישואין..
) תנו רבנן מועד עצמו עולה . מ ת ו ל ו ד ת ג ו כ ל ה י מ ת ק ת ע  כו) ה
 ,לו למנייו ל׳ ואיגו עולה [לו] למגיין ד. אאמןא הלכה כדברי המיקל [באבל]/
 ובעי למינקט בתר [הרגל] ז׳ ימי אבילות ומונה שלשים מיום שנפטר המת.
 כח) וא[ה] ע[ל] ג[ב] דליכא אבילות במועד אבל דברים שבציגעה נוהג
 כגון תשמיש המיטה. והכי׳אמרינן משום כנו) גאון ההיכא דשכיב ליה שיכבא
 בי[ום] ט[וב] ב׳ או [בראשון או] בחולו של מועה או בי[ום] ט[וב ראשון
 של יום טוב] האחרון. לא [ל]גהיג אבילות עה הגפקי יומי טבי כולהו אבל
 יומא בתרא דמד[רבגן] הוא [מיםלק] םליק ליה למגייץ ז׳(האבילות) [ואבילות]
 לא גהיגי כלל. ל) אבל שכיב ליה שיכבא ביום טוב שיגי של יום [טוב]
 האחרון/ כיון דעיקר יום ראשון הוא נוהג ביה אבילות וםליק למגיין ז׳
 דהכי לא) אםמכוה רבגץ העיקר אבילות יום ראשון [הוא] דכת[י]ב, לב)
 ואכלתי חטאת היום׳ היום אםור ולמחר מותה דכתיב ל1ג) ואחרית[ה] כיום

 מר. וכיון דיום ראשון דאבל (ב)[ד]אורייתא ויום טוב אחרון םפיקא דרבנן/.
 אתי עשה ודאי דיחיד חייל על עשה [וםפק] דרבים לד). לה) •וכן רבינו
 הגדול [ג״ע] היה (נוהג) [אומר] ובן נוהגים '[רבותינו] במגנצא. אבל ר[בינו]
 לו) שלמה [ה]בהץ משום אביו חולק. משנפטרה אשתו של רביגו יצחק-ג״ע
 ביום טוב ראשון של םוכות וקודם ד.(ט)[ת]פלה ביום טוב שיגי ליוה כל הקהל
 וקברוה ולא הלכו לביתו (0[ל]נחמו, וישב בעלה לאחר םובות ששה ימים
 בלבד. •כך הורה לו ר׳ שמואל הלוי והורה 'רבינו [נ״ע] ליבינו יהודה נ״ע
 כשמתה אמו >ש)[ו]הלך לבית .הקברות יחף וכן כשחזר וכן עשה. כשנפטר
 רבינו לז) הלוי הלך אחריו יחה לבית הקברות׳ אבל אחרים כשחוזרים מבית
 הקברות לח) על אביהן ואמן רק בחזירתם הולכים יחיפים׳ אבל לשאר מתי
 מצוד, הולכיץ וחוזרין נעוליץ ובבית הולצין. ילכו) ולאחר שלשים יום >0שמ.־ע[ה]
 רחוקה היא ואינו נוהג אלא יום אחה. וגוהגין כאז לישב באבילורז [בלא
 מנעלים] שעה ולא יותר. ואחר כך נועל [לאלתר] ויוצא (לושק) [לשוק]:
ם נקבר [בחוץ] ואין יושביץ עליו באבילות: ו ב מ ר4ו מ ו ת י ש ל ך ש ו ת ת ב  מ
ת מתפללין אצל האבל בשמועה רחוקה מ) לערב כמניין: ו אם _ מת ו ר ח  א
 בנו ואחר כך נולה לו בן אחר לא יכול לעשות משתה בנו עד שלשים

 כן< מעשה הגאונים שם. ובשבלי הלקט הל׳ שמחות סימן ג״ב. והיא בהלכות גדולות דפוס
 ווארשא ודפוס בערלין בהלכות• אבל. ותיקונים עפי״ש. (ועיין ברא״ש מו״ק סימן נ׳ ורא״ש
 כתובות פ״א סימן A׳ ובמרדכי מ״ק סימן תתם״ב ותוהב״א ענין שבתות וימים טובים ותום׳ מ״ק
f־f) הובא באשכול ח״ב צד ק״ם• כמן) בבה״ג ״משמיה l •' ו כ ״י ו  כ״ד: ד״ה די״א וטי. כו) מ
 דמר רב יהודאי גאון״. ועיין חמדה גנוזה סימן קנ״ו בתוך תשובות ר׳ יצחק בן ר׳ יעקב גאון.
 יל,) עיין גם תשובות נהרות דמשק סימן שכ״ה ואו״ז ח״ב םימן תל״ב ומריצ״ג ח״ב דף נ״ו,
 ואשכול ח״ב צד קנ״ג ובתמים דעים סימן קכ״ט. לא) בבה״ג.״אםכימר. ועיין ברכות ט״ז:
 וזבחים קי: לב) ויקרא י/ י״ט. לג) עמום חי׳ י׳. לד) ע״ב הוא. לשון הבה״ג שם. לך)
 במעה״ג שם׳ והתיקונים עפי״ש. לך) במעח״ג •ובינו שמואל הכהן״. לן) כן היא ג״כ בשבלי
 לקט השלם הלכות שמחות סימן ט״ו. לח) כן היא בשבל״ד־ז שם. ובמעה״ג איתא: ״אל

ם בחזרתם וט׳״. לט) מובא במעשה חנאונים צד נ״א. והתיקונים .עפי״ש+ י ת מ  אביהם ש
 ft) במעשה הגאונים ״לעכב המניין״-.
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.1Mb ן נושאין נשים בין פסח לעצרת, שימים עלולים המ, שנפלה י א  יום; ו
 בתלמידיו של רבי עקיבא. אבל ראיתי שנושאים־ לאחר [ה]פמח עד ראש
ד י ע  חודש אייר. אבל לאחר ־ר[אש] ח[הש] מתחילין שלא לישא: מא) ה
 זקינו של הרב הוא• רבי אליעזר שראה כהן אחד אבל מקרוביו• שהיה ראוי
 ליטמא לו והיה טרוד על מתו והיה רוצה ליכנמ בבית הקברות ולא הניחו
ד נ ע  אביו זצ״ל׳ לאפוקי מאותם שמתירין עכשיו ליכ3ט בבית הקברות: ו
 העיד ר׳ יוסף (אביו) י [אחיו] של זק-נו, שיצאזקינו מן הבית ולא רצהליטמא
 לפי שלא [היה] אחיו מן האב אלא מן האם. והילכתא רווחת • (בספרי)
ה ה עי ה בי היה זקינו ר ע  [בספרא] מב) שאין מטמאין לאחיו מן האם: ו
 אומר הלבה מג) כאבא שאול באפיטרופוס שמינוהו אבי יתומים, וא[ף] ע[ל]
 פ[י] שר׳ אליעזר היה בעל פלףגתיח של אבא •שאול. מד) [וכתיב בסיפרי
ע ר י א ל ש ב  בגליון לסימן שיזכור כאבא שאול] עד שם שאול המלך: •מת) א
ר מ י גן להיות ב[יום] ט׳ ב[אב] ראיתי באישפירא שלא גכגס בבית• ב  ל

 הכנסת בליל ט׳ ב[אב] עדילמחר, ולמחר נכנס ויושב בבית הכנסת עד.
ה נ נ ד מ ו ע  שישליכו קינות ולאחר תפילה יוצא והולך לביתו ויושב: w) ו
 ראיתי שבל אבל קודם ש[י]שלמו שבעת ימי אבלו יוצא לחוץ (כ)[ב]לויית
 [ה]מת אחי אם יזדמן לבר מינן או קרובו ואח[ר] כ[ך] חוזר ויושב באבילותו:
 [ ו ] ב ב י ת אבל כשנכנסין להתפלל נוהנין לומר הפסוקין בל אחה ואחד מז)
 בפני עצמו ולא ביחד. והעומד להתפלל אינו (מגביע) [מגביה] קולו כשהוא
ה ר[אש] ח[דש] אץ קורץ את •ההלל, לפי שאין אומר י ם ה א  מתפלל: ו
 דברי שמחה בבית האבל. וכך מנהגם כשמםיימ[י]ן ׳תפילתם: הולכץ לבית
 הכנסת כולם למקום שהציבור מתפללין, ואין קורץ [את] פסוקין עם הציבור
 אלא קורץ את שמע פרשה ראשונה. אבל מח) מורי אינו אומר בי.אם
 פסוק ראשון בלבד, שמע ישראל, ולא יותר, כדי שלא (יהה) [יהא] (דומה)
ן הציבור להתפלל מע) עומדץ בחוץ ר מ די ע ש כ ת שמים: ו  [דומם] ממלכו
 לפי שמרחייקיו מן המתפלל ארבע אמות, ואי אפשר להתרחק בבית הכנסת
 (למי) [לפ־־] שמתפלליץ כל סביביו: ו א ו מ ר מדר קדושה עש הציבור ששנינו
 כ) וולואי שיתפלל אדם כל היום בולו, ובתפלת לחש אי אפשר לומר כן׳
ו מוטל [לפניו] אינו נכנס לבית הכנסת ת מ י ש מ  כא) דדמי כבד ובד קאי: ו
 אלא יושב מבחו>* לאפוקי שאין מתו אלא קרובו דלא. אלא עושץ כבוד
 לאדם חשוב כשהוא יושב בחוץ ויושבין אצלו. ואין מונין אבל למניין עשרה
 יום ראשון [בלבד ולא יותר], שעיקר אבילות איגו גוהג אלא יום ראשון שנאמר

 מא) במעשה הגאונים צד נ׳.. ותקנתי עםי״ש• מב< לויקרא כ״א, ב׳. ובמעה״ג הגי׳ ! ״והלכה
 רווחת בספרא מטמאין לאחיו מן האב״. מג) גיטין נ״ב: ועיין שם בתום׳ ד״ה הלכה• ימד<
 תקנתי עפ״י מעה״ג שם. מד,). מעח״ג שם. ועיין שבלי הלקט סימן רס״ט. מף) מעה״נ צד
 נ״א. וכשכלי הלקט הלכות שמחות סימן ל״ז, ובדוקה סימן שי״ו מובא בלשון זה: ״מנדנים
 ר׳ קלונימום ראיתי אבל" קודם ששלמו אביליו היה יוצא לבית הקברות ללות למת וכו׳״.
 מן) במעהי׳ג ״לבינו לבין עצמו״. מדן) במעה״ג ״אבל מורינו אומר כי אם פסוק ראשון ובו׳״.
 ממן) במעה״ג ״יוצאין לחוץ״. ג) ברכות כ״א. גא) במעה״ג *כן דדמי בכה כדקאים״. ולא
 ביתי להבין הדברים האלו. (ועיין בתום׳ ברכות כ״ט. ד״ה מפני וכו׳ ורא״ש שם. פ״ג סימן ט<ו*.
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 בנ) ואחריתה כיום מר. ומיפאן ואילך מונין אותו למניין עשרה להתפלל
 עמו. כג) ובז הורה רבינו יקותיאל בשבת שהוא ר[אש] ח[דש] אין מזבירין
ש לוקחין י ד ם ק ו ר סי י ח א  כו ראש •חדש ואין מזבירין בו נשמות: כד) ל
 עפר ועמו עשב ומשליכים אחרי גוום, וטעמו של דבר כהי להפסיק בין
 המיתה והעשב שלוקחין (מן)׳ [עם] העפר כמה דאמ.־־ כה) ויציצו מעיר כעשב
 הארץ דהא קרא בתתיית המתים מרבה ולהכי לוקחין עפר שמזכיר כי עפר
 אתה(וכוי) [ואלעפרתשוב]. ולהכי מןכירין יום מיתה ומקבלים עליהם דין שמים.

 זכולם מפי ה־ב רבינו• קלונימוס.
ג ל ן• מ ר צידוק הדין בשעת יציאת נשמה (או) [וממתינים] ה נ מ  כו) [
 לכבוד הדבר ואומרי[ם] אותו בחצר [בית] הקברות על פי המערה בשלום
ת קברו מת בחולו של י מועד ולא רצו לומר עליו ח ם א ע  >ד)[ת]שכב]. פ
ש אינו בא אלא בשביל הפסוקים של צידוק ד ק ה  צידוק הדין ולא קדיש. ש
 הדין. ועמד ד[בי] ואמר ציהוק הדין וקדיש שאין זה לא הספד ולא קינה,
 ואין כאן חילול מועד אלא הודאה וקבלת הין שמים. ונם נכנס י גבית האבל
 וניחמו [ולדבר על לבו והוא יושב] כדאמר[ינן] התם כז) אבל אחרים מתעסקין
 עמו לנחמו ולדבר על לבו, והוא יושב על כסאו כשאר [בני] אדם ומקבל
 תנחומץ. כח)הורה רבי ואמר דאפילו בשבת ויום טיב אם יאמרו על מת צידוק הדין
 :נאה הדבר לפי שאין זה לא הספד ולא קינה, שאלו אםורין. כע) (מנהג
 לומר צידוק הדין בשעת יציאת נשמה או ממתינים לכבוד הדבר ואומר אותו
 בחצר הקברות על פי המערה בשלום דשכב) ומכל מקום אין אומר[ים]
 אותו בשבת ויום טוב מפני ענמות נפש וממעט בעוגג היום, ולברך [ברוך
 דיין האמת]ימברכין לפי שאץ בברכת דיין האמת אורך דברים. ויש שמחמירץ
 דאפי[לו] ערב שבת מחצות ואילך אין אומר[יז] צידוק היין, ואינו יודע מקום
 לחומרא זו, וישראל חכמ[ים] בני חכמ[ים] הם, וא[ם] א[ינם] נביאים בני
 נביאים הם ומנהגם שלמדו מן האבות (כ)תורה היא שאין להוסיף ואין ־ לגרוע
 •עיקר הדבר אינה אלא הברכה ומצותה בזמנה ואפי[לו] בשבת. 'וצידוק הדין
 הצור תמים בכל זמן של שבעת ימי אבילותו מצות אמירתו, הילכך אין
 אומר[ין] אותו במקום שאין מגהג לאומרו בשבת ויום טוב. וקשה לר׳ לישב

 כמחריש, כי מה תנחומץ ־[יש] •לשתיקה. זפותח ־ומדבר־לאבל״־־דבדי־־־חנחומץי
 כזה. ק) ולך ה׳ החסד בי אתה תשלם לאיש כמעשהו. וכי [מה חסד] הוא
 זה שמשלם לאיש כמעשהו, פורענות הוא זה,. אלא לאיש כמעשהו מעסקי
 גופו ו[מ]עמלו" אתה משלם גמולו וגוטל בגיו וגידוליו כדי לכפר עליו, והוא
 פידיונו, וזהו חסד גדול שאתה גומל לבריות. קא) ולא חש ר׳ . לחברותו

) מובא באו״ז ה״ב סימן תב״ט כתוב בתשובות וכו׳ ועיין ברוקח סימן . עמום ח׳׳ יי. ע C j 
 שי״י• נד) במעה״ג שם. ובשבלי הלקט •הלכות שמהות'סימן י״ד. נד,) תהילים ע״ב, ט״ז.
 *ועיין מה״וו צד רמ״ז). נו) עיין שבלי לקט השלם הלכות שמהות סימן י״ג בשם רבינו שלמה
 •ז״ל. ומח״וו.צד רמ״ד. ועל פיהם תקנתי בפרדם המאמר מנהנ לומר וכו׳ הנשנה לקמן שלא
 במקומו ונשמט .מכאן. ונתתי אותו על מקומו. והמו״ל דפוס ווארשוי לא הרגיש כלום בזה.
• נד() ליתא במה״וו שם עד וקשה לר׳ א ״  וכן עשיתי כל התיקונים על פיהם• נז< מו״ק כ
 :וכו׳. ומובא בשה״ל שם. נ^) עיין מה שכתבנו בהערה נ״ו וצרף לכאן. D) תהלים ם״ב.

 £א) במח״וו שם, והתיקונים עפי״ש.



 רםו ספר הפרדס לדש״י ז״ל

 סעודה ראשונה, שהרי אבילות לא חלה עריו (אלא) [עד] לאהד המועד.
 ומה מקום להבראה זיו. [ו]כשעבר המועד ש[כבר] חלה [עליו] אבילות כבר
 עבר[ה] סעודה ראשונה ובטלה ההבראה. קב) ולאחר המועד ראהו מתעסק
 בתיקון חבייותיו'בימי אבלו ונמנע ר׳ מליכנס אצלו לנחמו, כי אמר לנו
 שאפילו על ידי אחרים .בבית אחד אסור לעשות מלאכתו, ומה לי לנחמו
ן ולרחוץ לאחר שבעת ימי אבילות, ב  ועבירה בידו: הורה ר׳ ללבוש חלוק ל
 דאין ל׳ יום אסורין בתכבוסת אלא בגיהוץ ו[ב]תספורת דאמר[ינן] *קב) נ׳
 לבכי וד׳ להםפד, ולאבילות ד, ל׳ לגיהוץ. ואפי[לו בגיהוץ] שלנו מותר לאח[ר]
 ז[ה], דאמרינן ק!ג) גיהוץ שלנו (ככיבוס) [ככיבוס] שלהם. ואין לנו עכשיו
רת לבדה. אבל חליפו[ת] בגדים ורחיצ[ת]  גזירת ל׳ (ואינה) נוהגת אלא לתספו
 חמין מחליף [והולך לו] משעבר אבילו[תו]. וכן פ[שוט] במוע[ד] קטן קד) :
ת לו מת ולא נודע לו ונוד[ע] לבני עירו מותרין היודעין לזמנו ט  קה) מי ש
 לסעודת מצוה, שהרי אבילות מן התורה אינו חל עליו עד שעת אנינות לב,
 שהרי • שבעה ושלשים אינו [מונה] אלא (ששמע) [מששמע] קו): קז) ע ט י פ ת
ש לאבילים כל ז׳ יומם ולילה, [אבל הרבה יש שאין נוהגים מפני שהאומות א  ר
ת במשחקין לפניו, ומתוך כך הם  העולם משהקים] עליהם, ואף בני הבי
 באים לידי שחוק, ובשחקם מתגנים לפני הבדי[ו]ת, כדאמר[ינן] קח) אבל לא
 יניח תינוק בחיקו מפני שמביאו לידי שחוק ונמצ[א] מתגנה על הבריות: סכו)
ו כבוד אשתו בחמיו ובהמותו אלא שבעה ימים בלבד, ובפניה, ר מ לא א ] 
 אבל שלא בפניה לא, וכ״ש כניסתם לבית השמחה שנים עשר חדש. שכך
א בפיית המטה בלבד]: ל  שנינו כופה מיטתו ונוהג עמה אבילות, אין כאן א
 ע) א־מר ר׳.לוי הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום
 שנאמר ננא) ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. והנפטר מחבירו אל יאמר לו
ר לאבשלום ננב) לך בשלום מ א לך לשלום. שהרי דוד א ל  לך בשלום א

ך ונתלה, יתרו אמר למשה ננג) לך לשלום והלך והצליח. הל  ו
ל ב . כבד) א [ ת ו ל ו ד ג ת [ ו כ ל ה ם מ י ל י כ ת א ו כ ל ה ] ז'[ה] מ ם ]  ג
 ביום שביעי׳ מן כד עי[י]ל• יומא אפי[לו] כל שהוא מותר ברחיצה ובבל מילי
י שכיב א ד ו : ו ל ו כ  דהוד, נהיג (בימי) [קמי] אבילות, דקיימא לן מקצת היום כ
 ליה שיכבא מן קמי רגל חד יומא או תרץ יומי ואפי[לו] שיתא יומי א[ף]
 ע[ל] נ[ב] דלפני[א] [דמעלי יומא טבא] דחי ל[י]ה רגל לאבילות מיניה,
 לא אמר[ינן] מקצת היום ככולו, אלא׳ כולי יומ[\] דמעלי יומא (דרגל) [טבא]
 נהוג ביה כל מילי דאבילו[ת] עד דעייל רנל, דאמר כנה) רב הונה בדיה
 דרב יהושע הכל מודין שאם חל שלישי שלו להיות בערב הרגל אסור

0 העניה • *סב) מ״ק כ״ז• ס ה ״ ו ל מ י  QD עיין נם שבלי הלקט השלם הלכות שמהות ם
• סד,) הובא במח״וו עד רמ״ב ,,מדברי רבינו שלמדה״ וכן בסדור רש״י ג ׳ ׳ • סך) מהלו כ ט ״  כ

 סימן תק״פ. סך) במח״וו ובסדור רש״י סיים כאן ״מ°ר״. סן•) הובא במח״וו עד רמ״נ ובסדור
 רש״י סימן תקפ״א ותקנתי עפי״ש• סח) מרק כ״י: סט) הוספתי ממה״וו ומסחר רש״י שם.
 ונראה שנשמט״ מפרדס לפנינו. ע) ברכות ם״ד. ושם הגי׳ ,׳ר׳ אבין הלוי״ ובסוף מו״ק הגי׳
, י״ה. עד<  ״א׳׳ר לוי בר היתא״. עא) בראשית ט״ו׳ ט״ו. עב) ש״ב ט״ו, ט׳. cjp שמות ד
 בהלכות נדולות הלכות אבל,• ומובא נם במח״וו סימן רע״ד (צד רל״ד). ועשיתי התיקונים על

 פיהם. עד,) מו״ק י״ז:



 ספר הפרדס -לרש״י ז״ל

 ברחיצה עד הערב. מאי טעמא, רנל הוא דקא דחי,.מינה אבילות, הילכך עד
0  דעייל רגל הוא דשרי ליה, ולאו שלישי הוקא אלא אפי[לו] חדא שעתא כ
 ואפי[לו] שיתא יומי, אבל שביעי וראי אמרינן מקצות היום ככולו: כז)
ל י ן ת[למוד] ת{ורה] להוצאת המת ולהכנסת הכלה. אמרו עליו על ט ב  מ
 ר׳ יהודה בר אלעיי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת הכלה.
 ב[מה] ד[ברים] א[מורים] כשאין לו כל צרכו אבל יש לו כל צרכו אין
 מבטלין. וחני מילי לכבוד מאן דקרי ותני, כח) אבל י לא קרי כיון דאיכא
 ..מאן •דמעסק ביה לא מבטלינן, ואי ליכא מאן המעסק ביה מבטלינן. והיכא
 האיכא ימת מצוה דלית ליה קוברין בולי עלמא מחייבין לאיעסוקי ביה [ד]אמר

ל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה. •  ענו) רב יהודה אמר רב המת בעיר כ
 פ) והגי מילי דלא מיפלגא מ[א]תה בציבורי ובחבוריאתה, אבל מיפלגת מ[א]תה
ה אסורים, אבל הנך א[ף] ע[ל] ג[ב] דאתו  הנך דרמי עלייהו לאיעסוקי בי
ל אבל אין ב א י ן ומרבצין בבית ה ד ב כ  לכבוד בעלמא לא אסורים: פא) מ
ה עולה לו שבת מן המנין ב ש  מניחין את המוגמר: מי שבא לו שמועה ב
ת אכילים בשבת מידי,דהוה כדברים כ ר  וקורע בא[חד] בשבת ומברכין לו ב
 של צינעה. דאמר מרי פב) דברים של צינעה נוהג, ומי שאין לו מברכין
 מברך הוא לעצמו. פג) ואמר מר רב יהודאי הכי דאין מברכין ברכת אכילים
 בשבת כיון דקא מברכינן בתלתא או בעשרה לאו דברים של צינעה הוא.
 ואסור לנהוג אבילות בשבת. והכי אמור רבנן דלא ליכסי רישא בשבת, ואי
ת ליה ל[יה]דריה ת [ליה] •לבושא אחרינא לשנייה ללבושיה, ואי לא אי  אי

 לקורעיה לאחורי (וליתירנה)־ [וליתרציה] לפורייהפד)(ולמיכבסה) [ולמכאביה,־.
לא  משום דבד,ני שבעה יומי מתבעי ליה למיפכיה לפוריה ולמכאביה] ו
 לתירוצה.והני מלי(לפרהסייא) [דפרהםיא] נינהי חובה, אבל נעילת הסנדל ותשמיש
 המטה ורחיצת ידים ורגלים בחמין כיון דמילי דצינעה כינהו לא ליעבדינהו
 דלנהוג בהו מנהג אבילות: פה) ( ו ה י ל כ ך) [ ו ה ל כ ת א ] שבת עולה ואינה •
 מפסקת, מאי טעמא, פו) עונג כתיב בה. הרגלים מפסיקין ואין עולין, מאי
. היכי דמי אין עולין, כגון שקברו ברגל, אבל  טעמא, פז) שמחה כת[יב] בהו
 קברו לפני הרגל אפי[לו] יום א[חד], אפי[לו] שעה אחת בטלה ממנו גזירת
א דקאמרת קברו ברגל ה  שבעה ורגל גופיה שבעה דהרו להו ארביסר. ו
 אינו עולה, פא) ה[ני] מ[ילי] לעגיין ז׳ אבל לעגיין ל׳ עולה. ואי קברו ח׳
 ימים קודם הרגל בטלה ממנו גזירת שלשים יום נמי פנו) [ומותר לגלח
ו על ת ב ג ן הקורע בחמתו ועל מ  ושולל בגדו ומכבס כסותו: צ) ת גו ר
 אביו ועל אמו בשבת, אף על פי שחילל את השבת יצא ידי קריעה:

 Qp הובא באשכול ח״ב צד קנ״ט. עןי) כתובות י״ז. עדן) הובא -ברי״ץ גיאות: ח״ב צד ל״ז,
 ובשאלתות סימן ל״ד ״לא קרי ולא תני״ ובאשבול שם ״דלא קרי ושנה״. עט) מו״ק כ״ז:

) עיין מהרי״ץ גיאות ח״ב צד ל״ו דחולק שאפילו בשאר מתים וכן משמע מסתימת השאלתות . £ 
• פא) מו״ק ב״ז: והובא ם "ח ש ב ב י ו ״ ב ב ג ו " מ ן ש מ י ד ם ״ ו  (ריש שאילה ל״ד). ועיין בטוי י
 במהרי״ץ • גיאות ח״ב דף ם״י• פב) מו״ק ב״ה פנ) מהרי״ץ גיאות ח״ב דף ם״ו ועיי״ש בהגהות.
ב יף מ״ל? פד,) מו״ק י״ט. ״ ת ח ו א י  תמי״ל. פד) הוספתי• עפ״י בה״ג שם. ועיין מהרי״ץ׳ ג
 פן) ישעיה ג״ח׳ י״ג. פן) ךכרים ט״ז׳ י״ה פח) מו״ק י״ט J פט) הוספתי. עפ״י בה״ג שם.

 צ) שבת ק״ה.



ל  רםח ספר הפרדס לרש״י ז

 *צ) ו ה י כ א דמית ליה מת קודם חג הסוכות יומא חד או תרי יומי או תלתא
 יומי בטלה ממנו גזירת שבעה, ורגל גופיה שבעה הרי ארבעה עשר יום, ויום
 שגיני ויום תשיעי דהוא רגל בפני עצמו הוא כרגל שלם שבעה ימים הרי
 אחד ועשרים יום נקיט לה לבתר מועד תשעה' יומי למישלם שלשים יום
ל באבל. צח). והיכא דמית ליה מית ק מ  מדאמר שמואל והלכה כדברי מ
ה שבעה, הרי נ ש ד עולה למנין שבעה, וראש ה ה  קודם ראש השנה יום א
 ארבעה עשר, ושבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הרי י אחד ועשרים
 יום, ויום הכפורים חשוב להו שבעה יומי דהוא ברגל, הרי שמונה ועשרים
 יום, נקיט ליה לבתר יום הכיפורים תרין יומי למישלם תלתין יומין ומגלח
 י ערב סכות וכן הלבה]. והיכא דמית ליה [מת] מקמי עצי־ת ומיקמי ראש
 השנה ומיקמי יום הכיפורים (ד)יום א[חד] (אינו) *צא) עולין לו למניין ארבעה
 : עשר ההוא יומא המיקמיה ועצרת גופיה דקיימא לן הילכתא כרבז גמליאל,
ה ויום הכיפורים (ב)[כ]רגלים, מאי טעמא, נ ש  דתנן רבן גמליאל אומר ראש ה
דול י ב ג ן זה לזה, ולא מיבעיא עצרת. צב) ואמר ר ל ו  הוקשו כל המועדות כ
ר ששון ב ענני ב ש ר ר ד ר שמואל הלכה כרבן גמליאל. צג) [ מ  בר מנשיא א
ת ועצרת הרי כאן ארבעה עשר יום. ר צ  אפתחא דבי נשיאה יים אהד לפני ע
. א י  שמע רבי אמי ואיקפד אמר אטו דידיה היא, דרבי אלעזר א״ר אושעיא ה
י ר  דרש רבי יצחק נפהא י אפתהא דבי.נשיאה יום אהד לפני עצרת ועצרת ה
א עוקבא ודרש יום אהד נ י ד  כאן ארבעה עשר יום. אדבריה רב חםדא ל
 לפני החג וחג ויום שמיני שלו הרי כאן עשרים ואחד יום, ויום אהד לפני
 ראש. השנה הרי כאן ארבעה עשר יום]. ) צד) ת[נו] ר[בנן] מועד עצמו
 עולד [לו] למניין שלשים ואינו עולה_ לו למניין שבעה, [אלמא] הלכה כדברי
ל שבעה ימי אבילות ומני שלשים מן ג  המיקל באבל. ובעי למינהג בתר ר
 יומא • דשכיב שיכבא ולקמיה. צה) וא[ף] ע[ל] ג[ב] דליכא אבילות במועד,
 דברים שבצינעה נוהג כגון תשמיש המטה. צו) והבי אמנרו] משמיה דמר
ן דהיכא דשכיב !ליה שכבא] ביום טוב ראשון או. בשני או בחולא  יהודאי גאו
ם] י נ  דמועדא או ביום טוב ראשון של צז)(יום טוב שני) [שני ימים טובים האחרו
 לא נהיג אבילות עד דנפיק יומי טבי כולהון׳ אבל יומא טבא בתרא דמדרבנן
 הוא מיסלק סליק ליה למניין שבעה ואבילות כלל לא לינהוג. צח) אבל
 ודאי שביב ליה שיכבא ביום טוב שני של ינום] ט[וב] האחרון של חג,
א יום ראשון הוא נהוג ביה אבילות וסליק ליה למניין ר ר  ״צח) כיון דעיקר מ
 ז׳ [ההכי אסכימו יבנן דעיקור אבילות מדאורייתא יום א׳ הוא] דכתןיב] צנן)
 ואכלתי י חטאת היום. היום אסור ולמהר מותר וכת[י]ב ק), ואחריתה כיום
 מר. וביון דיום ראשון דאבל דאורייתא, ויום טוב [הןאחרון ספיקא דרבנן/
) וכי קבר מת ביום אחרון א  אתי עשה דיהיד וחייל על ספק עשה דרבים. ק

ל בדפוס ווארשויהציג כאן כוכב קטן, ואני הגהתי ו מ  *צ) מו״ק כ״ד: צא) ד,ובאבריצ״נ-ח״בנ״ז.*צא) ה
/ 0 מף׳רך>״ד. צג) מו״ק כ״ד: והוספתי עפ״י בה״נ שם• צד) מו״ק כ  עפ״י הבה״נ שם. צ
 ומובא לעיל בפרדס. עיי״ש בהערותינו. צד,) הובא באשכול ח״ב צד ק״ם. צו*) עיין המרה
 ננוזה סי׳ קנ״ו. צץ) תקנתי עפ״י בה״ג שם. צח) עיין מהריצ״ג ח״ב נ״ו, אשכול ח״ב קנ״ג
 ובשבלי הלקט השלם סימן נ״ב ובתמים דעים סימן קכ״ט. *צח) עיין תוס׳ ד״ה דר״א, ורא״ש
 סימן נ׳ וכתובות פ״א סימן ה׳ ובמרדכי שם. צ&) ויקרא יי, י״ט. ר]) עמוס ה׳, י׳. רא) ליתא
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ן שמועה קרובה נוהגת שבעה נ ב ו ר נ  דום טוב אהרון נהיג אבילות: קב) ת
 ושלשים ושמועה רהוקה אינה נוהגת אלא יום אהד. ואי זו היא קרובה
ר שלשים דברי ר׳ ח א  [ואי זו היא רחוקה, קרובה] בתוך שלשים, רחוקה ל
 עקיב[א], וחכמים אומרים אחד שמועה קרובה ואחד שמועה רחוקה נוהגת
 שבעה ושלשים. ואמר רבה בר בר הנא אמר ר׳ יוחנן בל מקום שאתה
 מוצא יחיד [מיקל] ורבים [מחמירין] הלכה בדברי המרובים חוץ מדבר זה,
ל פי] שר׳ עקיב(ה)[א] מיקל וחכמים מהמירין והלכה כר׳ עקיב(ה)[א]  [שאף ע
י ר ב ד  כדברי המיקל. ואפי[לו] לשמועת אביו ואמו, דאמר שמואל הלכה כ
 המיקל באבל. ״קב) ואידי ואידי מחייב [ב]קריעה. קו,) וכל קריעה מעומד:
ל ל ו ג ל קה) ואיתפק חדא שעתא או נסתם ה  קד) ו ה י כ א דשכיב קודם הרג
 הדא שעתא קודם הךגל הלא עליה אבילות ובטלה המינו גזירת שבעה.
ר רגל שבעה. ת ב ל נקטי ל ג ר  אבל ודאי לא איסתתים הגולל אלא במעלי ד
 קו) וכן היכא דמית ליה במעלי יומא טבא ודהילו דילמא לא מספקין למיקבייה
ה (מיתהא) י  מן קמי יומא טבא ושקלוה גרם ואמטוייה למיקבריה כד נפיק ל
א שעתא קמי דלעייל רגל הלא ליה אבילות ד  [ממתא] ואיכםי ליה מקרובין ח
ל דקבר מיתא בי[ום] א ר ש ר י ב  עלייהו ובטלה מינהון גזירת שבעה: קז) ו
ת המת בי[ום] ט[וב] א׳ בתוך  ט[וב] ראשון מלקינן ליה. ומותר ללות א
ם דישראל אסורים למיקבר להון מיתא בי[ום] ט[וב] אי. י ד ב ע  התחום: ו
ם טוב] ו י  דאמר רבא קח) מת בי[ום] ט[וב] ראשון מתעסקין בו עממין מ
 שני מתעםקין בו ישראל. ואפינלו] בשני ימים טובים של ראש השנה, מהי
ל עבדים לעניין מלאכה לשבת ב  שאין כן בביצה. קנו) ומאי עממים, גויים. א
 ויום טוב איתקש למריה, דכת[יב] קי) לא תעשו •בל מלאכה׳ [אתה ובנך
 ובתך עבדך ואמתך, כל. מלאכה] דאםוד ליה למריה למעבד אסור ליה
א הקובר את מתו ג׳ י נ ה למיעבד. ואי קברין מהיינן להו: קיא) ת  לדלי
 ימים קודם הרגל בטלה המינו גזירת ד, שמונה ימים בטלה המינו גזירת
ר ח א גילה ערב הרגל אסור [לגלח] א  שלשים. ומגלה ערב הרגל, ואם ל
 הדגל. אבא שאול אומר מותר לגלה אחר הרגל, שכשם שמצות שלשה
 מבטלה גזירת שבעה, כך מצות ז׳ מבטלת גזירת שלשים. ז׳ שמנה תנן,
 קא םבר אבא שאול שמקצת היום ככולו ויום השביעי עולה לבאן ולכאן. קיב<
ר רב הסדא אמר רבינא בר שילא הלכה באבא שאול. ומודים חכמי[ם] מ  א
ל ח׳ שלו להיות בשבת ערב הרגל שמותר לגלח [ב]ערב ח ש  לאבא שאול כ
 שבת. כמאן אזלא הא דאמר רב עמרם אמר רב [אבל] כיון שעמדו מנהמין
 מאצלו מותר ברחיצה, כמאן כאבא שאול. ומודים הכמים לאבא שאול ביום
ה כאבא שאול ביום כ ל ׳ דאמר[ינן] מקצת היום ככולו. קי!0 ורבא אמר ה  ל
׳ ואין הלכה כמותו ביום זי. ונהרדעאי אמר[י] בזו ובזו הלבה כאבא שאול  ל

 בבה״נ לפנינו עד ״ת״ר״. Qp מו״ק כ׳. *Qp עיין תום׳ ד״ה קורע. ובמרדכי שם. ליי•) מריק
 כ״א. מך) מריק כי. סיןק) בבה״נ ״ואיתפה״. וצ״ב כוונתו. י סף עיין רא״ש םפ״ו וטור ירד
. סט) עיין ש״ת סימן ע״ב ושערי צדק שער ר  שע״ה. קץ) סנהדרין כ״ו. קח) ביצה י
 סימן ו׳. וב״י או״ה תקכ״ו. קי) שמות כ׳ יי. (ותקנתי עפ״יבה״נ שם ונשמט בפרדס ממלאכה
 למלאכה). .קיא) מו״ק י״ט: קיב) עיין בה״נ שם איזה הוספה. סי;) צ״ל ״ואמר דכא״,

 עיין בנמרא שם.
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. שלשים יום מנל[ן], אתיא פרע  דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל
 פרע, כת[י]ב הכא, קיד) _ וראשו יהיה פרוע, וכת[י]ב התם, קעו) גדל

 פרע שער ראשו, מה להלן ל׳ יום אף כאן די׳. והתם מנלן, אמר רב מתנה,
ו רבנן, [אבל] נ א: קנח) ת  אמר קרא [קדוש] יהיה, [יהיה] בגימטריא ל׳ הו
 כל ג׳ ימי[ם] הראשונים בא ממקום קרוב מונה עמהם [בא] ממקום רחוק
 מונה לעצמו, מיכאן ואילך אפי[לו] בא ממקום קרוב מונה לעצמו. ר׳ שמעון
 אומר אפי[לו] בא־ בסוף השביעי ממקום.קרוב מונהעמהם. [והוא שבא ומצא
 גדול הבית בתוך הבית] קיז) וכמה מקום קרוב עשרוה פרסי סוגייא דחד
 יומא, כיון דאילו שמע ביומא קמא הוה מצי למתיא כמאן ההוד, אייתיה'
 מעיקרא [דמי]. %ףז) והילכתה כר׳ שמעון דאמר אפי[לו] בא ביום השביעי
ת).  ממקום קרוב וא[ף] ע[ל] ג[ב] דליכא גתול [הבית בבית] מונה עמהם, קל
 דאמר מר ג׳ ימים הראשונים בא ממקום קרוב מוגדל עמהם. אמר ר׳ חייא
 בר אבא אמר ר׳ יוחנן והוא שיש גדול הבית בתוך הבית. איבעיא להו
 הלך גהול הבית לבית הקברות מהו. ת[א] ש[מע], דאמר ר׳ חייא בר אבא
 אמר ר׳ יוחנן אפי[לו] הלך גדול הבית לבית הקברות סמיך עלייהו ומונה
 עמהם, והתניא מונה לעצמו, לא קשיא הא דאתא בתוך תלתא יומי הא
 דאתא בתר תלתא יומי, אתא בגו תלתא יומי מונה עמהם קלכו) ואפי[לו]
א יומי אם בא ממקום קרוב מונה עמהם כר׳ ת ל א ממקום רחוק לבתר ת  ב
 שמעון, [דאמר. אפילו בא ביום שביעי ממקום קרוב מונה עימהן], ממקום רחוק
 מונו! לעצמו. קכ< [אמר לדו רב לבני הצלבוני אתא בגו תלתא יומי נימני
י היכא דנפק ת כ ל ה  בדדייכו לבתר תלתא יומי נמני לנפשיה: קכא) • ו
א מקמי פניא אי נמי מן מתא למתא ולא אסתתם הגולל אלא בליליא ב כ  . ש
 וחנך האיתנהו בביתא מנו מעידנא דאיכםי שכבא מנייהו, הנך דבהדי שכבא
 מני־מעידנא דאיסתתם הגולל. ואי איתא לגדול 'הבית בביתא הנך נמי
ל איתיה לגדול ב א סמכי על גדול הבית ומנו בההיה, א ב כ  דאיכא בהדי ש
 הבית בהדי.שכבא מנו הנך דאיכא בביתא לנפשייהו ומאן דאיכא׳ בהדיה
 דשכבא. מני לנפשייהו. דאמר להו רבא. לבני מחוזא קכב) אתון דלא אזליתי
 בתר ערםא מבי מהרריתו אפייבו מן בבא דאבלא אתחילו ומנו]: *קכב<
ה לו שמועה ביום שלשים הרי הוא [כ]שמועה קרובה ונוהגת שבעה ת א  ב
 ושלשים, [ו]הני מלי בחול אבל בשבת כדתני קסג) אדא דמן קיסרי קמיה
 דר׳ יוחנן. באתה לו שמועה קרובה בשבת ולמוצאי שבת נעשית [לו] רחוקה
א יום אהד. ואפי[לו] ל א לאחר השבת, ואינה נהגת א ל א שמע א ל  כמי ש

א י"ג׳ מ"ה• מטך) במדבר וי׳ יי׳• קטן•) מו״ק כ״א: רןיין•) הובא בתום׳ שם ד״ה ר ק י  מיד) ו
י *סין•) עיין רי״ף מו״ק וראב״ד ׳  מקום וכו׳ ועיין באשכול ה״ב צד קם״ב. ובנחל אשבול אות ט
 בתורת האדם לרמב״ן ורמב״ם הל׳ אבל פ״ז ה״ה ובשבלי הלקט הל׳ שמחות סימן י״ז. (ועיין
 מו״ק כ״ב). קיח) מו״ק כ״א: (ועיין בה״ג שם ויש לתקן עפ״י מ״ש בפרדם לפנינו). סיט<
ר מפרדם ס ח  עיין בתוס׳ שם ד״ה דאתא וכוי. לב) הוספתי עפ״י בה״נ שלפנינו, ונראה ת
 .לפנינו. קבא) הובא במהריצ״ג ח״ב צד מ״ד. ועיין תום׳ מו״ק כ״ב. ד״ה מהדרתו וברמב״ן
 תורת האדם עניץ ההתחלה, וברא״ש מ״ק פ״נ אות פ״ו ובמרדכי מ״ק רמז תתק״א. הכב) מ״ק
* *לכב) עיין רי״ף ורא״ש מו״ק שם. הבג) מו״ק כי: ושם נשנה המאמר הזה אחר ב ״  ב

 אמר ר׳ יוסי בר אבין וכו׳ והענין מבואר יותר בירושלמי מריק פ״נ, ה״ה. (ועיין בבה״נ ווארשוי



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל דעא

 (לשמועה) [לשמועת] אביו ואמו. אמ[ר] ר׳ יוסי בר רב אבץ באתה לו ׳שמועה
 קרובה בתוך הרגל ו.מוצאי הרגל נעשית רחוקה נעשה כמי שלא. שמע
ה והילכתא, קכד) יום (שלשה) ח  אלא לאח!־ הרגל ואינה נוהגת אלא יום א
 '[שלשים] בחול כיום שלפניו בשבת כיום שלאחריו: קכת) מי שבאתה לו
 שמועה קרובה בחולו של מועד קכו) (מהו) [אסור] לקרוע בחולו של מועה
 •־ולאחר המועד אם עהיץ לא יצאו שלשים כיון שחייב באבילות שבעה חייב
 לקרוע, ואם משיצא מועד יצאו שלשים אינו חייב לא אבילות ולא קריעה
 :ונעשית רחוקה ואינו נוהג אבילות אלא יום אחד. קכז) והגי מילי בחמשה
 מיתי מצוה בגון אחיו ואחותו ובנו ובתגואשתו אבל אביו ואמו קורע עליהם.
 ־קכח) [וכן הילכ׳. פירוש מר רב צמת גאון שבאתה לו שמועה בקרוב בחולו
 של י מועד כגון אחיו ואחותו בגו ובתו ואשתו אסור לקרוע בחש״מ ולאחר
 המועד אם עדיין לא יצאו שלשים יום כיון שחייב באבילות שבעה חייב
 לקרוע, ואם כשיצא מועד יצאו שלשים אינו נוהג אלא יום אחד. לפי׳ איגו
 קורע שכל אבילות שאין נוהגת שבעה אין קורע בהן, שכן ״ אמרו חכמים
 דאמר ר׳ יוסי בר אבין באתה לו שמועה קרובה בתוך הרגל ולמוצאי הרגל
 כעשת רחוקה נעשה כמי שלא שמע אלא לאחר הרגל ואיגו נוהגת אלא
ל ב א - ן נ ו ר ב נ  יום אהה אבל על אביו ועל אמו קורע] לעולם קמו): קל) ת
 שבת ראשונה אינו יוצא מפתה ביתו, שנייה יוצא ואינו יושב במקומו, שלישית
ן נ ב ו ר נ  יושב במקומו ואינו מדבר, רביעית הרי .[הוא] כבל אדם: קלא) ת
 בל ל׳ [יום] לנישואין מתה אשתו אסו[ר] לישא אשה אחר[ת] עד שיעברו
 עליה ג׳ רגלים. ר׳ יהודה אומ[ר]'רגל א׳ ושני אסור שלישי מותה• [ו]אם
 אין לו בנים נושא [אשה] לאלתר מפני ביטול פריה ורבייה. הניחה לו בגים
 קטנים נושא לאלתר מפניי ביטול פרנסתן. אמר ר׳ יוסי מעשה ביוסף קלב)
 הכהן שמתה אשתו בערב הפסח ואמר לאחותה בבית הקברות צאי ופרנסי
 את בני אחותיך ולא בא עליה אלא לזמן מרובה. וכמה (ל)זמן מרובה. אמר
ן תכפוהו אבליו זה אחר זה נ ב ו ר נ  רב פפא לאחר שלשים [יום]: קלג) ת
 הכביד שערו מיקל בתער [ו]מכבס קלד) כסותו'במים. אמר רב חםדא בתער
ן נ ב ו ר נ  ולא במספריים, במים אבל לא בנתר ולא קלה) באהל: קלו) ת

• הכד) עיין בריצ״נ ( ׳ ו כ י ו ם ו ' י י י י מ א י מ ה א א ד ב א י י  והוצאת בערליץ שנשנה המאמר •
 צד ם״נ בשם הלכות נתלות ובשם הפסוקות האפילו בהול יום ל׳ כלאחר לי. ועיין בהנהות
 המו״ל שם. ובסי והזהיר הקדמה לחייב אות ט״ז ובמבוא לספר ראו צד יי'• לכר,) מכאן
 עד תנו רבנן אבל וכוי ליתא בכה״ג ווארשא כי אם בהוצאת בערלין. הכף) עיין בה״נ הל׳
 מועד. ובאור זרוע ה״ב סימן תי״ה. (ותקנתי עפ״י בה״נ בערלי[)• מבן) ועיין במהריצ״נ ח״ב
 צד ם״ד ובשערי צדק ה״א ש״ד סימן כ״נ בשם רב נטרונאי• לכר!) הוספתי מבה״ג בערלין
 שם ונראה מפרדס שנשמט ממקומו. קכט) בבה״ג שם נוסף באן המאמר משבת ק״ה:
 ״א״ר שמעון בן פזי אמר ריב״ל משום בר קפרא כל המוריד דמעות על אדם בשר הקב״ה
 סופרן ומניחן בבית גנזיו שנ׳ (תהלים נ״ו, ט׳). נודו םפרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא
0 מו״ק ל • מלב) בגמרא שלפנינו ליתא יהכדין״י ל ם י מלא) ש ע "יו כ ו . לןל* מ  בםפרתך
י מלד) בגמרא שלפגיגו ״בגדיו״. ל,לה) בבה״ג ״בהול״. וכגי׳ הפרדס (  י״ז: (ועיין או״ז ה״ב׳ ק
 היא בגמרא שם אמנם בתענית י״ג. גריס גמי ״ולא בהול״. קלף) כתובות גי: ומם׳ שמהות

 .פ״ז, ב׳. ותקנתי. עפי״ש.
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 אסור לעשות סעודת נישואין וסעודת אירוסין בל.שלשים יום, אבל אם דיה
 טבחו טבוח ויינו מזוג ופיתו אפויייה יומת אביו של חתן או (אביו) [אמה]:
 של כלה׳ מבגיסין את המת בחדר ואת. החתן ואת הכלה לחופה ובועל
 בעילת מצוד, ופורש וא[חר] כ[ך] קובי את מתו ונוהג ז׳ ימי המשתה ואחר־
 כד שבעת ימי אבילות. ובאותן שבעת [ה]ימים הוא ישן כין האנשים ואשתו׳
 ישינה בין הנשים׳ ואין מונעין [אתה]תכשיטיץ מן הכלה כל ל׳ יום. [ו]דוקא:
ה [דליכא למיטרח להו, אבל אמו של חתן ל  ־אביו שליחותן או אמה של כ
לם [ה]מדחה ם כו י ת מ ל ה ל כ  או אביה של כלה לא] קלז): קלח) ע
ל אביו ועל אמו הרי זה מגונה. היד־י, ערב שבת.  .מיטתו הרי זה משובה ע
 או ערב י[ום] ט[וב] או שהיד גשמים מזלפין על 'מיטתו הרי־ זה משובה
א לכבוד אביו [ואמו]: על כל המתים [כולן] רצה *קלח) ל  • שאיגו עושה א

 '[חולץ רצה] איגו חולץ [על אביו ועל אמו חולץ]: על כל המתים מא
 רצה ממעט בעסקו רצה אינו ממעט, על אביו ועל אמו ממעט: על כלי
 המתים כולן מספר לאחר שלשים על אביו ועל אמו [מנדל פרע] עד שיגערו
ת המשתה לאהר שלשים [יום] על  בו הביריו: על כל המתים כולן נכנס לבי
 אביו ועל אמו לאחר שנים עשר חודש. אמר **קלח) •רבא בר רב הונא:
 ולשמחת מריעות מותה לאלתר. והתניא לשמחה ל׳ ולמריעות שלשים. לא
 קשיא הא קלכו) שלשים יום *קלכן)(בארשיאתה) [בארישתא] הא קמ) לסוף
ל כל המתים כולן קורע טפח על אביו ועל אמו  ל׳ בפורענותא: קמא) ע
 עד שייגלה את לבו. אמר ר׳ אבוהו מאי קראה קמב) ויחזק דוד בבנדיו
 ויקרעם ואין אחיזה פחותה מטפה: על כל המתים כולם אפי[לו] לבוש
ל אביו ועל אמו קורע את כולן,  עשרה [חלוקי־ן] אין קורע אלא עליון ע
 קמג) ואפרקםותו אינה מעכבת ואחד האיש ואחד האשה ר׳ שמעון בןאלעזה
 אומר האשד, קורעת את התחתון ומחזרתו לאחוריים וחוזרת וקורעת את
א [חדא] אמר[ו] לו מת (אביו) [אביך] וקרע ואחר כך י נ  העליון: קמד) ת
 נמצא בנו יצא ידיי קריעה. ותניא אחר״תי לא יצא. אמר רב אשי לא קשיא
 כאן בתוך כדי דיבור כאן לאחר כדי דיבור. יאמרו לו מת (אביו) [אביך]:
 וקרע ובתוך כדי דיבור נמצא בנו יצא, ואם שהה אחר כדי דיבור [ואמרו
 לו בנו לא יצא ידי קריעה' וחוזר וקורע. והלכתא כל תוך כדי דיבור] כדיבור׳
 דמי. חוץ מן מגדף ועובד ע[בודה] ז[רה] ומקדיש. *קמל) (ומגדיש) [ומגרש:
 קמה) ו כ מ ה כדי דיבור כדי שאילת שלום תלמיד לרב ואמרי לה כדי
ם כולן רצה מבדיל קמז) י ת מ ל ה ל כ  שאילת הרב לתלמיד]: קמו) ע

 קלן) בבה״נ בערלין נמצא אה״ז פירוש בתוספות ביאור. מלה,) . מו״ק כ״ב ע״א וע״ב.
 *הלח) בפרדם דפוס זוארשוי תיקן רק במקצת. **קלח) בפרדם דפוס ווארשוי הניד, ״רבה

 בב״ה״. ובבה״נ שם ״רבה״. ללט) ליתא בבה״נ תיבות ״שלשים יום״. *סלט) פרדם ד״ור
 ״בארםיאתה״. מט) ליתא בבה״נ תיבות ״לסוו* ל׳"• סמא) בבה״נ בערלין איתא באץ, פירש•
 ום׳. למב) שמואל ב׳, א׳, י״א. j£p) עיין מקואות פ״י ה״ד וירושלמי ברבות פרק היה
 קורא ומם׳ ר״א רבה פ״י,' וברי״ף וברא״ש שם. אבל בנמרא שלפנינו ובע״י ובערוך ״אפקרםותו״..
 המך) נדרים פ״ז. *קמל) ועיין ריצ״נ ח״ב צד ל״ד ובשו״ת שערי צדק ח״א ש״ד סימן
 ט״ו. בשם רב צדוק. (ובבה״נ ווארשוי ליתא תיבת ״ומנרש׳׳). קמה,) שבועות ל״ב. לטוי)

 מו״ק כ״ב: למן•) בבה״ג ווארשא ״קמי שפה״. ובבה״ג בערלין ״קמיםפה״. וכתב על הנליון.
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א שלו רצה* אינו מבדיל, על אביו ועל אמו מבדיל. ר׳ יהודה אומר כל פ  קמי ם
 קרע שאינו מבדיל קמי םפא שלו אינו אלא קרע של -(תפילה) [תפלות].
 אמר ר׳ אבוהו מאי טעמיה דרב יהודה דכת[י]ב קמח) ויחזק בבגדיו ויקרעם
 לשנים קרעים, ממשמע שנאמר ויקרעם איני יודע של שנים אלא שנראים
ר שלשים ח א  (ב)[כ]שנים: על כל המתים כולן שולל לאחר שבעה ומאחה ל
 [יום], על אביו ועל אמו שולל לאחר שלשים ואינו מאחה לעולם. והאשה
א רבין אמר י׳ יוחנן על כל המתים ת  שוללתו לאלתר מפני כבודה. כיי א
 כולן קורע בין ביד בין בכלי על אביו ועל אמו קורע ביד. אמר ר׳ חייא
 בר אבא אמר ר׳ יוחנן על כל המתים כולן קורע מבפנים על אביו ועל אמו
ר רב הםדא וכן לנשיא. מיתיבי לא (הלאו) [השוו] לאביו מ  קורע מבחוץ. א
 ולאמו אלא לאיחויי בלבה מאי לאו אפי[לו] לנשיא, לא(לבד) [לבר] מנשיא:
ן על הכם שמת חולץ מימין על אב בית די; משמאל, [ו]על נ ב ו ר נ  ת
ו •רבנן הכם שמת בית מדרשו בטל. קמנו) [פי[רש] נ  נשיא מיבאן ומיכאן: ת
 בטל מלמפםק םידרא. אב בית דין שמת בתי מדרשו[ת] שבעירו בטלים
 ובני הכנסת נכנסים לב[ית] הב[נסת] ומשנין את מקומן, קכ) היו יושבץ
 בצפון יושבין בדרום, בדרום יושבין בצפון. נשיא שמת בתי מדרשות כולן
ת וקורין שבעה בתורה ויוצאין. ד׳ ס נ כ  בטלים ובני הכנסת נכנסין לבית ה
 יהושע בן קרהה אומר לא שיצאו בו ויטילו בשוק [אלא יושבין] קנח)(ורוץ;
 ןודוין] ואין אומר[ים שמועה ו]הגדה בבית האבל. אמר[ו] עליו על ר׳ הנינא
ו ר [ב נ ן ] נ  בן גמליאל שדיה אומר דבר שמועה והגדה בבית האבל: ת [
 כל שלשים יום לגיהוץ אהד כלים חדשים ואחד כלים ישנים יוצאים מתחה
ה ב ל  (מכתש) [מכבש]. ר[בי] אומר לא *קנח) אמרו אלא כלים הדשים ב
 ר[בי] אלעזר בר[בי] שמעון אומר לא אמרו אלא כלים חדשים לבנים (מותר)
ר בפונדא ובפסיקיא ובאנפליא ובכובע של (ד״ה) [ראש]. ת ו מ  בלבד; קכב) ו
 ומותר להוליך כלים לגיהוץ בתוך שלשים יום. אביי נפק (בגירא) [בגרדא]
 דםרבלא בר[בי]. רבא נפיק בהמוציתא רומיתא [סומקא] כר׳ אלעזר בר׳
ר רב תהליפא בר אבימי אמר שמואל אבל שלא פרע מ  שמעון: קנו.) א
 ו[ש]לא פירס חייב מיתה שנאמד. קכד) ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא
 תפרומו ולא תמותו, הא אחר שלא פרע ולא פירם חייב מיתה. אבל שלא
 קריע או דשקיל ממזייה חייב מיתה; קנה) א מ ר רפדם בר פפא [תנא](כאבל)
 [באבל] רבתי, אבל אסור לשמש מיטתו בימי אבלו. ומעשה באחד ששימש
 מטתו בימי אבלו ושמטו חזירים את גוויתו. אמר רב מנשיא בר תהליפא אמי׳
 רב כהנא (אחי) [הכי] אמר שמואל . פה״ז הובה נת״ר רשות סימן. פריעת
 הראש להחזרת הקרע לאחוריו וזקיפת המטה חובה נעילת הסנדל [ו]תשמיש
ה [ו]דהיצת ידים ורגלים בהמין רשות. ורב אמר אף פריעת הראש ט מ  ה
 רשות. ושמואל אמר מאי שנא נעילת הסנדל דרשות דלאו כולי עלמא עבדי

) בבה״נ ווארשוי ליתא, ט מ ) שמואל בי׳ אי׳ י"א• ק ! ד מ  שם ״טוקי״. וכן גרם לקמן גם כן. מ
o בדפוס ווארשוי סגר המו״ ל תיבת ״היו״, והוסיף אות ה׳ לתיבת p .אבל א יתד, בבה״ג בערלין 
) המו״ל בדפוס ווארשוי סגר תיבת ,-ורוץ״ והגיה תחתיו תיבת א נ  ״יושבין״. ועוות בתקגתו. ס
Q מס׳ v p .בפרדס ווארשוי ,׳אסרו״. ובן לקמן > א נ ק  ״וכו׳״. ואני הגהתי עפ״י בה״ג לפנינו *

) מו״ק ב״ר. , ד נ . ה ) ויקרא י׳׳ י ד נ  שמחות פ״ל• ד,נכ< .מרק כ״י• ה
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 דםיימי מסנאיה פריעת הראש נמי לאו כולי עלמא עבידי דמינלו •רישיהו.
 שמואל לטעמיה״ האמה שמואל כל קרע שאינו בשעת ;חימום.אינו׳ קרע וכל
 עטיפה שאינה כעטיפת ישמןעןאלים אינה עטיפה קנו). ופליגי דרי יוחנן קכז)
 דאמר דברים שבצנעה נוהג, וקא אמרי ••־רבנן •הלכה כר׳'יוחנן. וא1ף1 ע1ל1
א כ י ה ל ב א  ג1ב1 דשמואל קא מיקל, דכי קא .אמרינן הלכה .כדברי המיקל ב
. קנח) ובכלל גדול ובאבל. ובלוני א  הפליגי תנאי, אבל פלוגתא דאמוראי ל
רב] ה כר׳ שמעון בן אלעזר. אמר ליה קככך) רבאבר[ כ ל  אידיהן של גוים ה
 אדא לרבא אמרין תלמידך 1ד]אמר רב עמרם תניא אבל כל שבעה קרעו לפניו'ואם
 בא להחליף מחליף וקורע, ובשבת קורעו לאחוריו ואם בא להחליף מחליף
ו גקראיין) [קרעין] ל א א בכבוד אביו ואמו: קק) ו ו ה  ואינו קורע. כי תניא ה
 שאין מתאהין, הקורע על אביו ועל אמו - ועל רבו שלמהו חכמה ועלי נשיא
 ועל אב בית דין ועל שמועות הרעות ועל ברכת השם ועל ספר תורה
 שנשרף, קקא) פיןרש], היכאידקליוה בזרוע וכמעשה היהויקים [ששרף
 את המגילה], ועל ערי יהודה ועל המקדש ועל 'ירושלים וקורע על
 המקדש ומוסיף על ירושלים, וכולן רשאין לשוללן למוללן ללוקטן
 לעשות כמין סולמות, אבל לאהותן לא. אמר רב (אחא) [חםדא] ובאיחוי
ן תהילת קריעה טפח ותוספת ג׳ אצבעות ד[ברי] נ ב ו ר נ  אלכסנדרי •. קקב) ת
 ר׳ 'מנאיר, ר׳ יהודה אומר תחילת קריעה ג׳ אצבעות ותוספת כל שהוא.
 אמר עולא הלכה כר׳ מאירן בקריעה והלכה כר׳ יהודה בתוספת. תנניא]
ן ג ב ו ר נ  נ1מי] ה1כי] ר׳ יוסי אומר תהלת קריעה טפח ותוספת כל שהוא: ת
ת אביו וקרע מת בנו והוסיף, תחתון מתאחה עליון אינו מתאחה.  אמרו לו מ
 מת בנו וקרע, מת אביו והוסיף, עליון מתאחה׳ תחתון אין מתאחה. מת אביו
 מתה אמו מת אחיו מתה אחותו קורע קרע אחד על כולן. ר׳ יהודה בן בתירה
ה על כולן קרע אחד, על אביו ועל אמו קרע אחד, לפי שאין מוסיפין מ ו  א
 על קרע של אביו ושל אמו. מאי טעמא אמר רב נחמן בר רב. יצחק לפי
 שאינן בתוספת. אמר שמואל הלכה כר׳ יחדה־ בן בתירה. opp ומי אמר
 שמואל הכי, והאמר שמואל הילכתא כדברי המיקל באבל, ואבילות לחוד
 וקריעה לחוד. עד היכן הוא קורע, עד טיבורו. ויש אומר[ים] עד לבו. וא[ף]
 ע[ל] פ[י] שאין ראייה לדבר זכר לדבר [שנאמר] קקד) וקרעו לבבכם׳ ואל
 בגדיכם, הגיע עד טיבורו מרחיק שלש אצבעות וקורע.. נתמלא מלפניו מחזירו
א מלמעלה הופכו מלמטה והקורע מלמטה ומן הצדדין לא ל מ ת  לאחוריו, נ
א מי שיש לו חולה י נ ה מלמטה: קקה) ת א שכהן גדול פורס הי ל  יצא א
 בתוך ביתו ונתעלף וכמהומה שמת וקרע וא[חר] כ[ך] מת לא יצא ידי
י קפרא׳ ר ר׳ שמעון בן פזי ואמר ר׳ יהושע בן לוי משום ב מ  קריעה. א
 ל [א] ש[נו] אלא שמת לאחר כדי דיבור, אבל מת בתוך כדי דיבור אינו

 קנן) בבה״ג ווארשוי בערלין איתא כאן עוד הפעם ״פחת חובה נתר רשות״. ויפה עשה המו״ל
 תוצאת בערלץ שםנרם במסגרת. קנן) עיין תום׳ שם ד״ה הכי ורא״ש כתובות ם״ז ובמרדכי
• הנח) עיין תורת האדם לרמב״ן. לנ$ן) בבה״נ ווארשוי ״רבץ״ ובבה״ג ׳  ובריצ״ג ה״ב צד ס
 בערלץ ״אבץ״. קע) מו״ק כ״ו. קסא) ליתא בבה״ג ווארשוי הך פירש, כי אם בבה״ג בערלץ.
 לסב) מו״ק כ״ו: לסנ) ליתא בבה״ג ווארשוי בערלין מכאן עד תיבות ״עד הכין״.

 לסד) יואל, ב, י״ג• מסד,) נדרים פ״ז.
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ו נ  הוזר וקורע. opp•[וכמה כדי דיבור, כדי שאילת שלום לרב]; קקז) ת
ן היוצא (בבית) [בבגד] קרוע לפני המת הרי זה נוזל את החיים ונוזל נ ב  ר
 את המתים. רבן שמעון בן גמליאל אומר האומר לחבירו השאיליני חלוקך
 ואלך ואבקר •את אבא שהוא חולה והלך ומצאו שמת (קורבנו) [קורע] ומאחו.
 ׳וכשבא לביתו מחזיר לו חלוקו ונותן לו דמי קירעו. ואם לא הודיע(נ)ו הרי
א מ ו מת אין מודיעין אותו ש ן חולה שמרת ל נ ב ו ר נ  זדה לא יגע בו: ת
 תיטרף דעתו ואין מקר(י)עין לו ומשתקין ארת הגשים מפגיו, ומקרעין לקטן
: קקח)  מפגי עגמת גפש, וקורע על חמיו ועל חמותו מפגי כבוד . אשתו
ר *קקח) רב פפא תאנא באבל רבתי אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו מ  א
ו נ ת : ת ו י ר ב  קקנו) מפגי (שמפגי) שמביאו לידי שחוק וגמצא מתגנה על ה
 ר ב נ. ן אבל כל שבעת הימים [חייב] בכיסוי הראש ובכפיית המטה ואין
לך לבית האבל אם ב גן ההו  מביין אותו אלא על מטה כפריה: ת גו ר
ל מטות זקופות.  לבו גס בו יברוהו על מטות כפוייות ואם לאו יברוהו ע
 רבא קננ) איתרעא ביה מילתא על לגביה אבא בר מ(א)ר(א)ת דהוה אבא
א זקף אבא בר מר(א)ת כפה. אמר כמה י לית ביה ב  בר מיניומי. ר
ם ן [אבל] ההולך ממקום למקום א נ ב ו ר נ  העתא בהאי מרבנן: קכנא) ת
ן מאימתי נ ב ו ר נ  יכול למעט [בעיםקו] ימעט, ואם לאו יגלנל עמהן: ת
 כופין את, המיטות משיצא מפתח ביתו, דברי ר׳ אליעזר. ר׳ יהושע אומר
 משיםתם הגולל. מעשה כשמת רבן גמליאל הזקן כיון שיצא מפתח ביתו
 אמר להם י ר׳ אליעזר כפו מיטתכם. כיון שנסתם הגולל, אמר להם ר׳ יהושע
ן מאימתי נ ב ו ר נ  בפו מטתכם. אמר[ו] לו כבר כפינו על פי [ה]זקן: ת
חה ולמעלה, אמר • רב בר רביהונא  זוקפין את המטות בערב שבת מן המנ
 א[ף] ע[ל] פ[י] כ[ן] אינו יושב עליה עד שתחשך [ו]למוצאי שבת א[ף]
ן הכופה את נ ב ו ר נ א יום אחד חוזר וכופה: ת ל  ע[ל] פ[י] שאין לו א
 מיטתו לא מיטתו בלבד הוא כופה אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו,
 ואפי[לו] עשר(ה) מטות בעשרה מקומות כופה את כולן. ואפי[לו] קננב) חמשה
 אחים ומת א[חד| מהן כולן מפין את מיטותיהן, ואם היתד, מטה אחת מיוחדת
ו אינו צריך לבפות(ו)[ה], [דרגש אינו צריך לכפותו] אלא זוקפו, רבן  לכלי
 שמעון בן גמליאל אומר דרגש מתיר את קרביטוו והוא נופל מאליו. אמר
 ר׳ יעקב בר אידי אמר ר׳ יהושע בן לוי הלכה כר׳ ש[מעון] ב[ן] ג[מליאל.
 אמר עולא] מאי דרגש, (אמר עולא) קכנג) ערםא דגדא, קנבד) לראיית בני
ן [היה] ישן על גבי מטה על [גבי] כסא על ג ו ר ב ג  אדם מציאין אותו: ת
 גבי אידיגי [ו]גדולה קננה) מכולן [אמרו] על גבי קרקע לא יצא ידי חובתו.

 מסו< נשנה נם למעלה ואחרי כי בבה״נ בערלין ווארשוי נשנה נם פה העתקתי נם הנה.
 >ועיין ב״ק ע״נ): קסן) מו׳׳ק ב״י• pjDp) בבה״נ בערלין יש קודם מאמר זה הוספות מדין
 מי שמת חמיו וכו׳ ומקורו מו״ק כ׳: עי״ש. *קפח) בבה״נ ווארשוי ״רפרם בר פפא״. קסט)
 בבה״נ ווארשוי ״שמא ירנילנו לידי שחוק״. לע) בבה״נ ווארשוי ״אתיליד״. קעא) מו״ק כ״ז<
 העב) בבה״ג בערליץ ״עשרה״. קע0 בנמדא שלפנינו ״ערסא דצלא״. ועיין בערוך ערך נד
 וערך צלא ובתשובות הגאונים הרכבי סימן שנ״ז. העד) ליתא בבה״נ ווארשוי ובערלין מכאן
 עד תנו רבנן היה ישן וכו׳. קעד|) בפרדם דפוס ווארשוי סגר תיבות מטלץ דלא ידע כוונתו,

 .ולפי הנהתינו עפ״י בה״נ שלפנינו א״ש.
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ן ן מכבדי נ ב ו ר נ : ת ה ט מ ם בפיית ה י י א ק ל א ש מ ע  אמר ר׳ יוחנן מאי ט
ת האבל ואין ת בבי ו חי צלו ת האבל ומדיחין כוםות קערות ו י ב ן ב  ומרבצי
. איני והתני[א] בר ל ב א ת ה ם בבי ת הבשמי ת המגמר ולא א א א  מביאין ל
א דלא ת האבל, ברובי הו ל בי מר ועל הבשמים ש  קפרא אין מברכיו על המג
: ן י חמ ת המנ א בבי ת האבל ה א בבי א קשיא ה א אייתויי מייתינן. ל נן ה  מברכי
ם סופרים, טיפוח י י ב קננז) על שד י ת כ א [הספד] על לב, ד ל ו ר ע מ 0 א כ  ק
על ולא בסנדל א במנ א יקלם ל ם ל ל ק מ ן ה נ ב ו ר נ : ת ל ג ר  ביד קילוס ב
ע בראשו אין [ה]מנחמץ ענ . אמר ר׳ יוהנן אבל כיון שנ ה נ כ ס י ה נ פ  קנבח)'. מ
ד מפני הנשיא ל הייבין לעמו כ : [ואמר] ר׳ יוחנן (אמר) ה ו ל צ  רשאין לישב א
ו הרן ב ל אומרים להם ש כ אמר ר׳ יוחנן ל ו ן האבל וחולה. קנננך) [  הרן מ
ל להם ו כ א ר ל ו ס ר רב אבל ביום ראשון א מ ה א ד ו ה ב י ר ר מ  מאבל וחולה]: א
. ל כ א א ת ם ל י ש נ ם א ה ל ) ו פ ל ק א ק ז ח י ר ליה רהמנ(ה)[א] ל מ א ק ד , מ ו ל ש  מ
ל ו ד נ ם לת ה עי י םעודתייהו. קפא) אבל אסר* בנ פ ל ח  (יבא) [רבה] ורב יוםף מ
) וחייב ם ברגליך. *קפב י ש ך ת ל ע נ ) ו ב פ ל ק א ק ז ח י  דקאמר ליה •רחמנא ל
ודה] ) [מנ ה פ ) ולא תעטה על שפם. ק ד פ ) הראש דכת[י]ב ק פת י קפי  בעטי
א יוצא לדרך נועל, כשהוא נכנס לעיר חולץ: קפיר) ו א מ ר קפז) ו ה ש  ואבל כ
 ר׳ אבא בר זבדא אבל חייב בכל מצות האמורות בתורה ההן מן התפילין
ש עליך. ו ב ר ליה רחמנא ליחזקאל קפח) פארך ה מ א ק  שנאמר בהם פאר׳ ד
 קפנו) •וה[ני] מ[ילי] ביום ראשון. ואלו דברים שאבל אסור בהם כל שבעה
ה קצ) לספר ט מ  אשור במלאכה ברחיצה בםיכד, ובנעילת הסנדל ובתשמיש ה
ה ובנביאים ובכתובים ולשנות [במשנה] במדרש [ובהלכות] ר ו ת ת ב ו ר ק ל  ולבבם ו
מת בנו של ה ו ש ע מ ם צריכים לו מות״ [ואינו נמנע]. ו י  ובהגדות ואם היו רב

kt Lam k BKv to ta ta fcsa\ * 5־ t o t t i R a / L>t few tea£ J im taa fcA » • » teaesoi nu« L bat t(6 taa a ^ 52(, n t8 (^ M r « 1 . ט < מ * 1 1 « , * מ ג ף ט ^ h• * ט ף ־  a, feet00, ,« / =b ו

J I • ן w / L v ^ J I1 1 J ? w i h w 1 1 ׳-I î tf ' ^ M י i«a i \^s,J \) +1 / 1 « U U \ 
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ה םבר לאוקומי עליה אמורא. ת ו ו מ  | ליה] י״ב הנינא ואם היו רבים צרובים ל
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 לחש למתו״״גמן, ומתורגמן השמיע ליבים: קצב) אסור במלאכה [ה]איתקש
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 אסוה במלאכה. ברחיצה ובשיבה דכת[י|ב קצד) י וישלח יואב [תקועה

 משם אשד, הבמה ויאמר אליה התאבלו נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תטיבי < - 1
פ ^ 3 » | ^ j ף& ף ̂ ^A ף !iQ^taEt baa k , 1 4 ג ג י & ף* >%4 נ » | tea ף&< ף < £ ך » ף t e a Q Rף ^» ן ten י מ * . ת \*->t יי J ף  ורחיצה בבלל סיבה. בתשמיש המטה דבהןיןב קצה) וינחם דיר א

ו־*'׳ ל!עט<
 ק ע ף מו״ק ב״ז: קעץ) ישעיה ל״ב, י״ב. לעד!) עיין שם הי ס׳ ד״ה יקלם 

 הוספתי מבה״ג וואדשוי והסר בבה״נ בעדלין, ק^) יחזקאל כ״ד, י״ז. מו״ק ט״ו:
 קפ0 יחזקאל כ׳יה י ״ז י *קפב) מו״ק ט״ל* לפנ) בבה״ג בערליץ ,׳השפם״. ל-^ך) יחזקאל
"• הפח) יחזקאל ה ב י י לו^ן,•) בבה״ג בערלין ״ ה " ה כ נ ו : לפ1) ם י + לפר,) מו״ק ט״ "ז ׳ י י " 2 

 כיד, י״ז׳ לפט׳) מרק כ״א. קצ) ליתא׳ בבה״נ ״לספר ולכבס״. לצא) בבה״ג ־*איתילידא״.
ה וכוי. ואיתא בבה״ג ט ל  קצב) מו״ק כ״א. וליתא בבה״ג ווארשוי עד תנו רבנן אבל כל ש

׳ י׳* לצל) ש״ב י״ד׳ בי• לצד,) ש״ב י״ב, כ״ד.  בערלי,. לצ;׳) עמוט ־
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ה מכלל דמעיקרא לא. קצו) (בנעילת הסנדל י ל  בת שבע [אשתו] ויבא א
 דכת[ב] ונעלך תשים ברגליך מכלל דאהר לא). [בתורה דבתיב קצז) האנק
ן אבל כל ג׳ ימים הראשונים נ ב ו ר נ  דום מתים אבל. לא תעשה וגר] •. קצה) ת
ס מן הצדקה אסור בעשיית  אסור בעשיית מלאכה ואפי[לו[ עני המתפרנ
 מלאכה. מיכאן ואילך עושת בצינעה מלאכה בתוך ביתו (ואשתו) [והאשה]
ה ימים התאןשונים ש ל ן [אבל] ש נ ב ו ר נ  טווה ב(כ)פלך בתוך ביתה: קצנו) ת
 אינו הולך לבית האבל, מיכאן ואילך הולך ואינו יושב במקום המנחמים
ן אבל ג׳ ימים הראשונים אסור בשאילת נ ב ו ר נ  אלא במקום המתנחמין: ת
ב ואינו שואל מיכן י ש  שלום, ר) [דכתיב האנק דום], משלשה ועד שבעה מ
 ואילך שואל ומשיב כדרכו: לא) א מ ר רב יהודה מת שאין לו מנחמין באין
ה דרב י ת ו ב ב י ש  עשרה בני אדם ויושבי; במקומו. [דנההוא [שכבא] דהוה ב
ה דבר רב יהודה בי ו ה [ליה] מנהמין, כל יומא ה ו א ה ל  יהודה (שכיב) ו
ר ליה] תנוח מ א ה בהלמיה [ י  עשרה ואזיל שיתיב [ליה] בדוכתיה, איתהזי ל
ן כשם שאמרו אסור לגלה נ ב ו ר נ  דעתך [כשם] שהנחת ־את דעתי: לב) ת
 במועד כך אסור ליטול ציפורנים במועד דיברי ד׳ יהודה ור׳ יוסי מתיר. וכל
 ל׳ יום. אבל אסור בתספורת א[הד] ראשו וא[הד] כל שיער שיש בו. ובשם
י ר ב ם [בימי אבלו] ד י נ ר פ  שאמרו אסור לגלה בימי אבלו כך אסור ליטול צ
ר מ  ד יהודה. וד׳ יוסי׳ מתיר. והאשה מותרת בנטילת שיער אחר שבעה. א
ר [הלכה] מ ל והלכה כרבי יוסי במועד. ושמואל א ב א  עולא הלכה כד׳ יהודה ב
ה יוסי בזו ובזו. דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל. [וןלא שנא  כ
] בימי אבלו (במננימטור) א ת כ ל ה ו ] . ( ה כ ל ה ו : לוג) ( ל ג ר  דיד ולא שנא ד
 נבגנוסטרי] אסור בשינים מותר. רד) [ל]אחר שבעה (בנגיסטור) [בננוסטרי]
א מחמתן לפני ר[בי], ומר זוטרא מתני  מותר. אמר רב יהודה אמר רב זוג ב
ו ממנו ציפורנים והתיר להם, ואם ש ק ב א מהמתן לפני ר[בי] ו  (הזוג) [וזוג] ב
ה [ו]התיר להם. ושמואל [אמר] אף. בקשו ממנו שפה והתיר פ  בקשו ממנו ש
י ובשפה מ . אמר ר׳ א ת ב כ ע מ  להם: רה) שפה מזוית לזוית לו) הגהה בל ש
ו ה כל ש  [נמי כל] (ה)[ש|מעכבית. אמר רב נחמן בר יצחק *יו) ולדי לי [
י מילי־ בתוך שלשים אבל [ב]שבעת ימי הג . ו י לי מ  נמי] כשפה המעכבת ד
ל האמור בפרשת נהנים ן כ נ ב ו ר . וכן הלכה לז): לח) תנ ר ו ס  .אבלו א
א [להן] (ו)אבל מתאבל עליהן. ואילו הן, אביו ואמו (וביתו) מ ט ן מ כה  [שה]
ו ואחותו', *לח) הוסיפו עליה; אחיו ואחותו בתולה מאמו י  [בנו ובתו] אח
ו ומתאבל אדם עם אשתו ואשה עם בעלה מ א  ואחותו נשואה בי; מאביו בין מ

 סצף< ליתא בבה״נ בעדלין כי כבר נשנה לעיל וע״י־סנרתי במסגרת והוספתי מבבה״ג בערלי!
 שם. קצן) יחזקאל כ״ד, י״ז• לןצח) מו״ק' כ״א ג קצ&) הסר בבה״נ ווארשוי מכאן עד תנו
) הוספתי מבה״נ בערלין והקרא יחזקאל ב״ה ם וכוי. ל ו ל  רבנן אבל וכו׳ אסור בשאילת ש
) מו״ק י״ז: ר0 מו״ק י״ה. (ועיין מזהריצ״נ ח״ב צד כ״ד וצד  י״ז. רא) שבת קנ״ב• רב
 מ״ט וכאשכול ח״ב צד קנ״ז<• לד) עיין שם תוס׳ ד״ה ובננוםטרי. רך) עיין ברא״ש פ׳
 ואלו מנלחין סימן כ׳ וכאשכול ה״ב צד קנ״ח. ובמרדכי שם. רן< בפרדם דפוס ווארשוי סגר
 •תיבות ״מנחה כל שמעכבת״. #רן0 בבה״נ ווארשוי ״ולדילי״ בבה״נ בערלין ״ולדידי״. ףן< בבה״ג
 ווארשוי סיים ..וכן הלכה לענין אבילות״. ובבה״נ בערלין ״וכן הלכתא. פירוש לענין אבילות״.

 רח) מריק 3י י *רךן< מובא בריצ״ג ח״ב יצד ל״ד ובראב״ן סימן ט״ז.
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עם אמו ועם אחותו ועם אחיו בפניהם, אבל •בחוץ אינו  לנו) ועם אביו ו
 מתאבל, וכהן [מתאבל] בין על אחותו בתולה [ו]בין על אחותו נשואה בין
א לאחותו בתולה מאביו ואינו מטמא לרבו ל  מאביו ־בין מאמו ואינו מטמא א
א מת ביום טוב שני של ראש השנה מותר להתעסק ל כ ת  כל עיקר; ו ה י
 בו יקראל בכל צרכיו בין צרכי דידיה בין צורכי קבר כדאמר רבא לי)
 מת בי[ום] ט[וב] ראשון מתעסקין בו עממים בי[ום] ט[וב] שני מתעסקין
ו י ח ת א מ  בו ישראל, •־ואפי[לו] בשני ימים טובים של ראש השנה: ריא) [
 ו]אמרו לו [אחיך] מת (אחיו), וכסבור ראובן [הוא וקרע] ונמצא שמעון יצא
. קרעו רבנן עליה אמרו א ל • א ר פ ח נפשיה דרב ס י נ  ידי.קריעה; ריב) כ
ב שמת חכם [שמת] ר  ־לא נמרינן מיניה מידי. אמר להו אביי מי תניא ה
 תניא, ועוד כל יומא שמעתתיה בפומן [ב]בי מדרשא, סבור מיניה מא[י]
 'ההוה הוה. אמר להו ריג) אידי בר אבין תניא חכם כל זמן שעסוקין בהספדו
 *ריג) סבור למיקרע לאלתר. אמר להו רב ליד) אידי בר אבין (חכם) עיקר.
 כבודו בהספהו .וחכם כבודו במטה ראשונה וכבודו דרך פתחים. כי נח נפשיה
 דרב חסדא סבר לאותובי ס[פר] ת[ורה] אפורייה. אמר להו רב יצחק בר
ה ניקום וניעבד ליה. סבר י ל י ד  אבדימי מילתא דלרביה לא סבירא ליה, ל
ם כיון כ  [דלא] למשלל קירעייהו. אמר להו ר[ב] יצחק בר אמי תניא ה
ר שכיב ליה בר ברא מ י מ  שהוזרק פנים מאחורי המטה שוללין; רעו) א
ם קרע מעומד.  קרע עליה, אתא בדיה קרע באפיה, אידכר דמייושב קרע ק
א לן דכתיב לעז) ויקם איוב נ  אמר ליה רב אשי לאמימר קריעה מעומד מ
ר רב יהודה אמר רב כל המתקשה על מתו מ  ויקרע את מעילו; לח) א
ן ריח) על תבכו למת ואל נ ב ו ר נ  יותר מדאי על מת אחר הוא בוכה. ת
 תנודו לו בכו בכה להולך כי לא ישיב עוד וראה את ארץ מולדתו. אל
 תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעור, [הא כיצד], ג׳ לבכי
 [ו]ד להםפד שלשים לגיהוץ ולתספורת. מיכאן ואילך אמר הק[דוש] ב[רוך]
ן מי שמתו מוטל לפניו נ ב ו ר נ  ה[וא] אין אתם מרחמיןבויות[ר] ממני; ת
ה נברא אסור לאיניש י א דמית ל ת ת י  כו׳ כת[ו]בבברכו[ת] רינו): רכ) א
 אחרינא לשדרא לה כסא דברבת[א] דאבילותא, מ[אי] ט[עמא] משו[ם] דגברא
ל ודאי אית תמן ב  נוכראה אסיר ליה לשדורי כסא לאיתתא דלאו דליה. א
ה אינהו כסא דברכתא  אבוה או אמה או בנה או אהיה שפיר דמי לשדורי ל
ן הגוסס הרי הוא כהי לכל דבריו. אין נ ב ו ר נ  דאבילותא רכא); רכב) ת

 לט) כן היא בבה״ג בערלין אבל בבה״ג ווארשוי הגי׳ ״ואשד, עם אביה ועם אמה ועם אחיה
) מו״ק ב״ז־ז• רע) בבה״ג ווארשוי ב י ) נדרים פ״ז. ר א י ) ביצה ו׳. ר י  ועם אחותה בפניהם״. ר
) בבה״נ בערלין נלקה כאן בחסרון והמו״ל לא התיש בזה. נ י ר  ־אביי״. ועיין דק״ם שם. *
) איוב א׳, כ׳. ן ט ) מרק כי• ר ן ט ) בבה״ג ווארשוי ״אביי״. ר ף י  ויש לתקן עפ״י לפנינו. ר
) ברבות י״ח. ובבה״ג בערלין מביא כל המאמר ט י ) מו״ק נ״ז* ריח) ירמיה כ״ב׳ י״י. ר ן  הי
) בבדז״ג בערלין א ב  ובנה״ג ווארשוי חסר בל זה. 01 מכאן איתא גם בבה״ג ווארשוי. ל
 מסיים .על ידו&וך. ואחר מאמר זה נשנה בבה״ג בערליץ ווארשוי המאמר ממו״ק כ״ט. א״ר
 לוי הנפטר מן המת וכר ונשמט מכאן משום שנשנה כבר לעיל בסוף הלכות אבלים של

) שמחות פ״א, ה״א. ב כ  גאונים עיי״ש. ר
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ת • לחייו ואין פוקקין את נקביו ואץ נותנין כלי מתכות ודבר 'המייקר  קושרין א
 על טיבורו עד שעה שימות שנאמר רכג) עד אשר לא ירתק חבל הכםף
ע ונרוץ הגלגל אל הבור. אין כבין ב ותשבר כד על תמבו ה ז  וחרוץ גולת ת
 ואין מדיחין אותו ואין מטילין אותו על החול ולא על גביי המלח עד שעה
 שימות ואין מאמצין את עיניו והנוגע בו הרי זה שופך דמים. למה הוא דומה
 לגר (המתפטף) [המטפטף] כינן שנגע בו אדם מכבהו. אין(קודאין) [קורעין]
 ואין חולצין ולא מםפידין רכל) ואין מכניסין ארון לבית עד שעה שימות,
 ואין משמיעין עליו ואין משנין אתי מעשיו [ר׳ יהודה אומר אם היה כשר
 משנין את מעשיו] ואץ שואלין שלום זה את זה בתוך העיר, ב[מה] ד[ברים]
 א[מורים] רכה) בכפר קטן אבל בכפר גדול מותר: ה מ ח ו ת ך והמסורם
 והנפלים ובן שמנה חל ובן שמנה מת ובן ט׳ מת אין מתעםקין עמהם לכל
ת אין מתעםקין עמו לכל דבר, ואין קורעין ע ד  דבר: רכו) המאבד עצמו ל
 ולא חולצין ולא מםפידין עליו, אבל עומדין עליו בשורה, (ואומר עליו בשורה)
 ואומר[ים] עליו ברכת אכילים רכז) ותנהומי אכילים מפני שהוא כבוד לחיים.
 כללו של דבר כל שהוא כבוד לחיים הרבים מתעםקין בו [וכל שאינו כבוד
 לחיים אין רבים מתעסקין בו]. ואיזהו המאבד עצמו בדעת. לא שעלה
 לראש הגג ונפל ומת, אלא שאמר ראו שאני עולה לגג ע[ל] מ[נת] ליפול
 *רכז) ונפל. וראו אותו שעלה לגג ונפל ומת, זהו בחזקת שהאביר את עצמו
 בדעת. אבל אם ראו [אותו] חנוק ותלוי באילן, הרוג ומושלך על גבי (סיפ)
 [םייפו], זה [הוא] בחזקת המאבד את עצמו שלא בדעת. וכל המאבד את
 עצמו שלא בדעת אין מונעין ממנו בל דבר. הרוגי בית דין׳ אין מתעםקין
 עמהן לכל דבר: רכח) אחיהן וקרוביהן באין ושואלים בשלום הדיינין ובשלום
 העדים. כלומר, [ש]אין בלבינו עליכם כלום, שדיי אמת דנתם. י ולא היו
 מתאבלים אלא אוננים, שאין אנינות אלא בלב, ולא היו מברין עליהם שנאמר
ו על הדם: כל הפורשין מדרכי ציבור אין מתעםקין עמה; ל א רכנו) תאכ  ל
 לכל דבר, אהיהם וקרוביהם לובשי; לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים
 ושמחים שאיבדו שונאי המקום. ועליהם הבת[וב] אומר רל) הלא משנאיך
 ה׳ אשנא. ואומ[ר] רלא) תכלית שנאה שנאתים וגו׳: ללב) הרוני מלכות
 אין מונעי; מהם כל דבר. ומאימתי מתחיליןלמנות [להם] משנתייאשו מלשא[ו]ל
 אבל לא מלגנוב. כיוצא בו מי שנפל לים ומי שטבע בנהר ומיי שאכלתו
 היה אין מונעין מהם כל דבר. מאימתי מתחילין למנות (עמהן) [להן],
 משנתייאשו מלבקש׳ מצאוהו איברים איברים אין מונין לו עד שימצא ראשו
 ורובו. ר׳ יהודה אומר רל01 השלרה והגולגלת הן י רובו: מי ש ה י ה
 בעלה צלוב עמה בעיר [ו]אשתו צלובה עמו בעיר אביו ואמו צל ובין עמו
 בעיר לא ישרה באותו העיר, אלא יאם כן היתד, עיר גדולה כאנטוכייא, ולא

0 קהלת י״ב׳ הי• רכף0 כן היא בבה״ג בערלין. וכן הגי׳ במם׳ שמהות ה״ה. רבד,) כ  ר
 בבה״ג ווארשוי ״בכרך קטן אבל בעיר גדולה״ ובבה״ג בערלין ״בתוך העיר אבל בעיר גדולה״.
 רכל) שמהות פ״ב, ה״א. רכך) בפרדם ווארשוי סגר תיבות ״ונפל". רבן) ליתא בבה״ג
 בערלין ובמס׳ שמהות שם. רכדן) סנהדרין י׳׳ז. רכט) ויקרא י״ט׳ נ״י• רל) תהלים• קל״ט,
 כ״א. רלא) תהלים קל״ט, כ״ב. (וראייה שנייה ליתא בבה״נ ווארשוי). ללב) שמחות ם״ב׳

 הי״א — י״ג. רל^) בבה״ג בערלין ״השיזרה״. ועיין ערוך ערך שברה. י
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 ישרה בצד זה אבל ישרה בצד אתר. עד מתי אםוה עד שיכלה הבשר
 (כלה הבשר) [הימנו] ואין הצורה ניכרת בעצמות ללל).

 הלכות הספד•
ב ליה שיכבא לבר מינן מיתייב [למיבכייה] למיםפידי[ה] י ן ד ש ב א ) מ  א

 ולמקבריה. דהכי אשכחן [באברהם * אבינו] בעידנא דשביבא שרה בכייה .
 וספדה וקברה, דכת[י]ב ב), [ותמת שרה בקרית ארבע וגר] ויבא אברהם
, ד) אילין יומיא ת י נ ע ת ת ל י ג מ ב ב ת כ  לספוד לשרה ולבכותה; ג) ו
 דלא להתענאיה] בהון, ומקצתהון דלא למספד בהון. מן ריש •ירחא דניסן
 עד תמניא ביה איתוקם תמירא דלא למיספד. מתמנייא ביה ועד סוף מועדא
 איתותב חגא דשבועייא [די] >ו)לא למספד. עכשיו שבטל תמיד מותר להתענות
ן קינה (ביום) [ויום] שמועה בשבת י ה ב ע א ה ה  ולספוה אפיל[ו] בשבת; ו
 מהא 'מתניתא, ה) אין מניחין את המיטה ברחוב ו) מפני שמרגלת את
 ההספד, ז) ולא של נשים מפני הכבוד, ולא של חיה לעולם: ח) נשים
 במועד מענות ולא מטפחות [ר׳ ישמעאל. אומר הםמוכית למטח מטפחות]
 בראשי חודשים בחנוכה ופורים מענות ומטפחות. בזה ובזה (אבל) לא מקוננות.
 [נקבר המת לא מענות ולא מטפחות. איזהו עינוי שכולן עונות כאחת, קינה
 שאחת מדברת וכולן עונות אחריה, שנאמר ע) ולמדנה בנותיכם נהי ואשה
 רעותה קינה, אבל לעתיד לבוא מהו אומר י) בלע המות לנצח ומחה ה׳
 .אלהיט דמעה וגו׳]; יק) אמר יב) רבא בר רב הונא אין מועד בפני יו,)
 תלמידי חכמים, וכ[ל] ש[כן] הנובה ופורים. וה[ני] מ[ילו] בפניו אבל שלא
 בפניו •לא. אינו, והא רב כה:א ספריה לרב זביד מנדדהעא בפום נהרא.
 אמר יד) רב פפא [ההוא] יום שמועה הוה, דהתם כבפניו דמי: אמר עולא
 הספד על לב דכתי[י]ב עו) על שדים .סופדים, טיפוח ביד קילוס ברגל:
ה:  ת[נו ר[בנן] המקלם לא יקלס עז) לא במנעל ולא בסנהל מפני הסכנ

 רלך) בבה״ג בערלץ מסיים עוד, כיצד מברכיך ברכת אכילים וכו׳ יעי״ש.

 א) לשון השאילתות ריש פרשת היי׳ שרה. ותקנתי עפ״י שם. ב) בראשית ב״ג, ב׳.
 ג) מכאן ועד סוף ההלכה הוא לשון בעל הלכות גדולות בהלכות הספד (דפוס וורשוי דף
ק היא ד ) מדק כ״ז. ו 0 מגילת תעגית פרק ראשון. ל  קמ״ב). ועשיתי התיקונים עפי״ש. ך
 בילקוט פ׳ הוקת רמז תשם״נ. וברי״ף וברא׳׳ש ובהל׳ מהריצ״נ עמוד נ״ט וברקה סימן שי״ג
 ובתוה״א. אבל בגמרא שלפגיגו ״שלא להרגיל את ההםפד״. ן) במתני׳ שלפנינו.״ולא של
 נשים לעולם מפני הכבוד״ ובגמרא שם דף ב״ח. אמרו נהרדעי ל״ש אלא חיה אבל שאר
ם מניהיץ ר״א אומר אפילו שאר נשים ובר יעיי״ש. וגי׳ שלפנינו בפרדס לא" מצאתי בכל  נשי
 הראשונים. ך,) •מרק ב״ה ז ט), ירמיה טי, י״ט. י) ישעיה ב״ה, ח׳. יא) מו״ק כ״ז: יב) צ״ל
 ״רבה בר רב הונא״. וכן היא בבה״ג שם. אבל בגמרא שלפנינו ״רב פפא״. וכני׳ הבה״נ היא
 ברי״ף וברא״ש ובריצ״נ עמוד ם׳ ובכ״י -מינכען. 'jp< כן היא בכ״י מינכען וברי״ף. אבל בגמרא
 שלפנינו ״תלמיד הכם״. יף) ב״ה ככ״י מינכען וברי״ף וברא״ש. אבל בגמרא שלפנינו «פפי״.
 טף ישעיה ל״ב׳ י״ב. טן) בנמרא שלפנינו ״בסנדל אלא במנעל״. וכני׳ הפרדס היא בכ״י

 מינכען ובריצ״ג שם ובתום׳ ד״ה לא יקלס וכו׳.
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א עד בר כמה [מי]בעי [ל]מיספךיה, [כדתניא] יז) ר׳ מאיר אומר בשם ר׳ ק ו נ  י
 ישמעאל עניים בני שלש עשירים בני חמש [ר יהודה אומר משמו עניים
 בני המש .ועשירים בני שש] ובני זקנים כבני עניים. • אמר [רב] נידל בר
 מנשיא אמי יח) שמואל הלבד, כר׳ יהודה ינו) שאמר משום ר׳ ישמעאל:
 ו ה,י כ א דבר אוריין הוא ספדינן ליה בשבחא האירייתא, בר אבהן ובר
 אורייי ספדינן ליה בשבחא דיליה ודאבהתיה, [בר אבהץ ולאו בר אוריין,
 ספדייז ליה בשבחא האבהתיה]. ה תני א [באבל,] כ) מעשה בר׳ חנניא בן
 תרדיון שיצא בנו לתרבות רעה תפםוהו לסמים והרגוהו [ו]נמצא תפוח לאחר
 נ׳ ימים נתנוהו ״כ) במבמורו[ת] והניחוהו במטה והכניסוהו לתוך העיר, והיו
 מקלמין לפניו בשביל כבודו של אביו *״כ), אביו קרא [עליו]_ המקרא הזה;
 כא) ונהמת״ באחריתך (ונומר) [בכלות בשרך ושארך] ואמרת איך שנאתי
 מוסר וגו׳ [ולא שמעתי (לקול) [בקול] מורי ונו׳ כמעט הייתי בבל רע וגו׳.
 *כא) פירש היה חוזר לתחלת המקרא]. אמו קראת עליו הפסוק הזה, כב)
0 ערב לאיש  בעם לאביו בן כסיל וגר. אחותו קראת עליו [פסוק זה] כ
ר [ל]אישתעויי קמי ערסאידשיכבא מילי בר מן שבחא ו  להם שקר 'וגו׳: ו א ס
 היליה, כד) דאמר ר׳ כה) זירא אמר ר׳ אמי אמר כו) ר׳ שמעון בן לקיש
 אץ אומר[ים] בפני המת אלא דבי־יו של מת׳ ואפי[לו] דברי תורה, וכל
 שבן במילי דעלמא. כז) ואמר ר׳ יהושיע בן לוי כל המספר אחר מיטתן
 של תלמידי חכמים נופל בנהינם שנ[אמר] פח) והמטים עקלקלותם ובו׳. כנו)
 בפ[רק] מי שמתו. ובית הקברות נמי כבפני המת דמי. ואידי ואידי כי מרחק
 ד׳ אמות ל) הוי כמקו[ם] א[חד] ושרי: לא) ו ה י כ א דמפקיד דלא למספהיה,
 יקרא דידיה הוא וקא מתיל על יקריה, סבר תהוי ליה כפרה. ואי לא פקיד
 שקלינן אוזינכןאמן יורשא היליה ועבהינן ליה הםפידא, דהספידא יקרא
 דשיכבא הוא. דתניא לב) ר׳ נתן אומד סימן יפה למת שנפ-עין ממנו לאחר
 מיתה, [מתו]לא נספד לג). דרך כבודו ולא נקבר בכבוד או שהיתה חיה
 גוררתו או שהיו נשמים מזלפין על מטתו, זהו היא סימן יפה למת שניפרעיץ
 ממנו לאחר מית[ה], ש[מע] מ[ינה] יקרא דשיכבא הוא. ואשבחינן נמי בקראי
 דהספדה יקרא דשיכבה הוא. הבד אזלת אשת ירבעם [בן נבט] לנבי אחייה
 השילוני לשיוליה עילויה בריר, [דהוה קציר], אמר ל(י)ה לד) ואת קומי לכי
 לביתך, וכתי[ב] לה) וספדו לו כל ישראל [ונו׳] לו) יען נמצא בו הבר טוב.

 ין) מו״ק כ״ד: יח) בגמרא שלפנינו ״רב״. וכגי׳ הסדרם היא בכ״י מינכען וברא״ש ובתמים
) שמחות  דעים סימן קע״ו וברי״ף. יט) בבה״ג שם חסרו מלות ״שאמר משום ר׳ ישמעאל״. כ
 •פרק י״ב. *כ) במם׳ שמהות שם ״בכבודו״. והנר״א הניד, ״בכליבה״. **O שס ״ושל אמו*.
הסר כאן ׳׳.בפרדם לפניגו וכן בבה״ג..,שם.. ןצ״ל. כאן: :  כא) משלי ה׳, י״א ״־־ י״ה־ *כא)
 •״נמר והזר לראש המקרא״ וע״ז קאי הך ״ופירש וכו׳״. עיין מס׳ שמהות שם• כב) משלי
 •י״ז, ב״ה• J3) משלי כי׳ י״ז• כף) ברכות ג׳ י כה) בבה״נ ״זעירא״ ובנמרא שלפנינו ״זריקא״.
 כן) בנמרא שלפנינו ״ריב״ל״ וכני׳ הפרדס היא בכ״י מינכען. ובשאילתות חיי שרה. כן) ליתא
 בבה״ג מכאן עד ,תיבות ״ובית הקברות״ וכי. כדן) תהלים קכ״ה׳ די׳י כט) ברכות י״ט. ל)
 בבה״נ ליתא זה ונרם רק ״ושפיר דמי״. לא) סנהדרין כדו: לב) •סנהדרין מ״ז. ל^) בבה״נ
 ליתא תיבות דרך כבודד. לף) מלכים א׳ — י״ד, י״ב. לח) שם י״ד, י״ג. לך) מכאן ועד

 ״ואשכחינך חסר בבה״ג שם.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 *ob ומאי דבר טוב, שבטל משמרתו ועלה לרגל. ואשבחינן בחזקיהל דכת[י]ב
 לז) וישכב חזקיהו עם אבותיו ויקברו במעלי קברי בגי דוד וכבוד גדול עשו
 לו. לח) ת[נו] ר[בנן] מאי כבוד גדול עשו לו, שיצאו לפניו שלשים וששה
 אלף חלוצי כתף דברי ר׳ יהודה, אמר לו ר׳ נחמיה והלא לפני מלך אחאב
 עשו כן, אלא [ש]הניחו מפר תורה על מטתו ואמר[ו] קיים זה מה שכת[ב]
 בזה: לנ0 א מ [ר] ר׳ חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן בל המתעצל בהמפדו
 של חכם אינ[ו].מאריך ימים, מרה כננד מדה. איתיביה ר׳ חייה בר אבא
 לר׳ יוחנן מ) ויעבדו [העם] את ה׳ כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר
 האריכו ימים אחרי יהושע. אמר ליה בבלאי ימים האריכו שנים לא האריכו.
 *מ) אמר רב יהודה *of אמר רב כל המתעצל •בהספדו של חכם ראוי
 לקוברו בחייו׳. שנאמר מא) ויקברו אותו בגבול נחלתו (ונו׳) [בתמנת סרח
 אשר בהר אפרים מצפון להר געש] מאי להר נעש, מלמד מב) שנעש
ג ו] ר [ ב ג ן] חכם  עליהן [הר] להרגן, משום דאיתעצלו בהס&ידיה: ״מב) ת [
 שמת הכל קרוביו וגו׳. הבל קרוביו ם[לקא] ד[עתך], אלא הכל כקרוביו.
 הכל קורעיץ עליו, הכל חולציץ עליו, הכל מברין עליו ברחבה. מג) וכל
 הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו על כל עוונותיו בשביל בבוה
 שעשה. דתניא *מ0 מפני מה בנותיו ובניו של ארם מתים כשהן קטנים
 כדי שיכבה ויתאבל על • אדם כשר. יבכה ויתאבל ערב ונא קא שקיר מיניה,
ר ר׳ שמעון בן מ  אלא [מפני] שלא התאבל ובכה על אדם כשר: מד) א
 פזי אמר י׳ יהושע בן לוי משום בר קפיא כל המוריד דמעות על אדם
 כשר ה[קדוש] ב[רוך ה[וא] סופרן ומניחו בבית גנזיו שנאמר מה) נדי ספרת

 אתה (וכו׳) [שימה דמעתה בנאדך הלא בםפרתך.]

 נשלם הלכות הספד.

 א) הלכות ביקור חולים•
א ביקור ׳חולים 4.ין לו שיעור. מאי אין לו שיעור, סביר רב יוסף י נ  ב) ת
 למימר, אין לו שיעור למתן שכרו. אמר ליה אביי וכל מצות. יש שיעור
 למתן שכרן, 0 והא תנץ ל) הוי זהיר במצ[ו]ה קלה כבחמורה שאין - אתה
 יודע מתן שכרן של מצות. אלא אמר אביי אפילו גדול אצל קטן. ה) רבא
 אמר אפ־[לו] מאה פעמים ביום. אמר ר׳ אחא בר חנינא כל המבקר את

) דה״ י ב׳ ל״ב׳ ל״ג. לח) ביק י״ז. למן< שבת ק״ה: £) שופטים ב׳ ן  *?5ף) מו״ק ב״ח: ך
0 בבה״ג ) בבה״ג ליתא ״אמר רב״. מא) ־יהושיע ב״ר׳ ל׳• מ f o *  ז׳. *מ< שבת ק״ה: *
 ״שרגש״. ובן היא בגמרא שם. *QD שבת שם, מרק ב״ה. תוספתא פ״ב. מיאן עד
 ״א״ר שמעון בן פזי״ ליתא בבה״ג שם. *QD מו״ק ב״ה'. שבת לו״יי* מד) שבת ק״ה 1

 מה) תהילים נו, ט׳.

 א) הלכה זו נם כן מקורה בבה״נ הלכות הספד שם ומובא נם בליקוטי הפרדס הלכות
 ביקור חולים ועשיתי התיקונים עפי״ש. Q נדרים ל״ט: מי. q מכאן עד ״אלא״ ליתא בבה״ג

) אבות פ״ב, מ״א. ח) בבה״נ חסרו תיבות ־רבא אמר״.  שם. ך



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל רפג

 החולה נוטל אחד מן ששים בצערו. אמר ליה אביי ו) לרבא א[ם] כ[ץ]
 ליעלו שיחין ולוקמי. י* מר ליה (ביעיםורייתא) [כעישורייתא] דבי ר[בי] ובבני
 גילו. דתניא ז) ר׳ אומר בת הניזונת *׳0 מן האחים נוטלת י עישור נכסים/אמרו
 לו לר׳, לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אחד, אין לו לבן במקום בנות כלום.
 אמר להם ראשונה נוטלת עישור נכסים ושנייה מן המשתייר **ז) ושלישית
 מן המשתייר, רביעית מן המשתיי[ר], חמישית מן המשתייר, ששית מן
 המשתייר, והשביעית מן המשתייר, והשמינית מן המשתייר, והתשיעית מן
 המשתיי[ר] והעשירית מן המשתיי[ר], וחוזרות וחולקו[ת] בשוה. רב[י חלבו}
 חלש, נפק רב כהנא אכריז רב חלבו באיש רב חלבו באיש. ליכא דאתי.
 אמר להו [ו]לא כך היה מעשה בתלמיד אתד מתלמידי ר׳ עקיבא שחלה
 ולא• נכנסו חכמים לבקרו ונכנס ר׳ עקיבא לבקרו. ובשביל שכיבדו וריבצו
 לפניו היה אומר לו [רבי] החייתני. יצא ר׳ עקיבא ודרש כל מי שאינו
 מבקר את החולה כאלו שופך דמים. כי אתא רב הימי אמר ח) כל המבקר
 את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה וכל שאינו מבקת גורם עליו שימות.
 מאי גרמא, אלא אימא כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה
 וכל מי שאין מבקר את החולה אין מבקש עליו רתמים לא שימות ולא
 שיחיה. רבא כי [הוה] חליש יומא קמא (הוה) אמר ליה לשמעיה כו) טרוקו
 גלי ליכא דלידע דלא ליתרע מזלא. למחר אמר ליה פוק אכריז בשוקא
 [רבא הלש, רבא חלש],דיחיס [לי ליבעי] עלי רחמי, (דסני) [דשאני] לי
 ליחדי ליה דכת[יב] י) בנפול אויבך על תשמח, [וגומר]. אמר *0 רב יהודה
 אמר רב כל המבקר את החולה ניצול מהינה של גהיגם שגאמר יא) אשרי
0 אי נמי  משכיל אל דל, ואין דל אלא חולה שנאמר יב) מדלה יבצעני. י
 מהאי קרא, יל) מדוע אתה כבה דל (כן) [בן] המלך. ואין רעה אלא גהינס
 שגאמר כוו) [כל פעל ה׳ למעגהו] וגם רשע ליום רעה, ואם פקדו מה שכרו,
 עז) [מה שכרו,] כדאמריגץ גיצול מדיגא של גיהגם. [אלא] מה שכרו בעולם
 הזה, [*עז) ה׳ ישמרהו ויחייהו, ישמרהו מיצ[ר] הרע ויחייהו מן הייסורין
 ואוש[ר] בארץ שיהו הכל מתכבהין בו, ואל (0ת[ת]נהו בגפש אויביו שיזדמגו לו
 ריעים כנעמן שרפואו צרעתו, ,אל יזדמנו לו ריעים כרחבעם שחלקו מלכותו.
 [תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר • אסי אמרו זקנים סתור וילדים בנה, םתור
 ואל תבנה, מפני שסתירת זקנים בנין ובנין ילדים סתירה. ראיה לדבר **עז)
 רחבעס בן שלמה:] אמר רב שישא בריה דרב (דרב) אידי לא ליסעור איניש

 ך) בבה״נ ״לרבה״. q כתובות ם״ח. *י) בנמרא ״מנכסי האחים״. **ן) בבה׳׳ג ,,שלישית במד,
 ששיירה וחוזרות וחולקות בשוד,״. וכן היא בנמרא שם. ד!) בנמרא שם הכי נרםינן ״כל המבקר
 את החולה נורם לו שיח יה וכל שאינו מבקר את ההולה נורם לו שימות. מאי נרמא, אילימא
 כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה וכל שאין מבקר את החולה מבקש עליו
 רחמים שימות. שימות ם״ד, אלא כל שאין מבקר חולה אין מבקש עליז רהמים לא שיחיה
 ולא שימות״. ונלקה המאמר כאן ובבה״נ שם. ויש לתקן עפי״ש. ט) בנמרא שלפנינו ״לא
 תינלו לאינש׳. 0 משלי כ״ד, י״ז. *0 בנמרא ליתא ״רב יהודה״. יא) תהלים מ״א, בי.
) שמואל ב׳, י״נ ך  יגכ< ישעיה ל״ח. י״ב. ע) בבה״נ הסר מכאן עד תיבות .ואין רעה״. י
. טף) משלי ט״ז, ד. טל) תקנתי עפ״י הנמ רא שם. *טן) תהילים מ״א, ב׳. **טן) מלכים  ד

 א׳, י״ב.



 רפד ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 קצירא לא בתלת שעי קמייתא ולא בתלת שעי בתריתא דיומא כי הייני
 הלא ל[י]סח דעתיה גמדחמרי) [מן רחמי]/ תלת [שעי] ק[ד]מייתא רויחא העתיה״
ת  תלת בתרייתא תקוף חולשיה: •י׳0 אמר רבי כל המבקש רחמים על חבי
ר ר׳ -יכו) אסי מ : יכו) א ה  לא יזכיר את שמו, שנאמר יח) אל נא רפא נא ל
 מניין שה[קדוש] ב[רוך] ה[וא] זן את החולה שנאמי a ה׳ יסעדנו על ערש
 הוי. ואמ[ר] ר כא) א[בין] א[מר] ר[ב] [מניין שה]שכינה שתייה [למעלה!
0 תניא נמי הכי . כ  (ב)[מ]מטתו של חולה שנאמ[ר], ה׳ יסעדנו על ׳ערש חי
 הנכנס לבקר אתי החולה לא ישב על נבי• מטה ולא על גבי ס&םל
 [ולא על גבי כסא] אלא מתעטף ויושב על גבי קרקע כב) טפח
0 אמר ר׳ כ  [מפני] שהשכיגה שרוייה למעלה ממטתו של • חולה בג): ״
 אלכסנדרי אמר ר׳ חייא בי־ אבא אין החולה עומד מחולייו אלא אם כן
 מוחלין לו על כל עוונותיי/ שנאמר כד) הסולח לכל עוניבי(הרו•פה) [הרופא]
 לכל תחלואיכי. רב המנונא אמר חוזר לימי עלומיו שנאמ[ר] כה] [רטפש
 בשרו מנוער] ישוב [לימי] עלומיו. כו) אמר רב יוסף לומר שמשכה תלמודו.
א היינו ת כ  רב (0יוסה הלש איקר תלמודיה אהד(ד)[ר]י אביי קמיה, ובכל ח
 דאמר רב יוסף לא שמיע לי הא שמע[ת]תא [וגר] ר[בי] הוה נמיר תליסר [אפי]
 הילכתא אנמריה לר׳ חייא שבע[ה]'מיניהו, [סוו?] חלש ר[כי] אהדר ר׳ חייא
 קמיה הנך [שבע] דאגמריה [שיתא אזרו], הוה ההוא בובס דהוה שמע ליה
/ אזל ר׳ חייא גמרתינהו קמיד,/ ואתא אהדרינהו ה  לר[בי] כד הוה• גרים ל
 קמי [ד]י[בי], וכד הוה חזי ליה ר[בי] לההוא •כובס אמר ליה את עשית
 אותי.ואת הייא׳ [ואיבא דאמרי הכי הוה אמר ליה את עשית את חייא] וחייא
 עשה אותי.''מ) אמר ר׳ אלבםנדרי א״י חייא בר אבא גדול הגס שגעשה לחולה
 יותר מן הנס שנעשה לחנניה טישאל ועזריה, האילו התם אש של ההיוט והכל
 ימליץ לכבותה״ של חולה אש של שמים מי יבול לכבותה. אמרר׳ אדכםנדרי אמר
 ר׳ חייא בר׳ אבין [ואמרי לה אמר ייב״ל] כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים
 בו, שנא[מר] כח) והיה כל מוצאי יהרגנו. רב אמי מהאי קרא ככן0 למשפטיך
 עמדו היום וגו׳. ל) רבא בר רב שילא אמר אמרו ליה שכיב האי גברא
 מגובה(א)[ה] לא) יומא הד הוה רכיב לב) גורדונא זוטרא. פי[רש] עייר בן
 אתונות. ואזיל (מצוא חידותא) [מטא תיתורא] (איסטניט) [איסתויט] שדיה
 [ו]קא שכיב, קרי אנפשיה למשפטיך עמדו [היום]. שמואל חזייה לההוא
 *לב) איךוקתא דיתיב עליה עק-בא עבר נהרא [ו]טרקא גברא ומית קרי[א]

 ין) ליתא בבה״ג שם מכאן עד ״אמר ר׳ אסי״ וכו׳. והמאמר הזה היא בברכות ל״ד. ושם
 .״אמר רב הםדא״. יד,) במדבר י״ב׳ י״ג. יפן) נדרים מי. «י£) בבה״ג • ״ר׳ אבין אמד רב״. ובגמרא
. כא) בנמרא ׳׳רבץ״. כב) ליתא.בבה״נ מכאן  שלפנינו ״רבץ אמר רב״* o תהלים מ״א, ד
̂) בנמרא מסיים שנאמר ה׳ יסעדנו ״. *כב) בנמרא ליתא ״טפח״. כ  עד ״א״ר אלכסנדר,
 וכי׳. *כ0 גדרים מ״א. כף) תהלים ק״ג׳ גי. כך) איוב ל״ג, כ״ה. כן׳) בגמרא שלפנינו
 ״כל משכבו הפכת בחליו (תהלים מ״א, ד׳) אמר רב יוסף לומר דמשכה לימודו״ ובבה״נ
׳ י״ד.  ״לומר שאין משתכח׳תלמודו״. כן) בבה״ג ליתא ״א״ר אלכסנדר״. כךן) בראשית ד
ו ״רבה״. לא) בבה״ג ובגמרא ליתא ״יומא חד״. נ י נ לפ  כ£) תהלים קי״ט, צ״א. ך) בנמרא ו
 לב) בבה״ג ״נידורונא״ בגמרא ,גירדונא״. *לב) בבה״נ ״לההוא עקרבא דיתיב על אקרוקתא״

 ובן היא בגמרא שם.
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0 אלא למי שחלצתו אל אין מבקרין ל ו [היום]. אמר שמו ך עמד  עליה, למשפטי
א ר׳ יוסי בר לד< פטרם אומר משום י נ א דת . לאפוקי מאי, לאפוקי ה ה ט  ח
לי מים ולא חולי העין ולא מיחוש ראש. א חו  רבי אלעזר אין מבקרי ן ל
 [בשלמא חולי מעיים משום כיסופא אלא הנך] מאי טעמא, משום דרב יהוד[ה].
ב ר א משום ד מ ע  דאמר רב יהודה הבורא ק[שה] לעין (ומחושי. ראש. מאי ט
 יהודה דאער רב יהודה דיבורא קשי לעיינא) ומעלי לאישתא. אמר לה) רבא
ירה >ד)[ל]דיקלא א כחז א מעלי ת הו ך המו א ל מ א דפרנוקא ה  האי אישתא אי ל
א ולא ר יצחק אמר לא הי ן יומי כתיריקי לגופה. רב נחמן ב ד לתלתי  ח
לה לרפואותו.  תירייקיה. אמר רב[ה בר] יוגתן אמי־ רב יחיאל ערסן יפה לחו
לשא דשערי בגתיקא. אמר אביי (וכעין) ׳ יוחנן לו) חי . אמר ר  מאי ערסן
 [ובעיין] בישולא (דבישרא). [כבישדא] דתורא. אמר רבי יוחנן *לו) [בדורם] אין
א כמעיין א אמר רבי אלעזר מפני שהו מ ע  מבקרין אותו ואין מזכירין שמו. מאי ט
א במעיין ה נקרא שמו בורדם מפני שהו מ  הנובע. לז) ואמר רבי אלעזר ל
א בגדתאה נ ש עלו לגביה רב מ) חנ ל ב י ה ו ה ה ילכו) ה  [ה]גובען' לח) ר
ן ולא הבך ל א הי ה [ל]עלמא, אמר[ו ליה] בריך רחמנ ) דאידלי לי א  ורבנן הזייוה מ
] (כעפרא) [בעפרא], אמר להו פט־־תוץ יתי מן אודויה, מב) והא ך מ  (דמך) ד
( : מג ו ה אמן בתריי ה לכתה דענ הי ה אמן בתרייהו. ו א אודי/ לא צריכא דענ  ל
רה אמר רב הונא אם ראה אדם שיםוריץ באין ר רבא אמר רב סחו מ  א
ה דרכינו ונחקורה, פישפש ולא מצא ש פ ח ) נ ד אמר מ  עליו יפשפש במעשיו. שנ

. ( ה ה שנאמר מ ב ה ל א א הרי הן ייסורין ש צ ה ולא מ ל ה בביטול תורה, ת ל ת  י
ת אשר יאהב השם יוכיח. ואמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא  כי א
ל שהק[דוש] ב[רוך] ה[וא] חפץ בו מדכאהו ביםורין שנאמ[ד] מו) ה׳ חפץ  כ
) אס ח ) יכול א פיל [ו] לא קיבלן מאהבה, ה [למיד] ל [ו מר] מ . מז  דכאו החלי
׳ ו ר כ ה ש . אם קיבלן מ ת ע ד ף ץםורין ל ת א ע ד ה אשם ל ה מ ש פ  תשים אשם נ
ים בידו שנאמר ד ו מתקי ו מ ל ת ד אלא ש ו  מכו) יראה זרע יאריך ימים ולא ע
א אסייה ש על לגביה ההו ל ה ה י מ ר ׳ י ; כא) ר ה ל צ  o וחפץ־ ה׳ בידו י
א אית ליה ה ונפק אמר מלאך מי ת דמהת •בביהיה] שבקי  לאסויי הזא קרא [
א ברכיבי הא באשוני. ע יא ה ן בביתיה ואנא איעול לאםאה יתיה. כב) לא ג  לדי
א בגויה דקרא, דאמר א בקרא גופיה ה ] ה ר מ א 0 (אקר) [ ל א כ ו ר ע א ב ב  ר

0 בבה״ג ״דיםא ן  ל^) בגמרא ,׳את החולה״. לך) בגמרא ״פרטא״. ילר,) בבהי״נ ,׳רב״. ל
 דשערא עתילאתא״. ובגמרא ״הושלא דשערי עתיקתא״. ״לוי) בגמרא ״בורדם״. ידץ•) מכאן
 עד ״רב יהודה״ ליתא בבה״ג שם. לח) ברכות נ״י! לט) בגמרא שלפגינו ״הלש ואהפה״,
 וליהא בכ״י מינכען. מ) בכ״י מיגכען ״הונא״. מא) ליתא בגמרא ובכ״י מינכען מכאן עד
 ״אמר בדיך. אבל איתא בבית נתן כ״י ברכות יט=י* מב) בגמרא שלפגינו ״והא אמר אביי
 בעי אודיי באשי עשרה דהוה בי עשרה והא איהו לא קא מודה, ל״צ דעני בתרייהו אמך.
 יעיין בה״ג שם. מנ) ברכות ה׳. ושם הגי׳ ״אמר רבא ואיתימא רב הםדא״. מד) איכה ג/
 מ'׳ מד,) משלי ג׳, י״ב. מ0 ישעיה נ״נ, י׳. מץ•) בבה״ג ליהא מכאן עד ״אם קבלן״• מד!)

 ישעיה נ״ג׳ יי. מט) שפ. 0 שם• נא) מכאן עד סוף ההלכה ליתא בבה״ג שם. והיא מאמר
 בנדרים מ״ט. ותקנתי עפי״ש. נב) קאי אהך קושי׳ בגמרא שם שהקשה מתוספתא נודר מן
 התבשיל וכו׳ יעיי״ש. נ0 בדפוס ווארשוי הציג המו״ל כאן כוכב קטן ולא ראה בגמרא שם

 דצ״ל ״אמר״.



 רפו ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 רב להודה לוליבא הקרא י ביה סילקא לוליבא (דביתנא) [דכימנא] (בחותחא)
 ןבכותהא]. ודבר זה אמור לאומרו בפני עם הארץ. אמר ליה רב לחייא בדיה,
 וכן אמר ליה רב הונא לרבא בדיה לא מיפלוט מיהעם קמי[ה] רבא׳ לבר מן
 קרא ודייסא שהן הומין לפתילה של אבר ואפיאו] קמי שבור מלכא [פלוט.]

 נשלם הלכות ביקור חולים.

 א) מסכת תמורה
ד עקיב>ה){א]•  של שבי גאוני עולם רבי ישמעאל ו

 a לא יערכנה זהב [וזכוכית] ותמור>ת)[ה] כלי פז.

' טי• ייתן לי שומע לי. *01 יפה a ל אומר א ע מ ש  [פרס א.] ר[בי] י
 .כוחו של איוב .(שנמר) [שאמר]'הפסוק הזה, מי יתו שומע לי ולא אמות.
 אלא מה אעשה, ל) הן מוי שדי יענינו. אמר [איוב] מה איכפת' לי שאמות
 ותלקח רוחי. אמר לו הק!דוש] בנרות ה1וא] הא ספרא >תתים) [ממיס]/ הן
 תוי שדי יענינו. [ו]ה1יינו] מ]ה] תאמר] ה) והתוית תו(י) על מצחות האנשים.
 ו) וספר כתב איש ריבי. f) זה ספר תולהות .[אדם], חתום הוא יעל כל
כל תולדות  תולדות,[ה]אדם. r) מקר(א)[ה] א[סד] לצדיק .ולרשע ונוי, י
 אדם הולכים כמרשהולכים הדברים מן הפה׳ וכמו שהלך אדם, כי מה תולדות
 •אדם.[השני] חקר (השני) ו״ו והראשון מלא. כך הדורות י אינם הולכים
 למות שלמים עד שנופם מתחמר .(מהמלחים) [מהמלכים] ח< (שבו) 1שיש
 בנופו], שבנבורתו וברוב' כחו של [ה]מקום ברא כל העולם שנים שנים, זה
 תמורת זה וזה כננד זה, [בדי] שיתבוננו בחכמתו ולהוהיעילהם שכל דבר

לך עקיבא מזכירו לראשונה הרבי המאירי ) מסכת חמורך, מיוחס •לר ישמעאל ו  א
 בפתיחתו לבית הבחירה על האבות, .כשם מדרש תמורות. והרב ר׳ אברהם בן תגר״א מווילנא
 ז״ל בספרו רב פעלים הביא ״מדרש תמורה חברו ר ישמעאל ור׳ עקיבא, מדבר מכל מה
 שנברא בעולם יש לו תמורה, חוץ מהש״י ב״ה,״ ונמצא ב״י •ברשימת קבוצת םםרים של הנ׳
 מו״ה דוד אפנהיים ז״ל. ומובא בס׳ חיי עולם הבא שחבר ר׳ אברהם הרואה (הוא ר׳ אברהם
 אבולאפיא). בשנת רי״ג, ונדפס בם׳ הנחלים בליוורנד עכ״ל. (ועיין בשם הנחלים בסוף ח״ב
 ליוורנו תקמ״ו). ועיין במחברת יריעות שלמה לרש״ב צד 27 ועיין שיערי ציון הוצאת רש״ב
 צד 25 ובהערה שכ״נ שם. ונדפס בסוף ספר אנדת בראשית ע״י הר״א בן'הגר״א (ווילנא
 תקם״ב). ובבית המדרש חלק א׳. (ולפי דעת המו״ל רא״י נתחבר המדרש תמורה במאה הי״נ.
 והמחבר השתמש בספרי הראב״ע ובספר הנפש של נאלינום). ובשנת תרע״ה נדפס ע״יירי״ד
חל אוצר המדרשים. והנה מכל דורשי ספרותינו נעלם כי  אייזעגשטיין בנעוויארק בספרו הנ
 נדפם גם בפרדם לפנינו. ואני השוותי הנוסחאות זו מול זו, ותקנתי המקומות שנלקו בחסרון
הנ״ל לא מובא בי אם ״מר׳ ישמעאל אומר ;  ויתרון. ב) איוב כ״ח, י״ז. (והנה בכל הספרים
 ובו׳). q איוב ל״א, ל״ה. (מכל הספרים הנ״ל נשמט תיבת ״לי״ הראשונה). *ג) בדפוס
 ווארשוי חסר מכאן עד ״ולא אמות״. ונשמט ״משומע לי״ ״לשומע לי״. ך0 איוב כ״ח, י״ז.
. ך) איוב ב״ח, י״ז. ן) בראשית ה׳, א׳. *ן) קהלת ט׳, ב׳. דן) ד׳ יסודות•  ד,) יחזקאל ט׳, ד

 עיין ראב״ע קהלת א׳, ד׳.
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 ודבר יש לו שותף ויש לו תמורה ולולי זה לא היה זה׳.cp (ח־ים ודבר
 יש לו שותף ויש לו תמורה ולולי זה לא היה זה.) חיים למה נקראו חיים,
 ומות למה נקיא מות, לולי מות לא נקראו חיים.ולא נודע שהן חיים, וכן
 המות אילולי חיים לא היה מות ולא נודע המות, והיאך הוא המות הזה׳
 אמר ר׳ ישמעאל בנוף הזה יש בו ד מלכים,, הדם והלובן ומרה האדומה
 ומרה השחורה, וכיון שאדם ׳[נעשה] נד[ו]ל כחו תש ודמו משתנה ופניו
 מוריקות, ואחד מן המלכים מתגבר או.מתחסד, 0 תוסף רוחם יגועון ונר.
 למה הדבר דומה לנוד נפוח, בזמן שהנוד נפוח והוא שלם הרוח עומדת
 בתוכה, נבקע או נקרע הרוח הולכת, כך הגוף בזמן שהמלכים עומדים
 במלכותם הרוח עומדת בו כרוח שבנוד, ולמה הגוף דומה, למלך שיש גבו)

 [לו] צבאים ויש עליהם ד׳ שרים, ובמלבותש ד מדינות, ובעלי המדינה רעים, י
 אם השר מעלים עינ!י]ו מהם מנבילו או ממקומו הם יוצאים עליו וכל מלכותו
 מתבלבלת, בך הגוף הוא המלך והצבאים הם הגידים והמהינות הם העצמות,
 וד׳ שרים הס ד׳ יסוהים שבנוף [ה]א; ו הם, דם ולובן ומרה אדומה ומרה
 שחורה, וכיון שאחד מן השרים הללו מעלים עיניו כמעט מיה הגוף מתבלבל
 ונחלה [ה]אדם. ואם יחס״־ א[חד] מן השרים הרוה הולכות והגוף* כלה. אמר

 לו ר׳ עקיב(ד,)[א], והיאך בני אדם יש מהם מתים קטנים ויש מהם מתים גדולים י
 ויש מהם מתים זקנים. אמר לו כך הוא, ביוץ שא[חד]. מן היסודות מתהסר הגוף מת,'
 וכן הוא כגגד ד׳ יסודות שבגוף, ד׳ מלכיות [בנגד] (וד׳) פינות העולם. לובן
 כגגד בני מזרח שהאור יוצא יא) משם, ובני מזרח לבנים. הדס כנגד בגי
 צפון, שכשם שהצפון פתוח כך הגוף פתוח (לבני) [לפני] יב) הדם, (שמכל)
 [שבכל] מקום שתחתוך מן הגוה הדם יוצא משם. אבל השלשה האחרים
 אינן יוצאין בכל [מקום] שתחתוך, ובני צפון כולם אהומים, מרה אדומה
 כנגד המערב, שהשמש מתאדמית בגבול מערבית ומאדימין פני מערב (באת)
 [בעת] שקיעתה. מרה שחורה כנגד העפר תולדתה (יצנה) [צינה] ויבישה,
 כך העפר. מרה אדומה כנגד האש׳ תולדתה חמה ויבישה. הלובן כנגד

 המים, תולדתו קר ולח כמו המים, הדם.בנגד י0 [הרוה].
 פרה ב. ר׳ עקיב(ה)[א] פתח יל) אגוש כחציר ימיו וגר. מעשה בר׳
 •ישמעאל ור׳ עקיבגהמא] שהיו מהלביץ בחוצות ירושלים והיה עמהם אדם
 אחד, פגע בהם אדם חולה, אמר להם רבותיי, אמרו לי במה אתרפא, אמרו
 [לו] כך וכך עשה עד שתתרפא. אמר להם יומי היבה אותי. אמרו לו,
 הס[דוש] ב[רוך] הזוא]. אמר להם, ואתם הכנסתם עצמכם בדבר שאיגו שלבם
 הוא היכה ואתם מרפאיז, אינכם עוברין על רצונו. אמרו לו מה מלאכתך.
 אמר להם עובד אדמה א(0ני, והרי המגל בידי. אמרו לו מי ברא את הברם,
 אמר להם, הקדוש ברוך הוא. אמרו לו ואתה מבנים עצמך בדבר שאינו
ם רואים ת  ׳שלך, הוא ברא אותו ואתה קוצץ פירותיו ממנו. אמר להם אין א

) סגרתי הדברים האלו במסגרת, כי נכפלו ע״י שגגת המדפים, וליתא בכל הספרים הנ״ל, £ 
 והמר׳ל בדפוס ווארשוי השמיטם. י) תהילים ק״ד, כ״ט. יא) בדפוס ווארשוי ״מהם״. יגי)
 בדיור ״אדם״. ועינו של המו״ל הטעתה כי ראה כתב ״לבני״ ע״כ תקן ליה ,׳אדם״. ולא ידע
 כי צ״ל כמו שתקנת! בפנים עפ״י הספדם הנ״ל. ע) המו״ל בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב

 יקטן, דלא ידע כוונת המדרש, ולפי מה שתקנתי א״ש. יד) תהלים ק״נ, ט״ו.



 רפה ספר הפרדפ לרש״י ז״ל

 המגל בידי אילולי אני יוצא וחורשו ומבםהו ומזבלו ומנכשו לא תעלה מאומה.
 אמרו לו שוטה שבעולם, עו0 ממלכתך לא שמעת מה שכתב, אגוש
 כחציר ימיו, כשם שהעיז אם אינו מנכש ומזבל ונחרש אינו עולה״ ואם עלה ולא
, כך הנוק הזבל הוא המם ומיני  שתה מים ולא נזבל אינו הי והוא מת
 רפואה ואיש אהמה הוא הרופא. אמר להם, בבקשה (מכרם) [מכם] אל
 תענישוני, הגוף הזה תולדותיו נתלין זה בזה־ וזה בזה, ואם אין זה איז זה״
 [וכיון] שהן מתפרקות אחה מחבירו, הגוף (נטוע) [נטוי] (ומת) [למות], כמו

 שיש לבית ד׳ צדדין אם מתפרק אחד מהם הבית נופל.
 עז) פדל. ג• וכל מה שברא בתמורה בראו. [א.] אילולי מות לא היה
 חיים ואילולי חיים לא היה מות. ואילולי שלום לא היה רע ואילולי רע לא
 היה שלום. אלו נכנם אדם במדיגה חצייה שלום וחצייה רע, היה הולך
 ברע ומכיר שלום. ואם [ב] מדינה אח־ת כולה שלום אם אין שם רע אין
 [ה]שלום ניכר. ב. אלו היו כל בני אדם טפשיץ לא היו ניכרין שהן טפשין.
 ואלו היו כל בני אדם חכמים לא היו ניכרין שהן חכמים. אלא p) גם [את]
 זה לעומת זה עשה (ה)אלהים. ג. ואלו היו כל בני אדם עשירים לא היו
 ניכרים שהם עשירים, ואלו היו כולם עניים לא היו ניכרים שהם עניים, אלא
 ברא עניים ועשירים כדי (שיכירו) [שיהיו ניכרין] זה מזה. ד. [וברא] חכמים
 וטפשין כדי להבדיל זה מזה, [וב־־א] מתים וחיים כדי להבדיל ביז זיע
 לשממה. ברא (חי) [חץ] וברא כיעור, זכרים ונקיבות, ברא אש ומים׳ וברזל
 ועץ, אור וחושך, חום וקור, אכילה ורעבון, שתייה וצמאון, הילוך והיגרות,
 ראייה וםמיות, שמיעה והרשות, ים ויבשה, דיבור ואילמות, מעשה ובטלות,
 (רוגז) [דאגה] ורצון, שחוק ובכייה, רפאות וחולי, עם בל התמורות שאמר

 שלמה בקהלת. ים) עת ללדת ועת למות [וגו׳].
 י פרס ד. וכל זה להודיע • גבורתו של ה ק [דוש] ב[רוך] ה[וא] שכל
 דבר ודבר שברא, [ברא] בשתים ובשיתוף. וכי לא היה המקום יכול להוציא
 ולבראות בנים בלא עריות ובלא גילוי ערוד, אלא הכל בשיתוף ובתמורה,
 אם אין זכרי-ונקבה מודבקיץ, אין הוולד יוצא. אין זכר מוליד' בלא נקיבה ולא
 נקיבה [יולדת] בלא זכר, ואין בית נבנה מעצמו, ולא בית עצמו בונה בית
 אחר אלא כבנאי שיבנהו, ואין חורש עצים (אלא) [בלא] קו רדום, ואם אין
 חרש אין קורתם ואם אין קורתם אין חרש, ואם אין טהרה אין טומאה ואם
 אין טומאה אין טהרה. אמרו חזיר וכל מיני בהמה טמאה לבהמה טהורה.
 מבקשין אתם להחזיק לנו טובה, אילולי אני והביריי שאנו טמאיץ לא נודעהם
 שאתם טהורין. אם אין צדיק אין רשע, אמד רשע לצהיק מבקש אתה
 להחזיק לי טובה, לולי שאני רשע מאין הית ניכר, אילו היו כל בני ארם

 צדיקין לא היה לך יתרון.
 י פרק ה. הרי אמרנו לכל יש תמורה חוץ מדבר אחד. להודיע לכל
 באי העולם ברמז שהוא א[הד] ואין לו שני. וכמו כן הרוח שאין לה תמורה
 ולא שותף ואין אדם יכול לאחוז אותה ולא להכותה ולא לשורפה ולא להשליכה.
 ואם תאמר >בנוד) [לנוד] את [יכול](אוחז) [לאחוז] אותה׳ לא. שאלו נפתה הנוד

 טף צ״ל ״מימיך״. טן) בביהמ״ד ליתא כאן ״פרק ג׳״. עד לקמן ״תמורה א׳״. וין ליתא •טפ
 ציוני אות א׳ ב׳ המובאים כאן. ין) קהלת ז׳, י״ד. יף)) קהלת ג׳, י׳.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל׳

ה יש בו ואמר[ת] לו [ה]רוח [׳]אמר לך -מה ד ואמר לו מ ח  ובא [איש] א
ת ר כ מ ה .[או] ירוקה, היאך היא נ רה [או] אדומה, לבנ  (היה) [הוא אם] שהו
ת כ ל ו א ה תח פי הנוד הי ב לו תשובה, ואם את[ה] פו  בשוק, אינך ־יכול להשי
רה או אדומה [אם לבנה] או ה ואין את[ה] יכול •לראותה (או) [אם] שחו  ל
נושאת השמים והארץ. ת בני אדם ו א ש א נ לא עוה אלא שהי  ירוקה. ב. ו
ת ומערה לפנים ת לפנים מבי ה עיניך. אדם נכנם לבי א ר מ  מניין את[ה] יודע מ
. כן יוצאת ומהיכן באת וצאת [ואינך יודע] מהי  ממערה, ומניף בבגדו והרוח י
ך ת ,העולם, כ א נושא א ח מלא[ה הןעולם. ג. ומניין שהו ת שהרו ד מ א ל  ה
ה העולם ת ר׳ עקיב(ה0[א] אמרו לו על מ ת א ו כ ה המל ל א ש ה ש ש ע מ ה ה  הי
 עומד. אמר להם על הרוה. אמרו לו הראני. אמר להם הביאו לי גמלים
ה אתם רואים. אנמרו] ת. אמר להם מ ל פינות הבי כ  מעונין מלח. הוליכן ב
. אמר [להם] הביאו לי הבל. הביאו לו הבל וכרך . ד  ל[ו] גמלים מעונין מלח
ל לשני בגי אדם. אמר להם זה ימשוך מיכאן ב ה תן ה  [ב]צווראיהן. נ
ו אותן. ד . [אחר שחנקן] אמר (לי) [להם] העמי ק נ ו ח  וזה ימשוך מיכ[א]ן עה ש
דו ה אומר העמי ת ת אותם א כ נ ח א חכם היהודים אחר ש ה הו ת  אמר[ו] לו א
א [למדת] מיכ[א]ן מה חםרתי מהם [כי אם הרוה] ה . אמר להם ו  אותם. ד
ש א ר תה מ לה ומשובחות. [והיא] הי א מעו מד אלא ברוח שהי  שאין העולם עו
א ל ת [על פני המים]. ו. והרי שני דברים ש פ ח ר אמר יכו) ורוח אלהים מ  שנ
אמר כ) ורוח אלהים ש שנ א ר ה והמים. והם היו מ אה הרו  (0מצינו להבי ברי
ו ם בריאה) [כלל] העולם וכל אשר ב ר ת על פני המים. (ולא מצינו ל פ ח ר  מ
אמר ה חוץ מן המים והרוח והחושך, שנ ש ע מ ת ימי ה ש ש  מציגו להם [בריאה] ב
א ב ה ש ת [על פני המים] ע פ ח ר  כא) וחושד יעל פני תהום ורוח אלהים מ
ד ואין ה  ישעיה ואמר כב) יוצר יאור ובורא חשך. ז. רבי ישמעאל אומר א
ד אחד, בך אין לו ה רה ולא שיני כנגהו, זהו [מנהג] המניין, א  לו תמו
ד שאין לו אחר. מ). ח.. אבל ד[קדוש] ח  להק[תש] שרוך] ד[וא] אחר א
 ב[רוך] ה[וא הוא] א[חד] שאין' לו שני, .ואין אדם יודע היכן [הוא] מקומו
ם (ומהללי׳) [המהללים]  והחיות אינם יודעות היכן [הוא] מקומו, ולא המלאכי
לא ׳ ו ה ה׳ ממקומו אמר כל) ברוך כבו  שמו יודעין היכן [הוא] מקימו, שנ
ת הגזית כה) כ ש א שם, שבן אנשי ל הארץ [מהללים] ימן המקום שהו ם ו  השמי
ל ב . ט. א ל 'עולם, (ואין) [ולא] העולם מקומו  קודאין אותו (מקום) [מקומו] ש
ה אלא [ב]הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] שנאמר כו) ורוח ל ת נ א מצינו ש ה ל  הרו
ה ת ע ת אל יתן קרח. ככו) ו מ ש נ ׳ ס רוח אל עשתני, כח) מ ת  אלהים מרחפ
חך יבראון. ח רו ל ש ׳ ד[ו]בר בי. לא) ת ח ה י ורוחו, ל) רו  ה׳ אלהים שלחנ
ם י רה לשון כינוס חוץ משנ  לב) תן לחכם ויחכם עוה. י. וכל אסיפה שבתו

 י£) בראשית א׳, ב׳. 'O שם. כא) שם. כב) ישעיה מ״ה׳ ז׳י כנ) המו״ל דפוס ווארשא׳
 הציג כאן כוכב קטן דלא ידע פתרונו. וכוונתו, כי רק אחר ״ראשון״ יש שני ולא אהד ״אחד*
 והבן. כך) יחזקאל ג׳׳ י״ב. מך) תנחומא כי תשא, ב״ר פם״ח אות הי, שמ״ר . פמ״ה אות
, פםיקתא רבתי פכ״א, וערוך ערך מקום. ועיין רש״י כי תשא ל״ג, כ״א. ומיוחם  ר, שו״ט צ׳
 המאמר שם לר״י בר הלפתא. כף) בראשית א׳, ב׳. כן) איוב ל״ג׳ די• כדן) איוב ל״ז, יי.
0 משלי טי, ביי  כט) ישעיה מ״ה, ט״ז. ל) שמואל בי, ב״ג, ב׳. לא) תהלים ק״ד, לי. ל
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 רצ ספר הפרדס לרש״י ז״ל

 לג) הוסף רוהס יגוועון, אם היה לשון כינ[ו]ם למה יגוועון, אלא לשון פיזור,
 פזר (רוחם) [אותם] ואחר כך יגוועון, ואל עפרם ישובון. (וזה) לד) אסף [אדם]
 לבהמה, אסף עוף השמים. ומניין שהוא לשון כילוי. לת) ממה שאמר שלמה.
 *לה) ער־!. ללדת ועת למות. אמר(ו) [שלמה] כנגד לו) הלל הגדול כ״ח תמורות
 ובהלל הגדול כ״ו פסוקין, נשתיירו שתי תמורות כנגד שתי לוחות הברית.
, עת ללדת, כנגד הודו לה׳ כי טוב, שכיון ה נ ו ש א ה ר ר ו מ ק ו.1 ת ר פ ! 
 (שוזלד) [שוולד] של אדם נולד, הודאה גדולה נותנין להק[דוש] ב[רוך ה[וא]
 אביו ואמו שיצא מן הגידין ומתעצמות ומכל האיברים ונכנס והולך בחוליו[ת]
ר ומן הזכר לרחם אמו כ ז  של שידרה עד ב[ו]או לשיררה. ומן השידרה ל
ם ט׳ חודשים ואחר כך יוצא ברתת ובזיע ם מ׳ יום ועושה ש  והוא נוצר ש
 ובצער ובצירי יולידה ויוצא בשלום. ולכך ראוי לתת [לה׳](הודיע) [הודאה]
 :גדולה [שנאמר] הודו לה׳ כי טוב [וכו׳ הכניסו] (ו)בהםדו, בראו (ו)בחםדו,
 [בחסדו] הוציאו ובחסדו העמידו, ולולי חסדו לא היה העולם (נהנה) [נבנה]
עת למות, כנגד הודו ה בי. ו ר ו מ  שנאמר לז) אמרתי עולם חסד יבנה: ת
י האלהים שהוא ממית ומחיה והוא אלהי האלהים ולא (כאילו) ה ל א  ל
 [באומות] האומרים שתי רשויות הם בעולם אחד ממית ואחה מחיה, אלא
 הוא אלה׳ האלהים שהוא ממית ומחיה. שנאמר לח) אני אמית ואחיה. הוא
ה ר ו מ  היה והוא יהיה ובחסדו הוא מחזיר הנשמה לגוף, כי לעולם חסדו : ת
 ג׳. עת (לטעת) [לנטוע], בנגד הודו לאדוני האדונים. שאם נטע אדם נטיעה
 או פרדס, אל יאמד פדדם שלי ונטיעה שלי. שאם לא ימטיר הק[דוש] ב[רוך]
 ה[וא] להשקות [את] הנטיעה והפרדס, היכן נטיעתו. אלא הק[דוש] ב[רוך]
ל דבר, שנאמר _לכו)(אדון) [ארון] הברית אדון כל הארץ כ  ה[וא] הוא אדון ל
 הרי המקום נקרא אדון (לאדון) [לארון]. הודו לאדוני האדונים שבהסדו
 מגדלה ומרוד, את הנטיעה, ובחסדו מעלה פירותיה, כי • לעולם חסדו
ה די. עת לעקור נטוע, כנגד לעושה נפלאות׳ מוציא לח מיבש ועליו ר ו מ  מ) ת
 מעצים ומרוד, את הנטיעה ומגדלה ואין אחר זולתו, שנאמר מא) כי• אני ה׳
׳ דברתי ועשיתי כי לעולם חסדו:  הפרחתי עץ יבש הובשתי עץ לה אני ה
ה השמים אינם  ת מ ו * ה ה׳. עת להרוג, כנגד לעושה השמים [בתבונה], מ
 זזים אלא עומדים כך דינו של נהרג אינו זז לעולם עד שיתבע [ומפיל] מזלו
 ממנו מלמעלה. שכן מצינו שביון שהק[דוש] ב[רוך] ה[וא] נפרע מן האומה
 תחלה נפרע משרי שלה, שנאמר מב) והיה ביום ההוא יפקוד ה׳ על צבא המרום
ה וי. ר ו מ  במרום. וגו׳ ובחסדו הוא עתיד ל[ד,]היותם בדין ולדין אותם. ת
 עת לדפוא, כנגד לרוקע הארץ, [על המים כי לעולם חסדו] מה הארץ רקועה
 על המים זו לעומת זו, [זו] (ו)תמורת זו, כך החולי והרפואה כנגדה ובחסדו
 הוא מרפא כל באי [ה]עולם, לרוקע [הארץ] על המים [כי לעולם חסדו:]
ה זי. (תמורה זו) עת להרוס, כנגד לעושה אורים גדולים [וגו׳]. מה ר ו מ  ת

 ההליס ק״ה ב״ט. לה) צפניא אי׳ גי. לד,) המו״ל בדפוס וורשוי הציג כאן בוכב קטן,
) תהילים פ״ט, ג׳. ן ף תהילים קל״ו, א׳, יי. ל  י דייקתי מובל ל,י. *לך) קהלת ג׳, בי, ט׳. ר
 לך) דברים ל״ב, ל״ט. ל^) יהושע ג׳, י״א. $q התמורה ד׳ הסר בכל הספרים הנ״ל, ולא
 אדע מ״ט נשמט ממקומו. £א) יחזקאל י י״ז, כ״ד. ובקרא -כתיב ,׳הובשתי עץ לה והפרחתי

 עין יבש־יי מ^) ישעיה כ״ד, כ״א.



ל י ףעא"  .ספר הפרדים לרש״י ד

 המאורות הללו פרצין והולכין ברקיע ואין הולכין ממערב למזרח, כך כל מי
או >גרירן) [גדרן] ;של חכמים או (גרירה) [גדרה]  שד־ןוא׳ פורץ גבול עולם.
 של תורה אין לו מחילה וסליחה ואורו כבה, במו שהמאורות (כבין)[כהין]
 במערב בגבול התהום ואינן גראין, ובחסדו הוא מאיר להם מאורו והוא מנהגן
ה ח׳. ועת לבנות, כנגד את השמש ר ו מ ; ת  [של] (ל)עולם, כי לעולם.חםדו
 לממשלת (ביום) [היום, מה השמש (יוצג) [יוצא] בגבורה• שגאמר מ!נ) ישיש
 כגיבור לרוץ אורח. (ועת) [וכן] הבניין אינו נ[ר]אה אלא ביום שהשמש
 יוצא בו, ומה [ה]שמש [כיון] שיודע (שכיון) שיזריח [ו]עתיד הוא לשקוע
 ולהיכבות מן העולם ואפילו הכי יוצא ומאור לעולם, כך האדם אע״פ שהוא
 'עתיד למות ולהתכסות מן העולם א[ף] ע[ל] פ[י] כ[ן] אינו נמנע מלבנות,
 והשמש כמו כץ אינו נמנע (מלהאיר) [מלהזריח] לעולם. כי י לעולם חסדו:
ה ט׳. עת לבכות, כגגד את־ הירח וכוכבים (וגו׳). [לממשלת הלילה.] ר ו מ  ת
 מה הבכייה הזאת אינה .אלא מצרה ומקוצר רוח כך הירח וכוכבים שולטים
 בלילה, שהלילה צער לבריות •מן החשךוהאופל שבו, אבל האור הוא שמחד,
. עת ׳ ה י ר ו מ  לעולם, שנאמר _מד) אוד זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה: ת
 לשחוק, כגנה למכה מצרים [בבכוריהם], שהיו' ישראל שוחקיז מה) [ו]נעלזים
ה י״א. עת ספוד, כגגד ויוצא ישראל ר ו מ  ובוזזים ממוגם, והם היו מתים: ת
 מתוכם שהיו אילו סופדים ואילו בוזזים, אילו םופדיץ ואילו שוחקין, ובחסדו
 הוא עתיד מו) לגואלם אותם פעם שנייה מכל הארצות ש[גאמר] מז)'והיד,
ה י״ב. ועת ר ו מ  ביום ההוא יוםיף ה׳ שגית ידו [וגו׳]. כי לעולם חסדו: ת
 רקוד, כגגד ביה חזקה [ובזרוע נטויה], מלמה.שהיו ישראל שמחין ומרקדין
 שנאמר מח) ויוצא עמו •בששון. וכן לעתיד לבא אינז נגאלין אלא בשמחה'
ה י״ג. ר ו מ  וברנד, שגאמר מכו) ופדויי ה׳ ישובון [וגר] כי לעולם חסדו: ת
 עת להשליך אבגים, כגגד לגוזר ים סוף [;׳גזרים] עשה הים כבניין של אבנים
 ועשה י״ב שבלים והמי[ם היו] עומהיץ י כחומות, וכיון שעברו ישראל בתוכו
 השליכם עליהם באבנים ונשתקעו [ה]מצרים בים׳ והודו• בחסדו של מקום,
ד והעביר ישראלי ע ה ועת כנוס אבנים. כ ״ ה י ר ו מ  [כי לעולם חסדו]: ת
 בתוכו וגו׳ והביא(ו)[ם] ל[הר] סיני (ו׳) וכנסם והעמידם• סביב [הר] סיני
 [שנאמר] כ) והגבלת את'העם סביב, וישראל נקראו אבנים שנאמר כא) משם
 •רועה אבן ישראל ובת[י]ב כב) אבן מאסו הבונים.. וקיבלו התורה שהיא
. עת לחבק׳ כגגד וניער ו * ה ט ר ו מ  [חיים] לעולם. כ[י] אעולם] [חסדו]: ת

 פרעה וחילו [בים סוף]׳ כאדם שהוא רץ לחבק את חבירו, כך היו רצים'.
 מצרי[ם] אצל ישראל לתופשם (למלחמה) [במלחמה], וגתרחקו ישראל
 מהם וגטבעו (הם) [המצריים] בים, וישראל ג(ו)צ[ו]לו׳ כ[י] ל[עולם] ח[סדו]:
. ועתי לרחוק מחבק, כגגד למוליך עמו במדבר׳ שהפייש ז ״ ט ' ה ר ו מ  ת
 אתי ישראל משיעבוד המצרים, ומחיבוק׳ מצרים וצרותיהן. [בי לעולם
ה י״ז. עת לבקש, כגנה למכה מלכים [גדולים],•שבקשו ר ו מ  חסדו]: ת
 ישראל הנחלה שהנחילם המקום, ונהרגו המלכים שבאותם הארצות, ואל

א• מה< בשם הגדולים ״נעלמים׳/ מן) בספרים / ׳ ם צ״ו׳ י י ל י ׳ ד ) ת ל ׳ יי• מ 0 תהלים י״ט  מ
ה י"א׳ י״א• מד,) תהלים ק״ה, מ״ג מט) ישעיה ל״ה, י ע ש ״• מו< י ת י נ  הג״ל ״לגאול אותם ש

 יי. נ) שמות י״ט, י״ב. נא) בראשית מ״ט׳ כ״ד• תהילים קי״ח, כ״ב.



 רצב ספד הפרדס לרש״י ז״ל

ה מלכים גדולים, כ מ  תאמר מלכים קטנים היו, [לא מלכים קטנים היו] אלא ל
עת לאבד, כגגד ויהרוג מלכים [אדירים] ״ח. ו ה י ר ו מ ]: ת  [כי לעולם חסדו
ת ישראל עליהם, ומי הרגם הק[דוש] ט א ם (בני) [מפגי] ישראל והשלי ת ב י א  ש
 ב[רוך] ה[וא], שגאמר ויהרוג מלכים [אדירים] ולא כת]י]ב ויהרגו שאילולי
 הק[דוש ב[רוך[ ה[וא] שעזרם והרג אותם לא היו יבולים להם, כ[י] ל[עולם]

ת לשמור, בגגד לסיחוץ מלך האמורי, ששמר׳ ה י ״ ט, ע ר ו מ  ה[סדו]: ת
ו ביד משה. בי לעולם לא גפלו ביה סיחון ועמו אלא הפילו בחסד ו , שראל  לי
ך הקדוש ת להשליך, [כנגד ולעוג מלך הבשן, שהשלי / ע ה כ ר ו מ : ת ו ה ס  ה
ת א ו ם על ראשו להשליך] על ישראל [ו]השליכו על צ ש א עליו הר, ש ך הו ת  ב
ן ש ב ה שגא מר כג) כי רק עוג מלך ה ש נחלק ובחסדו הגדול מסרו ביד מ  ו
ת . ע א ״ ה כ ר ו מ : ת [ ו ד ס  (וגר) כד) [נשאר מיתר הרפאים. כי לעולם ח
ו ש וקורעו אחר י ממנ  ; לקרוע, כגגד ונתן ארצם לנחלד, כאדם שלובש מלבו
ת ארצם, [כי ך .לקחו [ישראל] בעל כרחם א ו ולוקחו בעל כרהו, כ  ופושטו ממנ
ה לישראל [עבדו], ל ה גד נ -כנ ר, עת לתפו ה כ ״ ב. ו ר ו מ : ת [  לעולם חםדו
ה קורע ואחר ל י ה ה ת פר הז ה התו ימה הארץ ביד ישראל, מ ה ונתקי ר פ ת נ  ש
ם ולקחוה  כך תופר, כך אר^ ישראל היתד, קרעים קרעים ביר ל״א.. מלבי
. ת ס . כי לעולם ה דבקה והנחילם להם. בחסדו נ  [ישראל] מידם (ישראל) ו
ו היום בשפלות, ו זכר לנו•: שאנחנ ת לחשות• בגניי שבשיפלנ . ע ג ״ ה ב ר ו  ת מ
ן ל ה[קדוש ב[רוך ה[וא] .אומות העולם מהשי  וכיון שאנו מהללים שמו ש

. ת ו מעשה שגזרה מלכ . ו  אותנו י ואומרים לנו, הם כי לא להזכיר בשם ה׳
ה ר׳ עקיבא ש ה ע בא ואמר[ה] אל [ת]תעסקו בתורה, מ ה בימי ר׳ עקי ע ש ר  ה
 גטל ספר תורה וישב לו והיה •קורא בשוק. • אמרו לו כה) גדולים וזקינם של
ה ע ש ר ת ה ו ת כו) גזרת המלכ ע מ  ישראל אל תהייבגו להריג[ה], ובי לא ש
ה רה שכת[!־] ב ב מה התו א י תתעסקו בתורה, אמר להם שוטים שבעולם, ו  של
ל זאת הם א חייך ואורך ימיך (אנו) [אם] אנו עוסקת • בה, ועם כ  כז) כי הו
כמה אנו חייבים. בלייד, ה ו מ ת כ ח תה על א ו או ן להורגינו, אילו הנחנ  מכקשי
ן אותנו בא ונהרג. א[ף] ע[ל] פי שמשפילי ע (בהם) [להם] ר׳ עקי מ  [ו]לא ש
גו זכר לנו, כ[׳] ל[עולם] א רואה בצרותינו וזוכר לנו הברית, הה״ד שבשפלי ו  ד
ה ששובר ע ש ד ויפרקינו מצרינו, ב ג נ עת לדבר, כ . ו ד ״ ה כ ר ו מ ]: ת  ח[םדו
מר שירה שנאמר נח) מזמור שירו לה׳ שיר  זרוע האומות אנו מבקשיץ לו
ה י ככו). הודיע ה׳ ישועתו [לעיני ת ת ת עשה], וכתי[ב] ב  הדש, (וגו׳) [כי נפלאו
ת ישראל וגר כי  הגוים גלה צדקתו,] וכת[י]ב ק) זכר. חסדו ואמונתו לבי
ל בשר, כשישראל כ ד נותץ לחם ל ג ת לאהוב, כנ ה כ ״ ה. ע ר ו מ : ת ו ד ם  לעולם ה
ת יבולה ועץ ן א ת אמר קא) והארץ ת  אוהביץ ל[הקדוש] ב[רוך] ה[וא] שנ
ל השמים, שהודיה א גד הודו ל א, כנ ו . ועתלשנ ו ״ ה כ ר ו מ : ת ן  שדד,(ה) יתן פרי
ל ביניהם וכיץ י דות לה[קדוש] ב[רוך] ה[וא] שהט ן ישראל להו  גדולה מבקשי

 נ0 דברים ג׳׳ י״א. כך) המו״ל בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן שכל המאמר בלתי מובן
א״ש. נד,) בביהמי׳ד ״אהובינו אתה גדלם וקטנם של  לו, .ולפי הגהתיגו עפ״י הספרים הג״לי
 ישראל אל תחייבני וכר״. נך) בביהמ״ד ״שגזרה המלכות של«* ובו״׳. נןי) דברים ל׳, ב׳. נך)
. ובקרא כתיב  תהילים צ״ח׳ א׳.,. נט<• שם צ״ח, ב׳. &< שם צ״ח- ג׳. םא) ויקרא כ״ו, ד

 ״ונתגה הארץ יבולה וכוי״.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל י״צג

 אומות העולם שנאה ותחרות, שאילולי כן היו מתערבין בגולם ולמידים
 ממעשיהם, כמו שנאמר קב) ויתערבו בנוים וילמדו ממעשיהם, לפיכך הודו
 לאל השמים כ[י] לעולם) ה[םדו]. - נשתיירו שתי תמורות, עת מלחמה
 ועת שלום, כנגד שני לוחות הברית, מלחמה שנאמר סיג) על כן יאמר ב ספ־
 מלחמות הי, אם זכה ועוסק בתורה יעשה (ממלאכי) [כמלאכי] השלום, שנאמ-
 סל) הן אראלם זעקו חוצה מלאכי שלום (וגוי) [מר יבכיון]. וכת[י]ב קת)
 המשל ופחד עמו [עושה שלום במרומיו], הא למדת שכל מה שיש בעולם
 חמורת עליונים ותחתונים, ראשונים ואחרונים, מזרח ומערב, צפון ודרום,
 ושאר כל תמורות שהזכרנו לך, והוא אחד ואין בלעדיו, [הוא] ראשון ואחרון
 אל מלך נאמן, מושל בכל, שוכן עד וקדוש שמו, קו) וברא בעולמו דכי־
 מיוחד ואין לו שיני ואין לו תמורה כמו שהזכרנו בתהלת הספר. להודיע
 לכל ׳באי העולם שהוא אהה והוא ברא [את] עולמו. ומעשה באחד שבא
ה מי בראו. אמר לו הןקדוש] ברוך]  מ־ן אהד ואמו•־ לר׳ עקיבא העולם הז
״ ברור. אמר לו למתי־ תבוא [אללי]. למחר בא  ה[וא|. אמר לו הדאיני ד
 אצלו. אמר לו rp) (פלי) מה אתה לובש. אמר לו בגד. אמר לו מי עשאו.
 אמי״ לו האורג. אמרי לו -איני מאמינך הראיני דבי ברור. אמר לרומה אראה
 לך ואין אתה יודע שהא־־־ ג עשה־. אמר לו ואתה אינך יודע שה[קדוש] [ברוך]
 ה[וא] בי־א [את] עולמי. נפט־ אותו המין, אמרו לו תלמידיו" מה >הדבך<
 [הדבר] ברור, אמר להם בניי, כשם שהבית מודיע על הבנאי והבגד מודיע
 על האורג והדלת מודיע על הנגר, כך העולם מודיע על הק[ דוש] ב[רוך]
 ה|'וא] שהוא בראו. [ישתבח ויתעלה שמו לעד ולנצח נצחים. אמן ואמן נצה

 סלה ועד]. סח) ברוך הנותן לייעף כה.

 [סליק מדרש תמורה לר׳ ישמעאל וי׳ עקיבא].

 א< הלכות סופרים.
 ב< כ ו ת ב י ן ס] פי ת[ורה] על הקלף במקום בשר ועל הגויל במקום
ן פותהין ביריעה י  שיער *o ואם שינה' [ב]זה ובזה אל יקרא a בו: ל) א

• סד) ישעיה ל״ג!־זי. ובקרא ״צעק״ סד,) י ״ י א ״ , במדבר כ D  QD תהלים ק״ו׳ ל״ה. 0
 איוב י״ה, ב׳. סך) בביהמ״ד ״שלא נברא בעולמו דבר מיוחד שאין שני לו, בלא דבר תמורה,
 שלא הזכרנו״ וכוי. סן) בדפוס ווארשוי כתב תיבת ״כל״ ונסגר במסגרת. סח) ליתא בביהמ״ד

 מתיבת ״כרוך״ עד ״כח״. -
 א) כל המאמר הועתק מספר הלכות גדולות(בדפוס ווארשוי סימן ע״ה ובדפוס בערלין
 צד 504) הלכות סופרים. ועשיתי התיקונים על פי שם. (ועיין מה״וו מם׳ סופרים עמוד 686
 והלאה. ובמס׳ סופרים בש״ם ווילנא). ב) מס׳ סופדים פ״א, ה״ד. והוא ממנחות ל״ב. ושבית
 ע״ט: ובתום׳ שם ד״ה קלף ובו׳. *ב) במם׳ סופדים ובמח״וו ״ואין רשאי לשנות״. jj) בבה״ג
 בערלין ״בהן״. ועיין טור יו״ד סימן רע״א דם״ת כשר על הקלף ועל הדוכםוסטות והא דקתני
 הכי שאם שינה פסול קאי רק על תפילין שאיגן כשדין אלא על הקלף. וב״י השיג עליו
 שם ודייק מדקתני במס׳ סופרים אין קורין בו משמע דבס״ת גמי מיידי. וכו׳ יעיי״ש. ועיין

 במעדני יו״ט הלכות ם״ת. ך) מם׳ סופדים פ״ב, ה״ו. ועיין מנחות לי.
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 .פחות משלשה דפין ואין מוסיפין על שמנה. ובקלפים לא נתנו שיעור, אבל
 יה) אם בא להוסיף מוםיף כל [מה] שהוא.רוצה, ובלבד שלא יפחות משלשה
ה שבלת[ה] לא יטול שתים ויחזור שתים אלא נוטל ע י ר ] י ה ] 0: ן  דפי
 שלש ומחזיר שלש. ומה ז) שהוא מחזיר (במרת) [כמדת] הכתב הראשון
ה חציו גריל וחציו קלפים אבל עושה חציו גריל וחציו ש ע  ח.): כו) לא י
 י) צבאים, *0 וא[ק] ע[ל] פ[י] שאינו מן המובחר: יא) אין דובקין בדבק
 *יא) ואין כותבין על גבי (מטליט) [מטלית] ואין תופרין במקום הכתב, ר׳
 שמעון בן אלעזר אומר משום ר׳ מאיר דובקין בדבק וכותבין על גבי מטל[י]ת
 יב) אבל אין תופריץ על נכי הכתב. י!0 וםפר שנקרע תודה עליו מטל[י]ת
ב את השם אפילו מלך *כוו) ישראל שואל בשלומו ת ו כ  מבחוץ יל): כן0 ה
 לא ישיבינו. היה כותב שנים [ו]שלשה שמות (כאחד) [כאחת] הרי זה מפסיק
 ביניהם ומשיב. הטובל את הקולמוס [לכתוב את השם] הרי זה (לה) [לא]
 יתחיל עז) מאותו (השנים) [השם], אבל מתחיל [הוא] (מאותו) [מאות]
 (משלי פניו) [שלפניו]. *כת) המוחק אות (אחד) [אחת] מן השם הרי זה עובר
 בלא תעשה. אמר יז] רבי ישמעאל לכך נאמר *יז) ואבדתם את שמם
ל דיו ב  [מן. המקום ההוא] וכתיב יח) לא תעשון [בן] לה׳ אלהיכם: יכו) א
 *יכו) שנפל על [גבי] הכתב מותר למוחקן שלא היתד, כוונתו אלא לתקן:
 a יש שמות שנמהקיץ ויש שמות שאין נמחקין. ואילו הן שמות שאין
 נמחקין [כגון], כא) אל, אלוה, אלהים, אלהיבם, אלהי, אלהינו, ־כא) ואהיה

ל מה שהוא רוצה״ ובמס׳ סופרים ״אלא כל שרוצה מוסיף״. ועיין  ך) בבה״ג ״אבל מוסיף י
 ירושלמי פ״א דמגילה ה״ט. ן4) מס׳ סופרים פ״ב, ה׳יז. ועיין בטור יו״ה סימן ר״פ ובב״י שם.
 ן) המו״ל בה״ג בערלין סגר אות ש׳ אשר בתיבת ״שהוא״. ולא אדע כוונתו, הלא בן איתא
 במס׳ כופרים ובה״נ ווארשוי. ועוד יש לתקן שם ״כמדת״ תחת ״במדת״. כמו שתקנתי בפרדס
 לפנינו. ך!) בבה״ג ווארשוי ״כמדת הכתב הראשון מהזיר״. (ובשו״ע יו״ד ר״פ לא כתב הך
 םיומא.) ^) מם׳ סופרים פ״ב, ה״י. י) במס׳ סופרים ״צבאים קלפים״ ובבה״ג ״צביים״ וליתא
 לתיבת ״קלפים״. וברא״ש בשם ירושלמי ״קלפי צבאים״. ועיין ירושלמי פ״א המגילה ה״ט.
 *י) במם׳ סופרים ״מפני שאינו מן המובחר״. וני׳ מוטעת היא וצ״ל כמו כאן. יא) מם׳ סופרים
 פ״ב, הי״א. ובירושלמי שם. ועיין ברי״ף סוף הלכות ם״ת ובתשב״ץ ח״נ סימן ר״ו. *יא) בבה״ג
• יב) י " י  ווארשוי הוסיף ״ואין כותבין בדבק״. וליתא במס׳ סופרים ועיין ברא״ש הל׳ ם״ת ם
 במם׳ םופרים ״אבל אין כותבין במקום הכתב מבפנים אלא מבחוץ״ וטעות הוא ויש לתקן• כמו
̂) מם׳ סופרים פ״ב, הי״א. יך) עיין במם׳ סופרים שם בסוף ההלכה שב׳  שהיא לפנינו. י
 ״ספר שנקרע מטלה עליו מבפנים אבל לא מבחוץ״ והגר״א מחקו, ובמח״וו צה 690• הובא
 כן, וצ״ב. ft!*) מם׳ סופרים פ״ה, ה״ו. ירושלמי ברכות פ״ד, ה״א, ותוספתא שם פ״ג. *מין)
) במ״ס  במ״ם ליתא תיבת ״ישראל״. טן< במים ״אותיות״. *טן)מכות כ״ב. ספרי פ׳ ראה. ץ
י י^) מם׳ סופרים פ״ה, ה״ז. *י£)  ״ר׳ שמעון״. *ין) דברים י״ב, ג׳. יך,) דברים י״ב׳ ד
 במ״ם ״שנטפה״. וכן בבה״ג ווארשוי ובהגהות רמ״א יו״ד סי׳רע״ו םי״א ״שנשפכה״. o שבועות
 ל״ה. כא) בבה״נ ווארשוי ״אל, אלהים, אלוה, אלהיך, אלהיכם, אלהי אלהיהם, אהיד״.אל״ף
 דל״ת יו״ד ה״י, שדי, צבאות״. ובבה״נ בערלין ״אלוה אלהים, אלהיך, אלהיכם, אלהיהם, אלהינו,
 אהיה אשר אהיה, אל״ף דל״ת יו״ד ה״י, שדי, צבאות״. *כא) ב״ה בנמרא ובבה״נ בערלין
ת רא״ו יו״ד סימן  וכאשכול ח״ב צד נ״ה, אבל זנבה״ג ווארשוי. לא מנה רק אהיה. ועיין הגהו

 רע״ו ם״ק כ׳.
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ן. אבל  אשר ־ אהיה, אל״ף דל״ת, יו״ד ה״א, שדי, צבאות, הרי אלו אין נמחקי
ר והחזק ארך אפים ורב והאבי  כ5) הגדול הגיבור והנורא והאדיר והאמיץ ׳
ב אל״ף למ״ד מאלהים, ת ׳ כ [ ן נ ב ] ] ר ו נ ] 0 ת 0 : ן י מחק ד הרי אלו נ ס  ח
ת , צד״י בי״ת מצבאו ת משדי ׳ ל ׳ הרי זה אינו נמחק, שי״ן ד ה מ ' א י  יו״ד ה
א נקרא ה[קדוש] ל ק לפי ש ח מ ת כולו נ . ר׳ יוםי אומר צבאו מחק  הרי זה נ
ת ישראל שנ[אמר] כל) והוצאתי ת אלא על שום צבאו צבאו , א] ו  ב[רוך] ה[
: כה) ת [ נ ו] סי ו ה כר׳ י כ ל ת עמי בני ישראל. אמר שמואל ה ת צבאותי א  א
ו י י זה נמחק. .לפנ י ו ה ל הגיטפל לשם בין מלפניו בין מלאחרי  ר [ב נ ן] כ
׳ נמחק, [שה׳ שין נמחק], ׳ ה , וה׳ ו׳ נמחק׳ הה מחק  באי זה צד, לה׳ ל׳ נ
׳ ב׳ נמחק, מה׳ מ׳ נמחק, [כה׳ כ׳ נמחק.] לאחריו באי זה צד, אלהיו ה  ב
 [ו״ו] נמחק, אלהינו גנון) [נ״ו] נמהק, אלהיהם ה״א ט״ם נמהקין, אלהיכם >כ״מ)
ש השם. אמר ה ר ק ב כ ק ש ח מ . אחרים אומר[י]ם לאחריו אינו נ ן  [כ״ם] נמחקי
א במקומו אינו קדוש בולו גליה היליה ל 0 שם ש ה כאחרים. כ כ ל  רב הונא ה
ת הרי זה ו ט מ ה (כותב) [כתוב] על ידות הכלים ועל כרעי ה א כז) הי י  כדתנ
רה ה דר׳ אמי אמר ליה יספר תו א לקמי ת א א ד  (יגור) [יגרור] ויגנוז: כח) ההו
ד רה בי ד תו פ ׳ אמר לו ס י לשמן ת ב ת א כ י לפ[לוגי] הזכרות שבו ל ת ב ת כ  ש
ה נאמן ת ד שכרך ואין א ה להפסי ת ד לוקח. אמר לו נאמץ א ו בי  מי. אמר ל
ר אזכרות קא מפסיד. כנו) ההוא (דאתה) [דאתא] כ ד ספר תורה׳ ש  להפסי
א י לפלוגי גויליץ שלו ל ת ב ת כ ה ספר תורה ש ה דר׳ אבהו [אמר לי  לקמי
ד מי, אמר לו ביה לוקח], אמר לו רה בי ר לו ספר תו מ ם לשמץ, א  עבדתי
ד ם[פר] ת[ורה], ה להפסי ת ד שכרך, [כך] נאמץ א ה להפסי ת ך שנאמן א ו ח  מ
א אמר י נ ר אזכרות ותו לא:׳ ל) ת כ  (הבא) [הבא]' כוליה אגריה,. [התם] ש
ך דיו ולא ל קלקנתום לתו מד אצל ר׳ ישמעאל הייתי מטי ו יתי ל  ר׳ מאיר כשהי
בה אםרה עלי. איני והא אמר רב יהודה אמר  אמר לי דבר, וכשבאתי אצל רבי עקי
ל . לא) בה הייתי מטי רה אצל ר׳ עקי ד הו מ יתי ל אל משום ר׳ מאיר כשהי  שמו
ל אמר לי בני א ע מ ש י . ׳ ו ולא אמר לי דבר. וכשבאתי אצל ר ב דדי ם בתו  קלקנתו
ת כ א ל מ ך ש ת כ א ל מ ך אמרתי לו לבלר אני. אמר לי, בני •הזהר ב ת כ א ל ה מ  מ
ת (אתם) [אתה] ח ת א ת או אם תוסיר או ח ת א ר או א שאם תחסי  שמים הי
ך ל לתו ד יש לי שאני מטי ח ל העולם כולו. אמרתי לו דבר א ת כ ב; א  מהרי
הלא כבר ך הדיו, ו . אמר לי, וכי מטיליץ קלקנתום בתו  הדיו וקלקנתו[ם] שמו
] אמר, ה (דבר) [כתב] שיכול לימחק. מאי גדאמר) [קאמי ח מ  נאמר לב) ו
ת דו ה לא מיבעיא בחסי ר ליה, הכי (דאמ׳) [קאמר], אמר לי ד ה  ומאי קא מ
א [דדל״ת] ה לתאג בא אלא אפי[לו] אתי זבוב ואכיל לי  ויתירות הבקיעגא טו
ך [ה]דיו: ל לתו ד יש לי קלקנטום שמו שאגי מטי ח  •ומשוי ליה רי״ש, דבר א
ה זיינין. אלו הן, שעטנזג״ץ.•. לד) ש ל ה ש ש ל ע אותיות צריכות ש ב ר רבא ש מ 0 א  ל
ה (שגדר) [שגרר] ת מ ב ותולה א ת כ ה ש ת מ ה בשם (גודר) [גורד] א ע ו ט  ה

 בב< בבה״ג ווארשוי ״הגדול הנבור והנורא האריה האביר החזק והאמיץ חנון ורחום ארך אפים ורב
 הסד״. ובבה״ג בערלץ ליתא האביר״. וליתא בגמרא• כג) שבועות ל״ה: כף< שמות ז׳׳ יי* כה<
ץ יי• כד!) בבה״ג בערלין לא הובא כאץ מאמר כ ר  שבועות ל״ה: כך) מובא בםמ״ג לאוץ גי• כן) ע
 זה. כו אם בבה״ג ווארשוי כתוב כמו שהיא בפרדם לפגיגו. והמאמר היא גיטיןג״ד: כט< בבה׳ג
 ווארשוי ״והא ההוא״ וכר. ל) סוטה• כ׳. (יא) בבה״ג ווארשוי ובגמרא ״קגהגתום״ בכל פעם שהוזכר

: ) מגהות ל׳ ף ) במדבר ה׳׳ כ״ג׳׳לג) מגחות כ״ט. ל ב  ועיין ערוך ערך ״קלקגתום״. ל
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 וכותב את השם על מקום (הנדר) [הגדל], הברי ר׳ יהודה/ לה) ר׳.יוסי אומר
 אף תולה את השם. ר׳ יצחק אומר אף מוחק וכותב. [די] שמעון שזורי
 אומר כל השם כולו תולין מקצתו איןתולין. ר׳ שמעון בן אלעזר אומר
 משום לו) ר׳ מאיר (אומר) אץ כותביץ את השם לא על מקום המחק ולא על
 •מקום הגרר ואיז תולין אותו אלא מסלק כל היריעה כולה וגונזה. לז)(והלכה
 ברי שמעון שזורי). איתמר רב חננאל [אמר רב הלבה תולין את השם. רבה
 בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא הלכה מוחק וכותב] ונימא
 מר הלכה כמר, (אי נמ*) [ונימא] מר הלכה כמר, משום האפבו להו. אמר
 *־בין בר הנינא אמר עולא אמר ר׳ חנינא הלכה כר׳ שמעון שזורי. ולא
ה ת  עוד אלא כל מקום ששנה ר׳ שמעון [שזורי] הלכה כמותו: לח) [ו ה־ל ב
ר רבה בר בר חנה א״ר יוהנז מ  לנו) לעיני כל ישראל באמצע שיטה: מ) א
 שם בן ארבע אותיות חכמים מוסריץ אותו לתלמיהיהם פעם אחת בשבוע,
 ואמרי לה פעמים בשבוע. אבר רב נחמן בר יצחק. מסתברא כמאן דאמר
א רמי כתיב מא) זה שמי וכתיב וזה זכרי, אמר נ י ב  פעם אחת בשבוע: ר
 הקדוש ברוך הוא לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב א:י ביו״ה ה״י ונקרא
ר ר׳ יהושע בר אבא אמר רב נידל אמ־6 רב] מ  אני באל״ף דל״ת; מב) א
 הלוקח ספר תורה מן השוק מג) בחוטף [מצוה] מן השוק, כותבו מעלה
 עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני. אמר (מר) [יב] יהודה אמר רב ששת
ן י  אס הגיה בו אות (אחד) [אחת] מעלה עליו הכתוב כאילוכתבו: מל) א
 זורקין את הספרים ממקום למקום ואין נוהגיז בהן דרך ביזיון. כיצד׳ מה)
 לא יתעו על גבי המטה ולא תחת המטה׳ ולא במרנלות המטה. מו) ולא
 ישב אדם על נכי מטה בזמן שספר תורה מונה עליה ומעשה (כרי) [ברבי]
 מז) אליעזר שישב לו על י נבי מטה שהיה ספר תורה מונח עליה, ביוז שיהע
 בו עמה מימנה והיה. הומה לאהם שנשכו נחש, מח) שנאמר מכו) את שבתותי
 תשמורו ומקדשי תיראו, *מכו) לא מן השבתות אני ירא אלא ממי שפיקד
 עליהם׳ ולא מז המקדש (אתה) [אני] ירא אלא ממי שפיקד עליו:• כ) [חייב
 אדם לעשות ציצית נאים ומזוזות נאות ולכתוב ספר תורה נאה בדיו נאה וקולמוס
 נאה ולבלרין נאים ובקלפים נאים ועורות צבועים ויעטפנו בשיראין נאין]
 שנאמר *כ) זה אלי ואנוהו, [עשה לפניו מצות] •נאה לוי כדברי ר׳ ישמעאל.
א יהא אדם אוחז ספ־־  ר׳ עקיבה א־מר (אדבר) [הרבות] בנאות שלו. כא) ל

 לה< כן היא בגמרא ובבה״ג בערלין וכאשכול ח״ב צד נ״ד..ובסי התרומה סימן קצ״ט, ועיין
 במם׳ סופרים פ״ה ה״ד בגי׳ משונה. ובבה״ג ווארשה היפך דעת ר׳ יהודה לר׳ יוסי ור׳ יוסי
 לר׳ יהודה. ^ן) בבה״ג ווארשוי חםר ״משום ר״מ״ ואיתא בגמרא ובמ״ס ובס׳ התרומה שם
 ובסמ״ג עשין כ״ד ובבה״ג ״.בערלין. ^ן) נלקה. המאמר ותקגתי.עפ״י בה״נ שם. לך|) הוספתי
) מנחות לי. מ) קידושין ע״א. מא) שמות ג׳ ט״ו. £  עפ״י בה״נ החסרון דמוכח משם. ל
0 ב״ה בגמרא בבה״ג בערלין אבל בבה״ג ווארשוי ״כלוקח״. מך) מס ) מנחות לי• מ ב  מ
 סופדים פ״גיהי״ב וי״נ ועיין עירובי! צ״ח• מד,) כן היא במ״ס וחסר בבה״נ מן לא יתננו עד
 ולא ישב. מי) במ״ם שם. ועיין במנחות ל״ב: מו״ק ב״ה. וירושלמי ברכות פ״ג ה״ה. מן)
 . במ״ס ״אלעזר״. מח) חםר בבה״נ מכאן עד לא יהא וכו׳ ואיתא במם׳ סופרים שם. ותקנתי
 עפי״ש. מ&) ויקרא ט/ גי. *מ^) ספרא קדושים, יבמות ו׳. q שבת קל״ג: נזיר בי:
 מכילתא פ׳ בשלח ירושלמי פ״א, ה״א. *0 שמות ט״ו. נא) מס׳ סופרים פ״ג ריש הלכה י״ב.
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 תורה בזיועו ויהא מטייל וקורא ושונה בו כמו שהוא קורא בשמדות מפני
 שנוהג בו מנהג ביזיון. כב) לא ישמיט אדם ספר תורה כג) מתוכו ויחיצנו
 מפני שנוהג בו מנהג ביזיון. כד) ל א יניח אדם מ[פר] ת[ורה] על [אךיכובותיו
א ־יניח אדם מפר  ויניח אצ[י]ליו עליו מפני שנוהג בו דרך ביזיון: כת) ל
 [תורה] כו) בין יריכותיו לנופו (וידרום) [וירדם] עליו מפני שנוהג בו דרך
ד ואפי[לו] ב ל ן שהוא קויא בו אינו פותח בו אלא ג׳ דפיץ ב מ ז ב  ביזיון ן כז) ו
 שנים לא יפחתו בו אלא ג׳ דפין. כח) והפותח ומגיה פותח mm ומתקן
 כל צייבו. כנו) הגולל •ס[פר] ת[ורה גוללו כנגד התפר אכל לא כנגד היריעה,
[nifjn [פר]ק) המחזק ספר תורה] לא יחזיקגו מתוכו אלא מאחריו. הגותן ם 
 להכירו לא יתננו לו אלא בימין והמקבלו לא יקבלגו אלא בימין שנאמד קא)
ר מ[י]ן נלילי קובלני עליכם פרושים שאתם מ  מימינו אש דת למו: קב) א
 בותבין את המושל עם משה (בנע) [בגט], אמר[ו] פרושיפ קובלני אנו
 (עליכם) [עליך] מ[י]ן גלילי, שאתה כותב את המושל cp עם השם בדף,
 ולא עוד אלא שאתה כותב את המושל מלמעלה ואת השם (מלמיעטה),
 [מלמטה בענין] שנאמר...סל) ויאמר פי־עד, מי ה׳ אשר אשמע בקולו. קת)
ב את הספרים לא יהפוך את היריעה על פניה מפני שנוהג בו הרך ת ו  ה כ
 .ביזיון. קו) ובזמן שקורא בתורה לא יניחו על נבי מטה או על גבי כסא או
 יעל נכי ספסל ויקרא אלא אוחז בידו באימה ביראה ויקרא. קז) ובזמן שצריך
 ׳לדבר אינו (מקבל) [מקפל] ורואה אלא פותח ורואה ואינו פותח בו אלא
ה דברים היו בין מקדש ראשון לממדש ש מ  שלשה׳ דפין בלבד קח).- קנו) ח
 •שני, ואלו הן, ארון וכפורת וכרובים ואש ושכינה ודוח הקודש ואורים [וחומים]:
 כב) ת [ נ ו ר [ ב נ ן ] הרוצה לדבק תור[ה] נביאים וכתובים כאחד, מדבק ועושה
 לו כדי עמוד בתחלתו וכדי היקה בסופו, מתחילי מלמעלה, ומסיים מלמטה,
 ואם בא לחתוך חותך. [מאי קאמר, הבי קאמר שאם בא לחתוך חותך] ן

 גב< מם׳ סופרים פ״ג דיי״א. נכ) כן היא בבה״ג ווארשוי. ובמס׳ סופרים ״•*בחיקו- ובבה״ג
 בערלין ״בתיקו״. ועיין בהגהת המו״ל שם. אות .כ״ז שצ״ל •״מתיקו״ - דהיינו שלא יוציא הם״ת

 מן התיק דרך בזיון כי אם התיק יפשיט מעל ם״ת ועיין טור ארח• סימן קמ״ז ותשו׳ הריב״ש•
 •שהביא הב״י שם. נך) בבה״ג ווארשוי ליתא מאמר זה ואיתא בבה״ג בערלי-ן וכן איתא במם׳ י
 סופרים שם. אבל נרם ״ויתן״ תחת *ויניח״, ״ואצילו״ בלשון יחיד, והוסיף י ״ויהא קורא כדברי
 די נחמיה״. כך) במם׳ סופרים ליתא בבא זו. ואיתא בבה״נ שם. כו) בבה״נ בערלין. ״על״.
 כן) מם׳ ׳סופרים פ״נ, ה״י. כך) במ״ם שם (הלכה י״א) ״וכולן במניהי ספרים מותר״, ובה״נ
̂) מם׳ סופרים פ״נ ה״י ותקנתי עםי״ש ועפ״י  מפרש דקאי נם על הרישא דהלכה ירד־ כ
 בה״ג שם. ס) ב״ה בבה״ג ווארשוי. ובמס׳ סופדים ׳ובגמרא סוף מגילה. ובבה״נ בערלין הגי׳
 ״המהדק ם״ת לא יהדקיגו״. ועיין פירש״י מגילה שם ובהגהות רא״ו ובפי׳ גחלת יעקב למ״ס
̂) בבה״ג־ווארשוי גשמט מן ״המושל״  •שם• סא) דברים ל״ג׳ בי• סב) ידים פ״ד׳ מ״ה. ס
• סך,) מם׳ סופדים פ״ט הט״ז. וכפי הגהת רא״ו עפ״י ׳  עד ״המושל״. סך) שמות הי׳ ב
0 בגמרא ובמ״ם רק'״מטה וכסא״ ובבה״גווארשויאיתא כמו בפרדם ן  הברייתא עירובין צ״ה. ס
 •לפנינו. ובבה״ג בעדלין ליתא כסא וספסל אלא ״אמצטתא״. סן) ליתא במם׳* סופרים שם
 •אבל הוא מסוף מגילה. ובבה״ג ווארשוי מוסיף גם בסופו ״ורואה״. סךן) עיין בהערה הקודמת

) ב״ב י״ג: ף לכאן• ס£) יומא כ״א: וליתא שם בבה״ג בערלין. £  וצי
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» 'שאם לא נכתבר ב נ ן.] עב) את משפטי תעשו. דברים ע ] י [ ו נ  כבא< י ת [
 ראויים הם ליכתב, ואלו הן, ע[בודה] ז[רדה] נילוי עריות . ושפיכו[ת] דמים.
 ונזל וברכת השם, ואת חוק[ו]תי תשמרו דברים עד) שיצר הרע משיב
 עליהן, ואלו הן, עה) לבישת שעטנז ואכילת בשר חזיר ורוק יבמה והרבעת.
 כלאים ושור הנסקל ועגלה ערופה.וציפורי מצורע ושיער נזיר, ופטר חמור .ובשר;
 בחלב ושעיר המשתלח. •שמא תאמר תוהו.הן, ת[למוד] אומר] אני •ה׳ אני

ת עז) לדבר בהן ולהרהר בהם.  ננו) חקקתים ואין לך רשו

 פירוש תפילות לרביבו שלמה זק״ל.
ל ל פ ת ה ן דמצלי בעי למיקם באימתא, דתנן ב) אין עומדין ל א  א) מ
 אלא מתוך כובד ראש, ,מניין, אמר ר׳ אלעזר דאמר. קרא ג) והיא מדת נפש
א המתפלל צריך שיבוץ י נ  ותתפלל *d (אל).[על] דד.״ ובכה תבכה: .ד) ת
 את לבו בכולן, ואם אינו יכול לכוון את לבו י בכולן . יכוין את לבו באחת
 מהן. ואמרינן יבאהיא, אמר ה) רב ספרא משום חד דבי ר׳ ו) באבות:
ם הם מעשי אבותינו ז״ל שהונדלו.בזאת שיש בה נתלות ונוראות. ו ל י ד  ז) נ
 אלהינו. בא והבן במאמריה גם כפירושיה ובתוקוניה, ושימיה לפניך בעת
 תפילתך ואז אתה בכוונה עליה, כל •התיבות שבאות ח) א[ף] ע[ל] פ[י)
י  שנראין'מעניינין הרבה לולן על יסוד הוקבעו ועניין אחד לכולן: כו) א ל ה
י יצחק, ואלהי יעקב כדי להזכיר שג-ותן של אבות. דאמר ה ל , א ם ה ר ב  א
 מר, י) מניין שאומר[ים] אבות שנ[אמר] יא) הבו לדד בני אלים. האל הגדול,
ם שכתב, באברהם,״יב) ואעשך לגוי •גדול, בלומר, גוי של האל הגדול,  על ש
ל הגדול סיים מטביעו של הקדוש בדוך הוא על אברהם. א  וכיון שאמר ה
 י0 הנבור והנורא מוםיפין עוד שאמר משה, יד) האל הגדול הגבור והגורל

 עא) בבה״ג שם ליתא למאמר זה כי אם בסוף הלכות י הדיינין. זהמאמר היא ביומא ם״ז1
0 בגמרא ״שהשטך ך . ע . ע0 בגמרא ״שאלמלא״. ועיין דק״ם שם אות ר  עב) ויקרא י״ה, ד
 ובכ״י מינכען ״ואומות העולם מושיבין עליהן״. ועיין דק״ס שבו. עה) עיין דקדוקי סופרים•
 חליפות״ נוסחאות״ מאשר בגמרא שלפנינו. ען< בגמרא ״חקקתיו״. עיין דק״ס שם. ען) בגמרא

 שלפניגו ליתא תיבות *לדבר בהן״..וכן ליתא בבה״ג שם.

 א) לשון הבה״ג (ווארשוי ה׳ ע״א). הלכות ברכות פדק חמישי. וסדור וע*נ צד 7
: (עיין שבת י׳. ופכר ידיה  ומובא בסדור רש״י סימן ב״ה. ובמח״וו צד 14. ב) ברכות. ל׳
(J ;(פירש״י כאדם המצטער מאימת רבו. ועיין ברכות. ל״ז ובתום׳ שם, ד״ה אל תקרי ובו׳ 
 שמואל אי, א׳, י׳. *Q עייךרש״י ברכות ל״א ז ובדק״ם שם. ד) ברכות ל״ד: ך) בגמרא
 שלפנינו ״א״ר חייא אמר רב ספרא״. ובכיי מיגכען כגירםתינו. ף) עיין• פירש״י שם. ן) עיין
 מחזור ויטרי צד 16 ובסדור רש״י. סימן ל׳ בסגנון אחר. ף|) בדפוס ווארשוי בטעות ״אע״כ״.
 וטעו על ידו החכמים רש״ה• בהערותיו למח״וו ורש״ב בהערותיו לסדור רש״י. יעיי״ש. פן) הובא
 במה״וו שם• ובסדור רש״י סימן ל״א. 0 מגילה .י״ז:.. ר״ה ל״ב. ^יא)תהיליס. כ״ט, :א׳;
0 לראשית י״ב, ב׳. ע) במח״וו ובסדור רש״י שם בסגנון אחר יעיי״ש. יף) דברים י׳, י״ז.  י
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 אשר לא ישא פנים. עו) היאך התהלכו מגוי אל נוי ומממלכה אל עם אחר•
׳ ויוכח עליהם מלבים, rp) וישמע אברהם כי ה להן ש  והרבה גבורו[ת] ע
 נשבע אחיו, הודיע גבורותיו על אברהם׳ וכיוצא בהם הרבה. לז) והנה עד
יח (לפניהם) [לבניהם] שה פזורה בין אריות, אומה יחידה בין  היום הזה הנ
 ע׳ אומות, [ובגבורתו] ובגדולתו ונוראותיו ומעשיו מגין עליהם באמ[י]תו
 וסוחרה וצ[י]נה,/ ובכן הזרה עטרה יח) ליושנה. וקבעו בה אל עליון, לפי
 שנתברך אל עליון על ידו של אברהם, [והוא] גם (הוא) נתברך לאל עליון
 •שנאמר יכו) (ו)ברוך אבדם לאל עליון [וגר] וברוך אל עליון [קונה שמים
 וארץ], לכך קבעו בה כ) (אל עליוף [קונה הכל], גומל הסדים [טובים],
 כא) שהוא נצטווה על המילה וישראל כרתו ברית עם הק[דוש] ב[תך]
 ה[וא] במתן תורה לשמור מצותיו על בן, כב) אורחות הי, [חסד ואמת לנוצרי
 בריתו] שהן של הסד ואמת ילכו בם אלו ־שהם נוצרי בריתו והרבה חסדיו
 גידל אלהים לאבותינו ולנו. כו,) בא וראה ראשית תורה ואמצעיתה וסופה
 מליאה הסדים. בראשיתה חסד, דאמר כד) וירא אליו ה׳ באלוני ממרא
 כה) שביקרו על המילה, ביקש לעמוד, אמ[ר] לו שב. וכן הדין (שהתא)
 [שאהא] אני יושב ואתה עומד. אמ[ר] לפניו אל תתמ[ה], שכך אני עתיד
 לעשות גם לבניך כו) בשיהו לומדים או דנים הם יהו יושבים ואני עומד
 על גבם, שנאמר, כז) אלהיים נצב בעדת אל וגו/ומיד עמד אברהם ־וקילסו
 שנאמר כח) ותתן לו מגן ישעך, כע) שעזרת לי מן המלכים, ל) וימינך
 תסעדינו, שאהזת במילה ואני הייתי קוצץ ומל, שנא[מר] לא) וכרות עמו
 הברית, לב) וענותך תרבינו, שאני יושב ואתה עומד, הוי שגמל לך הסדים
 לו.). לד) לבך קבעו בה לומר גומל הסדים טובים וקונה (את) הכל. על
 שאמר אברם לה) הרימותי ידי אל ה׳ קונה שמים וארץ. זוכר חסדי אבות

0 במה״וו ובםד״ר ״והרי גדולתו וגוראותיו אבות גודעו תחלה דכתיב ויתהלכו מגוי אל גוי  טן
. טץ) בראשית י״ד, י״ד. ין) במה״וו א "  לא הניח לאיש לעשקם״. דברי הימים אי׳ ט״ז׳ בי׳ כ
 ובםד״ר שם, ותקגתי עפי״ש. יד,) שם ״למקומה״. יט) בראשית י״ד, י״ט׳ ביי כ) תקנתי עפ״י
 מח״וו וםד״ר שם. כא) במה״וו ובםד״ר ״דדרשינן כל אירהות ה׳ חסד ואמת לנוצרי בריתו
 ועדותיו, מי נוצר בריתו, אברהם על המילה״. והיא בתנהומא הקדום אות ד׳ ובאגדת בראשית
0 במה״וו ובםד״ר שם. ועיין תנחומא שם. כד) בראשית ׳ יי* כ ה "  פריו י״ט• כב) תהלים כ
 י"ה׳ אי* כד,) בתנחומא שם ״כיון שנגלה עליו הקב״ה היה יושב, שנאמר והוא יושב פתח
 האהל, בא אברהם לעמוד, א״ל הקב״ה אל תצטער לעמוד שב לך שני נאום ה׳ לאדוני שב
ן שאני יושב ואתה עומד, א״ל הקב״ה אל תצטער זקן ד  לימיני, א״ל אבדהם וכי כך דרך א
 אתה בן מאה שנה שב ובו׳״. ועיין שו״ט כ״ב, פסיקתא דר״כ פ׳ ההדש וב״ר פ״ה, אות זי.
 כי) במח״וו ובסד״ר ״שהרי בניך בני ארבע וחמש שנים עתידים לישב בבית הספר וכו׳״.
 !עיין תנהומא ואנדת בראשית שם, ועיין בסוף הספר הזה במילואים מה שכתבנו. כץ) תהלים
׳ ל״י• כט) עיין תנהומא שם. ובילקוט שמואל רמז קם״ב. (ל) ה ״ • כה) תהלים י ׳ ׳ א ב ״  פ

ד ו ע ו ) במה״וו ובסד״ר כתב אה״ז: ״ לג  תהלים שם. לא) נחמי' ט׳׳ חי. .לב) תהלים #ם.
ו א ז ו ה ה ז י א , ו ו ת ר ט ע ו ה ק ב״ ה ב ר ט י ע ל ה ק ב״ ה, ו ו ש ת ד י ש מ ב ם ל ה ר ב  א
ב י ת כ , (משלי ט״ז, ל״א) ו א צ מ ה ת ק ד ך צ ר ד ב ה ׳ ב י ת ש ר א פ ת ת ר ט  ז י ק נ ה ע
ן (בראשית ב״ר ק ם ז ה ר ב א ב ו י ת כ , (דניאל ז׳, טי). ו י ק ר נ מ ע ה כ י ש א ר ר ע ש  ו

 א׳)״. לד) ליתא במה״וו ובםד״ר שם, עד ״וזוכר״ וכר. לד,) בראשית י״ד, כ״ב.
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 על שם (שמכרם) [שזכרם] לבניהם אחריהם כדאמר[ינן] לו) ה׳ יראה, יהי
 רצון שבזמן שיהו בניו של יצחק באין לידי עבירה תהא נזכר להם השבועה
ה העקידה ותימלא עליהם רחמים. ואומר לז) [ה׳] פעלך בקרב שנים ת ו א  ו
 וגו/ ברוגז רחם תזכר, רחם בגימטרייא הוא אברהם. לח) ועל כן התפלל
 משה באחרונה לע) זכור לאברהם בשעת המעשה, כי ג׳ תפלות אמי משה
 באותה שעה, ובאחרונ[ה] שהזכי[ר] זכות האבות מיד כתב מ) וינחם ה׳, באדם
 שלוקח עצה מאוהבו, איך להזיקו לשונאו שהיה אוהבו מתהילה ועכשיו פשע,
א להזיק לו, ־ ויחשוב כי ידברו בני אדם רע ל  ואוהבו מיעצו עצה טובה ש
 עליו שיאמרו כל טובות שפעל עמו לא היו בלום אלא למצוא לו כלום
 עלילה ולהורגו, ץעוד מייעצו ואומר לו, ואם תאמר איני חושש זאת לפי שהפשע
 היא גדול אם לא תרצה לימנע מלהזיקו משום דברי שונאך אחרים, זכור מעשי
 ידיך הוא ונתגדלתה על ידיו בעשותך כוחות גדולות ונוראות לעיני כל
 בשבילו ואם תזיקינו ביטלת מעשי ידיך, ולמה טרחת, ומעתה לא יספרו
ת לאביו ר מ א  הרואים גבירתך. ואם לא תרצה לעשות על זאת, זכור מה ש
 בשעת פטירתו שהיה אוהבך ביותר, ובשעת פטירתו הפקיד בידך בניו ובאת
 עמו'בשבועה וידך נתת לו שלא תזיק לבניו לעולם, אפי[לו] אם יפשעו בך,
ה תזיק ת  מל!) ואם נהרתה .לו בדבור מקויים להמליכו ולהיטיב לו, ואם ע
 לו איה שבועתך שעשית לו, (אם) [את] מי תמליך ואת מי תטיב ואהבתך
 איפה היא! ומאחר שנשבעת לא תוכל לחזור בך, ומיד כשומעו הזכרות
 השבועה והאמונה מיד מתנחם ומתחרט על אשד דבר והשב להזיקו. כך
יהם  עשה הק[דוש] בןרוך] ה1וא] לישראל, נשבע לאבותיהם שלאי להזיק בנ
ת חלב ודבש. וכשעשו העגל אמר הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] ב  ולהנהילם ארץ ז
 למשה דרך עצה, מב) הניחה לי, ויהר אפי בהם. ומשה השיבו עצה נכונה.
 ואמר לר תחלה, מג) למה יהרה אפך בעמך אשר על ידו הראיתה כוחך
 הגדול להוציאו ממצרים, הלא כל מה שעשיתה לא עשית כי אם בשביל
 שיבינו וידעו כל באי העולם כי אתה גדול וחזק, שנאמר מד) ולמען תםפר
 באזני בנך וגר, וכתיב, מה) ולמענן] ספר שמי בכל הארץ, וכתיב, מ0 והגדת
 לבנך וגו׳, ואם יחרה אפך לכלותם מי יספר שמך וכה גבורותיך ונוראותיך.
 ובזה לא השיבו הזקדוש] מרוך] ה1וא] דבר, אז דיבר משה ואמר עוד לפניו,
 מז) למה יאמרו מציים, כלומר, לא תרצה לחזור בך על מה שחיליתי לפניך,
 ראה שאם תכלם, המצרים השונאים ידברו דברי גנאי ודיבה, ואומןרים]
 מח) ברעה הוציאם וגו׳, אם רצונך, מכו) שוב מחרון אפך וגו׳, ועדיין לא
 השיבו דזקהוש] מרוך] הו]א] על זאת, אז חוזר משה על העניין והזכיר
 מעשה ברית אבות ואמר אם לא תרצה לזכור ולחשב כל מה שאמרתי,
 כ) זכור לאברהם ליצחק ולישראל, האבות אשר כרתה י בריתך עמהם מרוב
א תכלם את בניהם, אלא להרבותם ל  אהבה ואתה בעצמך נשבעת להם ש

 >cr בראשית כ״ב, י״ד. ועיין ב״ר פנ״ו אות ר. לן) חבקוק ג׳, ב׳. (וליתא בב״ר שם<. לד!)
 מכאן ועד ולכך אנו אומרים בתפלה ליתא במח״וו וסד״ר שם. לט) שמות ל־׳ב, י״ג. כן)
 שם ל״ב׳ י״ה מא) בדפוס ווארשוי ״וגם״• מב< שמות ל״ב׳ יי• כןןי) שם ל״ב, י״א.
• מד,) שמות ט׳,.ט״ז. מך) שמות י״נ, חי. מן) שמות ל״ב׳ י״ב. מח) ׳ H שמות יי׳ ב £ 

 שם• מט) שם. Q שם ל״ב, י״ג.
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ת הארץ הזאת .ונחלו א לטורדם כי אם להנחילם א ל  ככוכבי .השמים, ש
ם ולא תשוב מחרון אפך למי תטיב ולמי (ו)תנחיל ל כ  לעולם, ועתה אם ת
ת זרעכם ככוכבי השמים, ומאחר שנשבעתה  את הארץ/- ואיה דבריך, ארבה א
 לא תוכל לחזור י בך. ואז כשהזכיר לוי השבועה. וריבוי הזרע השיב לו ואמר
 לו, כא) סלחתי כדבריך, והיינו דכת1י]ב כב) וינחם ה׳ וגר. ולכך אנו אומר[י]ם
לה זוכר חסדי אבות. גג) ועוד קבעו בה ומביא גואל לבניי בניהם,  בתפי
 כלומר שאם יחטאו ישראל ויניחם בגלות לסוף הוא זוכר אהבת אבות
 ותפילתם ומביא גואל וגומר, וכתיב כד) וזכרתי את בריתי יעקב וגו׳ והארץ
 אזכור אזכרנה שלא להניחה.ביד ערלים. טמאים כי אם ביד הכשירים, לפי
 שהארץ. עצמה אינה יכולה לסבול •עליה איש טמא כמו שבע אומות ומצטערת
 כשאדם• •חוטא עליה, ומקיאה היא את הטמאים, וגופרית ומלח היא שריפה
 לעולם על רעת יושביה, וזהו שכתב, כה) ולא• תקיא אתכם הארץ, וכתיב
 כו) כמעשה ארץ מצרים, [לפי ש]אבותינו מתפללין על הגאולה׳ כ׳ו) כי הא
 דאליהו היה שכיח במתיבתא ד.ר[בי], (ואוקמינהו) [ולוקמינהו] לכולהו(בחרא)
 [בהדי הדדי] דלא לידחקו שעתא ואתי משיה־ בלא זימניה נח)" •(וכוי) [לפי
ו על ידי אברהם נעשו, קבעו וסדרו כאן.את שבחיו •וחשוב  שמעשים הלל
ל תפילת עבדך ואל  כמו שמזכיר .אברהם, דגמרינן כנו) שמע אלהנו א
 תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני, למענך •מיבעי ליה, אלא
 למען אברהם ק) שקראך אדון, הרי כאן שרצה להזכיר׳ אברהם ולא להזכיר שמו,
 אלא שבחו, דלכך סדרו כל זה, שבחו של אברהם .הוא מונה והכל מעין
 מגן, כדאמרינן קא) סדר הבדלות הוא מונה]. דיוקין הללו וכיוצא בהן שים
י י״ה מזמורים אמר דוד יהיו י ח א ם בכוונה תמיד: ל ל  בליבך ונמצאת ש
 לרצון אמרי פי, קב) לכך תיקנוהו לומר אותו לאחר י״ה ברכות ולא לפניהם,
 שהרי משמעו על מה שרוצה לומר ועל מה שכבר אמר. • ולאומרו בה בין
 בתחילה ובין בסוף לא אפשר הואיל ודוד לא אמרו• כי אם בסוף כל י״ח.
ר אומרים פסוק או משנה (צריך) [צריכין] לומר ו ב י צ ה ש  מזמורים: סג) כ
 קדיש מיד אחריהם. ולפיכך אומר[ים] קדיש אחר פסוקי דזימרה ואחר [סדר!
 קדושה ואחר (תפלה) [תהילה] במנחה, .ואף לאחר משנה כגון במה מדליקין
 קד) ואבות. *op ואומר בסייומן, אמר ר׳. אלעזר אמר ר׳ חנינא וכו׳. דהיינו
 בקריאת התולה קת) הפסוקין כדי לקדש. דאין מקדשין אלא בסייום הפסוק
 או דרשת הפסוק..op וכן. בשבת לאחר שקראו בתורה אומר החזן קדיש

ם בסגנון קצר. ת ל״ב, י״ד. ע) מכאן איתא במה״וו ובםד״ר ש ״ה כ. נב) שמו  .נא) במדבר י
: והלשון ה ״  נד) ויקרא כ״ו, מ״ב. נד,) •ויקרא י״ה, ב״ח. נו) ויקרא ט״ז, כ״ב. נן0 ב״מ פ
ה שחסר מפרדס לפנינו. נ£) ברכות א ר נה שים. נח) הוספתי ממח״וו ומםד״ר שם, ת  משו
: והקרא דניאל ט׳׳ י״ז. ס) ברכות זי? סא) בסדור רש״יבטעות היכלות. ועיין חולין כ״וי: ׳  ז
. ובמח״וו 18 ובסדור• רש״י סימן ל״ה). : (ומובא בסדור רע״ג דף ט׳  D כ) ברכות ד׳ J וט׳
י״ד והתיקונים עפי״ש,  סג).מובא במח״וו 74 .ובסדור רש״י סוף תי״ט ובליקוטי הפרדס דף ׳
• סד) כמח״נו ובסד״ד איתא כאן ״ואין כאלהינו ופטום ט ״ ו יי׳ ע מ י ט השלם ס ק  ועיין שבלי ל
 הקטורת וכן בשבת וכו"׳• *סד) בליקוטי הפרדס ״ואין כאלקינו״. סד,) בלקוטי הפרדס ליתא
. ועיין תום׳ מגילה ב״ג ע״א ד״ה כיון וכד. ם  תיבת ״הפסוקיף. ס!0 מה״וו וסדור רש״י ולק״פ ש
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 אחר קריאת התורה קז, לפי ששם הםייום, וקריאת המפטיר לכבוד הוא
 rp) (וקודם) שיקרא המפטיר. ולאחר שהפטירו בנביא [בןשיאמרו תהילה
 חוזר ואומי קדיש לפני התיבה. אבל בשבת במנחה ובשני ובחמישי שאין
 ׳מפטירין בנביא" אין החזן אומר קדיש מיד לאחר םייום קריאת התודה״ אלא
 ממהר לגלול התורה ובא לפני התיבה ואומר הקדיש, וםייומא אריכתא
 (ב)[ד1קריאת התורה [היא]. עד הנה ומפני שקראו בתורה מקדשין, ומה שמפסיק
 בנתי[י]ם [עד .שיגלול ספר תורה] לא חשיב הפסקה, ויולה סייומא אריכתא
 היא. וכן בראשי חודשים ובחנוכה ובפורים ובמועדות שאין הפטרה (ואחר)
 ־1לאחר1 קריאת התורה אין אומ[רים] קדיש עד שיחזור ס1פר] תןורה] למקומה.
 קח) ויש (שהרחיקו) [שיחזיקו] לומר הקדיש לאלתר אחר קריאת התורה
 קודם (נביאים), [שגוללו], א1ף] ע[ל] פ[י] שאין עושק בשבת במנחה. וישראל
 [שןבגלות אם אינם נביאים בני נביאים הם. ואלו [ואלו] נוהגין המנהג המד,)אה

 וההגון, ואין לשנות מן המנהג.
ו לומר בתפלת מעריב והוא רחום, לפי שאין במעריב קרבן  קנן) יתקל נ
 לבפר העון, אבל ביוצר ובמנחה שיש הקרבת תמידין שהן מכפרין אין צריך
 לאומרו. מפי ר׳ אליעזר הגדול. "ע) ד״א לפי שנהגו החוטאים ללקות לפני
 מעריב ומיד [לאחר] .שלקה מבקשין עליו [כולם] רחמים ומחילה (כולם)
 ואומר והוא רחום יכפר עון. כבא) דרך הלוקיןילומר בשעת המלקות והוא
ל בל הלקאה, ובשלשה פעמים מגיע עד לארבעים חסר אחת,  רחום בולי׳ ע
 עב) ויש אומרים שלש עשרה (כריתות) [בריתות] תיבות. האמורות לו למשה
ם וחנון (וגו׳) [ארך אפים ורב חסד ואמת ו ח  כהר. ואלו.הן, עג) ה׳ ה׳ אל ר
נקה אינו מן המניין.  נוצר חסד לאלפים] נושא עוז ופשע וחטאה. ו
 אלא שהוא סייום טוב מפםיקין [שם], שהיו מחשבין. נוצר חסד לאלפים
 עד) שתי בריתות, ארך אפים אחד, ורב הסד שתים, אל .־־חום וחנון ג׳. ויש
 אומרים ונקה מן המניין של שלש .עשרה בריתות, וטח שבין בולו נ[ו]צר חסד
 לאלפים אחת: עה) ו ל כ ך א [ ו ]•מ ר- בלילה אמת ואמונה, שכן כתב, כנו) להגיד

 ס!) במח״וו ובםד״ר כתב כאן ״וכן לאחר שמפטירין בנביא, וכשאומרים תהלה חוזר ואומר
 קדיש לפני התיבה אבל •לא בשבת במנהה ובשני ובחמישי שאין החזן צריך לומר קדיש
 כיון שקראו בתורה • עד שיעמוד לפני התיבה וכן בראשי חדשים ובחולי. מועדות ובפורים, אבל
 •עתה נהגו לומר קדיש״. *סן) סגרתי תיבה זו עם״י ליקוטי פרדס שם• סח< תקנתי עפ״י
 לק״פ׳שם. סט) הובא במה״וו 77 סימן ק״א ובסדור דש״י סימן תכ״ה ובשבלי הלקט סימן
 מ״ט ובליקוטי הפרדס דף י״ד ע״ב. ועשיתי התיקונים על פיהם. ועיין מנהיג סימן פ״ג ובתניא
7 ע) עיין בסחר רש״י שם ובהגהות המו״ל שם. ועיין שבל^ לקט השלם שם  רבתי סימן ט
 הביא בתחילה טעם ראשון בשם רביגו אליעזר הגדול ואה׳כ בשם רבינו שלמה זצ״ל טעם
 שני. והנפקא מינה בין הני ב׳ טעמים עיין מנהיג שם. עא) במח״וו ״ועוד שכל המלקה או׳
 ג׳ פעמים והוא רהום, ויש בו מי״ג תיבות, ובין כולן מ׳ הסר אחת שהיא םובבי-ת את הארבעים
 ומוגה כך והוא, אחת, שתים וכו׳. ועוד שבכל היום אדם חוטא ולערב צריך לומר והוא רחום״.
 ובלק״פ שם: ״ועוד שבכל היום אדם הוטא ולערב צריך לומר לו והוא רחום על כל הלקאה
 ובשלשה פעמים הגיע לארבעים הסר אחת״. ועיין בסדור רש״י הגי׳ משובשת ובהגהות המו״ל
 שם. עב) מכאן ליתא כי אם בליקוטי הפרדס שם. ותקגתי עפי״ש. ע0 שמות ל״ה ו׳,
 עך) בלק״פ נלקה בחפר יעיי״ש. עדן) הובא במח״וו שם ובסדור רש״י סימן תכ״ז, ובשבלי
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י חסדך ואמונתך בלילות, ואי זו אמונה' יש באן, לפי שאין לך אדם ק ב  ב
 שנפשו יגיעה ובא(י)בה [עליו] בלילה (עליו), ומרוב עמל וטורח [שטרח]
 >של) [כל ה].יום, ננ׳ן)׳ וכל הלילה אדם מפקיד נשמתו ביד אלה־ הרוחות
 כשהוא ישז, וכשהוא עולה הנשמ[ה] לרקיע כליאה] והוא ישן היא מוצאה
 לשם מקום מנוח[ה] ומקום קדושה וטהרה ואינה רוצה לשוב בקיב[ו] עוד
 והוא ישן •בכביהות שתוכל לעשות נבח) לו כל מה (שירצה) [שתרצה]
 ״לטלטלו ולהורגו ואינו מרניש ואינו שומע ולא רואה ואינו מבין׳ אר הרוח
 לבד בו ולא זכרוז הנשמה. והק[דוש] י ב[רוך] ה[וא] אמר (לו) [לה] שובי
 למקומך [לתוך האדם, והיא אומרת] איני רוצה. לוותר אמונתי כנגדו,-ואס
 •הטא היום איני חפץ במיתתו בי אם בשובו וחיה. וכבר [הוא] האמין(הוא)
 ופקז״אותך אצלי שנאמר ככן) בידך אפקיד רוחי, ואני שומר [לו] נאמן,
 •ועל אמונה זו מחזירה אליו בבקר, והרי היא כבריאה חדשה, שכל מה
 שטרח אתמול והוא עיף ויגע הבל שכח, והגה הוא בכה גדול. פ) ועל זה
 •נאמר פא) חדשים לבקרים .רבה אמונתך. פב) ולפיכך כשמצטער הישן בכלום
 •עניין מיד הוא מרגיש [ונשמתו] (ו)חוזרת אליו באיתד, השעה והוא עומד
 ומבין ושומע ורואה, שבבר ה[קדוש) ב[רוך] ה[וא] צוד, (לו) [לה] שתחזור
 אליו מיד כשהגוף מצטער. ואותם שמאחרים להקיץ משנתם א[ף] ע[ל] פ[י]
 שאתה מצערם והורנם אל תתמה למה אינה חוזרת מיד קודם שיהרג, לפי
 שכך נגזרה נזירה [עליו] למות בעניין זה, א[ף] ע1ל]. פ[י] כ1ן] היא ׳חוזרת
 ׳[אליו] לאחר הריגה, ועל כן הוא מפרכס, אלא (שאינו) [שאינה] מוצא[ה]
0 מן הדם נשאר הגוף בלא -מקום בניינה כי ביתה נהרסה ובכלות הרוח פ
 :נשמה. ולפי מעשה דרכי הנוף הנשמה אתו לשומרו אם • פעל טובה' הנה
 הוא מתקיים עד בוא גבורות אלהינו ובונה [את הןהרוס והיא חוזרת למקומה
 כאשר (עושה) [היתד,} באמ(0גה א(0תו, פד) ומחייה אותו ידיו ורגליו, [ודומה
 לו] כאלו [י]קיץ משנתו הוא האמור פה) הקיצו ורגגו שוכגי עפר. ואם
 במפעליו [פעל] חילוף הטובה הגוף נידון [במשפט] (ב)ריקמז, תחת אשר
א עבד את בוראו פו0 איננו במאה חפץ כי אם בריקבון ונשמתו נעה ממנוי  ל
 כי אין חפץ בו. אוי לאותה,.פז) [הנשמה ש]כך הורע מזלה להיות בגוף
 כמוהו בעוהנו. ובתכלית קץ .הימים יהיו כל (אביונים) [הנכונים] לפניו אשר
 פעלו טוב בעודם ואשר לא האמינו בו יהיו פח) לחרפה ולכל דראון עולם
 [אבק דק עפרי לדוש ברנל בי אץ מקום לנשמתם.] ואם הוטב • [לה] מזלה

 •לקט השלם סימן ג׳ הביא ״ורבינו שלמה זצ״ל פי׳ וכר״. וסיים ״כך פירשה הגאון זצ״ל בפרדם״.
 והיא בקיצור מאשר לפנינו. ועיין בליקוטי הפרדס שם. ותקגתי על פיהם. עף) תהלים צ״ב,
) עיין תום׳ ברכות י״ב.  ג׳.' ען) בלק״פ ״ובכל". עדן) בלק״פ ״מ״. עט) תהלים ל״א, ו׳. £
 ד״ה להגיד וכו׳: פא) איכה ג׳, ב״ג. £Q מכאן ואילך ליתא בי אם בליקוטי פרדס שם.
 והתיקונים על פי שם• Qft בלק״פ ״עם הדם״• פד) בלקוטי הפרדס הכי גרם: ״ומחיה ודומה
• פה) ישעיה כו, י״ט. פך) בדפוס ו נ י נ פ  לו כאלו יקוץ משנתו״ וכו׳. וכן יש לתקן בפרדם י
 ווארשוי הציג המו״ל •כוכב קטן אחר תיבות ״במאה״ לאמור כי המאמר בלתי מובן לו, ובלקוטי
 הפרדס באמת ליתא יכל זה והכי נרם: ״איננו בזכרון הפץ בו וכו׳״. ויש למחוק כל הדברים
 משוללי הבנה.. פן) בדפוס ווארשוי הציג המו״ל כאן כוכב קטן כי בלתי מובן • לו, ותקנתי

• פח) בלק״פ ״להניפות ולדראון״. ם ם ש ד ר  עפ״י ליקוטי פ
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 ויש לגוף גבין) [בו] איש קרוב אשר פעלו טוב בעודם נשמת[ם] של קרובים
 החסידים מסייעות אותו הגוף בזכייות ללמה עליו טובה והם באות לב-ני
 הבורא לדבר עליה לבגות (לה) [לו] מקום וצר אותו מן האדמה באיברים־
 חדשים ומחייהו בנשמתו על מגת שלא יחטא. ואם עודגו(כ)[ב]רשעתו עליו
 הכתוב אומר פנו) והחוטא .ב מאה ישנה יקולל, [ו]על הישר[ים] נאמר צ)
ח ומחה ה׳ [אלהיס את] דמעה וגר, אשקי הזוכה ללכת צ נ  בלע המות ל
נה לו פרקלטים ככת[ו]ב  בדרכי יושר למען יישמו[ר] לנו ה׳ חסדו, ואשרי הקו
 צא) אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף ויחוננו ויאמר פדעהו מרדת
• תפילת ערבית רשות *צב) י״ח ברכות, ו נ י נ ש י ש פ ל  שחת וגו׳: צב) ו
 צג) לכן הוסיפו ראשי ישיבות שבבבל ברכה אתת, יראו עיגיגו-וישמח לבינו
 . וחותם בא״י מלך משובח ומפואר חי וקיים תמיד, הוא ימלוך עליגו לעולם
 ועד אחרי הפסוקין, להודיע שתפילת ערבית רשות ואין צריך לסמוך גאולה
 לתפילה. וקבעו כנגה'.התפילה דפםוקין שאנואומר[ים], ברוך ה׳ לעולם אמן
ם .חתימתה, שיש בה י״ה צד) [אזכרות כנגד י״ה] ברכות עלי  ואמן וגו/ ע
 הסדר ביבנה תיקנום ושלחום לאנשי בבל להתפלל, לכך תיקנום אנשי
ל גם הם את אלה י״ה אזכרות של פסוקים שהם כנגה התפילה ושלחום ב  ב
 לחכמי יבנה ונתיישרו בעיניהם. צה) •וכנגדן קבעו גשיאי ישראל של ארץ
 ישראל י״ה שבחות שאנו אומר[ים] בישתבח, מושיר ושבח[ה] הלל וזמרה
 וכו׳. צו) וי״ח קייומין באמת ויציב ונכון וקיים וכו׳. צז) וכן נראה ברומיים:
 שחיו י אומר[ים] וטוב הדבר הזה עלינו ובו/ ואי זהו אותו ״ הדבר על כרחך
 י יעל קריאת שמע קאי. וכך. היא פירושו, לפי שבסוף- קריית שמע הוא קוראי
ם לאלהים, אנייה׳ אלהיכם, שכך אמר הבורא, וישראל מאמתים כ  •להיות ל
j n ה אמרת(ה) אני ת  מיד דבר זה עליהם י ואומר[ים]. אמת ויציב, כלומר א

 אלהיכם, כן ודאי אמת ויציב [ו]נכון וכר:
ה ל י פ ת , צח) ברכינו בברכה המשולשת בתורה, צכו) ב ו ע ב ד ק ו ע  ו
זרת קא) בבהמה הטמאה, קב) בלחם הקלוקל *קב)  בברכה, •כמו ק) נ

• צב) מובא במח״וו 78' נ "  פט) ישעיה ס״ה׳ כי. צ) ישעיה ב״ה׳ היי צא) איוב יל״ג׳ כ
 ובסדור.רש״י סימן תב״ח ובשבלי הלקט השלם סימן נ״ב הביא מצאתי בשם רבינו שלמה

 'זצ״ל וכר. וכוון לפרדס* *צב) בשב״ל שם ״דוקא בתפלה לבדה קאמר ולא בק״ש׳ דק״ש•
 בברכותיה י חובה היא מדאורייתא״ וכר. ובפרדס העניין בקיצור. צ;) בשב״ל שם ״ועל זה
 הטעם הוסיפו ראשי ישיבות שבבבל לומר הפםוקין ברוך ה׳ לעולם •אמץ ואמן וחותמין בא״י
 מלך אל הי לעד וקיים לנצח להודיע שהוא רשות וכר״. ויש לתקן בפרדם • לפנינו כן. ועיין
 מה״וו וםד״ר שם• צד) תקנתי עפ״י המה״וו ושבל״ה שם. צד,) ליתא בשבלי הלקט שם.-
0 ליתא בסדור רש״י שם. ובמח״וו שם הושב ״ויציב ונכון וקיים וישר ונאמץ ואהוב וחביב  צן
 ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל הרי י״ג, וה׳קיומיןאחרי כן הרי י״ה״. ומובא בשבלי
 הלקט השלם בסימן ט״ז. בשם רבינו שלמה זצ״ל.• צן) בשבלי לקט השלם שם בשם גאוני
) כוונתו  יומי• יצרן) מובא בסדור רש״י סימן ת״ל• צפן) מלות ״בתפלה בברכה״ ליתא שם. £
 שמלת. בברכה הבי״ת הראשונה בפתח והבי״ת השניה בדגש יחזק. והוי כמו בהנרכה, לפי
 הכלל שבכ״מ שיבואו בוכ״ל לשמש במלה שראשה ה״א הידיעה אז ע&״י רוב תחסר הה״א
 ואות הדגש יהיה בפתה ובאות שלאחריו דגש חזק כדין אות אשר אחרי ה״א• הידיעה, והביא.
 כמו גזרת בבהמה הטמאה, הלחם הקלוקל וכן• לשער הצהב. לא) ויקרא' כ״ז, כ״ז• קב<
 במדבר כ״א׳ יי׳• *ל,ב) בסדור רש״י איתאיכאן ״במיקום־ הזה שמייחד הדיבור בשתי תיבות/



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל

ם י ת ש  קג) לשיער הצהוב, קד) שי״ן דגש למיידי נקוד פתה, כדי ׳לייחדו ב
 לשיער [ו]בצהוב. עד וישם לך שלום. ומיד מתחיל שים שלום. ואינו אומר
 ושמו את שמי [על בני ישראל], משום דמשמע כשאתם משימים [את] שמיי
 על בני ישראל קה) שיעלה בהן לדוכן אז ואני אברכם, הא אין שם כהן
 שיעלה לדוכן לא אברכם. והרי אנו מבקשין אלהינו ברכינו בברכה (וכר)
 [זו אף על פי שאין שם כהן. במקום שיש כהן לדוכן לא נאמר. ברכינו],
ם ם ה  אלא לאחר הטוב לך להודות השליח [צבור] קורא כהנים קו) א
 שנים, אבל אם אחד אינו קורא כהן אלא שותק השליח [צבור] עד שיעלה
 כהן י לדוכן ואז מתחיל השליה [צבור] יברכך וגוי. וכשמגיע וישם לך שלום
 יורד מדובנו, ושליח ציבור אינו מתחיל ושמו את שמי לפי שאיננו מן הברכה.
 אלא (צואה) [ציוויי] בעלמא בעיניינו של פסוק ראשון, לעיניינו של •יום,
 כה תברכו •את בני ישראל אמור להם, כך עיניינו של פסוק אהרון, ושמו
 את •שמי ששניהן ציוי לבהנים ששימו ויברכו את ישראל בשם. והאומה[ו]
 בתפילה לא חש לקימחיה, ותמה על עצמך הרי [אתה] רואה בעיניך ברכת.
 שים שלום על וישם לך שלום [יסדוהו לומר] אם כן להבריך •[הרי] הלשון
 נופל על הלשון דומה לדומה. המפסיק לומר ושמו את שמי על בני ישראל
, קח) שסדר הקדושה שאנו [ י ב ] ה ל ר א ר  אינו מדקדק בלשונו: קז) נ
 אומדנים] בתוך ובא לציון בבוקר בשעת השמד תיקנוהו׳ שגזרו קע) המינים,.
ת בתוך י״ה ברכות, ח  הם תדמיתי הנצרי, שלא לענות קדושה באגודה א
 ולאחר שעה שהלכו משם האורבים היו אומר[ים] מקראוןת] הללו של קדושה
ה להם מנהג לשהות. שעה א׳ [ י] ל ה הי ח ת  קי) ליחד את השם: קיא) ו מ
 בב[ית] הכ[נםת] אחר תפלתם, כדאמר[ינן] בברכות, קיב) ת[נו].• ר[בנן]
 חסידים הרגאןשונים היו שוהים שעה אחת וכו׳. [ו,על זה הוסיפו לומר רףג<
ה לדוד, אשרי יושבי ביתך, [כלומר ה]שוהין ל ה  קודם [התחלת] • התפילה ת
 בביתך, קיד) [ו]יושבי [משמע] לשון שהייה [ו]עכבה והמתנה,• כאשר תראה
ה היו מביאין ספרים וקורין בתורה ל פ  לפניך. ובשעת שהייה בבקר לאחר ת
 ובנביאים ובמשנה• *קיד) ובשמועות, קעו) והיו מפרשין כדאמר[ינן] קכו׳ן)
ת ימיו. שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמודי  לעולם ישלש אדם א
 כדי לקיים קת) לא ימושו מפיך, וכת[י]ב, קיח) לא ימוש ספר התורה הזה:
 מפיך וגוי. והרי כבר קראו בתורה קודם התפילה שבחרו להם קריית שמע:•

 j״q ויקרא י״ג׳ ל״וי לד) בסדור רש״י משובש הלשון יעיי״ש. ויש לתקן עפ״י גידסא ־ לפנינו,
 ל,ד,) בסדור רש״י ״שכהן.עולה'לחכן״. לי) בסדור רש״י נלקה המאמר בחסרון. ק?) מובא;
 במה״וו סימן קל״ה (צד ק״ה) ובסדור רש״י סימן תל״ב. ובליקוטי הפרדס דף ט״ז ע״א. ונשמטו־
 ׳כאן ההתחלה •עיין במביא. לח) במח״וו ״דםבר״ וצ״ל ״דסדר״. ובמה״וו ובסדור רש״י ״הקדושה

א לענות ובו׳״ ובסד״ר ״שנזרו שלא לעשות• ל  עצמה״. ל,ט) במח״וו ״שנזרו שמד על ישראל ש
 קדושה״ וצי׳ל ״שלא לענות״. ובפרדס דפוס ווארשוי חסרו מלות ״הם תדמיתי •הנוצרי״. ובלק״פ
 ״שנזרו המינין בהם״. קי) במח״וו בטעות ״לאהד השם״. ליא) מובא בשבלי לקט השלם:
י 0 ברכות לי י  סימן מ״ד ,,מצאתי בשם רבינו שלמה זצ״ל וכר. ובליקוטי הפרדס שם• ם
 ל״ב: לי0 ד״ל שקודם התפילה תהלה־'לדוד הוסיפו, לומר פסוק אשרי יושבי ביתך (תהלים־
0 מנילה כ״א. *ליד) צ״ל ״ובשמועות התלמוד״ כדלקמן. קטף בשב״ל ליתא. ך י  פ״ד, ה׳). ל

 מלות ״והיו מפרשיך. מטן). קידושין לי. סין) ישעיה נ״ט׳ כ״א. ליןץ< יהושע א׳. חי.
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 מפני שיש בו דברים הרבה. ולאח[ר] התפיל[ה] היו קודאין בדברי הנביאים,
 ולאח[ר] שעה במשנה ובשמועות התלמוד. וביון שרבתה הענייות והיו צריכין
ק כל כך והניחו התורה במקומה קכ!  למעשה ידיהן ולא יכלו יקיפו) לעסו
 ולא עקרו מלקרות את שמע.הואיל ויש דברים הרבה מלכות שמים אהבה
 ועבודת [אלהינו] לימוד תורה וקייום המצו[ת], נשארו דברי[ם] הרב[ה], אבל
 בנביא עקרו, וא[ף] ע[ל] פ[י] כ[ן] היו קודאין בנביא אלו שני פסוקין ובא
 לציון נואל, ואני ואת בריתי, שיש בהן מעין קריאת התור[ה],קכא) כדכותיב,]
 קכב) ודברי אשר שמתי בפיך. ועדיין הם במקומם קבועים עלינו בכל יום.
 ק0ג) ובשבת יש פנאי ויש ביטול מלאכ[ה] וכן ביום טוב חזרו עטרה
 ליושנה קכד) לקידתתן בנביא (ה)[ב]הפטרו[ת] [ובתרגום], וקורין מעין היום.
זה  הרי שאתה קורא בכל ־־ום בתורה ובנביאים ומקיים קכה) לא ימוש. ו
א ימוש ת שמע שהרית וערבית קיים ל ה  שאמןרו] חכמים, קכו) הקורא ק

 ספר התורה הזה מפיך. ועל 'כן אנו אומר[ים] ובא לציון בשבת במנחה •
 [וביום טוב] כמו כן. לפי שבבוקר הפטרנו בנבי« ולא היינו צריכין לאומרו.
א ישתכח מימות ההול תיקנו לאומרו במנחה. ומנהג אבותינו תורה ל  וכדי ש
 היא. קכז) עוד הוסיפו לומר בכל יום וקרא. זה אל זה וגר. זהו הטעם שאמר
א היו יכולים לומר קדושה בתוך התפילה בחטיבה אחת מפני האורבים, ל  ש
 קכח) [שהיו שם, ולאחר שהיו הולבין היו ישראל ממתינין בבית הכנסת
 והיו קודאין וקרא זה אל זה, דהיינו שלוש הקדושה] ומשום חביבות חוזרים.
 ומתרגמין אלו דפסוקין. נמצא כאלו אמדנו שתי פעמים קדושה. וא[ף] ע[ל]
ך י״ח ברכות בחטיבה אחת  ג[ב] דבזמן הזה אנו אומר[ים קדושה] בתו
 קדושה שבתוך ובא לציון גואל לא בטלוד, דאמר[ינן] קככו) [דהיישינן] שמא
 יגרום [ה]הטא. [ו]כדאמר[ינן] התם, קל) אל תשנו מן מנהג אבותינו [בידכם].
 קנא) עוד הוסיפו לומר ואתה קדוש יושב תהילות [ישראל], זה שאנו שוהין
 לאחר התפילה בבית הכנסת והק|דוש] ב[רוך] ה[וא] שורה שכינתו עוד לשם
 ׳[לשמוע] תהילות ישראל, יושב (לשוב) [לשון] שהייה והמתנה, במו קלב)
 שבו לכם פה, קלי) וישבו שרי מואב [ומתרגמינן] ואוהבו, וכן ואתה קדוש
ל ישראל, גרסינץ בבראשית  יושב תהילות ישראל שוהה וממתין תהילותם ש

 לןיט) צ״ל ,•לעסוק בתורה״. קכ< בשב״ל ״זולתי קריאת שמע שיש בה מלכות שמים ועשרת
 הדברות ועול המצות אותה לא עקרו, ואעפ״כ היו קורץ וכר״. לבא) בשבל״ה חסד עד
0 בשבליה ״ובשבת ויום טוב שיש בו ביטול מלאכה כ 0 ישעיה נ״ט׳ -יא• ל כ  ״ועדיין". ל
 ויום פנאי החזירו וכר״. לבל) בשבדיה ״לקרות בתורה ולתרנם מענינו של יום וע״כ אין אנו
 אומרים ובא לציון נואל בשחרית בשבת וביו״ט שהרי שכבר קראו בנביא, ואעפי״ב אומרין
 אותו במנחה שלא ישתכח בימות ההול ומנהג אבות תורה היא׳״• לכה) יהושיע אי, ח׳.
) בשבלי הלקט השלם שם. קכח) בשבל״ה שם ״מפני האורבים  לכן) מנחות צ״ט: לדן
 שהיו עומדים בביהב״ג שגזרו שלא יענו קדושה, ולאחר התפלה כשהיו האורבים הולכין היו
 קורץ וקרא זה אל זה ואמר דהיינו שלוש קדושה ומתרנמין אותו מפני החיבה, כלומר הרי זה
 באילו אמרנו ב׳ פעמים קדוש דיוצר אור ודתפלה, ואע״ג דבזמץ הזה ובו׳״. ותקנתי על פי
) בשבלי הלקט א ל . לל) ירושלמי פסהים פ״ד־ ה״א. ל  לקוטי הפרדס. לכס) ברכות ד
 השלם שם. ובמח״וו סימן קל״ח (צד 108) ובסדור רש״י סימן תל״א. באיזה שינויים. ותקנתי

 עפי״ש. ללב< בראשית כ״ב׳ י׳׳• ללנ< במדבר כ״ב, ה׳.
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ת ד ע ב ב צ  (רבא) [רבה] *קלג) •(במרק) [בפרשה] וירא אליו ה׳, קלד) אלהים נ
 אל, קלה) ר׳ יצחק בשם ר׳ אחא אמר עומד אין כת[י]ב [כאן], _ אלא נצב,
 מהו [נצב] קלו) איסטמום, כמה דאת אמר|ת] קלז) ונצבת על הצור. ר׳
 שמואל בר׳ חייא קלח) בשם ר׳ חנינא אומר (בכל) [על כל] שבח ושבה
 שישראל משבחין להק[דוש] ב[רוך] ה[וא] משרה שכינתו עליהם, מה טעם
 קלכו) ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. קמ) ועוד מצינו שם קמא) הייתי
 ביום אכלני חורב, מה היה אומר, ר׳ יהושע בן לוי אומר ט״ו שיר המעלות
 שבתהילים, ר׳ שמואל בר נחמני אומר כל ספר תהילים היה אומר, שנאמר
 ואתה קדוש• יושב תהילות ישראל ישראל (אבי) [סבא], כלומר הזקן שלנו.
 והיה הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] יושב ומצפה כל היום תהילותיו של ישראל
 אבינו. וזהו טעמו של דבר שאומר[ים] ואתה קדוש *קמא) בתוך הקרובה
הג צורינו מהו, ואז מתחיל השבח  לאחר מגן ומחייה, קמב).[ו]עומד ומכריז מנ
 בפזמונים וספירת מעשים, קמג) [ואף בסדר קדושה שהיא תוספת שבה לאחר
 שיסיים חובת הברכות של קרית שמע של תפלה אומרין שם] ואתה קדוש.
 וכולנו מעידים על יוצרינו שהוא מתעכב ומאריך שכינתו בבית הכנסת א(י)תנו

ת ישראל ומקשיב קמד) לנדביי ה׳. ו ל י ה  על תוספת ת
ו מיקמי רב נטרונאי׳ גאון על מה אין אומרים בלילי ל י א  קמת) ש
 שבת ברוך ה׳ לעולם [אמן ואמן וכל הפסוקים] כמו [שאומרים] בימות החול
 וכן יראו עינינו. והשיב ברכה זו אינה עיקר שכך שנינו קמ0 בערב מברך
 שתים לפניה ושתים לאחריה כגון מעריב ערבים ואוהב עמו ישראל [לפני
 קריאת שמע וגאל ישראל ושומר את עמו ישראל לעד .לאחריה] . ותו לא.
 וכיון דהלכתא כרב קמז) דאמר תפילת ערבית רשות, אתו [רבנן] בתראי
 ותיקנו בתר שומר ישראל [לעד] למימר פסוקי דאית בה שבחות ושמירות
 וברכה לפניהם [ולאחריהם, ברוך ה׳ לעולם לפניהם], ויראו עינינו ברכה
 לאחריהם, [וחותמין זה מלך אל הי לעד.וקיים לנצח] ובתוכן י״ה אזכרות
 בנגד י״ה ברכות, ודבר זה תיקנו בימות החול לאומרם, אבל בשבת העמידו
 הדבר [על משנתינו]- כדתנן בערב מביך שתים לפניה ושתים לאהריןה], ולא
 [נהגו] לומ1ר1 הפסוקיךקמז) בחול, קמח) מפני דברי[ם] אחרים דשכיחי [מזקין]

. י ׳ נ א ״  *ללג) פמ״ה אות ז׳. ונשנה גם בפסיקתא.דר״כ פסקא החודש. קלל) תהלים פ
) בב״ר ״ר׳ הגי בשם ר׳ יצחק״ ובמה״וו ובסדור רש״י ״ר׳ הגיגא בשם ר׳ יצחק״. ובלק״פ ל ל  ל
ף בסדור רש״י ״איטימום״. והיא מלה יוגית ופי׳ מוכן ועיין ל  ״ר׳ אחא בשם ר׳ יצחק״. ל
ר ״ורבי מ  בערוך ערך אטימום. ובפסיקתא שם הערה ק״ח. ללן) שמות ל״ג׳ כ״א. ללח) ב
) בב״ר פס״ה ן י  •יורן בשם ר׳ חנינא״. ובפסיקתא ״בשם ר׳ חינגא". ללט) תודלים כ״ב, ד׳. ל
 אות י״א ופע״ד אות י״א. ומדשו״ט מזמור קב״ד. למא) בראשית ל״א, מ׳. ־*קמא) בלק״פ
 ״וכולנו מעידים על יוצרינו שהוא מתעכב ומאריך שכינתו בבית הכנסת אתנו על תוספות
 תהלות ישראל ומקשיב לנדברי ה׳״. למב) עיין סדור רש״י ומה״וו שם• למג) הוספתי
 עפ״י מה״וו לסדור רש״י שם. למד) במה״וו ״לנדכאי לב״. קמר,) הובא בשבלי הלקט
 השלם סימן ס״ה כלשון הפרדס, וכן הובא בסדור רע״נ (ווארעזוי דף כ״ה) ובמה״וו צד 81
 ובבכור או״ה סימן רל״ו וסימן רס״ז ועיין בתשובות הגאונים שערי תשובה םימן פ׳ לרבינו האי.
: ד״ה אר״י וכי׳. ״למן)  ותקנתי על פיהם. למך) ברכות י״א. למן) עיין תום׳ ברכות ד
 בדפוס ווארשוי הגיה ״שאומר בחיל"• למד,) בשבלי לקט השלם שם ״מפגי ג׳ דברים, אחד
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ר ועוד מיקמי דליעקר שרגא. •ועוד ה מ ך יש ל כ ל ל. ה ת טפי מכחו ב  בלילי ש
י ד ת [ביום כי] אם ״מעט ובבקר כ ב א אכלו בערב ש ל  [שןיש בני אדם ש
ת ת אלא קורין א ס נ כ ת ה א רצו לאחר בבי ל כן ל ה ע ת בתאו ב ש  שיכנסו ב
. [הןאחרונים והוסיפו קמע) ו ע עם ברכותיה ונפטרין לבתיהן לשלום. בא מ  ש
ם וברכה אחת] מעין השבע(בישיבה) ת ולומר ויבולו [השמי ב ה ש ו כ ר  שבע ב
ה [היא] שאם יש לתקנ ה מדליקין בל זה לצורך ו מ  [בנועם ובמשיכה], ופרק ב
ן ואומרים ויבולו ד שהציבור מתפללי ד שיאחר לבוא [לבית הכנסת! ע ח  א
ה [ומתפלל] ואינו נשאר יחיד שם ע בברכותי מ  והפרק והוא קורא קריאת ש
ג אבותינו תורה ה נ מ חי היזיקא, ו א יסתכן דבמקום רבים לא שכי ל  כדי ש
ג ה נ , קכ) וכץ מ ל ביטלום בשבתו  היא, ומכל מקום קריאת הפסוקין שבחו
ר רב [שלום] גאון . קנא) והכי אמר מ ה שלנו ובבית רבינו שבבבל ב י ש י  ב
ב אומר שומר עמו ישראל לעד. בישיבה ת ובלילי ימים טובים במערי ב  בלילי ש
הג [לומר שומר עמו ישראל לעד] אלא [חותמין] פורם  ובבית רבינו אין מנ
. עמו ישראל ועל ירושאיןם. קכב) ואנן דבגולה ל  •סוכת שלום ועלינו ועל כ
נתןרחק מחילו ך שן ל מ ל ל ש ם, מ ו ת רבינו לפרום על השל הג בי  נקיטינן כמנ
ד ולקה עמו כלי ה פ ת ך עם אחר קכג) שאין מכירין אותו והיה מ  .[וןבא בתו
יח כלי זיינו ך חילו הנ  זיין להגן על עצמו מן מבקשי גפשו, וכשהגיע לתו
ת נפשו שהרי סגניו ושריו שומרין אותו. כן ר א  לומר [ש] אינו צריך לשמו

ן הן ואינן יבולין לקיים. י ד ו ם לפי שטי י ד ח פ ה ל הן] מ  ישראל [כל ימות החו
ל במו [ליום ות שלהם, ומפני שאין זכות (ליום) [לימות] ההו  [את] המצו
א יזיקו מן המזיקין ואומדנים ושמור ל ל כדי ש ת צדיכין [הן] להתפל ב ש ן  ה
ם ה ה היא ל ל י פ ת ה ל [לעד], ו א ר ש ו ובאינו ומברכים] שומר עמו י נ י ת א  צ
ת איך ב ד ש ם לכבו ו י  ככלי זיין. הגיע ע[רב] ש[בת] כולם קכד) טרודים ל
ץ על הזוכרים אותו ת שמג ב ש א זכות ה ו ת ולנוח בו, וגדול ה ב ש  לענג־ [את] ה
רה ודי [להן] לפרום על השלום, ולכך]  [לקדשו] ולכך [אין צריכיץ שמי
ה ברבות ע ב ן נמי ש ת וגר. ומתפללי ב ש ת ה  א[ו]מר[ים] ושמרו בני ישראל א
ר בשמירת ב ד מ ה מדליקין ש מ ת [היא] מעין השבת, ואומר פרק_ ב  והאמצעי
ת וקורין אותו כדי ב ש בות הדבר שמזכירין על עניין ה ת והכל לחבי ב ש  ה
ת ד מ ת ח ב ש . והיכן נקרא[ת] ה ת א ר ם אותו ק י מ ת ;  להגין עליהם. קכה) ה מ ד
 ימים, שנאמר, קנו) ויכל אלהים ביום השביעי, ואין ויכל אלא לשון חמדת,
ת ב ש ה א ש ה [נפשי]. קנח) ויש אומרים ל ת ל כספה וגם כ א אומר קכז) נ  וכן הו

) בשבל״ה ״והוסיפו £ E p .דשכיהי מזיקין וכו׳ ועוד מקמי וכו׳״ וכן יש לתקן בפרדס לפנינו 
 לומר ויבולו השמים וברכה אהת מעין שבע״ וין יש לתקן פה. ר־{) הוא לשון רע״נ שם,
 מ^א) כן הובא בםדרע״ג שם ובשבלי הלקט השלם שם ובמה״וו ובסדור רש״י שם. ותקנתי
, ובקיצור ב תניא רבתי סימן י״נ. ותקנתי ם  על פיהם. ל,נב) מכאן איתא בשבלי הלקט ש
 עפי״ש, ובמה״וו ובסדור רש״י ובשערי תשובה שם הובא משל יא ה ר יעיי״ש. ועיין הגהות רד״ל
י נ • מ ז ״ ם  שם. ועיין ארהות חיים ה׳ שבת ומנהיג הלכות שבת סימן ג׳ ובטור או״ה סימן ר
 בשבל״ה ״שאין מנין עליו״. הנד) בשבל״ה ״טורהין לכבודשבת״. מנה) מובא בשבלי הלקט
 השלם סימן ע״ו בהאורה ה״ב סימן ם״ג ובמה״וו צד 82. ובסדור רש״י סימן תע״ז. והובא
ה ובהערותינו שם. לנו) בראשית ב׳, ב׳, ב  בב״י או״ה סימן דפ״א ועיין אבודרהם לסדר ש

 לע) תהלים פ״ה גי. רנד) מובא בספרים רנ״ל בהערה קנ״ה ותקנתי על פיהם.
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 .נקרא כן, אלא כך הציעה של תפילה ובשביעי רעית וכתיב בו וקידשתה
 אותו לחמדת ימים, כלומר (נאמר) [נחמד] הוא לישראל מכל הימים, ואותו
ת זכר למעש[ה] בראשית, [אותו קראת קודש, שנאמר קננו) ויקדש אותו, א ר  ק
ת ימי המעשה, לכך קידש הקןדוש] ש ש  והוא זכר למעשה .בראשית] שעשה ב
 בנרוך] ה[וא] את יום השביעי. קק) ורבי מאיר *קק) (אומר אומר) שליח
 צבור (כ)הוגן היה מתקן הדבר כן,. ובשביעי רצית בו וקידשתו (אותו)
ת ימים ואותו קראת זכר למעשה בראשית. **קק) כלומר, לעשותו ד מ  ח
 חמדה וסגולה לימים קידשתו ורצית(ו) בו. (לכך) וזבי־ למעשה בראשית
] וגו׳ (ובירך ה  קראתו, שנאמר, קקח) בי ששת ימים עשה וגו׳ על כן בירך [
 וקידש) [ויברך ויקדש] בו, כי בו שבת, הרי הוא זיכרון שביתת בראשית,
 לכך אומ1ר] בשבת וביום טוב בבל ברכה וקידוש ותפילה זכר ליציאת
 מצרים. קקב) לפי שבכל המועדים כתןיב] קקג) יציאת מצרים וכן בשבת
 בעשרת הדיברות, קקד) על כן הוציאך ה׳ אלהיך וגו׳, לעשות את יום
ו אם  השבת. ומשל לעבד שגתפש ונידון בייסורין, ושלטון אחד אומר ל
 אוציאך לחירות אתה שומע לי ומאזין לקולי לבל אשר אצוך, - ואומר לו הין,
א מצווהו ומזכיר לו יציאתו לחירות על ידו, ו  ומוציאו משם, ובכל מקום ת
 בך הקנדושן• ב[רוך] %,1וא] גאל [את] ישראל. ממצרים קקת) והוציאם מבית
׳ נעשה ונשמע, והקנדוש] ־ בנרוך]  עבדים, והן אמרו קקו) כל אשר דבר ת
 ה[וא] מצות להן המצות וזוברן הוא ומזכיר י להן קסז) אני ה׳ [אלהיכם]
ת יום צאתך מארץ  אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, *קקז) למען תזכור א
 מצרים. ולבך מזכירין יציאת מצדים בקידושים ובתפילות כדי לזכור טובותיו
ת [לחש] החזן אומר ויבולו בקול רם ל פ ר ת ח א  ונקיים מצותיו. קקח) ל
 וכל הצבור וכולם בעמידה, קקנו) שכבי הזכיר מעין שבע בתוך תפילתו.
 ונפטרנו] בויכולו שאומר בלחש באתה קידשתה חוזר עוד ואומרו כדי שלא
 לחלק בין _ שבת לתום] טןוב] שהל לדתיות בשבת, שאין אומר ויבולו בתפילת
 בלחש, אלא [אומר בלחש] אתה בחרתנו, והוצרך לומר ויבולו [בקול רם],
 ולכך תיקנוהו לאומרו בכל שבת לאחר (תפילה)'[תפילת לחש], שלא לשום
 חילוק בי; שאר שבת לשבת שחל בו ינום] טןוב]. קנ0 ובעמידה, לפי ששנינו
א מעיד לה.ק[דוש] מרוך] ד,[וא] שברא ת ב  קננא) כל האומר ויבולו במעלי ש

 קנט) בראשית בי, ג׳י קס) תקנתי עפ״י סדור רש״י ומח״וו שם. ולדעת המו״ל שם בהערה
 ד׳ הכוונה עם״י מאמרם תענית ט״ז: היתד, לי דמעתי וגו׳ זה ש״צ שאינו הגון היורד לפני
 התיבה, לכן הביא על ר׳ מאיר שליח צבור ההגון. זהוא הובא ברש״י יהושיע ו׳ ט׳. תהלים
 ע״ג, י״ב, ובתום׳ ר״ה י״א._ד״ה אלא וכו׳ ועיין עמודי עבודה צד 162. ובשבל״ה שם ״ודי
. קסא) שמות כי׳ י״א. ם  מאיר ציר נאמן זצ״ל. וכוי. *קס) עד כאן איתא בשבל״ה ש
Q מכאן עד ״ומשל״ ליתא בסדור רש״י ובמה״וו שסי מםנ) עיין כוזרי D p .בראשית בי׳ גי 
H דברים ט״י׳ איי קםך,) במה״וו ובסדור רש״י שם ,׳ועל רוב המצות D D •'מ״ב סימן נ 
 אומר להם אני ה׳ אלהיכס אשר הוצאתי אתכם מאדן מצדים לכך אנו מזכירין ברוב תפלות
 אשר הוציאנו ממצרים לקיים מצוותיו״. קסף שמות כ״ד׳ זי. מסן) שמות כ״ט׳ מ״ו. *מם?)
• הסט) בסדור רש״י ״ואף על פי ם " ק ת י  דברים ט״ז׳ גי. קפד!) מובא בסדור רש״י ם
 שאינו צריך שכבר נפטרו בויכולו וכו׳״. וכן יש לתקן כאן. cpp מובא בשבלי לקט השלם

 סימן ס״ו. בשם דבי נו שלמה ז״ל, ועיין שערי תשובה סימן ק״ו. לעא) שבת קי״ט:
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 מעשה ביאשית, ומאחר דהגדת עדות הוא, הא אמרי[נן1• במסכת שבועות
 קננב) ועמדו שני האנשים ונו׳ בעהים הכתוב מדבר, למדנו שבל המעיה
 דבי צריך להעיד בעמידה .ולא בישיבה. ומפני׳ חיבת העירות חוזרין ומעידין
ם נהגו בישיבה לפי ע  עדיין על השולחן ואומר ויבולו. ואחר כך מקדשין ה
 שרובם יחיהיס הם בבתיהם ואין ראויין לעידות דאין עדות פחות משנים
 ושלשה וכדי שלא (י)ייאה כשתי תורות אלו מעידים ואלו אינם מעידים נהנו
0 לאחר ע ל שולחנ[ם] בעמיתה] אפיןלו] אס הם (הדים) [יחידים]: ק  כולם ע
ה  ויבולו אומר החזן בירכה אחת מעין שבע והיא מגן אבות בדברו מחי
 מתים וגוי. קעד) והכי אמר רב משה [גאון] ז״ל יחיד שטעה בלילי שבתנות!
ל אתה קידשתה, כיון ששמע מש[ליח] צ[בור] מגן אבות בדברו ל פ ת  ולא ה
 וכו׳ שהיא ברכה אחת מעין שבע ברכות מתהילה ועד סוף יצא ידי חובתו,
 קננה) ובלבד שיכוין את לבו בתפילת ערבית א1ףן ע[ל] פ[י] שהיא רשות
 ביון שקבלנוהנו] עליה1ם] לאומרה צריבה כיון. קעו)^ והכי אמר רב נטרונאי
ת ל שבע ברכות ושמע משליח צבור מגן אבו ל פ ת  גאון ז״ל היכא הלא ה
ת רצית קורבנותיה, ב ת ש נ ק י  [בדברו] מרישא ועד סיפא נפיק. קעז) ת
 לפיכך הוא מיוסד באלפא (ביטא) [ביתא] זו תשר״ק, לפי שהיא נשמעת על
 הגאולה,־ והגאולה עתידה לבא בזכות שמירת שבת (כדאמ׳) [כדכתיב] קננח)
 לסריסים אשר ישמרו(את) שבתותי וגו׳, וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי, וכתיב
 בתריה קכנע) בשובה.ונחת תיושעון. וכיצד נשמעת על הגאולה. תשר״ק,
 קפ) ביום ההוא ישרוק וגו׳. צפע״ם, קפא) יטפו ההרים'עסיס, נמלץ, קפב)
ם אחד לעבדו וי(א)חז'והו ויאמרו הנה ב  והיה ה׳ למלך. יטח״ז, קפג) יטו ש
 אלהינו זה. והד״ג• ב״א, קפד) [יבואו] הלויתן (רבת) [ויכרו] עליו חבירים;
א היה ראוי להתפלל בשבת אחר האל הקדוש ל ן נראה ש י ד  קפה) מן ה
 כלום תפלה, כי אם לומר אלהינו •ואלהי אבותינו רצה במנוחתינו וכו׳ עד
 ברכת מקדש השבת, ומיד רצה ומודים. אלא שנהגו לומר קפו) אתה קידשת
ה אהד קודם שיתחיל לומר רצה במנוהתינו, ת ה ובמנחה א ש  ובבקר ישמח מ
. וגם אתה צאו לך בעקבי הצאן. וכמו כן  ועילא מצאו להאריך בתפאהן
 נהגו לומר תיקנת שבת לפני נעש[ה] לפניך קורב(י)נו1ת] חובותינו י1הי] ר[צון1
ת הקדוש, אלא שמצאו כ ר ה ראוי להתחיל מיד לאחר ב  מןלפניך] וכו׳. הי

) מובא בסדור רש״י שם סיםן ת״ם• סעד) ^  קעב) שבועות לי. והקרא דברים י״ט• ל
 לקוח מסדר רע״ג (ווארשוי דף ב״ה ע״ב). והוא במח״וו צד 83 ובסדור רש״י סימן ת״פ
 ובסמ״ג עשין סימן י״ט בשם רע״ג ותקנתי עפי״ש. קעד,) מכאן עד והכי אמר רב נטרונאי
 וכו׳ ליתא בספרים הנ״ל. קעף) הובא בספרים הנ״ל. ובשבלי הלקט השלם סימן ם״ו. והתם
 איתא ״ואומר מלה במלה עמו.״ ועיין טור או״ח סימן רם״ה ובב״י שם׳ מען) הובא במה״וו
 צד 99 ובסדור רש״י סימן תק״ד ובשבלי לקט השלם םימן ם״ב. ותקנתי על פיהם. ועיין
 נאו״ז ח״ש םימן נ׳ וארהות חיים ובמנהיג ובטור או״ח סימן רפ״ו ובב״י שם. קעדן) ישעיה
• סעט) ישעיה לי׳ ט״ו« מ£) ישעיה זי, י״ה. (ובשבל״ה איתא ״תשרק, ׳ ׳ הי׳ יי׳ ז  נ״ו, ד
 אשרקה להם ואקבצם״. והיא בזכריה יי). קפא) יואל ד׳, י״ה• קפב) זכריה י״ד, ט׳.
 מפנ) אין זה לשון הכתוב. מפד) באיוב מ׳, לי. כתוב יכרו עליו חבייים• מפה) לא
 מצאתי מאמר זה בספרן של ראשונים. ועיין סדור הרמב״ם שלא נזכר תכנת שבחי מפ1<

 בדפוס ווארשוי הגיה ״שנהנו לומר בלילה אתה קדשת״.
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ה אל ת . ואף א ה ל י פ ת הו לומד• ולהאריך ב ו קנ . ונתנו טעם בדבר ותי ה ל י ל  כן ע
ן ומוםף יום פאוני} ת כ ל י ה , ומוםפין כ ם ע ו ה ג ה ; קפז) נ ך מ ש תורןת] א ו ט  ת
ה הזה, ל פ ת ה מקום קפח) ל מ ה ד עשה ונקריב, ואץ ראוי לומר הז  הזה נ
א בך ראוי לומר ומוסף יום השבת, ל ה לא הקרבנו, א  כבר קפע) יום הז
ת יום הזיכרון, יום הכיפורים, יום חג הסוכות, עו חג השבו  קצ) ומוסף יום '
לת י ת תפ ה א צ ר י ת : ו ה ז  יום שמיני עצרת נעשע ונקריב י וכו׳ ולא להזכיר ה
ד לאחר הזכרת קרבן היום.  עמוסיך בתמודי יום וקרבן מוסף, ראוי לאומרו מי
ש ב כ ה עשרוניים לפר ושני עשרונים לאיל ועשיתן ל ש ל  כגון לאחר שאמר, ש
לת עמוסיך י ת תפ ה לפניך א צ ר י ת ן ו ת כ ל י ה  ויין כנםביהם ושני תמידין ב
ה דש הז ת החו ש עלינו א ה י יום וקרבן מוסף. אלהינו ואלהי אבותינו ה ד  כתמי
י אבותינו מלך רחמן רחם עלינו, ובשבת לאחר ה ל א  וכו׳. וברגלים אלהינו ו
ל ה •וכר. ואח[ר] שך] קצא) להתחי צ ר י ת ר מיד. במו כן ו מ ו ת א ב סף ש ר מו מ א  ש
 רצה במנוחתינו.. ואין ראוי לושר] להאי ותרצה לפניך סמוך דאין מקומו
יך ל אומר יהי _ רצון מלפנ ך הוא משמעו מתחי כ  כי אם לאה[ר] המוספין ש
ר ואומר ושם נקריב לפניך קרבנות ר שמסד ו פ י ס ל אותו ה ו לארצינו כ נ  שתעלי
ב תירצה לפניך תפילתינו  כעין היום. ועכשיו שאנו בגלות ולא נוכל להקרי
נשלמה פרים שפתינו. ואם ב קצב) ו  (ב)[כ1קרבנות התמירים והמוםפין כדכתי
ה : קצי) מ ו ד אין עיניינו יורה עלי ה ם א ו ק מ ו להאי ותירצה ב ר מ ו א ה ל ת א  ב
ש ד ח ם ה ו ת _ וקורבן י ב ל ש ת המוםף ש ל פ  ש ב ת ב ב מ ה ז ו ר י ם כסדר ת
ר פ ו ס ה כלל לפי שדברי ה ל פ ת  יום חג פל[וני] נאמר אין ראוי לאומרו ב
ר ונכתב. מ א א להודיעך שקרבן זה ליום זה וקרבן ליום המאורע נ ב  הוא ש
ד קרבן [יום] המאומה)[ע] ת (להתחיל) [יתחיל] מי ב ש  אלא מיד כשמסיים קרבן ה
ם פאוני] נאמר כי ו ת וקרבן י ב ל לפרש זה קרבן ש ל ק בנתים כ פסי א י ל  ו
ו ואלהי אבותינו יעלה וכו׳ קצד) שאנו ל ה י נ : א י מ ת מי ראוי ל א יודע א  הו
ס ע עד נהגו ה ת ובחולו של מו ב ש ת ור[אש] ה[דש], קצה) ב ב ש  מזכירים ב
ה ואת יום חג. פל[וני] דש הז את יום ראש ההו ה ו ח הז ו ת יום המנ  לומר א
ת יום פל[וני_ הזה] זוכרינו ח הזה כי אם א ו ת יום המנ  הזה. ור׳ אינו מזכיר א

ה זו היעלה ויבא אינה • ל פ ל ת  וכו׳ ואמת קצו) לא לדבריו לפי שבל עיקר ש
דם ת קו ב ש ו קצז) הזכרנו. ה ל ל פ ת ר ה ב כ ) [ע] בו ש ר ת ו א מ ה אלא לזיכרון יום ה א  ב

 קהן בדפוס ווארשוי הגיה ״נהגו העם לומר״, ועיין שבלי הלקט השלם סימן ר״צ, ובסדדע״ג
ל הזה״• לפט) צ״ל ת ל״ג הזה. ובמה״וו גרם הזי״ לפה) צ״ל ״להתפל כו  בתפלת הנ הסו
 ״היום הזה״. קצ) צ׳׳ל ,׳ומוסף יום הג המצות ומוסף יום חג השבועות וכי׳״׳ מצא) צ״ל
0 מובא בשבלי לקט השלם סימן ק״פ בשם רבינו צ  ״יתחיל". הצב) הושע י״ד׳ גי. ל
ה זצ״ל. וטעה החכם רש׳׳ב במבואו. לספר האודה צד 125 במ״ש לא מצאתי לפנינו מ ל  ש
 בפרדס, כי פה מקום קדשו. והנה בשבלי. הלקט שם הכי גרים: ״ומה שכתב בסדורים זה
 קרבן שבת וקרבן יום ראש חודש הזה כאמור, פרשתי בשם רבינו ׳צלמה זצ״ל שאין ראוי
 לאומרו לפי ע דברי הסופר וכו׳״. וכן יש להגיה בפרדם לפנינו. והתיקונים בפנים עשיתי עפי״ש.
 ועיין עוד שם בשבל״ה שהאריך בזה ליישב המנהג, ועיין אבודרהם סדר תפלות ר״ה ובהערותינו
 שם. הצל) עיין שבלי הלקט השלם סימן קע״ח. הצל) צ״ל ״ובשבת וחולו של מועד״.
 הצו)' בדפוס ווארשוי םנר המו״ל תיבת ״לא״ במםנרת. ובאמת טעות דמוכח הוא. וצ״ל

 ,׳ואמת כדבריו*. הצן) צ״ל ״והזכרנו״.
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 לכן קצח) באתה, ועכשיו בא להזכיר את יום המאורע הילבך אין צריך
ה ש  •להזכיר את יום המנוח אלא את יום פל[וני] זוכרינו וכר: קצנו) ר׳ מ
ם י ריש מתיבתא דמתא מחסיא (סהר) [שדר] הכי, לומר ו ר ש ל ב ש ר  ו
 .[ש)בשבתות ובימים טובים וביום הכיפורים בתפלת י שחרית [פעמים], אין
ה אומרים בקדושה של מוסף  :מנהג בישיבה ובבל (בכל) [כולה], ר) לומר מ
 פעמים .באהבה שמע וכוי, •איין• מנהנ לומר בקדושה של תפילת שחרית, כי
 אם בקדושה של תפילת המוסף [בלבד, וביום הכיפורים אף בנעילה], מה
 .טעם, רא) לפי כשנגזרה נזרה שלא לקרוא קרית שמע כל עיקר, שליח צבור
 היה אומרה בהבלעה בעמידה, וכל הציבור היו אומדים] בלחש שלא יבינו
 המינין הם (התמיתי) [תדמיתי] הנוצרי שנתחברו עם היונים, והיו'מריעים
 לנו, •ובשביל הפחד לא היו יכולים לומר מלכות שמים בקול, כי האורבים
 היו ממתינים שם עד שלש שעות וארבע ^זעות, כי ידעו עד _ארבע שעות
 זמנה לקרות, ואחר ארבע [שעות] היו האורב[ים] הולכים וישראל מתאספי[ם]
 יחד בסתר ובפחד והיו אומרי[ם] קדוש[ה] ומתפללין. ואומ[רים] קדושה,
ל כפי מה שאנו אומר[ים] כ  ובתוך הקדושה היו אומ[רים] פעמים באהבה וכו• ה
 •עכשיו בקדושה, וכיון שבטלה הגזירה והיו פורסין את שמע בתקיעות וקול
׳ וכו׳ מתוך ה ב ה א  רם ובלא פחד בקשו לסלקה (בעמידת) [באמירת] פעמים ב
 הקדושה של תפלת שהרית, שהרי הזרה קריית שמע למקומה, אלא שאמרו
 חכמים שבאותו הדור נקבע אותה במוסף שאין בה קריית שנ;ע. ולמה קבעוה
 במוסף כדי שיתפרסים הנס לדורות. ולפיכך במוסף אומרים פעמים באהבה
ל תפלת שחרית, שהרי קראו את שמע כתיק[ו]נה  . (כולם) [וכר] ולא בקדושה ש
ה  ונהגו לאומרה בקול גדול כדי לפרסם כי על הנס תיקנוה כאן: רב) מ
ן בני אדם אחר תפלת מוסף בסוף פרק אין כאלהינו, מזמור שיר י ר מ  שיא ו
 לעתיד.לבוא (לעולם) [ליום] שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, שהיא
 מנוחה לחיי העולמים, טועים הם באומר[ים] לחיי, אלא זה עיקר הלשון ליום
 שכולו שבת מנוחה להי(י) העולמים, ח:) (שהוא מנוחה לחי העולמים)
 שהוא מנוחה לרבשנו של עולם שעתיד לשבות באותו היום, והיינו כדאמר[ינן] בחלק
 רד) שיתא אלפי שני הוי עלמא וחד הרב,' שנאמר רה) ונשגב ה׳ לבדו
 ביום ההוא. ותניא כשם שהשביעית משמטת אחת לשבע, כך העולם משמט
 אלף שנים לשבעת אלפים שנה, שנאמר רו) מזמור שיר ליום השבת, שאמר
ו ה  דוד שירה על אות; אלף שנים שעתיד העולם לשמש וליהרב ולהיות ת
( ה ת א  וישבות בו הק[דוש] ב[רוך] ה[וא], כמו שאנו עושי; בשבת, אבל (
א יושב ועוסק במתן שכרן של צדיקים, רז) שהוא  [עתה] בשבתות הללו הו

 קצה!) מלת ״באתה״ מש־לל הבנה, ואולי כוונתו ״באתה קדשת״. ל!צט) הובא בסדר רע״ג
 (ווארשוי דף י״א) ובמה״וו צד 99, ובסדור רש״י סימן תק״ה ותקנתי על פיהם. ף) מבאן עד
 ״כי אם בקדושה של מוסף״ ליתא בספרים הנ״ל והיא באמת משולל הבנה. ךא) בספרים
 הנ״ל הובא בקיצור כל זה. ועיין מה״וו צד 108 ונראה לרבי קדושה עצמה בשעת השמד
) הובא בסדור רש״י סימן תקי״ב בקיצור ובמה״וו צד 106 ד  תקנוה וכו׳ עיי״ש כעין זה. ך
 הוא במו לפנינו. ותקנתי על פיהם. ועיין טור או״ה סימן קל״ג• רנ) בדפוס ווארשוי םנר
 המו״ל במסגרת את תיבות אלו, וטעות דמוכה ה,• רף) סנהדרין צ״זי רך,) ישעיה ב׳, י״א.

) תהילים צ״ב. א׳. ךן) עיין מדב״ר סוף פ׳ י״א ותנהומא פ׳ תשא. ף  ך
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 קרוי מלאכה, שגאמר רח) [מה רב טובך אשר צפנת ליריאך וגר. ואומר
 :רכן) כי] (ו)יש שכר לפעול[תך[ גם בפורעגותן של רשעים שקרוי מלאכה,
/ ה  שנאמר רי) פתח ה׳ את אוצרו ויוצא את כלי זעמו כי מלאכה היא ל
 אבל- באותן אלף שנים ישבות הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] מכל, וכן הוא אומי
 •רלא) וגשגב ה׳ לבדו ביום ההוא, באותו היום ישבות [הקדוש ברוך הוא]
 מלבראווו׳ כלום בעולם, לפי שהעולם יהי׳ חרב. (ויום) [ועם] האמור. מזמור
-ישיר ליום השבת הן -אלף שנים בעיניך כיום אתמול, וזהו יום שביעי שהוא
 מנוחה לחי העולמים. ועל אותו יום אמר דוד שירה, ולכך אומר אותה בשבת,
ת באותו עולם ולנוח בו [כ]בשבת: ו ב ש  על שהק[דוש] ב[רוך] ה[וא] עתיה ל
, ריו,) ואני תפילתי לך ה׳ עת רצון קודם תפלת ם י ר מ ו ו א נ ך א כ  רלב) ל
 המנחה דבת[י]ב למעלה ממנו *ריג) (ישישו) [ישיחו] בי יושבי שער ונגינות
 שותי שכר, [כך] אמר דוד לפני הק[דוש] ב[רוך] ה[וא], ר[בונו] ש[ל] ע[ולם]
 אומות העולם ביום שמחתם וביום אידם הם שותים ומשתכרים ומגגנים בבתי
 משתאות[יהם] • כל היום, ואין [מזכירין] שמך, אבל אני איני כן אלא ביום
 שהגדלת השמחה על ישראל ובא (ב)יום מנוחה ושמחתי, לאחר"שאני שמח
 מעונג ומפונק אינו שובחיך. אלא כשמגיע זמן התפילה א(י)נו'פוסק [מבית]
 משתיי ותענוגיי, ובית אלהים אהלך (בדגש) [ברגש], וקופץ אני בתפילתי
ל חלקי. ולפי זה הטעם נהגו העם בעת רצון ושעה קבועה ונותן הודייה ע . 

ם לאומרו מפני .שתיקן. ע  לאומרו בשבת במנחה. ובמנחת יום טוב לא נהגו ה
 עזרא שיהו קורץ• בתורה במנחה [ב]שבת מפני יושבי קרנות, ולכך אנו
 מודים על חלקינו, ואומר[ים] ואני תפילתי לך ה׳ עת רצון, ואנו משבחי[ם]
 לו שלא שמנו כמשפחונת! הארצות לישב בקרנות ולנגן במשתאות, אלא לעת
 רצון [ו]תפילה אנו תדירים לבוא מיד בביתך, אבל במנחת יום טוב לא. תיקן
 עזרא לקרות בתורה, דםבירא לן לא תיקן עזרא .כמאן דאמר או כולו לה׳
ך שאומר ת ק ד צ , ולכך [אין] אומד ואני תפילתי לך ה׳.• ריד) ו ם כ  או בולו ל
ת משום צדוק הדין אומר אותו, [ו]משום כבודו של משה ב  לאחר מנחת ש
 [יבינו] שנפטר באותה שעה [במנחת שבת]. והכי אמר רב [שר] שלום
א שמנהג ל  גאון בשבת במנחה מותר להתעסק בתלמוד [תורה]. ולא עוד א
ת שונין אבות וקניין ב ש  בבית רבינו רעו) שבבבל [ש]לאהרתפלת [ה]מנחה ב
 תורה. ויש מהן שהורגלו להקדים מנחת שבת להתפלל מבעוד יום. מוז)

 רך!) תהלים ל״א, כ׳. ך&) ירמיה ל״א, ט״ו. ףי) שם נ׳, כ״ה. ריא) ישעיה ב׳, י״א.
ם סימן קכ״ו בשם רבינו שלמה זצ״ל ל ש ה . ט ק ל  רעי) הובא במח״וו צד 107 ובשבלי ה
 .ובלקוטי הפרדס דף י״ז ע״ב. ותקנתי עפי״ש. ונשמט בפרדם לפנינו המאמר שלפניו ״מפי ר׳
 .•נתן בר מאיר״ ועיין במבוא. והובא גם במנהיג ואבודרהם ועיין הערותינו שם. ועיין עוד בטור
 ארח סימן רצ״ב הביא בעין זה בשם המדרש, ועיין עוד שם טעם אהד בשם רבינו נתן בר
 :מכיר. רע) תהלים ס״ט, י״ד. *רע) תהלים ם״ט׳ י״ג. ךיך) הובא במח״וו צד 111 ובשבלי
 •הלקט השלם סימן קכ״ו ובליקוטי הפרדס דף י״ה ולקוח מן סדור רע״ג (ווארשיי דף ל׳).
 .•ובסדור רש״י סימן תקי״ג ותקגתי על פיהם. והובא בתום׳ מגהות ל׳. ד״ה מכאן וכו׳ וכן בס׳
 הישר לר״ת תר״כ ורקח סימן נ״ו. ועיין תשובות הגאונים שערי תשובה סימן ד״כ ובהגהות
 ׳רד״ל ובפסיקתא דר״כ פםקא שור או כשב ובהערה ל •ץ שם. רטן) בלק״פ בטעות ״שבבבל״.
 ך^ן) בסדור רש״י ״ותפלת ערבית מאהרין אותה כדאמרינן עיולי יומא מקדימין למצות׳
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 ועד תפלת ערבית ישב בדד וידום. ומכל מקום לעסוק ריז) בתלמוד טפי
 עדיף ואל יעמוד בטל. ומה שאין [אנו] עוסקין לא מפני שאסור אלא לכבוד
ם בטלים לקיים  משה רבינו ע[ליו] ה[שלום], שנפטר באותה, שעה, ולפיכך ה
ת כל מדרשות בטלים. דינו) ולכך נהנו לומר [פרקי] אבות מ ח) נשיא ש  רל
 משה קיבל תורה [מסיני], לומר הרי אנו מספרים בכבודו של משה רבינו
 שנפטר באותה שעה, רכ) ולכך הם בטלים, כי כן מנהג אחרי שמת האדם
א צ מ  מספרים בכבודו ובמעשיו הנאים. ובכך יהיה לו מנוחה טובה ריכא): רכב) נ
 ב ס פ ר •י צ י ר ה, למה נברא מעשה בראשית בששה ימים, ולא [נברא ב]פחות
 או ביותר, מיכאן.אתה למד אלהותו של הק[דוש] ב[רוך] ה[וא], ששה ימים
 הם ג׳ (בתים) [כיתות], המעידים על הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] ועל ישראל ועל
 השבת. שכשאתה מחלק ששת ימי בראשית לג׳ [חלקים נמצא ב]כל א[חת]
ל  מהן (ביתה) [כיתה הראויה להעיד] ב׳ ימים רכג) (להעיד) • [ש]מעידין ע
 הק[דוש] ב[דוך] ה[וא] שהוא אנהד] ואין. אחר זולתו. והוא ברא את כל
 העולןם] כולו למעלה ונלןמטה והוא ראשון .והוא אהרון. וב׳ ימים מעידיןם]
 על ישראל שהוא עם סגולה וגוי א[הד1 רכד) ובחר באל אחד ואלהות מלכותו

 עלינו ושני ימים !מעידים] על השבת, כי ןבןששת ימים עשה הכל וביום'
 השביעי שבת וינפש. וצוד, רכה) לעבדו ישראל לשבות [בו] ולנוח• !בו]
ם על  זכר למעשה בראשית. רכו) נמצא כי לכולם עדים כי הם באשר ה
 כולם אדונים ומלכים ומשובחים על כולם. ישראל אדונים ומלכים וסגולים
ן (נמלך) [וכמלך] על כולם.  על כולם. השבת• יום מנוחה יום חירות כאדו
 ואלו י שלשה האדונים ומלכים הקןדוש[ ב[רוך] ה[וא] וישי־אל והשבת חוזרין

{ ם  שלשתן ומעידין זה על זה. רכז) הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] [וישראל ה
ת שנבחר מב״ הימים לנוח. בוי והוא מיוחד ב ש  מעיד[ים] על ה
 בין שאר הימים דבת[ב] רכח) ימים יוצרו רככו) ולא אהד בהם, זהו
ל הימים, ויום זה אהד להק[דוש] ב[רוך] ה[וא], רל) כ  שבת שבחר [בו] מ

 אפוקי יומא מאחרין דלא ליהוי עלן במשוי, בין תפלה לתפלה ישב בדד .רדום•/ ובשבל״ד,
 •כתב ״ועד תפלת המנהה ישב בדד וידום״. וצ״ל .עד תפלת ערבית״. רין< בספרים הנ׳׳ד־
 ״בתורה״ ריח) מו״ק כ״ב• ריט) מכאן ליתא בסדור רש״י שם, ובלק״פ כתב כאן ״ולפיכך
 הם בטליך. רכ) מכאן עד תיבות ,•ובכך׳ ליתא בשכל״ה שם• דכא) כאן מובא בליקוטי
 הפרדס שם מה שכתב בפרדם לעיל בהלכות אבלות עמוד פ״ט וששאלתם וכי• רכב) הובא
 בסדור רש״י סימן תקי״ד ובמה״וו סימן קל״ח (צד 108) ובשבלי הלקט השלם סימן קב״ו
ה זצ״למצינו באגדה למה וכו׳ וכוון למ״ש לפנינו. וכן בליקוטי מ ל  ׳הביא מצאתי בשם רבינו ש
 הפרדס דף י״ה ע״א. ותקגתי עפימ״ש. ועיין בתום׳ חגיגה נ׳: ד״ה מי וכו׳ ובטור או״ה סימן
 רצ״ב. והנה לא נמצא מזה בספר יצירה. רכנ< נם בדפוס ווארשוי סגר המו״ל במסגרת
 דיתרת היא. והנה בסדור רש״י ובמח״וו היא בשינוי לשון ובקיצור יעיי״ש. רכך) בשבל״ה
 ״ובחר בו אל אהד״ ובלק״פ ״ובהר בם אל אהד״. דכה) בשבל״ה ובלק״פ ״לעמו״. רכך)
 הלשון קצת משולל הבנה, ובלק״פ ״נמצא כי כולם עדים כי הם כאשר הם אדונים ומלכים.
 ומשובחים על כולם״ וכו׳ ובשבל״ה ״נמצא כי הן מעידין כאשר הן אדונים משובהין, הקב״ה
 הוא אדון ומלך ומהנאה על הכל, ישראל אדונים וםנולים, השבת יום מנוחה ויום הרות כאדון
 ומלך על כל הימים״. וכן יש לתקן בפרדם לפנינו. רכן) בסדור רש״י ובמה״וו שם בקצת
ם קל״ט, ט״ז. רכ£) הקרי יל" רל) הוספתי החסרון י  שינוי לשון יעיי״ש׳ רכל) תהל

 משבלי לקט •השלם שם.
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 [זכר לעדות יצירת העולם, מעשה ידיו. וישראל ושבת מעידין הן על הקדוש
 ברוך הוא] שהוא אחד והכל נעשה בדברו והוא [ה] מקדש [את] ישראל
 ואת השבת דכת[יב] רלא) כי אות הוא ביני וביניכם [לדויותיכם], לדעות
 בי אני ה׳ מקדשכם, וכתיב רלב) והייתם קדושים כי קדוש אני, וכתיב רלג)
 ויקדש [אותו] כי בו שבת רלד) [ונר] רלה) את יום השבת ויקדשהו. ובמו
 כן הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] והשבת הם מעידים על ישראל שהם סגולה מכל
 העמים' וקדושים ונוי א[חד] בארץ, והם נצטוו להקדיש את אלהי ישראל
 ולקדש את [יום] השבת. רלו) נמצאו אלו ג׳ מלכים שהם (אדונים) [גדולים]
 על כולם. אלהינו גדול ומלך ואדון ומתגאה על כל רלז) העולם תחת
 ומעלה ואין כמוהו בכל אלהי העמים ככתב רלח) מי כמוך באלים ה׳. ישראל
ל א  גדול •ומלך ואדון ומתגאה על כל האומו[ת] והוא עם א[הד] ומיוחד ל
 א[חד], וייחוד אל א[חד] בייחוד [גוי] א[הד] ככתב רלע) שמע ישראל וגר.
ת גדול ומלך ואדון ומתגאה על כל הימים והוא יום אחד ומיוחד לאל ב ש ה ] 
 אחד וייהוד אל אהד ביום אחד] ככותב מג) מזמור שיר ליום השבת טוב
 להודות לה׳. נאה לאל (אחה) [אחד] להתייחד בגוי אחד ביום אחד. מגא)
 ועל כן אומ[ר] במנח[ה] בשבת, אתה _אחד ושמך אחד ומי בעמך ישראל
 נוי אחד (באחד) [בארץ]. תפארות גדולה ועט״ת ישועה מנוחה וקדושה
ם את השבת.ואמר[ו] ר[בותינו] כ  לעמך נתת, כדכתיב מגב) ראו כי ה׳ נתן ל
ל השומר את השבת כראוי מקרב [את] הישועה  ז[כרונם] ל[ברבה] מגו;) כ
 דכתיב מגד) בשיבה ונחות תיושעון. [ב]שובה ונחת זהו שבת, וכן הוא אומר
 רמה) וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחות שאננות. ובמדרש
ת יזכה לישב ב ש  תילים מגו) דורש מקרא זה, ואומר עמי ששמרו משמרת ה
 בנוה שלום. ואף בבראשית רבה מגז) מצינו כת[וב] מגח) כי בו שבת מכל
א כן אמד ר׳ ברכיה בשם ר׳ מגנו) [יהודה] בר׳ סימון  מלאכתו, אתמהא, ל
 לא בעמל ולא ביגיעה ברא הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] את עולמו, ואתה אמרת
 מכל מלאכתו, אלא להיפרע מן הרשעים שג-אבדין את העולם שנברא בעמל
לכך אומר[ינן] לשון  וביגיעה, ומה נברא בו, שנאן ובטח ושלוה והשקט. ו
 זה במנחה בשבת בתפלה, מנוחת שלום השקט ובטח. וכמדומה שאף הדורש
 של בראשית רבה כשהוציא זה הלשון סמך על המקרא דכת[י]ב וישב עמי

• רלל) המו״ל ׳ ) ויקרא י״א מ-׳ד. ךילןי) בראשית .בי׳ ג י } ל  ךלא) שמות ל״א י״ג• ל
 בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן, שבלתי מובנים לו הדברים האלו. ולפי הגהתינו עפ״י
• דלה) שמות כ׳, י״א. ך5ךך) בשבל״ה הסר מכאן עד ״נאה לאל אהד ש ״ ם א ליו״  שבל״ד׳ ו
׳ י״א• רלט< ו ״  וכו׳״. ותקנתי עפ״י לק״פ שם. ללץ) בלק״פ ״האומות״• רלה) שמוח ט
̂) תהלים צ״ב׳ איי רבןא) מובא בםדור רש״י שם ובמה״וו שם בנוסה משונה  דברים ו׳, ד׳. ך
 יעיי״ש. ובשבל״ה ובלק״פ הוא כמו לפנינו, רק חסר שם ״מתפארת״ עד ״כדכתיב״• רמב*
• למג) אולי רמז לירושלמי תענית פ״א ה״א וי״ר פ״נ אית א׳ ,׳אין ישראל ט " י כ ז " ת ט ו מ  ש

 ננאלין אלא בזכות שבת שנאמר בשובה ונחת תושעון״. למל) ישעיה לי׳ ט״ו• למר,) ישעיה
 ל״ב, י״ה. לכןף) לא מצאתי במדרש תהלים והרד״ל ב״ר פ״י סימן ט״ו הביא את דברי
 הפרדס, ובמדרש תהלים מזמור ע״ב אות ה׳ נדרש באופן אחר. רמ״ז) בראשית רבה פ״י אות
 טי• רמה) בראשית בי׳ גי• למט) תקנתי עפ״י הספרים הנ״ל. ובב״ר לפנינו, ״א״ר׳ ברכיה

 בשם ר׳ סימון״ ויש לתקן ״ר׳ יהודה בר סימון״. ועיין ב״ר ט״נ אות בי.
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 בנוה שלום. לפי שהמקרא נדרש על שמירת שבת. ולפי ששתי מקראות
 הללו נדרשין על שמירת השבת קבעו חכמים בתפילה לשון המקראות שמתפללין
 (עטרת) [תפארת] גדולה (תפארת) [עטרת] ישיעה[מו]בשובהןנחת תיושעון/
 מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח, לקחו מוישב עמי בנוה שלום ובמשכנות
 מבטחים ובמנוחות׳ שאננות. ולפי שהאבות שמרו משמרת השבת, שכן הוא
 אומר באברהם רכ) וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורותיי, שאפי[לו] עירובי
ה אברהם אבינו יודע, ואומר רכא)י.כי ידעתיו למען אשר ייצוה  תבשילין הי
 את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו וכוי. את בניו זה יצחק ואת ביתו זה יעקב.
 רכב) [וכולן שמחו בשמירת שבת] ולכך אנו מזכירין את האבות בתפלת
ולמה נאמרה] גילה באברהם רינה ביצחק, יעקב ובניו ינוחו  מנחה בשבת. [
לה באברהם], מצינו בבראשית רבה בפרשנתן ואלה תולדות יצחק, י ג  בו. [
) כת[י]ב רכד) גיל יגיל אבי צדיק ויולד הכם ישמח בו, גילה הוא לאב ג  מ
ק שנולד לו בן .צדיק] והכם זה אברהם, ד צ  בזמן שנולד לו בן צדיק, [
 בשעה שנתבשר רכה) לא יירשך זה [כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך]
ל פניו ויאמר בלבו, ם ע ה ר ב  מיד בא שמחה וגילה בלבו, ומיד, רכו) ויפל א
ל [שהבטיחו] הק[דוש] ב[רוך] ה[וא](בשרו) לעשות  שהיה שמח ועלז בלבו ע
 לו נס גדול .וטוב בזה. רכז) הלבן מאה שנה יולד וגוי. רינה ביצחק לפי
 שמצינו בהגדה, רכה) רננו צדיקים בה׳, כשהצדיקים רואין שכינתו של
 הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] מיד הם אומרים שירה שכן מצינו שכשנעקד יצחק
 וראה את השמים פתוחים מיד אמר שירה. כשאמר יצחק לאביו רככו) הנה
א  האש והעצים ואיה השה לעולה, השיב לו אברהם, לעולה בני, אתה הו
 השה לעולה. ומיד נעקד יצחק על גבי האש, והתחיל וראה שכינה למעלה
 ממנו בשמים עומדת לקבלו כריה נחוח, ואז רינן יצחק ואמר שירה, ומה
 שירה אמר, שירה של קרבן. יעקב ובניו ינוחו בו, שמצינו בבראשית (רבא)
 [רבה] רק) ויחן את פני העיר שנכנס עם דומדומי חמה וקבע תחומין מיעוד
ת אנו מתפללין ב ש  יום, הדא אמר ששימר יעקב אבינו את השבת: רקח) ב
 שבע ברכות, ולא שמנה עשרה. מאי טעמא, רקב) אמר רב הונא מפני
 שאסור לו לאדם לתבוע צרכיו בשבת, לפי שהשבת יום מנוחה הוא וצריך
 להתענג בו, דכת[י]ב רקג< וקראת לשבת • עונג. ובתפילת _שמנה עשרה יש
 דברים שאדם צריך להם ומיצר על[י]הם. כגון גואל וסולח רופאי מברך
ה מתפלל אדם [בשבת] י״ה ברכות מתוך שיךוא  השנים וכן כולם. ואם הי
 מזכיר אלו הדברים הוא מיצר והיה ממעט בעונג. ולפיכך תיקנו רןבותינו]

ת ג׳׳ ופס״ד אות ד׳ ועיין אגדת בראשית ו  לנ< בראשית כי, ה׳. ועיין יומא ב״ח. ובב״ר פמ״ט א
 םי״ג אות א׳ ובתנחומא לך אות א, ובהערת הש״ב הערה חי* רנא) בראשית י״ה, י״ט.
 דנב) ׳התיקונים על פי מח״וו שם. ובסדור רש״י הלשון משובש וצריך תיקון. רננ) ב״ר
 ריש פם״ג. ועיין ב״י בטור או״ה סימן רצ״ב ובמדרש שע״ט מזמור ל ״ג בזמן שהן רואין מיד
 מרננץ וכוי. רנד) משלי ב״ג, ב״ה רנד,) בראשית ט״ו׳ די. רנן) שם י״ז, י״ז. רנן) שם.
 לנח) לא מצאתי מקום האגדה. והקרא היא בתהלים ל״נ. לנ£) בראשית ב״ב, זי. רם)
 ביר פי״א אות י ז׳. וד־ןקרא בראשית ל״ד. רסא) הובא בשבלי לקט השלם סימן ק ב״ח ובמח״וו
 סימן ק״מ (צד 110) ובסדור רש״י תקט״ו. ובלקוטי הפרדס דף י״ט ע״א. ובתנחומא ריש פ׳
̂) ישעיה נ״ה י״ג. ) ירושלמי שבת פט״ו ה״ג תני אסור לתבוע צרכיו בשבת. לסן  וירא. לסב
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 ז[כרונם] אברכה], תפילה שאין בה דבר של צער, *רקג) וסמכו להתפלל
ת מן המזמור של שבת שכתוב בו שבע אזכרות לסד) מזמור  שבע ברכו
 שיר ליום השבת. טוב להודות לה/ כי שמחתני ה; מה גדלו מעשיך ה׳.
 ואתה מרום לעולם ה/ כי הנה אויביך ה׳. שתולים בבית ה׳. להגיד כי ישר
 ה/ הרי לך שבע רקה) (ברכות) [אזכרות ו]כנגד1ן תיקנו שבע] ברכות
ם לומר בב[ית] המנםת] רקז) ויהי נועם ע ו ה ג ה  שבתפילת שבת: לקו) נ
 וקידושא דםידרא באפוקי שבתא ובמשיכה ובנעימה כדי שישהו ישראל
 סדריהם ובכך יאריכו מנוח לרשעים [מןלחזור בגיהנם כדאמרןינן] שכל
 השבת נחו הרשעים ויצאי[ן] מגיהנם ובמ[וצאי] ש[בת] צועק המלאך הממונה
 על הרוחות ואומר חזרו הרשעים לגיהנם, שכבר ישראל השלימו [את סדריהן],
 ולכך ישראל מזכירין במ[וצאי] ש[בת] ויהר נועם וכו׳ כלומר הרי אנו מתפללים
 שיהא בשבוע זה מעשה ידינו בכשרות וביושר ולא נבוא לידי עבירה כדי
א נידון בגיהנם. ועוד מתחילין מזמור הסמוך [לו] ואומר אותו רקח) יושב ל  ש
 בסתר עליון וגו׳ שבאותו מזמור כתנו]ב שהק[דוש ברוך] .ה[וא] מבטיח לעמו.
 ישראל שאין להם לירא מפחד לילז^ מחץ ומכל דבר רע, שהוא יצילך מפה
 יקוש, ושילומת רשעים תראה, והרבה דברים באותו מזמור. ונאה לאומרו
 לאחר. מגהה כדי שיצילנו י הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] מכל דינם הרעים האמורים
 •שם כ[ד]כת[יב] רקע) ואפלטהו ואשגבהו אורך ימים וגו׳. [נהגו לכפול אורך
 ימים אשביעהו] כדי ליתן חילוק בין אילו הפםוקין (לאחר) [לסדר] הקדושה
 הבא אחריהם. שכן דרך ומנהג המשלים דבר צריך להוכיח םייומו׳ ובמה
 יוכיח בכופלו פסוק אהרון שני פעמים. דנב) והכי שדר רב שר שלום גאון
 אין אומרים ויהי נועם אלא במוצאי שבתות אבל לא •במוצאי י[ום] ט[וב1
א במ[וצאי] ש[בת] (ו)[אי[ום] ט[וב] שלא קבעו זה הראשונים לומר אלא ל  ו
 במ[וצאי] ש[בת] להול אבל במ[וצאי] ש[בת] לי[ום] ט[וב לא], כיון דבעי
 לומר ומעשה ידינו כוננה עלינו, ובי[ום] ט[וב] ליכא, לא אמיינז. וקיהושא
 דסידרא הם הכי נמי לא אמדינן. כללא דמילתא, כר היכא דלא אמרינץ
 ויהי נועם לא אמד[ינץ] קידושא דםידרא ובמ[ו]צאי יום הכיפורים נמי שהל
 להיות באמצע השבת לא אמרינץ ויהי נועם ולא קידושא דםידרא, ובא לציון,
 וכי אמרינז ליה במ[וצאי] ש[בת] להול היכא דאיכא שיתא יומי דחולא
 לקמן, אבל היכא אי איכא (בעמצא) [באמצע] י[ום]ט[וב או] יום הכיפורים,
 ואפי[לו] הל י[ום] ט[וב] במעלי שבתא האיכא המשה מעשי י[ו]מי לא
 אמר[ינן] ויהי נועם בההיא אפוק־י שבתא. מאי טעמא, ביון דאמר[ינז] ומעשה

O ירושלמי ברכות פ״ד, ה״גי רסך) תהלים צ״ב׳ רסה) כן תיקן גס בדפוס ווארשוי, D * T 
 ואני תקנתי עפ״י הסדור רש״י ולקוטי פרדס שסי רסן< הובא בסדור רש״י סימן תקכ״א
 ובלקוטי הפרדס ענין מוצאי שבת. (ובשבלי הלקט השלם סימן קכ״ט. ותקנתי על פיהם. ועיין
ת ל״נ. ובפסיקתא ו  בסדרע״נ סדר מוצאי שבת ובערוך ערך צלמות ובתנהומא פ׳ כי תשא א
 רבתי פכ״נ ובשאילתות ריש בראשית. ועיין בטור או״ח סימן רצייה• רסן) תהלים צי, י״ז.
 רסח< שם צ"א• רםט) שם צ״א, י״י׳ רע) לקוח מסדרע״ג דף ל״א. והובא במח״וו צד
 115 ובלקוטי הפרדס. ובשבלי לקט השלם סימן קכ״ט בשם ר׳ נטרונאי גאון זצ״ל. ועיין

 טור או״ה סי׳ רצ״ה. ובפרדס דפום ווארשוי כתב בטעות ״והכי סדר״. וצ״ל ״שדר״.
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תא יומי וכולהו דחולא. וסימן מעשה ידינו תרי זימנא בע[י]נן לקמן שי  ידינו ו
ר ויהי נועם (הרין) *רכב) [הווין] עולה [ל]ששה: ב ד  ל

ה א ר אומר .חייב בל אדם מישראל לבדך מ מאי . י ה רב א הי י נ  רננא) ת
) [אין ל ב ש ) י א נ ת •בכל יום. ובגמרא דארץ ישראל רננב) גרסינן הבי, ת  ברבו
ר מ א נ ת בכל יום. ש ו י ר 0 ב נ ה מ א עושר מ ' ו נ  לך] אדם מישראל •לעב) שאי
ה אלא ך שואל מעימך, לעד) אל תיקרי מ ה ה׳ אלהי עתה ישראל מ  >נבג) ו
ך ישראל תיקנס כשהודיעוהו יושבי ירושלים שמתים , רננה). ודוד מל  מאה
אמר רננו) ונאם ת שנ ד ותיקן ק׳ ברכו מ ל יום. עדיין ע ד בכ א  מישראל מ
 הגבר הוקם על, על בנימטריא ק׳ הוו. [שבכל יום ויום היו] מתים מישראל
ד והקר בדבר והבין ברוח ד שבא דו , ע י • מה ה איש ולא היו יודעים מפנ א  מ
ת אלא שבאו ו אותן ברכו ה ברכות. ונראה הדבר שנשתכח א דש ותיקן מ  הקו
ל יום. ולברך ב ת שאנו אומ[רים] ב ו ק׳ ברכו  התנאי[ם] והאמוראי[ם] ויסדו לנ
ל .שעת[ה] ושעת[ה] א[י] א[פשר] מפני שהידי[ם] עשויות למישמו[ש],  על כ
 אלא כשניעו[ר] אדם משנתו ירחץ ידיו פניו ורגליו אם אינו נקי וטהור, ואז
ת אלהיך ישראל. א ר ק ן ל מ  הם הגונות לו לאומרם בפיו,־שנ[אמר] רכז) ה
ה לפני ע  ומשום שהידים עסקגייות הם ומכל דבל הן •מלוכלכות והן בכל ש
יך קדוש, כי א יראה -בך ערות דבר, והיה מחנ ח) ל ב י מנ י  האדם וקרא כת
ל חילול כ ות ריבע) מ ך להי מ צ ש ע ד ק ר ה׳, אם ת ח ה ובך ב ת  עם קדושי א
ך ובתפילתך שהוא קדוש ומשרתיו ת נקי וטהור לפניו אז בה[ר] ב ו  וטינוו* להי
וע עצמן ה יעשו, למנ ל זה מ כ ת איגן יכולין להגיע ל  קדושים וישראל שבגלו
א גבראו "ומוטב להן ד ושלא לברך אי אפשר דאם כן רפ) ל ו א ללמ ל  ש
דה ת ואל יתבטלו מדברי תו ה וגקייות שאינן יכולין לעשו ר ה  שיתנו" דץ על ט
 ומן הברכות. מפגי שאין כולן בקיאין בהן גהגו העם לאומרם בב[ית] הכ[נםת]
ת שאמרגו וחשבונם, ויותר הם ה ברכו א חד בקול. רפא) ואלו הם מ  כולם י

 *״ע) המו״ל בדפוס וורשוי הציג כאן כוכב קטן ותקנתי עפ״ילקוטיפרדס שם• רעא) מנחות
 מ״נ ונובע מסדור י רע״נ(ווארשוי דף א׳, ע״א). וכן היא במח״וו בהתחלתו. ובשבלי לקט סימן
 א׳ ־ובסדור רש״י סימן א׳ ובפדדם היא באריכות. ועיין בארחות חיים דין מאה ברכות סימן א׳
 ובמנהיג צד ר ועיין בטור או״ח סימן מ״ו ובב״י שם... ובאבודרהם השלם ובהערותינו שהארכנו
• *רעב) המו״ל ת ו כ ר  בעזהשי״ת בזה• רעב) ירושלמי סוף ברכות פ״ט. ובתוספתא סוף ב
 בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן. ותקנתי עפ״י ירושלמי לפנינו• רעג) בירושלמי לפנינו
 ״מצות״. *רע0 דברים י׳, י״ב. והראייה הוא בבבלי ולא בירושלמי• רעף) ליתא בנמרא
 לפנינו והוא הוספה מםדרע״נ שם. ועיין ערוך ערך מאה ורי״ף ורא״ש ורש״י ותום׳ מנחות שם.
• רעד,) הובא במ״ר  ועיי׳ תנהומא סוף קרח. ובמבוא לתנחומא תוצאות רש״ב דף פ״ז ע״ב
 קרח פי״ח אות כ״א, ותגחומא קרח ובמגהיג כ׳ ודרשו חכמים. ושבלי הלקט סי׳ א׳ כ׳ ומצאתי
׳ י״ב• רעךן)  בשם רביגו שלמה זצ״ל שדוד ובו׳. רעך) שמואל ב׳, ב״ג״ אי• רען) עמום ד
• רעט) המו״ל בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן, ש ״ י י  דברים ב״ג, ט״ו וםרם המקרא יע
 לאמור שבלתי מובגים הדברים האלו. וסגר תיבות ״להיות״ במסגרת. וגראה דצ״ל ״אם תקדש
 עצמך להיות מבל חילול וטינוף נקי וטהור לפניי׳• רפ) המו״ל דפוס ווארשוי הציג כאן
 כוכב קטן והגיה ״למה נבראו״• רפא) עיין ב״י ארח •סימן מ״ו ובהעיטור בסופו 'ובמנהיג
 ובספר היראים ובמח״וו ובסדור רש״י שם ובסדרע״ג דפוס ירושלים סי׳ ג׳, ובשבל״ה במנין
 המאה ברכות. ובספר אבודרהם בשער השלישי הארכנו בעזהשי״ת בהערותינו שתם בפרטות
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ת הן יותר מעשרים לפי שבני אדם הוסיפו י ה •ברכות, שהרי ברכות השחר א מ  מ
י םרי ן לא היו ראוים ...אלא תמנ ל צורך וצורך להם, ומן ההי  לברך על כ
ת אבל להוסיף יש לו א לפחו ל א _ נאמר אלא ש ל  ואין לחוש אם הוסיפו, ש
י ב •מהם תרת מכל מקום חשבונם י״ח, חשו ב לו, ו  'רשות ולברך על יכל חבי
ה יה ואחת לאחרי ר מברך שתים לפנ ח ש ח הרי עשרים׳ ב ב ת ש י ד ו / ר מ א  דברוך ש
ת כ ר ה עשר עם ב ע ש ב ובקר וצהרים שהם ת ר ע . ה ר ש ה ע נ מ ה .פעמים ש ש ל ש  ו
לת ידים, המוציא טי ׳ [הא כיצד], נ ממא תמני  המינין הרי תמנן, • ודיםעו[ה]תא הי
 לפב) [לחם מן הארץ וארבע דברכת המזון הזן] על הארץ ו]בונה ירושלים,

. א בורא פרי הגפן ר מ ב. ותרתי דמישתייא, *לפג) מייא או ח ב והמטי ו ט  ה
ל נהיה בדברו ובור[א] נפשו[ת], כגון כ ה  זעל [פרי] הגפן [ואי] (0דמייא ש
ע מ . ותרתי דקריאת ש א] הנהיג [למיכל] והדר מישתי [הרי תרתי ]  באתי
ך שתים לפניה ושתים י ב א בדתנן], בערב מ ר ת ב  דרמשאי תרתי לקמן ותרתי ל
ת ה ברכו א ל עלו מ כ ך ה דתא דרמשא, [הרי עשרים]. ס י בםעו  לאחריה. ותמנ
א ודרחמי ח ב ש ר פסוקי ד ת דו [תמיד] דאוםיפו רבנן בתראי ב ך בכבו ל מ ה ר מ  ב
כמה זימני י צריך לברך  נינהו. וכד מישתי מיא או חמירא לאחר סעודתו. ו
ת ח ר ה לה ואכילת פירות וכן ירקות ו  לגדולים ולקטנים. וברכת ־מיטתו בלי
ע ש א זמני• ת ת ר ח בחול דאיכא ת נ ר תי מא מ ת. ובי תי  סמים ובכולהו ברכו
נהו ליה רפו0 [כד] אמר פשר לאשלומי אי . ץ להו ה אמלי א מ ת ב ש  עשרה, אלא ב
ח וממלי להו במגדי ר א ט ב א וביומא ט ת ב ש  [רב] הייא בריר, דרב אוייא ב
ת כגון בורא עצי בשמים ובורא מיני בשמים וכל מ י  מיני בשמים ומיני פ
ת ויום ב ש : רפד) ולכך תיקנו לומר אין באלהינו ב ה י ד חזי ל  פירא ופירא כ
ך מזכיר אין ד׳ ע ולא י״ח. ואחר כ ב ן כי אם ש ב לפי שאין מתפללי ו  י ט
. ׳ [פעמים אין מי נודה] הוו י״ב פעמים אמן דה ד ו ׳ [פעמים], נ  [פעמים]- מי ד
ה כאומר ת ה לפת) [ונראה ע ת  ולבסוף אומר ד׳ פעמים ברוך וכן ד׳ פעמים א
בת ל חו ת ושבע ש ם עשרה ברכו . והם כשתי  י״ב פעמים ברוך אתה] אמן
ך שלא ר ב [ מ ] ן ד א מ : לפו) ו ר ב חסרת ד ע עשרה, לא . ש  היום הרי ת
ת ל כ ת לבתא, דא[ף] ע[ל] נ[ב] דגרסינן בפרק ה א עביד כהי ו בור, ל  עשאנ
א עשאני ל ת בכל יום ש ה ר׳ •לפח) אומר חייב אדם לברך ג׳ ברכו ) הי  לפז
ל לפינו) גרםינץ א ר ש א עשאגי אשה. ובגמרא דארץ י ל י בור, ש א עשאנ ל  נוי, ש
א ל ל יום ברוך ש כ ר ר׳ יהוהה ג׳ דברים צריך אדם לומר ב מ י תני א כ  ה
ל הגרם ו גוי, שאין הגוים לצ) [כלום] לצא) (אומר) שנןאמר] לצב) כ  עשנ

< המו״ל הציג כאן כוכב קטן ותיקן ב פ  ובדקדוק. ותקנתי על פי המה״וו וסדור רש״י שסי ל
 ,״הזן על הארץ״ ותקנתי עפ״י הספרים הנ״ל. *רפב< במה״וו ובםד״ר ״אדהמרא • בורא פרי
 וכר״ וכן צריך להגיה גם בפרדם. רפנ< מגהות מ״ג: לפך< הובא במח״וו ובסדור רש״י
 שם. ובשבלי הלקט השלם שם הביא בשם רבינו שלמה זצ״ל. ותקגתי עפי״ש. ועיין ברקה
 םימן שי״ט ובכל בו. רפה) תקגתי עפ״י ספרים הנ״ל. רפף) מובא במח״וו שם ובסדור רש״י
 סימן ב׳ ובמנהינ סי׳ א׳ הביא זה בשם רב עמרם, ובםדרע״נ לפנינו ליתא. לפן) מנהות מ״נ:
 רפל) בגמרא שלפנינו ״ר׳ מאיר אומר״. והניה הרי״ב דצ״ל ״ר׳ יהודה״. ובן איתא בירושלמי
 .ברכות פ״ט, ה״א, תוספתא ברכות פ״ז וברי״ף וברא״ש סוף פ״ט דברכות. רפט< ירושלמי
 ברכות פ״ט, ה״ב. לצ< המו״ל בדפוס ווארשד הציג כאן כוכב קטן להורות שאיגו מובן לו.
 ותקנתי עפ״י ירושלמי לפנינו. לצא) סגרתי תיבת ,אומר״ כי אין לה שום הבנה ותקנתי
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 כאין נגדו. [ברוך] שלא עשאני בור, שאין בור ירא חט[א]׳ וברוך [שלא!
 עשאני [אשה, שאינה] מעווה על המעות, ואפץלו] הכי לא חזאי לברכה,
 לצג) חדא משום דשאלו מיקמי רב גטרוגאי גאון דל ולא׳רצד) שדרה׳ ותו
 גמגימרה) [מגמרא] רצת) גמי׳ איסתלקא ילה דאמריגן רב אחא בר יעקב
 שמעיה לבריה דקא מברך שלא עשאני בור, אמר ליה כולה האי גמל׳ אמי
 ליה מאי.רצ0. בו אברך שלא עשאני עבד היינו אשה׳ רצז) זיל טפי, שמ[ע]
ן מברך בציצית. י ל י פ ת  מנינה].שאין מברכין שלא עשאני בור: רצח) ב
 מברך. בברנדי •הברוך שאמר הכי חתמינן מלך מהולל בתושבחות. רצע)
 •ומאן •הקא ז־זתים מהולל ברוב התשבחות שבשתא הוא בידיה ומשתקין
 אותו משום דמשמע רוב התושבחלת ולא כל התשבחות. דהביאמרינן בתעניות
 .p) מאימתי מברכין על הגשמים.וכו׳ עד אל רוב ה,(א)[ה]ודאות. ומקשינן
 רוב ה(א)[ה]ודאות ולא. כל ה(א)[ה]ודאות. וקא מתרץ [רבא] אימא האל
 ה(א)[ה]והאות, קא) והכי גמי הכא.'הילכך מאץ דמםיים ברוב התושבחות

 עפ״י מח״וו וסדור רש״י שם. (ובסדור רש״י נרם שאין הנוים כלום לפני הקב״ד־י, שנאמר וכו׳״),
 לצב) ישעיה מ׳, י״זי רצנ< בםדרע״נ דפוס ווארשוי הסר כל זה. והובא בםדרע״ג דפוס•
 ירושלים סימן ה׳. ובמח״וו ובסדור רש״י שם* לצל) בדפוס ווארשוי בטעות ״סדרה״. ובמה״וו
 ״ופי׳ ולא שלה״. לצל) מנחות .מ״נ םע״ב• רצף תיבת •בר מיותר. ובמח״וו ,׳בו איברך•
 ובפרדס דפוס ווארשוי םנר תיבה זז במסנרת. רצן) עיין תום׳ שם• לצל) נלקה כאן.בחסרון•
 י מאמר גדול, ונמצא לנכון במה״וו שם ובסדור רש״י סימן נ׳ ד׳ ה׳. וזה לשונם: ״וכיון דמנה.
 תפילין מברך על תפילין ברוך אתה י״י אלהיט־ מ״ה אקב״ו להגיח תפילין, ועל תפילין של
 ראש על מצות תפילין. וכי מבםי בטלית אומר להתעטף בציצית. ואומד בל הברכות' כולן
לם. וקורא בסדר קרבגות שהרית• צו את בגי• ישראל•  כתיקון.חכמים עד. ותלמוד תודה כנגד ־ כו
 וגו׳ (במדבר כ״ח).־כגגד תמיד של שחר, ע״ש וגשלמה פרים שפתיגו. (הושע י״ד, גי). ולערב•
 אומר פטום הקטורת על שהיו מקטירין פרם שהרית ופרם בין הערבים. וםמך לדבר מצאתי־
 בסדר רב עמרם המדקדק לומר אין כאלהיגו בכל יום וכן כתוב שם (במח״וו: ״בשם״). וכן•
 בערב לאהד שיגמרו תפלת ערבית גוהגין לומר פטום הקטורת, בבקר ובערב. והשיר בבקר
 בלבד. ושוגה באיזהו מקומן ודורש בר׳ ישמעאל דאמר (קידושין לי). רב םפרא משום ר׳־
 יהושע בן חנניה מאי דכתיב ושננתם (דברים וי, ז׳). אל תקרי ושגגתס אלא ושלשתם, לעולם.
 ישלש אדם שנותיו שליש במקרא, שליש • במשנה, שליש בתלמיד, ומקשינן ומי ידע אינש
 שנוהי כמה הו׳/. ומשנינן לא צריכה ליומי. ודקא תקינו מדרש חלופי תלמוד דקא נרם בפרק,
 מאימתי קודין את שמע •(ברכות י״א); אמר ר׳ יהודה אמר שמואל השכים לשנות קודם
 שקורא את שמע צריך לברך, לאחר, שקרא ק״ש אין צריך לברך, שכבר נפטר באהבה רבה״
 שיש בה מעין ברכת התורה, ותן בלבנו ללמוד וללמד ותלמדם חוקי חיים, אמר רב הונא
 למקרא ־צריך לברך ולמשנה אין צריך לברך. ר׳ אלעזר אנמר אף למשנה צריך לברך ולתלמוד
 אין צריך לברך, (בנמרא לפנינו אינו כץ). ד׳ יוחנן אמר אף לתלמוד -צריך לברך. (במח״וו
 נשמט מאמר דריו״ה ובנמרא לפנינו ני׳ אחרת). וקא מסהיד ר׳ חייא בר. אשי זימנין םניאין
 הוה קאימנא קמיה דרב לתנויי בםיפרא דבי רב׳ דהוא תורת כהנים, ומקדים ומשי ידיה ומברד
 ומתני לן. ואומר רבון כל העולמים עד ברוך - שאמר וחותם מלך מהולל בתשבחות״, וכו׳
) הוא לשון רע״נ שם. ועיין הנהות מיימוני סדר ט צ  ועיין בםדרע״נ שכל זה נובע משם. ר
: שא) בסדרע״נ ובמח״וו. ובסדור רש״י ״הכי נמי משמע  התפלות בהתחלתו. ען) תענית ר

ך וכו׳ וכץ יש לתקן בפרדם לפנינו. כ ל  רוב התושבחות ולא. כל התושבחות. ה
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ר פסוקי דזימרה הודו לה׳ קראו בשמו]. מ ו א ו  שפיר דמי לשתוקי: *שא) [
 דרש רבי שמלאי לעולם יסדר אהם שבחו של הק[ךוש] ב[רוך] ה[וא] ואחר
 כך יתפלל מנלן ממשה וכו׳ כדאיתא בברכות 5p .(3p (Jולפיכך תיקנו חכמים
 פסוקי דזמרא, הודו לה׳ קראו בשמו. op וכולם המזמורים צריך כןת) המתפלל,
 מתוך השבה. ובכל יום דרו אומרים במקדש הודו לה׳ קראו בשמו כדי
 להזכיר בכל יום נפלאות אלהינו שבחר באבותינו והפרה והרבה אותנו הכל
 כמו שכתוב במזמור. כי כולו מספר לעניין ישראל. הילכךהיו אומרים אותו
 בכל יום בהול ולא בשבת. לפי שקרבן תודה היה יכול ליקרב בכל יום
 בחול לבד משב[רת], שאין קרבן יחיד קרב בשבת, הילכ[ך] בשב[ת] אין
 אומרים אלא בחול, משום דכתיב Op ונשלמה פרים שפתינו. והיינו טעמיה
 rp) דתמיד. איזהו מקומן אומרים בכל יום. ובוחרים להם מזמור, ובסוף כולם
 פותחים בתהלה לדוד׳ דאמר סח) ר׳ אלעזר בר׳ אבינא כל האומר תהלה
 לדוד שלשה פעמים *שח) בכוונת הדעת מובטח לו שהוא בן העולם הבא.
 ואוקימנא טעמא׳ שנו) משום דאית ביה תרתי דאתיא באל״ק בי״ת וכתב
ה י ל ו ל י  ביה, נמי ״שנו) פותה את ידיך, מה שאין כן בשאר מזמורים: op ה
 דבתר תהלת ה׳ ידבר פי ריש פירקא הוא׳ ואמטו להבי מוםפינן ואנחנו
 נברך יה מעת[ה] ועד עולם הללויה: ״שי) וכולהו פרשייתאעד סוף הללויה,
 סוף פירקא וריש פ־רקא [הללויה]: מ נ ה נ לכפול בל הנשמה תהלל יה
 הללויה, משום דאמרינן במסכת שבת שיב) יהא חלקי עם נומרי הלל- בכל
 יום, כלומר שמסיימין ספר תהילים שאמור בהו הללות הרבה. ואם אינו
 כופל שני פעמים *שיב) (אותו) [אינו] נראה כמסיים, ונראה כאלו עדיין יש
 אחריו פסוקין הרבה. אבל עתה כ[ש]מחזיר לאומרו פעם אחרת בידוע שהוא
 אחרון ונראה כמסיים. כץ מנהג בני אדם בשגומרין מפםיקין מלקרות שונים
 וכופלין מקרא אהרון זהו סימן למפםיק קריאתו, שיג) [ומטעם זה אנו אומרים
 בשבת שני פעמים פסוק אהרון שבפרשה, ולכך נוהגים לכפול יי ימלוך לעולם
 ועד בפסוקי הזמרה לפי שבפרשת הנם] מויהי באשמורת הבקר עד ה׳ ימלוך
 לעולם ועד [יש] שמנה עשרה אזכרות, [ובכל. שם] ושם ארבע אותיות שהם

 *שא) תקנתי עפ״י המה״וו שם וסדור רש״י סימן יי• שב) ברכות ל״ב• שכ< הוא דברי
• שד) צ״ל ,׳וכל־׳. וכן היא בםד״ר ומח״וו שם. שד,) בדפוס ווארשוי הגיה ״להתפלל״. ם  רש״י ש
 שן) הושע י״ד׳ גי. שן) אולי כווגתו דהיינו טעמא דתמיד והיינו טעמא דאיזהו מקומן
 שאומרים בכל יום משום ונשלמה פרים שפתינו. שח) ברכות ד׳: ובגמרא שלפגיגו ״א״ר
• *שד|) עיין םדרע״נ מח״וו וסדור רש״י שם. ם  אלעזר א״ר'אביגא״ ועיין הגהות הרי״ב ש
 ftttf) ברכות שם. *ש^) תהלים קמ״ה, ט״ז. שי) עיין שבלי הלקט השלם סימן ז׳ שכתב
 ״ומצאתי בשם דלינו שלמה זצ״ל לפי שמתהלה לדוד עד סוף הספר הלוליה ריש םירקא
ק הזה שיהא נם בזה הללויה בסוף ו ס פ  וסוף פירקא חוץ מתהלה לדוד לפיכך תקנו לומר ח
 פירקא ולא יטעו בו*. ועיין סדור רש״י ומה״וו שם. וגובע מםדרע״ג דפוס ירושלים סוף סימן
 י״א. שי) זה מובא גם בסדרע״ג דפוס ווארשא דף ג׳. $יא) כן היא במח״וו ובסדור רשיי
• שיב) שבת קי״ח: ובמס׳ סופרים פי״ז. ובשו״ת ם ה י י על פ ת נ ו י ת • ו ם  שם. 'ונובע י מסדרע״נ ש
 מהרש״יל סי׳ ם״י• *שיב) כן תיקן גם בדפוס ווארשיי. שע) הוספתי על פי המח״וו וסדור

 רש״י שם. ועיין ב״י בטור או״ח סימן נ״א ובאבודרהם בהערותינו הארכגו בזה.
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ם ־ושתים י אותיות] סיד) שבעי ת [כנגד שם בן. ' ו תי  בולם שבעים ושתים או
ה כדי להזכיר י מ י ל יום אחר פסוקי ח כ רה ב  והראשונים תיקנו לומר, השי
שע ן מרו ה עימנו בעבור שמו הגדול. והרי אנו מתחילי ש ע  ניםים ונפלאות ש
ה מויהי ל ע ת שהם [ב]פםוקץ של. מ ו מ ם עיקר הנם ונהסרו ארבעה ש ש מ  ש
ם ל ו ע ה ויושע. ולפיכך כופליז פעם ׳י׳נייה ה׳ ימלוך ל רת הבקר ע  באשמו

ת אלהינו. והס כי לה׳,. ו כ ל  ועד. שעו) .ועוד אומרים אחריו פסוקיץ שהן מ
ד ח ד ושמו א ח א יהיה ה׳ א ל הארץ ביום ההו כה והיה ה׳ למלך על כ ו  המל
א ם למניין ע״ב. והשם הרביעי ל ה להשלי ש ל ת ש ו מ  שעז) יש בהם ד׳ ש
ד מר לעתי ד ושמו אחד. כלו ח א יהיה ה׳ א ך הוא אומר ביום ההו כ , ש  תקשי
ך עד עולם׳ כ ד מעולם ו ח ׳ יהיה א א (ב)[כ]שם שה  לבוא דהיינו ביום ההו
ל שמותיו יהיו א[חר] כי בלם בשם ה׳, כלומר ביום ההוא שמו \א[חד]  כ
ש דקרא קא מהד[ר] ׳ א[הה], וה׳ שמו א[חד], יקיז) לא תיקשי דמרי ה  ל
ל זה , ומתי כ ץ י ל הא ד על כ ח ל בל הארץ ושמו נמי א  והיה ה׳ למלך ע
א יאחד מעולם • וער עולם! שיח)  ביום ההוא, ומי הוא אותו הוא, ה׳ שהו
ה כ ר ה "שצריכה ב ר מ שתבה לא קבעוה •אלא לאחר פסוקי ח ה די כ ר ב  ו
ר צבו ושליח : ' .  לפניהם ־ ולאחריהם, לפניהם ברוך שאמר ולאחריהם ישתבח.
ל ע ע ש די ק בין ישתבדז. ליוצר להו ש להפסי י ל הקד מד להתפלל מתחי  כשעו
א היה ראוי א ל י ת התחלות• יוצר ה ל פ  פסוקי דזימרה קבעוה, האי ישתבח ת
ה ד י שתבח בפיהם. כמו ברוך שאמר. אלא נהגו שיאמר י החזן לבדו בעמ  לומר י
ש אחר הפסיקיז. ש כדרך שאנו עושין שאומר הקרי ל הקדי שתבח ומיד מתחי  י
ש י א אומר הקד ה הו ש האם יפסיק על מ י  ואין ראוי להפסיק בין ישתבח לקד
לה. ובתפיל[ת] ד או אחר התפי ש מי א אחר פסוקין־ראוי להקדי  לאחרי כן ה

 שיך) במה״וו ובסדור רש״י שם ליתא ״עד והרי אנו מתחיליך יעיי״ש. שטן< במה״וו ובסדור
 רש״יהיא בקיצור, ובלשון משונה מאשר לפנינו: ״ואומרים אחריו פסוקים אחרים, שבהם נ׳
 שמות (במה״וו ״כדי להשלים ד׳ שמות״). כדי להשלים שמות החסרים, וכשאומרים ב׳ פעמים
 ה׳ ימלוך הרי כאן• המש, וניחא׳ ולא תיקשי, שכן הוא .אומר לעתיד לבוא כל השמות יהי׳
 אהד כדאמרינן במסכת ברכות (צ״ל פסחים ג׳). ולפיכך אומרים פסוקים כדי להשלים החסידים,
 והחמישי לא לשם חשבון בא אלא למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה׳ אהד ושמו
 אחי״• שטן) כלומר, בפסוקים האלו יש.ד׳ שמות, כי ב׳ פעמים כתיב שם ״לה׳ המלוכה״.
 ומהם שלשה שמות מצרף לשם שבהכפלת ה׳ ימלוך וכו׳ ומשלים ד׳ שמות החסרים עד
 וי^שע. ואי תקשי הא איכא ארבעה שמות מלבד הכפלת ה׳ ימלוך, ע״ז אומר לא תקשי ובו׳.
• שיל) עיין ם  שין.) הדברים האלו צריכים ביאור, ונראה דתיבות ״לא תיקשי״ מיותרים ה
 מח״וו שם ובסדור רש״י סימן ז׳. ועיין שבלי הלקט השלם סימן ז׳ שכתב: ״ותקנו חכמים
 ברכה לפניהם וברכה לאחריהן, לפניהם ברוך שאמר, ולאחריהן ישתבח הא למדת שאסור
 להפסיק ולדבר משיתחילו ברוך שאמר עד שחותם החזן ישתבח. וכן מצאתי בשם רבינו
 שלמה זצ״ל כל הציבור רשאין לומר ישתבח בפיהם כמו שאומרין ברוך שאמר, אלא שנהנו
 שיאמר אותו החזן בעמידה ועונין אהריז. אמן ומיד מתחיל הקדיש כדרך שאומרין קדיש׳על
 הפםוקיץ, .ואין ראוי להפסיק בכלום ענין בין פסוקי חמרה לישתבח, שאם יפסיק על איזה
 דבר וברך ישתבח נראה כמברך לבטלה. וברכת ישתבח אחר פסוקי חמרה כברכת ההלל
 לאחריו וברכת ברוך שאמר. כברבת. ההלל לפניו״. ובזה תבין כוונת לשון הפרדס לפנינו, ותקנתי

ל פי שם.  בפנים ע



 ספר הפרדס לרש״י זיל שכג

 המנחה י מקדיש על פסוקי תהלה לדוד. כללא דמילתא־ א־ן מקדישין ׳אלא
 אחר הפסוקין ואחר תפל[ה]. וכמו כן אינו ראוי להפסיק שינו) (בבל יו׳)
 [בכלום] ענין ביז םייום פסוקי דזימר[ה] לברכ[ת] ־ישתבח׳ שאם׳ יפסיק על
. ברכת ישתבח  אי זה דבר (מברך) [וברך] ישתבח נראה כברכה לבטאה]
 אחר פםוקי דזימר[ה] במו ברכת" [ההלל] של אחריו, וברכת ברוך שאמר
 כמו ברכת [ה]הלל לפניו: עומ־ד החזן ואומר ברבו. אזהרה שיתנו דעת
 •ויתבוננו לברך השםולהתפלל. op כשהחזן מתחיל בקדיש הציבור• מלחשין
 בשפתיים, שכא) יגדל נא כח ה׳. וסמוך לעניית יהא שמיה רבא מלחשין,
 םכב) זכור רחמיך ה׳ והסהיך כי מעולם המה. שכג) ומיד עונין .בקול גדול
 •יהא שמיה דבא וכר. כאדם.שצועק בקול גדול ומזכיר דברים לשומעין
 ככד) וירחב והו מתוכם. לפיכך הטעם יתגדל י לשון הפסוק הכתיב שכה)
 והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני (עמים) [גויס].רבים וידעו כי אני ה;
 ובמלהמ[ת] גוג ומגוג מיידי• קרא. סכו) [ולבך הוא מתחיל בלשון עברי ולא
 בלשון ארמי]. שם) ובן [הוא].משמעו יתגדל ויתקדש שמו של הק[דוש]
 ב[רוך] ה[וא] לעתיד לבוא שיהא [שמו.הגדול] מגודל ומקודש. כדכתיב
 שכח) (וידעתם) [וידעו] כי (שמי) [אני] ה׳. לפי שעםגזיו לא כשגבתב הוא
 נקרא, כי הוא נקרא באל׳ ף דל״ת ונכתב בי״ה. ולשון ארמי הוא. שכנו)
 וקמץ הוא, כי הוא השם המיוהד לעבוד[ה] וכינוייא הוא באל״ף דל״ת. לפי
 י• שהשם המיוהד. הוא בלשון ארמי ואין אנו רשאין להזכירו [ככתיבתו]"דכתיב
 כל) זה שמי לעולם כתיב, ולכך אנו אומרים [אמן יהא] שמיה רבה [בלשון]
 (ב)ארמית. ולעולם הבא יקרא בכת[י]ב[ת]ו, כהכת[י]ב קלא) ביום י ההוא
 יהיה" ה׳ אהד ושמו אחה כדמפורש למעלה. והואיל ומתחיל תחילה בלשון
 •עברי, אומר הכל בלשוז עברי, יתגדל .,ויתקדש עד שמגיע (בשם) [לשם]
 הנכתב [בלשון] (מארמי. קלב) הוא שכתב.בפסוק של0 וידעו כי שמי ה׳
 ומזכירו בלשון ארמי ואזמר שמיה רבא בעלמא .דברא והיינו לעתיד כי

 שיט) בדפוס ווארשוי תיקן ״בכל יום״. והיא משולל•הבנה, ואני תקנתי עפ״י .שבל״ההנ״ל.
 ואתי שפיר• שב) סדור רע״ג דף ג׳ ע״ב. ומח״וו צד 8 ובסדור רש״י םימן יי. ובטור או״ח
 סימן נ״ד ועיין בשיירי ברכה סימן נ״י• שבא) במדבר י״ד׳ י"ז• שכב). תהלים ב״ה, .ר.
 שבג)׳ מכאן עד ״יתנדל״ ליתא בסדרע״נ במח״וו•ובסדור רש״י שם. ומתחול במח״וו סימן ט׳
 ובסדור רש״י סימן י״א יתגדל שם לשון הפסוק ובו׳״. ומשם,ואילך איתא גם בליקוטי הפרדס
׳ נ״י• שכך) הדברים האלו משוללי,הבנה הם. י  דף י״ב ע״א פירוש הקדיש״. ובטור או״ל׳ ם
 שכד,) יה1קאל ל״ה, כ״ג. ותקנתי עפי״ש. וכן יש לתקן בלק״פ• שכף) התיקונים הם עפ״י
• שכל) > ו כ ק ו עי • י״י׳ י > • שכן) עיין תום׳ ,ברכות ג ם ס ש ד ר פ  מח״וו סדור רש״י ולקוטי ה
 'יחזקאל שם. במה״וו ובלק״פ ובסד״ר ״וידעו כי שמי ה׳״ ואולי טוגו לפסוק ירמיה ט״ז, כ״א.
 שכ£ן< שבלי הלקט השלם סימן ח׳ כתב, ״והקדיש תחלתו בלשון עברי וסופו בלשון ארמי.
 ומצאתי הטעם בשם ר׳ שלמה זצ״ל לפי שהשם המיוחד הבצוע בירד. ה״א עיקר קריאתו
 בלשון ארמי וקמוץ. הוא כי הוא השם המיוחד לעבודה.ובעוה״ב יקרא בארמית ככתבו שנאמר
 ביום ההוא יהיה ה׳ **חד יושמו אחד, לכן מזכירין אותו בלשון.ארמית״. ובמח״וו ובסדור רש״י
 בקיצור לשון ובלק״פ היא כמי לפניני• של) שמות גי׳ ט״ו• שלא) זכריה י״ד׳ ט׳• שלב)
 ליתא במח״וו ובסדור רש״י מכאן עד תיבות ״כשמפסיקיך וכו׳ כי אם בלקוטי הפרדס שם.

י שלג) ירמיה ט״ז, כ״א. י ש ״ י פ  ותקנתי ע
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ר מ א ש ד כ ענה הציבור מי ה ראוי שי ה. וכן הי ת גוג ומגוג הוא לעתי מ ח ל  מ
ה ות [אמן] יהא שמי א דברא, ומיד לענ מ ל ע ה רבא ב י  החזן יתגדל ויתקדש שמ
ל חזן להוסיף ל בעניין הגאולה רצונו ש י ח ת מ  רבה מברך וכו׳. אלא מפני ש
ת הצבור. (כ)[ו]מםדר דבריו ואומר בחייכון וכיומכון וכו׳. ולאחר ב ו  באמצע ה
ד אינו אומר יתגדל ויתקדש >ויהוודע< מ ה ל מ ת  כן עונין הציבור. ואל ת
י ונודעתי, לפי שעל התקדשת  [ויתוודע] כדכת[יב] בקרא שלד) והתגדלתי ו
דיעה. וגידול וקידוש שני דברים דוש ומתוכם יהיה הי  [ידי] הגידול יהיה הקי
ה אגדל [ו]אקדש מ ו ך רוצה ל  הם והידיעה יהיה מתוכם. והפסוק שהזכירו כ
ד אומר שלה) והתגדלתי ח ע שהרי פסוק א ד י שיוודע לעיני העמים. ת  כד
דיעה יבוא מגידול א הי מ ל התקדשתי לעיני בני ישראל, ואין אומרונודעתי: א  ו
התקדשתי לעיני בני ישראל  וקידוש. אי גמי מהאי קרא שלו) והתגדלתי ו
ה רבא מברך ובר. ואינו ש יהא שמי  שאינו מזכיר וגודעתי שלז) בסדר הקדי
ב בקרא. ש[מע] מ[ינה] שעל ה רבא ומקודש מברך, כדכתי  אומר יהא שמי
 ידי הגידול יבוא הקידוש ויתוודע. והפסוק מזכיר שניהם הגידול והקידוש/
י יותר. שלח) וכשמפםיקין א שמעת . ל  והציבור מזכירין אחר הגידול לטעם שאמרנו
ישתבח ויתפאר ן עברי יתברך ו ד חוזר לומי־ בלשו י מ ^ מ ד א ב ב ת כ נ  בשם ה
ה הן כגגד ד רקיעים ע ב יתהלל ויתהדר׳ שלנו) ש יתעלה ו  ויתרומם ויתגשא ו
ד ג נ אמרו כ . י נ יתקלס שהוא שמי א בכבודו. ומאן דאמר שמ) ו  שבכולן שוכן הו
א מסיים בלשון ה השם הו ש ע מ א ב ב ש ל גבי החיות. ואחר בך כ ע  [ה]רקיע ש
א ת ח ב ש ו רתא ת א שי ת כ ר א לעילא מן כל ב ך הו דשא כרי ה דקו י  ארמי ואומר שמ
ד בםפר חמתא דאמירן. וכן מציגו באגדא שמא) [בל הודיות] שאמר דו נ  ו
א אמרן אלא ליום נהמה, [שנאמר שמב) ואלה דברי י־וד האחרונים,  תהילים ל
ת ת על כל דברי שירות ותשבחו ב ש  האמורים ליום אהרון, ולכך אנו אומרים ב
א שירתא תושבחתא, ה כ ר ד בן ישי עבדך משיחך] ולכך אנו אומרים. מכל ב  דו
ת שאמרו נביאים ושאמר שבהו ל התו כ בה יותר ויותר מ ה משו ת  כלומר, א
חמתא בדאמר[ינן] בברכות שמד) נ המה. שמ0 ד[בר] א[חר] ו ד ליום נ  דו
ת ב[י]תי ושרפתי ת קול [ש]מנהמת ואומרת אוי ש[ה]חרבתי א י ב  שמעת
ה ע ו לא ש ה י אל , י ת בני לבין אומות העולם. ואמר ל הנלתי א ת היכלי ו  א
ל יום ויום ג׳ פעמים שואגת ונוהמת, ולא כ  זו [בלבד] היא עושה כן, אלא ב
ת ות ולבתי מדרשו . נכנסין לבתי כנסי שראל  עוד אלא [שבכל שעה] כשי
ה הק[דוש] ב[רוך] ע תה ש ד באו י ה רבא מברך, מ  ועונין [אמן] יהא שמי

 שלך) יחזקאל ל״ח, ב״ג• שלה) לא מצאתי הפסוק הזה. ובלק״פ לא הביא תיבת,׳והתקדשתי״.
 שלך) עיין הערה של״ה וצרף לבאן. ופה הביא הלק״פ גם תיבת ״והתקדשתי".. שלן) בלק״פ
 ״יסדר״. שלה!) הטונה לא שמעתי יותר רק את זה שהבאתי. ולהגם י הציג כאן המו״ל דפוס
 ווארשא כלבב •קטן, שבלתי מובן לי• שלט) המו״ל בדפוס וואדשוי הציג כאן כוכב קטן
 להורות כי בלתי מובן שמספרם שמנה• ולא שבעה ? ונראה דתיבות ״ויתהלל״ יש למחוק, כי
 ליתא במח״וו ובסדור רש״י ובלק״פ שם. ועיין טור או״ח סימן נ״ו בשם רע״ג ובב״י שם. ועיין
ה י"בי שמ) בסדור רש״י ״ויתהלל״. שמא) כן הוא בכל הספרים הג״ל ובשבלי ׳הלקט ג י ג  ח

 צד 8 הביא ״מצאתי בשם רביגו שלמה זצ״ל לפי שמציגו שכל שירות ותשבחות שאמר דוד
 בספר תילים לא אמרן אלא ליום נחמה״. ותקגתי עפי״ש• ישמב) שמואל ב׳ ב״נ, א׳.
*שמך) ברכות גי. בשינויים. ״ו נ  שמג) במח״וו ליתא המלות ״ד׳א ונהמתא*. עיין טור או״ח
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 ה{וא] מנענע את ראשו, ואומר, אשרי המלך [שבניו] (ש)מקלסין אותו בביתו
 בך, [ו]אוי כי האב הנלה את בניו. [ו]אוי יכי הבנים גלו מעל שולחן אביהם.
 •ועל כן אומר בקדיש שמה) י בשעת מעשה, תושבחתא ונחמתא, שצריך הוא
 תנחומין על הצער הזה שהוא מצטער לאחר ענייתז. שמו) ועל שם כך
 אומר הציבור סמוד לענייה האי קרא, זכור רחמיך על שם מדת־ רחמים
ה בריעות ע ב ר א  שהוא זוכר באותו שעה. מפי רבינו שלמה זק״ל: שמז) ו
 כורעין בקדיש, [ו] אלו הן: יתגדל ויתקדש שמיה רבא בעלמא דברא שמח)
 כרעותיה בכריעה אחת, בעגלה ובזמן קריב כורע ועונה [יהא שמיה]. וכשמתחיל
 לומר התחלת שבע .שבחות, יתברך וישתבח ויתפאר ויתיומם ויתנשא ויתעלה
 ויתהדר.שמנו) ויתהלל שמיה דק[ודשא] ב[ריך] ה[וא], בכולם [הוא] כורע.
 וכשמגיע לתושבהתא ונהמתא כורע. כל [אלו] בריעות של השתהויות [הן].
 (הכריעה). [וכריעה] של עושה השלום במרומיו של רשות היא. שס מצאתי
 אלו ארבע כייעות כננד ד שמות שיש בפםוק א[חד] קנא) כי ממזרח ועד
 מבואו, גדול קכב) שמי בגרם, ובבל מקום (מגש) קכ0 מוקטר [ומוגש] לשמי
 ומנחה.טהורה כי גדול שמי בגוים שכד) אמי ה׳ צבאות. שכה) ה׳ חפץ

 למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר:
ל ויתקדש על שם הפסוק קכז) והתגדלתי ד ג ת . י # י ד  . קנו) פירוש ק
 והתקדשתי, והאיך יבול [אדם] לה(ת)גדל.שמו של הק[דוש] ב[רוך] ה[וא],
 שמא חס ושלום כביכול חס־־ הוא. [אין וודאי ה$ר הוא] כדכתיב' קכח).כי
 יד על כס יה, גשבע הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] שלא יהיה הכסא שלם עד
 שימחה זכר עמלק. וכן מציגו שמו ה׳, קכע) וכשהוא אומר בם יה אינו
 אלא חצי שם באותיות, וכמו כז קורא לכסא כס, הרי שהן חסירין אותיות,
 לכך אנו מתפללים יתגדל ויתקדש, כלומר יהי רצון • מלפני מי שאמר והיה
 העולם שיגאלינו מבין האומות. וימחה את זכר עמלק ויתקדש שמו להיות
 שלם. שמיה י רבא, כמו שמיה רבא ברא, וכן הוא אומר יתגדל
 ויתקהש שמיה רבא (בשם) [כשם] שברא הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] את עולמו
 וזהו:בעלי, רברא כרעותיה •כיצונווימליך מלכותיה/ואז המלבות והממשלה
 קיימת קק) וימלוכוהו ישראל, ולא יהיה זר בתוכם ועובד לאל שקא) נכר

 שמד,) ליתא בכל הספרים הנ״ל מלות ״בשעת מעשה״. שמו) במח״וו ובסדור רש״י סיים
 כאן ״מפי רבינו שלמה זצ״ל״. ובלק״יפ כמו לפנינו. ועיין במבוא שהבאתי מלק״פ מה שלא
 הובא בפרדם לפנינו. שמל) מובא בלקוטי הפרדס דף י״נ ע״ב ותקנתי עפי״ש. ונובע מםדרע״נ
 גווארשוי צד 4). ועיין מח״וו סימן י׳ וסדור רש״י'סימן י״ב מיוחם לרב נחשון נאון ובטור
 או״ח ובב״י שם סימן נ״ו שהביא דברי הכל בו והביא נם את םפר הפרדס. ועיין'.ב״ה שם.
 זבאבודרהם ובהערותינו שם. ובמנהיג אות ב״ח• שמח) בלק״פ ״כל זה בכריעה אחת״.
 שמט) ליתא תיבת ״ויתהלל״ בלק״פ שם• שנ) בסדרע״נ ט״ם הוא שני ,׳חמש בריעות״.
0 ד׳ נ  זצ״ל ״ארבע״ וכן היא בםדרע״נ דפוס ירושלים סימן י״חי.שנא) מלאבי אי׳ י״א• ש
 שמנת הוי כי נ׳ פעמים דכתיב שמי והי צבאות הוי ארבע. שנג) תקנתי עפ״י הקרא לפנינו.
 שנד) בסדרע״נ לא הביא סיפא דקרא כי יאם ונר וצריך להשלים שם את החסרון. ועיין
• שנד,) ליתא בכל הספרים הנ״ל פסוק זייי שנל) "ו  הערת המו״ל .שם. ובב״ח ארח סימן נ
• שנח) שמות  מובא בלקוטי הפרדס דף י״נ ע״ב. ותקנתי עפ״י שם. שנן) •יהזקאל ל״ח׳ כ״ג
 י״ז, ט״ז• שנט) בלק״פ כתיב השם במלואו. שש) בלק״פ,׳ומלכותו יתברך. שפא) בלק״פ
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 בדכתיב app והיה ה׳" למלך על _כל הארץ. וזה הדבר שהתפלל על הגאולה•
 .יהיה בחייכון וביומ[י]בוץ ובחיי(א) דבל בית .ישראל. ועוגץ בד הקהל יהא
 שמיה רבא מברך לעלם בכל כוחם./ כץ יהא רצוץ כמו שאמרת. שמיה, על

 שם יה שברא בו את עולמו. מברך לעלם,- שיתגדל וגאולתינו תלויה באותו"
 ,גידול השם, .כי השם לא [י]היה שלם כמו שפירשנו עה שימחה זכר עמלק,.
 וזכר עמלק לא ימחה עד שניגאל בקרוב. אמץ ישתבח ויתפאר ובו׳ תתקבל
 צלותהוץ. ובו׳. ומה תפילה עשו! זו היא תפילה שיתגדל השם ומתפלליץ על
 הגאולה כי בהאי תלייא מלתא. ואם ישאל• אדם לומר למה אומרים בלשון׳
 ארמי הקדיש כדי שלא ׳ירגישו מלאכי השרת ששמו של הק[דוש] ב[רוך]
 . ה[וא] חסר שמא יחרבו את העולם. לכך אגו אומ[רים] ׳בלשון ארמי, שקג)
 כי• •אינן מביגין אלא לשון הקודש בלבד. (ומהכבין) [ומהפכים אנו כמו כן
 ,התיבות ועושין שם זה שמיה •רבא,מברך כדי שלא יבינו ושלא ידעו/אבל
 ישתבח ויתפאר• שהוא שבח אומר[ים] בלשון, קודש, שאם יבינו אין בכך כלום
 [ש]שבח הוא יזה. אבל תתקבל צלותהון נמי בלשון ארמית [כדי] שלא
 ׳ירגישו ויאמרו ומה ,ותפילה עשו, והים לא עשו אלא שבח, וכבר פירשתי.
 שלא יבינו תחלת הקדיש על שהוא בארמית. 'ועוד יהא שלמא רבא מן
 שמייא, כלומר יהא שלום בפמלייא שלמעלהשל^׳•יבינו מלאכי השרת .מה
 שאמרנו, ואז חיים על כל ישראל. עושה שלום במרומיו זהו םייום תפלה,
 וכמו שאנו מתפללים על השלום כאן כמוכן את מוצא בסוף י״ח בין בחול•
 בין בשבת בין במועד בין בברכת המזון בין בקידוש (שלום) [של יום]:
ם] בקדושה כשאנו אומרים ק[דוש] ק[דוש] ע י [ ע נ ] מ נ ו נ א ה [ מ ל  קקד) ו
 ק[דוש]. הכתיב *קד) וינועו אמות הספים מנענעים ומזדעזים מאימת מלך.
 קל וחומר אם אבנים נזדעזעו ונתנענעו אנו לא בל-שכן [שמכירים בין טוב

 לרע]. נשלם פירוש. קדיש.
ו את רב נטרונאי גאון זצ״ל. מקום שאין שליה [צבור] ל א  topp ש
 אלא זה app יום אחד ויום שנים [ופעמים] שהם, טורחים במלאכתם/ ויש
 נערים שהגיעו לי״ז וי״ח ולא נתמלאה זקנם* מהו שיעשו שלוחי. צבו[ר]
 ויוציאו רבי[ם] ידי חובתן ואל י[ת]בטלו(ב)[מ]תפילה. והשיבן, כך ראינו שזה
 שאמרו חכמים, app אינו עובר לפני התיבה עד שיתמלאו זקנם ולא ישא
 את כפיו עד שיתמלא זקנו, שבך מצוד. מן המובחר, ואם אפשר למיהוי גברא
 מעלייא טפי עדיף מינוקא. אבל איכא דלא אפשר לא מיבעיא גבין) [בן]
 י״ח (בין.) [בן] יייז* אלא אפי[לו] (בין) [בן] י״ג ויום אחד נעשה שליח ציבור.
 topp [דקאמרינן זה הכלל כל שאינו מחיוב בדבר אינו מוציא אחרים ירי
 חובתן, טעמא דלא הגיע לכלל מצות 'שאינו מוציא רבים ידי חובתן אבל

 ״אחי" שסב) זכריה י״ד׳ טי• שסג) שבת י״ב׳ שסד) מובא בלקוטי הפרדס שם.
 *שסד) ישעיה וי׳ יי• שםד,) סדור רע״ג דף י״א ע״א, ומה״וד צד 23, וסדור רש״י סימן
 נ״נ ושבלי הלקט השלם סימן י׳ ונובע מתשובות הגאונים ליק סימן פ״ד ובשערי תשובה
 סימן ב״ה (ושם היא בשם רב האי נאון). ועיין אשכול ה״א סימן י״ד ובם׳ אווזות חיים ה׳
ן כמו שהיא בספרים הנ״ל ״שאין שליח צבור אלא אחד ק ת • שסו) יש ל  תפלה סימן ע״ח

ה כ״ט. : שסח) הוספתי עפ״י ספרים הנ״ל. ועיין ד  ופעמים ובי׳״. שסן) חולין כ״ד
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ם יחיד המתפלל ת ל א ש ש  בן י׳יג ויום אחד כי לא אפשר שפיר דמי]: שסע) ו
 בינו לבין עצמו בשחרית יכול לומר סע) ברוך קדיש עד כאחד עונים, או
 דילמא כיון,שקדושה היא•[יחיד] אינו אומרה' ,כל עיקר._ כך היא [המנהג]
 יחיה [המתפלל] אם אמ[ר] עונין [באימה ואומרים ביראה] צריך לומר ק[דוש]
 ק[דוש] ק[דוש], אבל אין [לו] רשות לומר קדושה כולם כא[חה], אלא כך
 אומר [בורא קדושים עה] בשפה ברורה ובנעימה ומדלג, *שכב) [ואומר]

 לאל ברוך.
. כתב- רבינו האיי המנהגא [דרבנן] כד עייל ה ל פ ן ת י י נ  שעא) ע
 איניש לבי כנישתא ואשכח ציבורא דמצלו בלחישה, דמיעכב עד דמםיימו.
 וכד פתח שלוחא דציבורא מתחיל ה׳ שפתי תפתח וגו׳. ואומר בהדי שלוחא
 דציבורא מילתא מילתא בלחישא ועני קהושתא בהדי ציבורא. ושפיר דמי
 למיעבד הבי דלית בה הפסקה. והא דאמר רבנן שעב) אם יכול להתחיל
 ולגמור היכא המתחיל מיקמי שליה צביר, אבל כד מתחיל בהדי שליה צבור

 שפיר דמי.
. עכבו,) וששאלתם, י היכי דמי ה ל י פ ל ת ש ת ו מ א י ע ב ר ן א י י נ ע  ל
 שאסור לישב בצה ה׳ אמות של תפילה. שכשיעמוד אדם להתפלל אסור
 לאחר לישב בצד ד׳ אמות של תפילה מקום שכינה הוא. וראייה לדבר
ך שעד)  שכשנפטר אדם מתפילתו צריך לפסוע ג׳ פסיעות לאחריו ואחר כ
 יתן שאם. ואם לא עשה כץ ראוי הוא כאלו לא התפלל. וכל כך למה מפני
 כבוד השכינה. שננה) וקיימא לן ד׳ אמות של תפילה מקום שכינה ונראה
 כאפיקורם שזה עומד בתפילה וזה יושב בטל. אבל אם היה קורא קריית

 שמע,או עוסק בתפילה ואין מפליג בדברי[ם] אחרים מותר.

 א) [מסכת ברכות מירושלמי.]
א ב ב ר כ ו [ ת ] o גסיפקום) [םומכום] בן יוסה אומר *a המאריך י נ  ת

 בא[חד] מאריבין לו ימיו ושנותיו. !ג) אמר רב •אחא בר יעקב יבדל״ת. ד).
ת ולא בחיית דכל כמה דמאריךבחי״ת ואומר (א׳)'[חי] בלא א ד ב  כלומר׳ ו

ת הגאונים סימן כ״א ומתחיל׳ ר ש ד 52 ב ל ראשוניס ה״א צ  שם^) מובא בספר תורתן ש
א מצאתי זה. ובמפתה לתשובות  ״בסדר רב עמרם וששאלתם וכוי״. ותקגתי עפי״ש. ובסדר רע״ג ל
ע מפרדס לפנינו. שע) מ ש  הגאונים לר״י מיללער צד 100 מיחסו לרב נטרונאי גאון, ו^זה מ
 בתרש״ר שם ״בורא קדושים עד יהד כולם כאהד עוגין באימה ואומרין ביראה, או דילמא״ וכוי.
ך ואגי תקגתי עפ״י תרש״ר שם. שעא) מובא ו ר לא ב  *שע) בדפוס ווארשוי תיקן ״עד י
; שע0 מובא בשבלי א ״ ״ל• שעב) ברכות כ  ברי״ף ברכות פרק ג׳ ע״ש רביגו האיי באין ז
ת א צ ג י שעד,) וצ״ע דא״כ הו״ל ל " "ל• שעד) יומא נ  לקט השלם סימן י״ה בשם הגאונים ז
א .דברי  חוץ ארבע אמות וג׳ פםועות הו״ל רק ג׳ אמות? ועיין ב״י או״ה סימן קכ״ג שהבי

א הזכיר הך ד׳ אמות יעיי״ש. ם הגאונים אך ל ש  הש״ל ב

א דמטי לידיה. ורובם ק ס א פ ק ם ליקוטים מגמרא ירושלמי. פ  א) מבאן ואילך היא.
 ככולם מאמרים מקוטעים הם. ב) ירושלמי ברכות פ״ב, ה״א. ותקגתי עפי״ש. ובבבלי ברכות
0 רש״י ברכות . q בבלי ברכות י״ג: ף ך י  י״ג: ״תגיא סומכוס אומר״. *ב) לפגיגו ״כל המאר
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לבךאל יאריך הי  דל״ת לא משתמע מידי. ועוד כי הוא משמע לשון אחוה. •
ובאר? ; יחידי.:בלים בשמים :  בחי״ת אלא-יבדל״ת יאריך עד שיעורי שיעשנו
 ובארבע •רוחות העולם, דאמי ה) רבי אשי ובלבד שלא 'יחמוף• בחי״ת. ו)
 כלומר בשביל אריכות הדל׳׳ת:לא ימךזר בקריאת החי׳זת. פן יקראנה בחטף
 בלא פתח, כלומ[ר] בשב״א• עומדת, וידביקיגה אלהאל״ף, שלא נכון לעשות,

.  כן, דאין במשמעו כלום,: ולא יאריך יותר מדאי אלא. שיעור המחשב בלבו
.  לד׳ רוחות הארץ להאמינו ולייחד. אלהותו על כל דדלדי[ם] ז) (על כל.

 הילדים) על שם ח) ממזרח שמש ועד .מבואר׳ניהול •שמי בנוים, ובד •רוחות,
 התהום לייחדו בכולם על שם ע) ומתחת זרועות•י),ובארבע הרקיעים לידע
 ולהודיע שאין בכולם אלא רשות אחת כדאמרינץ התם יא) ה׳ צבאות• אות.
ו יצריך ר כ ז ן ת ע מ ל  הוא בצבא שלו לומר מלה הוא בכולם: יב) ז׳ ש
 •להתיז בכח כדי שתהא נשמע אות זה, ואם יקראנה בשפה י!ג) רכה משמ1ה)[ע]

 קריאתה ס׳ ונראה באלו אומר למען תשכרו, •ותגן *as•.אל תהיו 'כעבדים'•
 המשמשים את הרב על מנת לקבל פרם: •

ר שתים ר מברך שחים [לפניה] ואחת לאחריה, [ו]בערב מבי ח ש  יד) ב
 לפניה" ושתים לאחריה. כור)״ ר׳ יוסי בר אבין בשם ר׳ יהושע בן לוי אומר••

 שבע ברכות הללו על שם עז) שבע ביום היללתיך. על ׳מישפמי •צדקיך.
 'בלרושלמי •יז<. יח) ולפי שבלילה אדם '"ישן- מתוך החושך ואינו רואה צריך,
cpשמירה יותר מביום, ׳לפיכך תיקנו ברכות שוטר עמו •ישראל בערב: ׳ 
ב בבוקר.אמת ואמונה בערב כדכת[י]ב o להגיד בבקר חסדך י צ י ת ו מ  א
 ואמונתך בלילות, לפי שאנו.מפקידין אתרוחותינויואת נשמתנו בבקר לפיכך
 אנו אומרים אמת ואמונה בלילה, כלומר הרי אתה׳ נאמץ לנו שמור את רוחינו
 ומיד בבקר כשניעור משנתו ונשמתו חזרה אליו מיד יש לו לעמוד להמליכו
 ולייחדו ולהגיד בחסדו הגדול שעשה לי אשריך ישראל מי •במוך: כא)
) יהיו לרצון אימרי פי וכו׳ וסמיך ליה . לגאולה תפלה דכתיב, מ ף כ ת ו • 
 יענך ה׳ ביום צרה וכל׳ אמר דבי אמי בל [מי] שאינו תוקף גאולה לתפלה
ך •שמע ל  למה הוא דומה, לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של• מ
 המלך ויצאו אליו לידע מה שאילתו וינתזלו •ומצאו שהפליג כך אדם־ מקרבו
 להק[דוש] ב[רוך הוא] אליו.ומרצהו בשבתות וקילוסיץ של יציאת 'מצרים
 והוא מתקרב -אליו: ובעודו רךוב לו.יש לו לתבוע מיד צרכיו בתפלתו והנה
• היא מדברת על לבה רק •שפתיה נעות וקולה• לא ה נ ח  הוא מפליג: יכל) ו

) ברבות.שם. ף׳ רש״י'שם ד״ה ובלבד וכר. ן) בדפוס ווארשוי  שם ד״ה ״ובדל״ת״ וכוי. ך
ם במסגרת. ח) מלאכי אי׳ י״א. ט) דברים ל״צ, כ״ז. י) ת ו  ,השמיט המלות האלו, וסגרתי א
 בדפוס ווארשוי תיקץ ״ובז׳״. יא) שמואל אי, א׳, ג׳. ועיין, ברכות ל״א. יב) ירושלמי פ״ב,

ילקוט המבירי על תהלים מזמור. ; ׳ כו  ה״ד. ועיין רי״ף ברכות ותום׳ ברכות ט״ו ע״ביד״ה בין ו
 ק״ל אות א׳. ועיין שבלי הלקט השלם סי׳ ט״ו 'בשם רבינו שלמה זצי״ל. ועיין טור או״ח םי׳
ייף) ברבותפ״א מ״ד. ט!) ירושלמי  ס״א.'.יג) בדפוס ווארשוי ״רפה״..*ע) אבות־פ״א,מ״ד.
 ברכות פ״א ה״ה. טן•) תהלים קי״ט, קי״ד. ין) י ברכות פ״א, ה״ה. יד,) עיין. מ״ש בהערותינו
 לאבודרהם סדר תפלת ערבית. יט) תום׳ ברכות י״ב. ד״ה להגיד וכר. ׳ועיין לעיל בפי׳ •התפלות,
 ^) תהלים צ״ב׳ גי. כא) ירושלמי ברכות פ״א, ה״א. ובבלי ברכות מ״ב• כב) תהליס י״ט,
 ט״ו. כ^) שם בי׳ בי• כף) ירושלמי ברכות פ״ד, ה״א.. והקרא• שמואל אי, א׳, י״ג. ועיין
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א תפלתו בלבו ושפתיו נעות. כה) והיא ה ת ל צריך ש ל פ ת מ ע מיכאן ל מ ש  י
ר ש ם א במקו . ( ו ה כ ת כן מהק[דוש] ב[רוך] ה[וא], שצו ה לעשו ד מ  ממי ל
) [אחד] לשחיטה, ה 'מקום (אחי מ , ל לה תשח(ת)[ט] החטאת  תשח(ת)[ט] העו
ה ה .על חטא, ואם הי א ת ב א ט ח ה ה נדבה, ו א לה ב ות שעו  מפני כבוד הברי
ל כ ד ידעו ה י , מ ת החטאת ט שם א  (ה,)ממום מי[ו]חד (לעזרה) [בעזרה] לשחו
ט ח ש נ ל זה אבל עכשיו ש א זו והיו מלבינים [פניו] ש ת הי א ט ח  ש
ת במקום העולה, כםבורין העם שהיא עולה, ואינם יודעים בחטאו של א ט ח  ה
ף ה כיוז שהק[דוש] ב[רוך] ה[וא] הס על כבוד הבריות׳ א נ  יזה. אמרה ח
ל תפילתינו בלחש, ואז אם יתוודה אדם *כו) להתפלל כ  אנו צריכין .לחום ו
ר מ : כז) א בו ה שבלי  תפלתו או ישאל צרכיו אינו מתבייש, שאין אדם יודע מ
סת [להתפלל]. נ יחד לו.-מקום בבית הכ י חייא צריך אדם לי  ר׳ תנחום ב
ה שם ש אשר [השתהו א ר ד ה ב כח) ויהי דוד בא ע א הני מילי דכתי  מנ
ך כ י פ ל ה שם [לאלהים]. כנו) ו ב כאן אלא אשר] ישתחו  •לאלהים אין כתי
. [ולאחר תפלתו הולך לאחוריו , ש פסיעות קודם תפילתי ל  מפסיע לפניו ש
ש רגלים׳ בלומר צריך ל הם רגל ישרה, ה־־י ש י ל ג י ו ' ( ב ל  ג׳ פסיעות] דבתי
א ישרה ה לה וא[חר] כ[ך] ישרה ת ד ג׳ פסיעות קודם תפי  להפסיע לפניו ע
ו לב) עשו ל ה ובואו לפניו, כשתתפל ח נ י לא) שאו מ מ ו  ונכונה. וכן הוא א
ר ומפסיע ה מ ך וכשהוא מגיע לפניו מ ל מ  עצמ[י]כם באדם שימביא דורון לפני ה
ש בברכת מגן ד ו ת ק ר ד ה ו לה׳ ב ך השתחו - כ ח א  השלש. פסיעות לפניו, ו
כף רגליהם 0 ו ב ל ל אחר תפלתו מניין דכתי ה וסוף. ושלש פסיעות ש ל ח  ת
. לד) ד[בר] 'א[חר] *לד) מלכי ף רגל עגל הרי שלש׳ ויהיו לאחר תפילתו כ  כ
ה ג׳ פדם[א]ות כנגד מ כ כה ידודין בחזירה. ו  •צבאות ידודון ידודון. ידודין בהלי
ל ל פ ת מ ירה: לה) ה כה וג׳ בחז ה ישראל וכנגדי אנו עושין ג׳ פסיעות בהלי נ ה  מ
י 0 ורגליהם רגל ישרה. לז) שת ל  צריך שיכוון רגליו לו) זו אצל זו שנאמר *
ש ע בני מוסר אביך ואל תטו מ ד רגל, וזהו ישרה. *ל!) ש ה א ץ כ א י  רגלים נ
ע[ל] ת •במנהג הטוב, וא[ף]' ל זה עליך לעשו ך 'והגון כ רת אמר׳ נאה ל  תו
ב לח) צאי הג הראשונים קדמונינו. וקרא כתי  ג[ב] דאםמבתא וכ[ל] ש[כן] מנ
א נהגו בהם בחנם ת ל ו ת גדיייותיך.׳ בכל אלו המנהג  לך בעקבי הצאן ורעי א
ה קורץ י מ ג פ : *לח) מ שמאל ב ואל תסור ימין ו הג טו א מנ ו ה  אלא שראו ש

 בבלי ברכות ל״א* כה) עיין סוטה ל״ב: מפני מה תיקנו ובו׳ וירושלמי יבמות פ״ח ה״ג
 ומהרש״א סוטה שם. ומדרש רבה פ״ד. ובויק״ר פ״י ומדרש קהלת פסוק כל הנהלים וכו׳ ומובא
(IS)*• • "ה ׳ י א ף יקר  במה״וו צד 14 סימן י״ט, ובסדור רש״י סימן ב״ג. ותקנתי עפי״ש• כו) ו
• כך,) שמואל ב׳, ט״ו, ל״ב. ע ' ״ י פ  צ״ל ״בתפלתו״• כן< ירושלמי ברבות פ״ד, ה״ד. ותקנתי ע
 כ£) הובא בסדור רש״י סימן כ״ט. ובמה״וו צד 15. ותקנתי עפי״ש. ל) יחזקאל א׳, ז׳.
״ט• דב) בסדור רש״י ״לא תעשו״. והיא טעות. ובמח״וו היא במו לפנינו*  לא) ״דיי״א ט״ז׳ כ

. בשם רבינו שלמה , ̂) יחזקאל שם. לך) הובא מכאן אף בשבלי לקט השלם סימן כ  •ל
 והיא נובע ממדרש תהלים מזמור ס״ה אות זי. הזית פ״ה פסוק כרם היה לשלמה. קה״ר פסוק
 שבתי וכו׳ ועיין מדרש תהלים הוצאת רש״ב בהערה י״ד. *רך) תהלים ס״ח׳ י״ג. לך,) סדרע״ג
 צד 7 ובסדור רש״י סימן ב״ה ומה״וו צד 15 ונובע מברכות יי: לן) לשון רש״י בנמראשם.
 *לו) יחזקאל אי, זי. לן) עיין ירושלמי ברכות פ״א, ה״א. *לן0 משלי אי, חיי לח) שיר

 .השירים א׳׳ ה׳. *לח) ירושלמי ברכות פ״א, ה״ה.
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ת הדיברות בלולין בהם. לכו) ר ש ע י ש ות הללו, אמר ר׳ לוי מפנ  שתי פרשי
א יהיה לך׳ מב) ה׳ אחד+ ע ישראל ה׳ אלהינו. מא) ל מ  אנבי ה׳׳ מ) ש
ה ע בשמי ב ת ש י ת הי. מאץ דרהים למלבא לאי מ ת א ב ה א 0 ו ׳ מ  מנב) לא תשא
ת ו צ ת יום השבת, מה) למען תזכרו. ר׳ אומר זו מ  ומשקר. מד) זכור א
ת פסוק ב ת ש 0 אמ[י־] ר׳ אלעזר מצו ד כל המצות. מ ג נ לה כ א שקו ת שהי ב  ש
ל המצות. ד כ ג לה כנ א שקו ת קדשך וגו׳ להודיעך שהי ב ה *מ0 ואת ש ל  מ
אבדתם ת אביך וגו׳ מה) למען ירבו ימיכם. מע< לא תרצה, כ) ו  מז) כבד א
י . כא) לא תנאף! כב) ולא תתורו. אמר ר׳ לו ל ל מתקטי  מהרה. מאן דקטי
 ליבא ועינא יתרי םרםורי דעביר[ה] אינון כי) לא תגנוב, כל) ואספת הגניך,.
כם ה ברעך עד שקר כו) אני ה׳ אלהי נ ע ך ולא של חבירך. כה) לא ת ל  ש
תה על ו  וכת[יב] מ) והי אלהים אמת. אמר הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] אם העד
א בראתי שמים וארץ.. ל ה עלי ש ת ד ע ה אני עליך כאלו ה ל ע  •חבירך שקר מ
רך. ד וגו׳. כע),וכתבת[ם] על מזוזות ביתך. ולא ביתו של חבי ו  כח) לא תחמ

: ת ו צ מ א קדושת בל ה  ק) גוייהתם) [והייתם] קדושים׳ זו הי
ר ד׳ במסכ׳ כלאים בפ׳ אין אסור בכלאים סב) בירושלמי מ  קא) א
ב ליה• לעיל מיניי, דאיהו תי א מו  אי. סליק רב הונא ריש גלותא להבא אנ
 מיהודה ואנא מבנימין דאיהו מן דוברה ואנא מנקבתא. ובכתובות בפרק

א י ע מ תן בן ש טל ור׳ חייא מנ ה בן אבי י  אע״פ ק1ג) גרסינן [רבי] דאתי משפט
ד ו א מד ת א ה יוצאה סל) גרםינן׳ רבי י ד מ ה ה ב מ בשבת בפרק ב  אחי דוד. ו
ט מיהודה ומחוקק ב  מהפך בזכותא דאבוה. ובסנהדרין קת) גרםינז לא יסור ש
. דהכי גרםינן ל ר׳ ה זקינו ש ל הלל׳ והלל הי  מבין רגליו אלו בני בניו ש
ה שעשו מ ץ מ ש אנא עבד חו ר נ ה דאמר לי ב ל מ  התם בירושלמי קז) כ
רה לזקני. (השחין) [דשרון] גרמיץ [מנשיאותיה] (ומכוניה) [ומנוניה].  זקני בתי
׳ לוי מגילת יוחסין ר ן rp) גרםינץ אמר•  ובתעניות בירושלמי בפרק אחרו
ה בן אביטל. ד ר׳ חייא מבני שפטי ו ל מן ד ל ה ה  מצאו בירושלים והיה כת[וב] ב
: ה ד ו ה י ת רבא קח) בקרא דלא יסור(שבה) [שבט] מ  והם׳ הכי נמי. בבראשי
ל שוחהיין עם •שליח כ ל ה א בן שאו ת פ ל א ר׳ ח י תנ מ ל ש ו ר י ' ( ע  ק

• מ1) דברים יי׳ י׳> *מב) שמות ׳ ׳ ג ׳  לט) שמות כ׳, ב׳. ft) דברים וי׳ די. מא) שמות כ
• מד,) במדבר ט״ו׳ מי. מף בירושלמי ׳ד״וו ׳  כי׳ זי־ מג) דברים י׳ י׳׳• מך) שמות 'כ'׳ ה
 ליתא כן אלא בדפוס מגנצא. ועיין או״ז הל׳ ק״ש סימן ל׳ ובתום׳ רי״ה ברכות י״ב: ובאבודרהם
 סדר שחרית והארכנו 'בהערותינו שם. ועיין ירושלמי נדרים פ״ג, ה״ט. ושבת פ״ז, ה״ה• *מך)
 נחמיה ט׳, י״י. מן) שמות כ׳׳ י״ב• מךן) דברים י״א׳ כ״א. מט) שמות כ׳• י״ג. נ) דברים
 י״א׳ י״ז. נא) שמות בי׳ י״ג• נב) במדבר ט״ז׳'ל״ט. נ0 שמות כי׳ י״ג• נד) דברים י״א,.
 י״ד• נח) שמות,כ׳, י״ד. נף) במדבר ט״ו, מ״א. נץ) ירמיה יי׳ יי• נח) שמות כי׳ י״ז• נט)
 דברים י״א׳ י״ט. ס) שבע תיבות האחרונות ליתא בירושלמי לפנינו. סא) המו״ל בדפוס

 ווארשוי כתב כי המאמר הזה עד מקום שנרשם בסי׳ כוכב (ר״ל שאחר תיבות ״שבט מיהודה״׳־
 הציג שם בדפוס ווארשוי כוכב קטן). לא שייך לכאן׳.אם לא שתחסר איזה דבר וצ״ע. והאמת.
Q ירושלמי כלאים פ״ט׳ה״נ... D .אתו כי הוא מאמרי ירושלמי ובבלי ומדרש >£.לא במקומם 
 00 כתובות ם״ב: HD שבת נ״י• םד,) סנהדרין ה׳. והקרא בראשית מ״ט׳ יי. סף ירושלמי
 כלאים פ״ט, ה״נ. ותקנתי עפ״י שם. סן) תענית. פ״ד׳ ה״ב• סח) בראשית רבה פרישה •צ״ח

• סט) ירושלמי ברכות פ״א, ה״ה. והמאמר קטוע. ׳ ו ח מ י  ס
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. [וט׳] בשם ר׳ םמי מודים בלבד במודים.  הציבור בהודייה. ר׳ זעירא אומר ו
׳ העולמים י העולמים ח ו ת צ ה התושבחו ל הבריות אלו  אנחנו לך אדון כ
יה המתים שהחייתנו וקיימתנו וזיכיתנו וסייעתנו וקירבתנו ת מחי  יוצר בראשי
. ב[רוך] א[תה] י׳ אל ההודאות. גרסינן בגמר[א] הסוטה.  להודו[ת] לשמך
ה העם אומר(ים]. ואסיק דהכי אמר[ים], ה ציבור אומר מוהים מ י  ע) בזמן שהשל
ת  מודים אנחנו לך ה׳ אלהינו ואלהי כל בשר יוצרינו יוצר בראשי[ת] ברכו
ו וקיימתנו כן תחיינו ותקיימינו יתנ צח על שהחי ך הגדול נ מ ש  והודאות ל
ר חוקיך ולעשות ף גליותינו להצרו[ת] קדשך לשמו תאסו ו ו נ  ותהונינו ותקבצי
ו האיי גאון זצ״ל מנהגא נ י ב ב ר ת : כבא) כ ך  רצונך על שאנו מודים ל
ב כ ע ישתא ואשבה ציבורא דמצלו בלחישא מ ד עייל־ איניש בבי כנ  דרבנן כ
ח וגו׳ ואומר ת פ ל ה׳ שפתי ת י חא ציבורא מתח ח שלי ת כד פ  עד דמסיימי ו
לתא בלחישא ועני קדושתא בהדי ציבורא שפיר הא מילותא במי  בהדי שלי
ל ' והא דאמור רבנן אם יכול להתחי ה הפסקה. ת ב עבד הבי דלי י למי מ  ד
חא שפיר ל בהדי שלי ל קמי ש[ליח] צ[בור] אבל אי מתחי  ולגמור היבא דמתחי
. ואם חובתו , די י המור[א] ק[רית]ש[מע] קורם לכן לא יצא י נ : עב) ת י מ  ד
0 ר׳ יודן אין קורץ אותה, בב[ית] תה בב[ית] הב[נסת.] אמר ע ה קורין או מ  כן ל
ך דברים ה מתו ל פ ת ד ב ת ידי חובתן אלא כדי לעמו א צ ל ל  ה[כנםת] בשבי
, א ד ה ן ע ספק לא קרא/ נישמיע מ מ ק קרא קריית ש פ : על) ס ה ר ו ל ת  ש
א יצא ידי חובתו, ת הכוכבים, ל א  הקורא קודם לכן, פי[רש] דהיינו קודם צ
 וקוהם לכן לא ספק הוא, דהיינו בין השמשו[ת]. ותאמר צריך לקרו[ת]׳
ת א ן לדבר צ מ י : עה) ס ת ו א אמרה ספק קרא ספק לא קרא צריך לקר ד  ה
כמה כוכבים  הכוכבים א[ף] ע[ל] פ[י] שאין ראייה לדבר זכר לדבר .וכו׳. ו
׳ לילה. ג . ק פ כב א[חד] יום ודאי שנים ס  יצאו ויהיה לילה, אמר ע!0 ר׳ כו
ת הכוכבים ער0 מיעוט כוכבים א ד צ ר ע ח ש ת ה  שנים ספק והכת[י]ב עז) מעלו
: ענו) ר׳ ירודה בן פזי אומר כוכב א[חד] ודאי יום י ב ש ח ת א מ ׳ ל  ב׳. קהמה
ת ו ה במעל ל ע א ת כב: פא) ל כב לכו א בין כו ל א ' (  ב׳ לילה. ולית ליה ספק. פ
ר ועד ח ש ת ה ן שמעלו י י נ מ ב בצד גוהל. פב) ו ק ן ע  על מזבחי, שהיו מהלכי
׳ פג) וכמו, מילא מיהמיא לחבירת[ה], דהיינו  שיאיר מזרח ד מיליז כמו

. , פי י ף לגאולה לתפלה, פה) יהיו לרצון אמרי כ ר עלה. פד) ת ח ש  וכמו ה
תי ה שבאו בניו מבי ש ע 0 יענך ה׳ ביום צרה. פז) מ ה פ ה כת[י]ב בתרי  מ
ג על רבנן ועבד עובדיה כוותיה. והא ר׳ ה וכו׳ [ורבן גמליאל] פלי ת ש מ  ה

ד כוותיה עובדא.ור׳ מאיר פליג ארבנן ולא עביר" ן פליג [על](א)רבנן ולא עבי  שמעו

 ע) סוטה מ׳. (ועיין בבוארנו לאבודרהש סדר תפלת הול בנוסה מודים). עא) כבר נשנה
ם ועיין בהערותינו שם. עב) ירושלמי ע פ  המאמר הזה לעיל בסוף פירש התפלות ונכפל עוד ה
 ברכות פ״א, ה״א. ע0 ירו׳ לפנינו ״רבי יוסי". עד) ירושלמי ברכות פ״א, ה״א. עד!) שם.
 עף) ירו׳ לפנינו ״ר׳ פנחס בשם ר׳ אבא בר׳ פפא״. ען) נחמי׳ ד׳, ט״ו. עח) ירו׳ לפנינו
 בטעות ״אלא מיעוט כוכבים ב׳״. עט) ירושלמי שם. ולפנינו ״ר׳ יעקב דרומנא בשם ר׳ יהודה
) ירו׳ לפנינו ״אית ליה ספק בין כוכב לכוכב״. פא) ירושלמי שם. והקרא שמות  בן פזי״. £
̂) בראשית י״פ, ב״ג. (והמו״ל בדפוס ווארשוי הציג י כאן כוכב  כ׳׳ כ״נ. פב) ירושלמי שם. פ
ת העק• פד) ירושלמי ברכות נ י  קטן לאמור שבלתי מובן לו. ולא חש לעיין בירושלמי ט
 פ״א סוף ה״א• פד,).תהלים י״ט׳ ט״י. פ!0 •שם' כ׳׳ בי. פן) ירושלמי ברכות פ״א, ה״ב.
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ו •פח). ן שטרפ ט ׳ אימתי מ ת ב ש ב . ה ל ו ח ת ל תי אלנ ן י י סכ  עובדא כוותיה. דתנ
ר ר׳ מ  מע[רב] ש[בת] אבל [אם] לא טרפו מע[רב] ש[בת] אסור. תני א
לה ף יין ושמן לסוך לחו ה ר׳ מאיר לטרו ר הי  שמעון פנו) [בן אלעזר] מתי
ל ט ב ת לו בך ולא היניחנו. ואמר[נו] לו ר׳ מ ה ובקשנו לעשו ל . וכבר ח  בשבת
י י לא מלאנ יתי אימר כ ה דבריך בחייך. אמר לנו צ) א[ה] ע[ל] פ[י] שהי ת  א
בדא כוותיה. לא עביד עו ו . ן נ  לב לעבור על דברי הכירי. ור׳ עקיבא פל:ג ארב
בא ם ר׳ עקי ת מב׳ מתי י צא) (בהאולות) [באהלות] בפ[רק], רובע עצמו  כדתנ
ת .[מכפר אה עצמו ה שהביאו . קופה מלי ש ע . ותני מ ן א וחכמים מטהרי מ ט  מ
ת בלוד] ונבנם צב) תודוסום הרופא [ונכנסו בל הרופאים ס נ כ  טבי והניחוהו באויר ה
ת מ ד [ולא נלגולת מ ה ת א מ דרה מ  עמו] ואמר [תודוסוס הרופא] אין כאן שי
ד על המניין, ! [ויש כאן י מטמאין] נעמו  אחד]. אמרו לו הואיל ויש כאן מטהרי
הרת טהור. טי א ו מ ט . אטר[ו] לו הואיל והייתגי) מ י ה י ט  והתחיל[ו] מר׳ עקיבא ו

ל הספיחים צג) י ן אומר כ ן ר׳ שמעו י תמ ה פליג על רבנן.וכו׳ כדתנ ע מ  ור׳ ש
ן ..ר׳ שמעו ן ל הספיחים אסורי  אסורין חוץ מספיחי כרוב׳ וחכמים אומרים כ
של שביעית, ציה) ם' ט ספחי ק ל ד מ ח א מ ר [ב]שמיט.ה ה ב ע ' ה ו  בן י1ח[א]י צל) ה
ה 'ואין ה *מתיר, אמר לי ת א ת הוא ש  אמר "ליה ולית אסיר, אמר ליה ולא א
 חבריי אוסריו וחלוקין עלי, קרא עליה צו) ופורץ גדר. ישכנו נחש, ובן ה.ות
ן היו יכולים לקיים  ליה. ורבן גמליאל פליג ארבנן. ועביד בוות־ה [וגו׳] תמ
ת ולא היו ימליץ לקיים  דברי חכמים צז)(ואין ל0 [ברם הבא כבר עבר חצו
ת ללבן שבה. ל כ . ת ן י  דברי חכמים אמר דון] עביד עיובדא כוותי׳. צח) ב
ה דר׳ אליעזר מה טעמי ך לו. ו  ומה טעם לרבנן, צכו) וראיתם אוהו מן הסמו
י בין הצבעים. [אחרים יאומרים וראיתם׳ אותו] ב י הא נ  •וראיתם אותו׳ [כדי] שי
ו קיימין, .אי ברגיל ה אנ ת [ומכירו]. מ ק ד׳ אמו ת ברחו י ב ת ה  כדי שיראה א
א  אפי[לו] ברחוק כמה" חכים ליה, אם בשא־נו רגיל אפי[לו] קרי[ב] לגביה ל
ה מיש ברגיל ושאינו רגיל. [כה]הוא דאזיל לי י ו קי נ א . ן  חכי[ם] ליה, אלא כ
ע ואין מפסיקין לתפלה, מ ית ש י ן לקרי ק ס י פ צץ: ק) מ  באכםניא ואזיל לקי
נה דבר תורה. אמר ר׳ ה אי ל פ רה ת ע דבר תו מ  אמר ר׳ יוחנן קריית ש
ה אין זמנה' קבוע. אמר ר׳ יוסי קריית ל פ ע זמינה קבוע ת מ  אבא קריית ש
ם • מברך שתי ר ח ש ה; קא) ב נ ו ו ה כ כ י י לה צ כה כוונה תפי ע 'אינה צרי מ  ש
ד י ס פ א ה ל : קב) ו ך ללתי ע ביום הי ב  לפניה ,ובו׳ ר׳ יוסי אומר על שם ש
op י תורה. אמר ר ב ד מ ׳ - ת ו בה י נתה חבי א בעו א קורא בתורה, ה  כאדם שהו

) עיין בבלי שבת קל״ד. צ) £  פח) ירו׳ לפנינו ״בזמן שטרפו ביין ושמן מערב שבת״. £
 ירו׳ לפנינו ״אעפ״י שאני מיקל לאחרים מחמיר אני על עצמי"• צא) המראה מקום הוא
• צב) ירו׳ לפנינו ״תודרום״. ותוררום ש  מבעל הפרדס. ועיין אהלות פ״ב, מ״ו, ובתוספתא ש
 הרופא הוא אולי טוביה הרופא הנזכר בר״ה םפ״א. צ0 ירו׳ לפנינו ״מותרין״. ועיין שביעית
 פ״ט מ״א ובבלי פסחים נ״א י׳ שמפורש שם הנירםא אסודין. צף) ירו׳ לפנינו ״עבד עובדא״.
 ובירושלמי שביעית פ״ט ה״א כני׳ הפרדס. ועיין ר״ה בפסחים נ״א: ובתום׳ שם ד״ה אני.
 צדן) ירו׳ לפניוו הגי׳ משונה יעי״ש, צי) קהלת י׳, הי. צן) תקנתי עפ״י ירושלמי לפנינו.
 ןבדפום ווארשוי הניד, ״ואין לא לא עביר עובדא כוותיד״. צד,) ירושלמי ברכות פ״א, ה״ה.
 צ£) במדבר ט״ו, ל״ט. ק) ירושלמי שם. קא) ירושלמי ברכות פ״א, ה״ה. וכבר הובא לעיל
 יעיי״ש• מב< ירושלמי ברכות פ״א ה״ה. והיא מאמר קטוע יעיי״ש. J5) ירו׳ לפנינו ״רבי
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ה היא. נ ש מ נתה כ א קורא בתורה, הא בעו א תנינן אלא כאדם שהו  רב ל
תח ברם ת פו ו כ ר ב ל ה : קל) כ ה ה י ה ואינה מ ד י א מ ר ק מ ל העוסק ב כ  ש
תפלה אין פותחין׳ ע ו מ רתה כגון קרית ש י ה סמוך לחב כ ר  בברוך, ואם היתד, ב
 בברוך. (כתב) [התיב] ר׳ ירמיה הרי גאולה. שנייא הוא, דאמר ר׳ יוחנן
הא סופא, אמר ליה ב רבי אלעזר ו ת יצא. התי ס נ כ ת ה ה בבי ע מ  הלל אם ש
ן והרי נברך, שנייה היא שאם ו ב י ת אחת לשעבר. ד א ו ב ה ת ל ח  שתים הנה, א
. קשיא. הדי ת הכל  היו שנים יושבין ואוכלין אין אומרים נברך. הרי הזן א
נא משניתנו הרוני ביתר לקבורה נקבעה ר רב הו מ א ב, שניא היא, ד ב והמטי ו ט  ה
ב שניתנו לקבורה. הרי קדושה המטי א הסריחו ו ל ב ש ב, הטו ב והמטי  הטו
ד יום וקדש עליו היום שאינו אומר ה יושב ושותה מבעו  שניא הוא שאם הי

. ת בך הוא אמר ד ר׳ מניין טיפוס של ברכו מ הא םופא. א  ב[ורא] פ[רי] ה[גפן]. ו
ע ארוך ןפותה ב ט תה בברוך ואינו חותם בברוך, מ ע קצר פו ב ט  ר׳ ייהודה מ
ו ת אחר חותמיהן, כ י ב ל ה ב ־ ( ה ך. ק ו  בברוך וחותם בברוך וחותם. בב-
תמר ב ר׳ יצחק בר׳ אלעזר קומי ר׳ יוסי מפיון דאי י ת ה פסוק. ה כ ר  ואין ב
א דסבור ך טלי ה פסוק. אמר ר׳ חכמו הלי כ ר הן קו) ו[י]אמ[רו] ב  אחר חותמי
ת ושכח והזכיר [את] של י ו אחר חותמיהן שאם היה׳ [עומד] בשחר  מה
ת קז) אחר. א כל הברכו ח ת יצא. אמר ר׳ א י ל שהר ש ת וחזר והתם ב  ערבי
ושבת ציון, אין בו משום ברכה , ואילין דאמר[ו] קר!) צהלי ורוני י  חותמיהן
ה בארץ מהזירין אותו. מ[ה] ט[עם] קי) ר ו ם לא הזכיר ת : קנן) א ק ו ס  פ
ה מ  ויתן להם ארצות גרם, מפגי מה, בעבור ישמרו הקיו ותורותיו: קיא) י
ן . אמר רבי הראשו ע לוהיה אם שמע מ י לפרק שיני, ההיינו ש  בין פרק הראשו
א למפרע ר ו ק . קיב) ה י למעשה ד השנ י לציבור, הראשון לתלמו  ליחיה השנ
ל ובקריאת ל ה י אף ב  לא יצא. רבי יונה אומר קיו0 והיו בהווייתן יהו. תנ
ב,  מגילה. ניהא מקרא מגילה, קיל) ככתבם כת[י]ב, אלא הלל, בנין דכתי
אבא . ח) ת מיגה, אמר ר׳ קנ ע מ ה ש ש ועד מבואו. מ מ  קנך0 כי ממזרח ש
ת וגו׳ לשעבר. קיח) לא לגו לדורות א צ  אף היא אמורה על הסדר, קי0 ב
ח. קכ) אסרו חג לימות גוג  הללו, קינן) אהבתי כי ישמע ה׳ לימות המשי
ד ר ׳שהוא לעתי ב ל ד א: קכב) כ ד לבו ה ואודך לעתי ת  דמגוג. קכא) אלי א
א לשעבר [אומרה בהודאה. ומתגיתא ה וכל דבר שהו ד ו ב ע  לבוא אומרו ב

ה בראש הזית• מ ל ו 0 כ א: ק ד לבו דאה לשעבר] וצועק לעתי  אמרה, ונותץ הו
י כל נ : קכד) ת בה א ור׳ סימון מפני שטורחתץ מרו ב ה, ר׳ א נ  ובראש התאי
ד חכם י מ ל ת עצמו יחיד עושה, ת ל צער בל הרוצה לעשו א ש ו ה  דבר ש
ת צה ליטול א ל הרו ח לא כ ב ש א ל כל דבר שהו . ו  עושה ותבוא עליו ברכה
ה חכם עושה, אלא ת יחיה עושה׳ תלמי צה לעשו ל הרו  השם יטול ולא כ

 אבא מרי״. 5ןף) ירושלמי ברכות פ״א, ה״ה. קת) ירושלמי שם. קן0 ירו׳ לפנינו ״אץ אומרין
 ברכה פסוק״. קן) יר׳ לפנינו ״כעין חתומיהך. Plp< ישעייי י״ב׳ יי• מט) ירושלמי פ״א,
 ה״ט. קי) תהלים ק״ה׳ מ״ד. קיא) ירושלמי ברכות פ״ב׳ ה״א. ל,יב) ירושלמי ברכות פ״ב

 ה״ד. קי0 ירו׳ לפנינו מוסף ״תנא רב נחמן בר אדא ר׳ יוסי אומר תנא נחמן םבא״.יוהקרא דברים ו׳, וי,
• סטן) ירו׳ לפנינו ״אבין״• ר?ין) תהלים קי״ד, א׳.  קיף) אסתר טי׳ ב״ז. קטף תהלים קי״ג׳ ג׳
 ר,יח) שם קט״ו׳ אי. קיט) שם קט״ז׳ א׳. קכ) שם קי״ח׳ כ״ז• קכא) שם קי״ח׳ ב״ח.
ה ה״נ. ותקנתי עפי״ש. שנשמט מ״לשעבר״ עד ״לשעבר״• סכג) ירי׳ י  קכב) ירושלמי פ

 ברכות פ״ב די״יי• מכד) שם פ״ב, ה״ט.



ד ספר הפרדס לרש״י ז״ל ל  ש

טל לפניו וכר ו מו ת מ י ש בור: קכה) מ  אם כץ מינו אותו פרנם על העי
ת, ביום הא׳ וביום השני אינו נותץ תפיליץ וכו׳ ר׳ . שמחו ת כ ס מ  תני׳ קכו) ב
מר מי י אינו נותץ תפילין, עריכא למי ן וביום השנ  יהושע אומר ביום הראשו
ר ר׳ אבא [כתיב] מ : קכז) א א א ה נ א ת א ה נ ת טל לפניו, אלא בגיץ ד ו מו ת מ  ש
ל ימי יחייך, ימים [ש]אתה ך מארץ מצרים כ ת א ת יום צ  קכח) למען תזכור א
ר עוםק בהם (ב)[ב]מתים: קכע) ת נ י ת א  עוסק בהם בחיים, ולא ימים ש
ת ח ה א ע ית שמע, אלא אם כן הקדימו ש ת י סמוך לקרי מ ת ה  אין מוציאין א
ת כדי שיקראו ויתפללו. והא תני קברו [את המת] וחזרו ח ה א ע  או איחרו ש
ם י ש : קלא) נ ה ע ה ש , ולית ב ה ב ת י א  ובו׳ תיפתר בהלין דהוון קל< םברין ד

ת בנותיכם], ועבדים י ת בניכם ולא א ת בניכם, א  [מניין, קלב) ולמדתם אותם א
ע ןשראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד, מי שאין לו אלא מ  [מניין, שנאמר] קל!ג) ש
ה י ד יצא עבד שיש לו אדון אהר. קטנים מניין, קלל) למען תה ה  אדון א
הא ב בה. וחייבים בתפילה, כדי שי א ה שהוא קלה) ת ע ש ׳ י בפיך כ רת ה  • תו
כתבתם על ש רחמים על עצמו. במזוזה׳ כת[יב] קלו) ו ק ב ד ואחד מ ח ל א  כ
שבעת וברכת אכלת ו ב קלז) ו י ת כ ת המזון ה כ ר ב  מזוזות (בתיך) [ביתך]. ב
׳ הא בתי ת הרבים ידי חו ל מצותן שאדם פטור אינו מוציא א  וגו׳: י קלח) כ
 אם חייב א[ף] ע[ל] פ[י] שיצאמוצי[א]. אמר רבי קלכו) אלעזר שנייא בברכת
שבעת ׳וברכה׳ מי שאכל הוא יברך: אכלת ו ב [ביה] קמ) ו  המזון דכתי
א מן ד ה ש א ור׳ שמואל בר רב יצחק הוו יתבי[ן] אכלץ ב י א  קמא) ר׳ מ י

צחק בצלייה. אמר • אל בר י תה וקם רבי שמו ו נה דצל ה עו ת ן י כנישתא, א  אלי
לו איץ מפםיקין. [ו]תני חזקיה ה ר׳ מייאשא [לא כץ אלפן ר׳] אם התחי  לי
ר ר׳ יוסי יהא מ ט: קמב) א ו י ו נקרא הד ה ש ו ע ו ר ב ד א פטור ב ל מי שהו כ • 
. ומאי טעמא, דבתיב קמ0 על זאת מי החמה  חלקי עם .המתפללים עד דמדו
ל יום. ת מיצויו] ש ע ת מצוא׳ ל ע ת מצוא [מהו ל ע ל חסיד אליך ל  יתפלל כ
לה וגו׳ מיחלפא גם כי תרבו תפי . י ר רבי לו מ א . . ל ה ע י נ ן ל י י נ  קמל) מ
ה דך. לוי תמן אמר קמה.) רבי -יהוהה בשם ר׳ לוי ודבר שפתים טתי  שי
ה קמו) נתקצרו. ימיו של שמואל ל פ ת בת ב ה על ידי שרי נ  אך למחסור, ה
ה ל לוי אלא 0 שנ ה עולם, והלא אין עולמו ש  ש[נ]אמר קמז) וישב שם ע
. op יאמר הכין, ה נ״ב׳ אמר ר׳ קמנו) יוסי שתים שגמלתו הי  קמח) וחייה די

) המראה מקום היא מבעל הפרדס והוא שם בפרק ו׳, ה״א. ו ב ׳ ד׳״א• ק ״ג  לבה) שם פ

 והמעתיקי הפרדס קצרו ושינוי הברייתא. יעיי״ש• הכן) ירושלמי שם* סכה) דברים ט״ז. ג׳.

 קכט) ירושלמי ברכות פ״נ, ה״ב. קל) י ירו׳ לפנינו ״םבריץ דאית ביה ענה, ולית ביה ענה״.
 קלא) ירושלמי ברכות פ״ג, ה״נ. ותקנתי עפי״ש. ובפרדס דפוס וורשוי תיקן ״נשים ועבדם
) שם ו׳׳ יי• ־קלן*) שמות ג • סי ע וכו׳"• מלב) דברים י״א׳ י״ט מ  אין קורץ ק״ש דכתיב ש
 יי״ג- טי• קלה) ירו׳ לפנינו ״שהוא תדיר בה׳. קלו) דברים ו׳, ט׳. קלן) שם ח׳, י׳.

׳ י׳• קמא) ירושלמי. ׳  קלה) ירושלמי שם• ללט) ירו׳ לפנינו ״לייא״. קמ) דברים ח
 ברכות פ״ב׳ ה״ט• למב) שם פ״ד, ה״א. ושם ״ר׳ יוסי בן חנינא״• •ממג) תהלים ל״ב, ו׳.
 קמד) ירושלמי שם• למה) ירו׳ לפנינו ״אמר ר׳ אבא בדיה דרב פפי ר׳ יהושע דסכנין
 בשם ר׳ לוי״• קמו) ירו׳ לפנינו ״קצרה בימיי״• ממן) שמואל א׳׳ א׳׳ כ״ב• למח) יחי
 לפנינו ״והוויין ליה ובי׳״• למט) ירו׳ לפנינו ״ר׳ יוסי בי רב בון״. לנ) ירו׳ לפנינו ״והא אמר

 הכין אי אמרה״.



 ספר הפרדס לרש״י ז״ל שלה

ן המתפלל בתוך ביתו באלו נ ח ו ר ר׳ י מ  כאן ליחיד כאן לציבור: קנא) א
 מקיפו חומה של ברזל. מיהלפא שיטתית _ דר/יוחנן, תמן אמי קכב) ר׳ יוחנן
 צריך אדם להתפלל במקום שהוא מיוחד לתפלה ובאן אומר הכי, כאן לציבו־־
ת טעונות ברכה. אמר ר׳ קכל) אלעזי ן שבל ממצו י י נ  וכאן ליחיד: קכג) מ
 ואתנה. לך את לוחות האבן והתודה והמצור, והקיש תורה למצוד״ מה תורה
ה מניין׳ דכתיב קנו) כי ר ו ת  טעונה ברכה אף מצוה טעונה ברכה: קנה) ו
 שם ה׳ אקרא הבו גודל לאלהינו. ה״י לפניה, ולאחריה מקל וחומר. אם מזון
 שאינו טעון ברכה לפניו טעון ברכה לאחריו, דכתיב קכז) ואכלת ושבעת
 וברכת, תורה שטעונה ברכה לפניה וכו׳. המפרש התם. אף חמצוה טעונה
 ברכה: קנח) מ ה בין מ [ו] גמר [ובין יין, מוגמר] כולו מריחין יין אינו מברך
ר אינן רשאי; לחלק והבא איתמר מ ת י א א ב  אלא• מי שהוא טועם: קכנו) ה
 חייבין לזמן. אמ* שמואל כאן בתהלה כאן במוף. אי זהו (ל)בתהילה ואי
ר אינו מוציא עצמו מן הכלל. התיכון מ ל א א ו מ  יזהו בסוף. [וגו׳]: קק) ש
 הרי הקורא בתורה מוציא [את] עצמו מן הכלל. אמר ר׳ אבין . מכיון ההוא
 אומר המברך חוזר וכולל את עצמו: קקא) _ ד נ י א ל אמי קקב) האל הגדול
 והנורא ולא אמר הגיבור, [בניו מסורין בקולרי; היכן הוא גבורתו] ולמה אמר
 [ת]נורא, [לזה נאה לקרות נורא], בנוראות שעשת בכבשן האש. ירמיה
 אמר קקג) האל הגדול הגיבור, ולא אמר [ה]נורא, שאין נורא אלא בבית

 המקדש. כדאמר קקד) נורא אלהים ממקדשיך. ולא אמר הגיבור, לזה נאה•
 [לקרות גבו־] שרואה בחרבן הבית ושותק. ובשר ודם יש לו רשות לתת
. אמר ר׳ יצחק יודעין הנביאים שאלהיהס אמיתי ואין  קיצבה לדברי הללו
ס פגום אין מברכיןעליו [וגר] ושנמען מנינה] טעמו פגמו ו  מחניפין לו: קקה) כ
י [אומרים] מכבדיןאת א מ ת ש י  וש1מע]מ[ינה]צריך שיהא בושיעור. קקו) ב
 הבית וכו׳ מתניתין בשולחן של שייש קקז) או בשולחן של פרקים שאינו
ת אינה ברכה. אמר ־׳ ה שאין עימד, מלכו כ ר ל ב  מקבל טומאה: קקח) כ

י אמצא טעמ[א] קקנו) ארוממך אל הי המלך.  תנחומא אנ

 נשלמו מסכת ברכות מירושלמי.

 א) [סדר פרשיות].
 א י ל ו ה ק ר י א ו ת ש ל י מ י ם ט ו ב י ם. ב) מסורת קריאת התודה

״א. קנב< ירו׳ לפנינו ״ר׳ אבא אמר ר׳ חייא בשם ר׳ יוחנן״.  מנא) ירושלמי ברכות פיה׳ ה
א בר כהנא בשם רבי ב נ ו ״רבי׳ תנהומא רבי א י • מנד) ירו׳ לפנ א " י ׳ ד ו ״  ל,נ0 ירושלמי פ
• לנו) א י" ׳ ד "ז ת פ ו כ ר ׳ י"ב• מנה־) בבלי ברכות כ״א. ירושלמי ב ד ״ ת כ ו מ  אלגהר/ץהקרא ש
׳ י״י• מנט) שם פ״ז, ה״א. "ו ת פ ו כ ר  דברים ל״ב׳ גי. מנן) שם חי׳ י׳• לנח) ירושלמי ב
 קס) שם פ״ז, די״ג« קסא) שם פ״ז, ה״ד. ותקנתי • עפי״ש. ובידו׳ לפנינו מסורס המאמר.
• לסד) תהלים ס־׳ח׳ ל״ו. לסד,) ירושלמי  לסב) דניאל ט,״ י די• JCp) ירמיה ל״ב׳ י״ח
 ברכות פ״ז, ה״ו. ובדפוס וורשוי תיקן נ״כ ״ב״ש אומרים״. קםן) ירו׳ לפנינו ״ושל פרקים״,

׳ יי״א• קסט) תהלים קמ״ה, א׳. ט ״  מסח) ירושלמי פ

Q .א) בדפוס ווארשוי ציין לסימן ט׳, ״סדר קריאת הפרשיות והפטרות מכל השנה״ 
 הובא במה״וו צד 303. ותקנתי עפי״ש.



 שלו ספר הפרדס לרש״י ז״ל

ח בוברא.. ל ׳ פסל במדברא, ש א פ ס כ ב ש ד ק , א ר ו ך ת ש  בפסח, זהו סימנם. *ב) מ
ת ב ש ל מקום קרינן **ב) פסל לך ב כ  וא[ף] ע[ל] ג[ב] רםימנא הבי הוי, מ
ת הקורים עד ו ב ר ה אומר אלי, ל ת ל מועד, ג) ומתחילין ראה א  בחולו ש
ל מועד . להיות בחולו ש ל ה ת ש ב א דאמר ש ב  שבעה, ד) •כדרב הנן בר א
ל להיות ח ה אומר אלי. ה) ופםה ש ת  בין בניסן בין בתשרי קרינן ראה א
- 0 שור או כשב, יום שלישי ה מ ת *־) משכו, ל ש ר ת קורין פ ב ש  בחמישי ב
ה אומר, דהיינו פסל לך, יום ת )ראה א ז ז רי עד קו  .שהוא ראשון של חול המו
ת . (ומיהו) [ומהו] הסדר, לקרו א חוזרין לכםדדן ה  יביעי קורין ח) קדש, ד
ת של ב ק ש ב או עז. ובן היינו עושים אם לא שהפסי ש  קדש אחר שור או כ
ת ובן הלכה. ב ש תה מיד אחר ה ל] ה[מועד], ועכשיו [שהפסיק] קורין או ו  ה[
רה עד בי אני ה׳ רופאך. ה וכל השי ל ש  ני) בז׳ י) פסח קורין יא) ויהי ב
נן ת הים. ומתרגמי ל פסוק ופסוק, שהיום עב״ו ישראל א  '.*לא) וקטן מתרגם על כ
ס ללעוזי לשון ארמי (ובבל) [ובכל] לשון לאותם שאינם.•  הפרשה לפרםם הנ
ם מפטירין ו י  מבינים" בלשון הקדש, ויכירו • וידעו ויבינו שהוא אמת. בו ב
ש ק ע ם ע 0 ו רת דוד כולה. *יב) שיציאת מצהיב באמצעיתה. י  בשמואל יב) שי
ת אשר התעללתי ך א ך ובן בנ ל זה פרעה. יד) ולמען תספר באזני בנ  תתפנתן
ם ה י ל י שחקתי בהם, לפי שכפרו וחזקו לבם אני שחקתי ע ש  במצרים, א
א קלונם ת ולהבין בליבם שהי ע ד י להם ל ת ת רם ולזעוק ולא נ י  להכותם ולהסג
ל הבכור], ל פסח [קורין. כ ב אחרון ש  מושבת בכל הדורות. כוו) ביום טו
ז)שאף ד [כי] גדול בקרבך קדוש ישראל. י  מפטירין בישעיה עז) עוד היום, ע
, *יח) ויצא חוטר מגזע ישי, יכו) יוסיף ד מ א נ ס [בפסח] היה. יח.) ש  אותו הנ
ה דאמר נ ש ד להיות בפסה. כ) [דקיימא לן כר׳ יהושע בפ״ק דראש ה י ת ת ידו ע י  ה׳ שנ
ם לבדם, בלפי י י ח ו ובניסן עתידין. והיום פוסקין צדקה ברבים על ה אל ג  בניסן נ
ך ת ידו. והרמות-,מכס לי״י. והלך לפניך צדקך. ויוסיפו ל נ ת מ  .שנאמר איש כ
ת ש ר פ ת חיים]. כא) נאה להם לישראל לפסוק נהבתם בבל הרגלים ב ו  שנ
ל רב ש א ך נזרקה מפי ה ת ידו. כ נ ת מ  כל הבכור״.מתוך שאמור, כב) איש כ

ק לוייה.  ס

 *ב) מנילה ל״א. **Q שמות ל״ד, אי. J) שמות ל״נ, י״ב. ך) מנילה ל״א. ובנמרא שלפנינו
 ״רב הונא אמר רב״. ועיין בדק״ס דבב״י ״רב חנן בר אבא״ וכ״ה בספר התניא סימן . פ״ז.
 ־ך,) עיין תום׳ מנילה ל״א. ד״ה האידנא וכוי. *ף,) שמות י״ב. ף) ויקרא כ״ב, כ״ו. ץ) שמות
 ל״נ, י״ב. ח) שמוח י״ג׳ א׳. ט) נראה שחסר כאן קריאת יום חמישי ויום הששי. ודלנ עד
 יום ז׳ של פסה. י) צ״ל ״בז׳ של פסח״. וכן תיקן בפנים. בדפוס ווארשוי יא) שמות י״נ, י*זי
 כ״ו. *יא) מח״וו צד 304. יב) ש״ב כ״ב, א׳—נ״א. *יב) מה״וו צד 309.,יג) ש״ב
ל פי שם. טן) ישעיה  כ״ב, כ״ז. יד) שמות י״ב. טו) הובא במח״וו צד 309 ותקנתי ע
ל בקרבך ח  י׳, לי׳ב—י״א, ו׳. ין•) עיין תניא סימן נ״נ ״ומפטיר בישעיה עוד היום בנוב, עד כי נ
 קדוש ישראל, שהרי נאמר שם ויצא חוטר מנזע ישי׳ ונחה עליו רוח ה׳, וכל אותה הנבואה
 של גאולה אחרונה, והיא עתידה להיות בפסה, ויש שם מפלת סנחריו, מסעף פארה במערצה,
 ובליל פסח היתד,״. ועיין פירש״י מגילה ל״א. ד״ה עוד.היום וכוי. ומדרש שמות פרשה י״ח.
 ידן) צ״ל ״ונאמר״ עיין מה״וו שם. *יך|) ישעיה י״א׳ אי. יט) שם י׳׳ ל״נ. כ) המו״ל בדפוס
 ווארשוי הצינ כאן כוכב קטן. ותקנתי עפ״י מח״וו שם. ועיין ד״ה י״א. כא) עיין לעיל בפרדם

 ליקוטים ועניין סוכה. כב) דברים ט״ז, י״ז.
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ן ה ביום [טוב] הראשו נ ש  ק ר י א ו ת ש ל ר ב י נ ו י צ ח ק & א ם י. כג) בראש ה
י כו) ויהי אהר הדברים ום השנ . ובי ה ת שרה, ומפטירין כה) בחנ  כל) והי פקר א
ם ו י ת אברהם, ומפטירין כז) הבן יקיר לי אפרים. ב סה א ה והאלהים נ ל א  ה
ת שני בני אהרן [ו]מפטירין כנו) [כי] ת קורין כר!) אחרי מו  הכיפורים שחרי
ה ל) בעריות ומפטירין לא) ביונה בן אמיתי. בחג ח נ מ ה אמר רם ונישא. ב  ב
רת ת [ה]מועהות לב) שבתו ש ר פ  הסוכות [בשני] ימים טובים הראשונים קורין ב
ה יום בא לה׳. וביום טוב שני [מפטירין] נ ן לוג) ה  בחנים ומפטירין ביום הראשו
. ג קורין בקרבנות החג ת הח ו מ ל י . ושאר כ ה מ ל  לד) ויקהלו אל המלך ש
א דמדלגינ׳ דלוגי. ע ד ר ה נ ן אמימר ב , לה) אתקי ן  גרםינן בסוכה בפרק אהרו
ן וביום השני שהן  וכך פריש גאון, בך מנהג בשתי ישיבות, ביום הראשו
 [שני] ימים טובים קורים לו) [וןבהמשה עשר יום בלבה. וביום השלישי שהוא
 חולו של מועד קורא כהן לז) וביום השני, ולוי קורא לח) ביום(הגי) [השלישי],
י  לנו) וישראל הוד־ וקורא וביום השלישי, והרביעי חוזר וקורא• וביום השנ
. ביום *ביעי כהן קורא וביום השלישי ולוי קורא מ) ביום  וביום השלישי
שראל חוזר וקורא מא) וביום(הד׳) [הרביעי].!והרביעי. קוו־א וביום י י ו ע י ב ר  ה
 השלישי וביום הרביעי]. ועל פי הסדר [הזה] קורין בכל יום ויום עד יום
) ויהי ל חג קורין מב< כל הבכור ומפבדרין מי  שביעי. ביום טוב ,האחרון ש
ת י מו י ח • קורין • מל) וזאת הברכה ומפטירין מה)" ויהי א ה מ ל . ו ת שלמה  ככלו
ת ב בה ה׳]. אמר רב נחמן בר אבא ש ה [לפני מז מ ל . ס״א מו) ויעמוד ש  משה
ה ת י קרינן מז) ראה א ר ש ת ל מועד בין בניסן בין ב ות בחולו ש ה להי ל ח  ש
. מכו) [והיה] ת, [בהנ] בתשרי ת היבישו ו מ צ ע  אומר אלי [ו]אפטויי בניסן מח) ה
ם־ ואינו יום ל יום שיש. בו מו ל כ  ביום [ההוא ביום] בא גוג: פי״ס. .נ) זה הכל
ת שבעה. ב ש ה ב ש ה ביום הכיפורים ש ש מ ב ה ב קורק ארבעה ביום טו  טו
ב ומוער כי הדדי מא יום טו א תי ל  פי. כא) זה הכלל סימנא בעלמא הוא ה

נ אלפס מגילה פ״ד סימן אל״ף ע״ט. ותקנתי עפי״ש• כך)  בו#) המאמר הזה נלקה מספ״ ־
 בראשית כ"א׳ אי• כד,) ש״א׳ אי. אי. כף בראשית כ״ב׳ אי. כן< ירמיה ל״א, ב׳—י״ט.
• כט) ישעיה נ״ז, •י״ד-—נ״ה• י״ד. לי) ויקרא י״ה, אי. רךא) יונה א׳. ׳  כד!) ויקרא ט״י׳ א
. לה) " י ״ ) ויקרא כ״ב, כ״ו—ב״ג, מ״ד. ל^) זכריה, י״ד׳ אי. לד) מ״א ז/ נ״א—הי׳ ט  לב
 סוכה נ״ה, דך) במדב־־ ביט, י״ב, לן) במדבר כ״ט, י״ז—י״ט. לח) שם כ׳—כ״ב, ל^ן) עיין
:  בה״ג (בערלין עד 619, ובשב״ל סימן שם״ן ובפרדס לעיל י בהלכות סוכה ודש״י מגילה ל׳
 דישראל שלישי קורא וביום הרביעי. ט) במדבר כ״ט, כ״ג—כ״ה, מא) עיין פרדס ה׳ סוכה
 דישראל שלישי קורא וביום החמישי• מב< דברים ט״ו, י״ט, ועיין טור ארחי סימן תרם״א•
. מד,) יהושע א׳, אי. (,־באלפס לפנינו.הגי׳ איפכא ׳ ם ל"ג< א י " ב י מד* ד ד " ׳ ה'׳ נ  מג) ט״א
 דבראשונה אומר דמפטירין ויעמוד שלמה וס״א סוברים בויהי אחרי־ונו׳ יעיי״ש ועיין בארז
י מט) יחזקאל ל״ה. ז ״  ה״ב סימן שצ״ג. מן) מ״א׳ הי. מן) שמות ל״ג׳ י״ב. מדן) יחזקאל ל
 נ) המו״ל בדפוס ווארשא הציג כאן כוכב קטן דלא הבין כוונת המלה, ולי נראה דצ״ל ״פיםקא״.
 והיא דברי רב אלפס במגילה פ״ד 8ימן אלף קכ״ה, וקאי אםיסקא דמתניתן זה הכלל וכו׳
 מנילה כ״א, ועל זה הביא זה הכלל סימנא בעלמא וכו׳״, וכל זה דברי רב אלפס שם. עד
 ״במנהה״, וזה היא כוונת אות ״פ׳״ אשר כתב לקמן אחר תיבת ״בשבת שבעה״, כלומר ששם
 היא סוף ״פיםקא״. והמעיין ברב אלפס שם יראה כי לאמת נתכוונתי. נא) עיין מה שכתבני

 בהערה הקודמת וצרף לכאן.



ם לרש״י ז״ל  שלח ספר הפרו

א בידך בל דטפי מילתא מדבריה טפי ליד גברא ל ל  נינהו, אלא נקוט דאי ב
 יתיר(א)נה1. בראשי הרשים ובחול המועד שיש קרבן מוםף ארבעה, ביום
ה ביום הכיפורים דענוש כרת ששד, ש מ  טוב דאסורי בעשיית מלאכה ח
] הכל עולים למניןשבעה ן נ ב ] ר [ ו נ ]  בשבת דאסור סקילה שבעד; כב) ת
א תקרא אשה בתורה,.מפני  ואפיןלו] אשהואפץלו] קטן אבל אמרו חכמים ל
 כבוד צבור. איבעיא להר מפטיר• מהו שיעלה [למנין שבעה]. רב דונא ורב
א דד אמר עולה והד אמר אינו עולהוהילכתא עולה. דאמרינן ב  ירמיה בר א
 • בפרק בני העיר כ0 ראש דודש אדר שהל להיות בואתד תצוד. אמר אביי שיתא
א עד ש  קרו מן ואתה ותצוה עד ועשית כיור נחשת נוחר קורא מבי ת
 ועשית כיור נדשת] והיינו מפטיר אלמא !מפטיר] עולה כד) מן המניין. וכך הילכתא
 אלא מידו אשבדינן לרב נטרונאי דאמר משמייהו דרבנן סבוראי רדיכא דקרו
 . שיתא ואפסיקו בקדישא והדר אפטורי אינו עולה, ודיכא דלא איפםיקו בקדישא
 ׳מקמי אפטרא .עולה למניין שבעה וטעמא[רבה] דמםתבר הוא. כה) ירושלמי
ת ובימים טובים רה בשבתו  יכו) משה תיקן להם לישראל שיהו קורץ בתו
 ובראשי דורשים ובחולו של מועד שנאמר כז) וידבר משה את מועדי ה׳ אל
 בני ישראל. כח) משד תיקן לדם שידו קורק של שד בתורד בשני ובדמישי

 ובשבת במנחה.
. מי״ז בתמוז עד סוף ת ו ר [ ו ] ט פ [ ה ] ( א ) , י ד נ מ י ׳ דן ס  נע< אילו
 החומש, ק) דש״ד נו״ע אר״ק (שר״ש) [שד״ש]. *p) דברי יי־־מידו, שמעו
 דבר ד׳ בית יעקב,' דזון ישעידו, נדמו נדמו עמי, ותאמר ציון, ענייד םוערד,
 אנכי אנכי, רני עקרד, קומי אורי, שובר ישראל, ) נדרשו די, שוש אשיש בד׳.
 בשבת שלפני ראש השנה מפטידין שובה ישראל] קח). ובשבת שבין ר[אש]
 ה!שנה] ליום הכיפורים מפטירין. דרשו ד׳ בהמצאו op. ואם יש שבת בין

) מגילה ל׳. נד) באלפס לפנינו ״למניןזו״י נד) גם זה מובא שם ברב ̂) מגילה י״גי ^  כ
 אלפס. נף) ירושלמי מגילה פ״ד, ה״א. נן) ויקרא ב״ג• נח) בירושלמי לפנינו איתא דעזריא
 תיקן שיהי׳ קורץ בתורה בשני וחמישי ובשבת במנחה. וכץ איתא במס׳ סופרים פ״י ה״א רב׳.
א היה הנביא הגדול. ה שהו ש מ  אמנם בבבלי ב״ק פ׳יב. יחסו עיקר תקנת הקריאה בב׳ והי נ׳יכ ל
ט ועיין כ״מ שם. ולפי׳ דרסת הפרדס ״ י ן  וכ״כ הרמב״ם בהלכות תפלה פי״ב, ה׳יא. ובסמ׳ינ עשי
ן קריאת ב׳ והי. וגס לפני הרמב״ם ק י ה ת ש מ ו גם בירושלמי בפירש ש י נ לפ ' ׳ י  פה נראה שה
ה תיקן וכוי. ועיין מג״א או יה סי׳ קל״ה. ובירושלמי ש מ  הי׳ גי׳ הירושלמי כן וע״כ כ׳ בפירש ש
 מגילה פ״א, ה״א. ״ולא עזרא תיקן שיהי׳ קורין בב׳ וכר ועיין קרבן עדה שם, ובריטב״א רפ״ק
) הובא במה״וו (צד רכ״ג) סימן £  דמגילה. ובמאירי למגילה, והארכתי בזה במקום אחר. י
 רם״ב, וסדור רש״י סימן ת״ר. ולקוטי הפרדס דף ל״ד ע״ א ותקנתי על פיהם. ס) עיין פסיקתא
.  דר״כ שנקבעו הפטרות אלו מאת הקדמונים. ועיין לקמן בפרדס בשם ר׳ משולם בר משה
 ןיאו״ז סי׳ שצ״ב, תסייד. ובמרדכי פ״ד דמגילה. ובארהות חיים ה׳ קרה״ת אות ם״ד ורץ לאלפס
׳ כ׳ וםמ״ג עשין י״ט ותום׳ מגילה דא״ש מגילה פ״ד סי׳ נ׳ ובכלבו הל׳ קה״תםי י  מגילה סיג ו
; : ובאבודרהם סדר הפרשיות ובהערותינו שם. *ס)' ירמיה אי. ירמיה בי, הי. ישעיה א א  ל״
 ישעיה מ׳. ישעיה מ״ט, י״ד. ישעיה נ״ה י״א. ישעיה נ״א, י״ב. ישעיה ני׳ד. ישעיה ם/ ס״א.
 הושע י״ד, ב׳. ישעיה נייד, ו׳. ישעיה ע״א׳ י׳. סא) במה״וו ״כדי ליזהר על התשובה״. סבי)
א מצוי אף ליהירים כדאמרינן פ״ק דר״ה (י״ח). דרמינן קראי  במה״וו הוסיף על זה ״על שהו
, ומשנינן כאן ביחיד  אהדדי, כתיב מי כה׳ אלהינו בכל קוראינו אליו, וכתיב דרשו ה׳ בהמצאו
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 יום הכיפורים לסוכות מפטירין להאזינו שוש אשיש. ס!ג) ויש שמפטירין קד)
 וידבר דוה [לה׳] עד מגדול ישועות [מלכו ואין מדל נין ממנה כלום וכןינוהגין
 במגנצא], שירה לשירה. וכשמפטירין שובה ישראל [אומר] כולה עד ופושעים
ר ו]לא יבושו עמל פ ס  יכשלו בם, [ו]מתחיל[ין] ספר יואל, ומפטירין עד [סוף ה

 לעולם. [וכשמפטירין ענייה סוערה, לפי שאין זה אלא. י״ב פסוקים מתחילים י
 אחריה דרשו שבאותו העניין, ומסיימים'ההפטרה במקרא זה, ושם עולם אתן
ר לא יכרת]. קה) לכך אנו עיושין מן ההפט[וןרות הללו סימן לפי ש  לו א
 שאין משנין מסידרן וכמו שאנו אומ[ייםן י בשנה זו כך אנו אומ[ריםו. אותה
op ,בכל שנה. שלש הפטשרות ראשונות(שאין אומי) [שהן] דברי תוכחה 
 אומ1רים] אותם מי״ז בתמוז עד ט׳ב[אב](שהם) [שישן ביניהם ג׳ שבתות לעולם.
 והאחרונות שכולן נהמה. אומןרים] אותן מט׳ באב עד יו[ם] השיפורים], כך
 דרך מנחמין לנהם .מעט [מעט]. שהאומר לנחרב יותר מהאי נחמה(כגון) [דומה
 כמר שאומר] למהזי על הפתחים למחר אתה מלך, אינו מאמין, שנאמר rp). ולא
ל משה. (וגו׳) מקוצר רוח [וגו׳]. לפיכך [תחלה] נחמו נהמו, ותאמר  שמעו א
 ציון, כלומר א[ף] ע[ל] פי (שנאברת) [שנחרבת] אל תאמרו געזבתי. ואחר
 כך [ענייה] מועדה. לפיכך (הקדימות) [הקדימוהו ל]אנכי אנכי הוא מנחמכם.
 מאחר שניחמה המקום בחסדיו [הרבים] שוב אינו קורא לה לא נוחמה, ועה
כאן ואילך קח) הוא [מנחמה], ואחר שקי-בלה  עכשיו ניהמו(ה) .[ה]נביאים, מל
לה כמה טובות וגדולה, רני עקרד, קומי אורי, שוש אשיש.  תנחומין פסק.

 ותגל נפשי, בישעיה סכו).
. מה זק״ל . . של ו נ י ב ש ר ר י פ ו ש מ , כ ת ו י ש ר ר פ ד ו ס ה  ע) ז
 *ע) הקורא קללות שבתורת כדגים אינו מפםיק בהם, [שכך שנינו כבא) אין
ם לפי שאין ע ת כ[ו]ק. עב) י•מה. ט  מפםיקין בקללות],אלא א[הד] קורא א
 אומ[רים] ברכה על הפורענשות. אבל כשהוא מתחיל [מתחיל] בפסוק שלפניהם,
 וכשהוא מסיים מסיים כפסוק שלאחריהם. ואמר [אביי] ל[א] ש[נו] אלא קללתת]

 שבתורת כהנים אבל [ש]במשנה תורד(פוםף) [פוסק ו]מה טעם, הללו׳[האם.
 בחוקותי] בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן; והללו בלשון יחיד
ם שלא להפסיק גם במשנה תורה]: ע  ומשה מפי עצמו-אמין. [ועכשיו נהגו ה
ם קהין פרשת צו קודם דפסד ופרשת וידבר קודם עצרת. ופרשת. ל ו ע  ננונ) ל
 ואתחנן אחר ט׳ ב[אב] בנחמו ופרשת אתם ניצבים קודם ר[אש] ה[שנה],

 וםימנהון פק[ו]ד ופסח, מנו ועצרו צומו. וצלו קומו ותקעו•;.:־

 באן בצבור, ובעינן, ויהיד אימתי, ומשנינן בעשרה •ימים שבין ד״ה ליוה״כ. •{) •במה״וו ״על
 שנעשית מעיל צדקה שנמהלו עונותיהם״. סד) שמואל בי, כ״ב׳ אי. סף,) בסדור רש״י איחא•
 כאן ,׳ובמקומות אהרים מפטירין לפני ראש השנה שוש אשיש בפ׳ אתם נצנים, 'ובשמפטירין
 אותה מפטירין שובה ישראל ותקעו שופר בציון והי נתן קולו לפני חילו וכוי. ובין ד״ה ליוה״כ

 ןבשבת של אהד יוה״כ מפטירין וידבר דוד. וילפך עושין וכי". סו) במה״וו ״כדי להוכיח'את .
 ישראל כאשר הוכיחום הנביאים על ירושלים״. סן) שמות ו׳׳ טי. סך) המו״ל בדפוס ווארשוי
 הציג כאן כוכב.קטן להורות כי בלתי מובן לו. ותקנתי עפ״י מה״וו ולק״פ שם. ובסדור רש״י
) הובא  איתא ״ניחמה הקב״ה בעצמו״. סט) במה״וו נמצא אהד הסיום• הזה עוד הוספה. ע
 בליקוטי הפרדס דף ל״ד ע״ב. ותקנתי עפי״ש. ״ע) הובא נם במח״וו סימן רנ״ז, ובסדור רש״י
 סימן שמ״ה. עא) מנילה ל״א. עב) שם ל״א: עני) הובא לקמן בפרדם והוכפל כאן. עיין
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ה נ״א זולתי דאזינו וזאת הברכה ושבתות ר ו ת של ת ו י ש ר ל פ  עד) כ
 שנד, פשוטה • מ״ה משבת של בראשית ועד ראש השנה״ ויש פעמים שדים
 ארבעים ושבעה שבתות בשנה פשוטה זולתי תשרי שלא יתחשב בו אלא
ת בראשית. ובשנה מעוברת'שבתות מ״טילא ב ש  אדד בסופן. שנקרא כו ב
 פחות (תשרי. זולתי) [זולתי תשרי] לא נחשב [ממנו] אלא אדד .כמו שאמרנו
 וזולתי.שבתות של מועדות. ולפי[כך] צריך לכפול כדי שיגיעו לנו דסימנין
 פקד ופסח,. מנו ועצרו, צומו וצלו, קומו ותקעו. כדי שתיכלד שנד וקללותיד.
פ ר שי ו ת' שבתורה נ״ג עם האזיפו וזאת דברכד. ואין אנוקורין .  י *ניד) כ ל

 מד,[ן] (מ)[ב]שבתו[ת] פשוטות זולתי נ״א,בי האזינו וזאתדברכד אדר ר[אש]
 ל,[שנד] נקר[א]ין. וסימן פרשייות שנקרא[ין] מאדר דסוכות [ו] עד י[אש] ד[שנד]
 ב״ה טי״ז, משבת שלפני ־מרחשון'ועד הפסה ב״ה'• פרשיות, ומשבת של אדר
 ,הפסד יעד שבת שלפני. שבועות ט׳ פרשיות ומשבת של אחר שבועות עד
 שבת של אחר ט׳. באב י׳ פרשיות. י ומשבת של נהמו שהוא אחר ט׳ ב[אב]
 עד שבת •שלפני ראש השנה׳ שבע פרשיות. וזהו פירו[ש] ב״ה טי״ז. אבל
ת סימן׳ אחר יש להם וזהו פ״ם פכ״ד השכ״ה פע״ו צע״ט עי״ה צת״ז.  השבתו
 וזדו..פירוש[ם], פ״ס פב״ד [פ׳] פשוטה [סי] סוכות, הרי פ״.ס מסוכות לפסה בשנה פשוטה
ם יבוא סוכות יום ד׳ וידיו מרדשון וכסליו  כ״ד שבתות הרי פ״יס פכ״ד. דשב״ה. א
 שלימין דרי ה״ש וידיו [שבתות] ב״ה וזד פירוש השביה, ולא נצרך לכפול אותה
 י שנד.יקודם' פסד, כי.ידיו ב״הפרשיותבב״דשבתות. פי[רוש] פע״ו, פסה עצרת
 ומפסד .לעצרת שהוא .חג שבועות ששד שבתות. ופרשיות תשעד לפיכך
ל ג׳ •׳פרשיות. אשד כי תזריע עם זאת תדיד תורת ו פ כ  (נרצה) [נצרכד] ל
 המצורע,׳ אחרי מות• עם קדושים תהיו, בדר. סיני עם .בדוקותי. וזד פירוש
ה ע ש  .פע״ו־צע״ט עו״ה (צע״ז) [צת״ז]. ע׳ עצרת, עה):[צי] .צום •נדמו, ט׳ ת
ת ועשרד פרשיות לכך נכפול פעם אחת  .שבתות מעצרת ועד נהמו ט׳. שבתו
ה זאת חוקת התורה׳ עם וירא בלק׳ י זולתי עם יבוא עצרת ערב שבת נ ש  ב
 ידיו ת׳. שבתות. (ונרצה). [ונצרכד] לכפול מעצרת .ועד ט׳ באב זאת• חוקת
[עם] אלד מסעי. זד פירושי ערה, עצרת יום  עם.וירא בלק ראשי המטות.
 'ו׳ ד׳ שבתות. צתי׳ז, צ׳ צום תשעד באב. ת׳ תקיעד, ער) מא[דר] ט׳ באב
 ועד תקיעד שהיא ראש דשנד זי שבתות וזי׳ פרשיות. ולפיכך לא נכפול [כלל]
 מטי באב ועד ר[אש] ד[שנד]. ולעולם לא נשנד [ב]שנד פשוטה אבל בשנד
 מעוברת םימן. וזהו ע״ס (פכ״ז) [פכ״ח]ג״ש ב״טהב״ט פע״ו עצ״ח עו״ה צת״ז.
 וזד י פי[רוש], ע״ס ע׳ עיבור, ם׳• סוכות בשנה מעוברת מסוכות לפסה כ״ה
 שבתות רק אם יבוא סוכות יום שלישי וידיו מרהשון וכסליו שלימין ידיו
ם ידיד סוכות יום ־ד׳ יבין׳ שלימין  כ״ט שבתות ולא נצטרך לכפול [או] א
 [ו]בין דסיריץ כ״ט שבתות דן. ופי[רוש], (זד בראשון) [השאר כראשון]: עז)
ו קורין אותד כמו שדיו קורין אותד בבית המקדש. עח) נ י ז א ת ה ש ר פ  ו
 (וסימן דזי״ו לך) כשם שאמרו חכמים *עח) במוספי שבת מד [שירד] דיו

ד ע״ב. ותק נהי עפי״ש. *עד) ילקוטי פרדס  שם בהערותינו. עד) בליקוטי הפרדס דף לי
 שם ותקנתי עפי״ש. עד,).p תיקן גם בדפוס ווארשוי. ען) בדפוס ווארשוי סגר הםו״ל תיבת
ותקנתי יעפי״י לק׳יפ שם. עץ) הובא בלק״פ •שם׳ ובמה״וו סימן ש״נ '  (מאי) כי לא ידע פירושו
ט ותקנתי על פיהם. עד!) יעיין הערה פ׳ וצרף לכאן,  (צד 387.) י ובסדור רשיי׳י סימן שמ״
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 אומ[רים] אמר כבנו) רב חנן. [רבא אמר..רב הדיו לך׳ סימן, וכל שבת ושבת
כדרך שהיו ־ חולקין ן] בר :(אבא) [רבא] ׳  היה אומר יאחת, ואמר רב.חנ
 אותה [כאן] כך. חולקין אותה בבית. הכנסת. וכך.אמר רב: פלטוי ראש ישיבה
 הזי״ו לך. ה׳ האזינו עד זכור .ימות עולים. ומן זכור ימות [עולם] עד ירכיבהו
 על במותי ארץ, ומן ירכיבהו עד וירא ה׳ [וינאץ], ומן וירא [הי] עד .לו חכמו.
 ומן לו חכמו עד כי אשא אל שמים [ידי]׳ ומן כי אשא [אל שמים ידי] עד
ת בבית הכנסת], והשביעי א .הזי״ו לך. ששה הקמו י  סוף השירה פ) [כן. כך ה

 קורא. מסוף השירה. [מן ויבוא] עד פא) סוף הפרשה׳ הרי הזי״ו לך.
א [זב״ד פור], ם ל ל ו ע . ל ן ה ל ת ש ר ו ס מ ם ו י ד ע ו מ ן ה מ י  פב) ס
 לא בד״ו פסח ולא. גידז״ז עצרת ולא;אד״ו ראש השנה וסוכה. וסימנן ופםוקין
 שיצאו מהם, פג) אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לבם. לא גה״ז
ה [וסימנם] פה) ש השנ א א אד״ו ר  עצרת, פד) ויהי הודב על הגזה לבדה. ל
 ואצוה אותם אל. אדו הראש. לא אג״ו יום הכיפורים, וסימן פו) אגורה באהלך
 עולמים, י לא זב״ד פור, וסימניך פז) זבדני אלהים אותי זבד טוב. לעולם שני
 פח) של פסה ראשון לעצרת, שני לעצרת ראשון לראש השנה וסוכה,. כי
א יום. סוכה. וסימנם א״ת .ב״ש ג״ר ד־ק ה״ץ. ו  לעולם יום ראש השנה ה
 יום ראשון של פסח יום תשעה באב הרי א״ת׳ שני של פסה ראשון לשבועות
 הרי ב״ש, שלישי של פסה ראשון לראש השנה הרי ג״ר, רביעי לפסח אחרית
ה הוא צום כיפור וצום ס פ  סוכה הרי ד״ק, שמגהגינו לומר פנו) קבצינו, חמישי ל
ה באב, וסימן צ) השביענו במרורים ע ש  גדליה הרי ה״ץ, ראשון לפסה הוא יום ת
ם קורין פרשת אתם נצבים קודם ראש השנה ל ו ע  בו ביום הרוני לענה: צא) ל
 [אבל כשיבא ראש השנה] (או) בשני או בשלישי בשב[ת] נחלוק אותה עד וילך
 אבל אם יבוא יום ה׳ או יום שבת לא נחלוק אותה, וםימןניך] ב״ג הולקין, אם יבא
ה בב׳ או בג׳ הולקין פרשת אתם נצבים עד וילך באהד שבת ומוילך נ ש  ראש ה

 עד סוף הפרשה באחד שבת:
] ני סן הבא בשבת מוציאין ג׳ תורות, וקרוי שיתא. ש ל ] ] ה ש א ]  צב) ר
 בעיניי[נ]א דיומא, והד קרי צי.) ובראשי הדשיכם ומפטיר צל) בההודש הזה לכם,
 ובנביא צה) בראשון באחד לחודש, ולא-ליפטר צו) בהשמים כסאי אלא היבא
 דקריאתו בתאש] ה[דש]. צז) לעולם קורין פרשת צו את אהרן קודם הפסח

 עי&) בגמרא לפנינו ״רב ענן בר רבא אמר רב״ ועיין הגהות ריי׳ב ס״א
 ״אמר רב הנן״. ותקנתי עפ״י המה״וו וסדור רש״י שם. פ) הוספתי עפ״י סדור רש״י ולק׳׳פ
 שם. (בסדור רש״י ״כך הוא הזי״ו לך ששה מקומות, ובבית הכנסת קורין שביעי ויבוא משה
 .עד סוף הפרשה)׳׳. ובמהי׳וו הסר כל זה. ויש שם הוספה מרש״י ז״ל ומרבינו ניםים בשם רב
 סעדיה גאון. פא) בלק״פ ״סוף השירה״. פ ב) הובא בלקוטי הפרדס דף ל״ה יע״א ותקנתי
 עפי״ש. £Q שמות י״ב׳ ט״ז. פד) שופטים יי׳ ל״ז. פד,) עזרא ה׳, י״ז. פ!) תהלים ס״א,
 הי. פן) בראשית לי׳ כי׳ פה) בלק״פ ״שני לפסח ראשון לעצרת״. פט) היא פיוט ״התקבצו״
 בשמחת תורה. ועיין ,אבודרהם סדר הפרשיות פשט אהד. צ) איכה ג׳, ט״ו. צא) הובא בלקוטי
 פרדס דף ל״ה עי׳ב ותקנתי עפי׳׳ש. צב) הובא במה״וו צד :22 סימן רני׳ו, ובסדור דש״י
0 במדבר יי׳ יי. צד) שמות י״ב׳ א׳. צד.) יחזקאל מ״ה,  סימן שמ״ז, ותקנתי על פיהם• צ
 י״ה. צף) ישעיה ס׳׳־׳ א׳. צן) מובא לעיל בטעות, ושייך מקומו לכאן.• עיין מה״וו וסדור

 רש״י שם. ומכאן איתא נם בלקוטי הפרדס דף ל״ה ע״ב.



 שמב םםר הפרדס לרש״י •ז״ל

 ״צז) ופראית וידבר תה[י]לת הספר קודם עצרת׳ וצומין בט׳ באב [קודם] ואתחנן.
ם נצבים קודם ראש השנה. צח) וסיממיהון] פקדו ופסחו, מנו ועצרו, ת  ופרשת א
 צומי וצלו, קומו ותקעו. וזה שאמרו חכמים יצנן) י׳ שמעון בן אלעזר אומר עזרא
 תיקן להם לישראל שיהו קורץ קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה
 תורה קודם ראש השנה. ומה טעם כדי שתכלה שנה וקללותיה, שאף עצרת
 ר1אש] והנשנה] לאילן [היא] שכך שנינו ק) בעצרת על פירות האילן. וכל
ד פקדו ופסחו ולא אחר. לפי ב  סימנין הללו אץ משתנים• לעולם ממקומם׳ ל
 שהוא נוהג בשנה פשוטה ואינו נוהג בשנה מעוברת. שבשנה • פשוטה אם
 'נמשכות הפרשייות שיהא [ה]פסח לפני. קריאת צו את אהרן, אנו קורץ שני
ם  סידרין בשב[ת] (אחר) [אחת], כגון וקחו ילי עם ואתה תצוה, [או] ויקהל ע
ם אחרונות. קא) אבל בשנה  אלה פקודי. ופעמי[ם] ארבעתם הראשונות. ע
ת אחת [בלבד] בכל שבת ושבת. ו[ב]פרשת ח  •;מעוברת קורין הפרשייות א
 אחרי מות רגיל להיות פסח במעוברת או בזאת תהיה תורת המצורע: קב)
ת כדי שנעמוד עלהםימנין שאמרנו לעצרת ו ל פ כ נ ת ה ו י י ש ר פ ו הן ה ל  א
 ולט׳ ב[אב] ולר[אש] ה[שנה] בזמן שהם הפרשייות יתירות •על השבתות
 אשה כי תזיייע וזאת תהיה תורת המצורע, אחרי ימות עם קדושים תהיו,
] בחוקותי, ראשי המטות עם אלה מסעי. ואם ירצה קודם ם א  בהר. סיני עם [
קת התורה עם וידא בלק. ולעולם אתם נצבים קודם ר[אש]  יכפיל [זאת] חו
 !-![שנה], ואם יבוא• ר[אש] ה[שנה] בשני בשבת או בשלישי ויש לנו ק!ג)
 ג׳ שבתות עד חג הסוכות ואין לנו אלא פרשה אחת בלבד האזינו, היאך
 עושים מקהימין ומהלקין אתם נצבים לשנים וקורץ אותה עד וילך משה,
 ולאחר ר[אש] ה[שנה] קורין מוילך עד םוף ובשבת אחרת של אחר יום

 הכיפורים קורין האזינו וסימן ב״ג הולקין.
א קת) מוסר ה׳ בני אל תמאס ר ם י דדיש האי ק י ר פ ו ת ס כ ס מ  קד) ב
אל תקוץ בתוכחתו. (מאכן) [מכאן] שאץ פוםקין באלות הברית, שכשהוא  ו
ן שאינו רוצה לקרות מוסר ותוכחה, והנקרא ה  פוסק בהן נראה כמואס וקץ ב
א ל  הוא בהול, אל תמאס ואל תקוץ אל תעשה תוכחתו קוצץ, כלומר ש

 תפסיק בהן, ואל תקוץ דרוש• אל תקוצץ משמע שלא תפסיק. מפי רבי.
ת שאין נוהגין ליפול על פניהם משנכנס ניסן, לפי ו מ ו ק  קו) יש מ
 ששנינו במגילת [תענית] מריש ירהא [דניםן] וכו׳ ולא היא דבטלה מג[י]לת
ה ס פ י ה נ פ ל ת ש ב  תענית כדאמרינן במסכת ראש השנה קז): קח) ש

 *צן) היינו פרשת במדבר סיני. צדן) עיין ספר האורה סימן ע״ג, ובהגהות מיימונית ה׳ תפלה
 פי״ג בשם רב עמרם גאון ז״ל. ובמנהיג ה׳ פסח סימן ד׳ ועיין 'באריכות בזה בסדר פרשיות
 של ימים טובים, והפטרות שלהן בספר תורתן של ראשונים (פפדא״מ תרמ״ה). צ£) מגילה
ת תהיה המצורע קודם א ) ר״ה ט״ל• יהא) בסדור רש״יאבל ״בשנה מעוברת קורץ ז  ל״א: £
 הפסח, וסימן םניר ופסה״. ובמה״וו איתא עוד ״ובה״ה מעוברת. ובה״ש מעוברת קורין אהרי
( 3 3 ם . הובא בלקוטי פרדס ש 5 Q .מית קודם פסה, וסימנך פטיר ופסה, או אוהר ופסה״ 
 בלק״פ ,׳ויש לו שני שבתות״. קד) במסכת סופרים ריש פרק י״ב, ועיין מנילה ל״א:ובםירש״י
 שם וכן בירושלמי מנילה פ״נ ה״ה. ומובא בקיצור בסדור רש״י סימן שנ״א. ובלקוטי הפרדס
 שם כמו לפניני'• מד,) משלי נ׳, יי״א. קו) הובא במה״וו סימן רנ״ה (צד 222) ובסדור רש״י
 סימן ש״נ. ותקנתי על פיהם. רזי) ד״ה י״ט: ובםירש״י שם ד״ה הנאי וכר. סח) הובא במח״וי
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 •נהגו-העם לקרותו שבת הגדול, ואינם יודעים על מה קורינם אותו שבת הגדול
 [יותר] משאר שבתות השנה. [אלא] לפי ש[ב]ניסן שבו י יצאו ישראל ממצרים
 חמישי בשבת היה, דהבי אמרינן בסדר עולם קנן) ומקהו של פסח בעשור
 לחודש ובשבת שלפני הפסח, פחדו ישראל ואמרו קי) הן נזבח את תועבת
 מצרים לעיניהם ולא יסקלונו, ואמר להם הק[דוש] ב[רוך] ה[וא] עתה תראו
 הפלא אשר אעשה [לכם, הלכו ולקחו איש את פסחיוהם], ציוה להיות [להם
 ל]משמרת עד ארבעה עשר.[יום לחדש].. והכבשים היו צועקים לפעמים,
 וישמעו מצרים ויכעסו, והיו מ[י]עיהם נחתכים והיו נידונים ביגונות לבם, ולא
 הזיקו לישראל מאומה, כי כולם נפלו. בחולי רע ומר מפני הכעס. ועל שנעשו בו ניסים
 לישראל באותו שבת שלפני הפסח, לפיכך נקרא שבת הגדול של הפסה וכן נהגו
ם ובן דרש קצין ת שלפני הפסה], מפי רבי קיא) נ״ע. • קי ב ש  לקרות שבת הגדול, [

 אח(ר)[ד]|רבינו יצחק מארץ הגר, טעם אחי לפי שמאחרים העם בשבת שלפני הפסה"
ם הילכות ה עד] שדורשים ש ח נ מ ת עד [אחרי חצות סמוך ל ס נ כ  כבית ה
ת יום טוב, הלכות חולו כ א ל  ביעור חמץ [והלכות שמירות המצות, הלכות מ
ת עשיית ליל ערב פסה ועוד כדי] לספר נפלאות גבורות ו כ ל  של מועד, ה
 אלהינו איך באו אבותינו במצרים, איך הוציאם כתועפות ראם לו, [ו]קרע
 לנו את הים [ו]לספר ולדרוש בקהל [את] כל אשר עשה, [ו]מושך הרבה,
 והעם אינם נפטרין לבתיהם עד [שישמעו] שיגמור [את] הבל, שאם לא• ישמעו
 [עכשיו], מתי ישמעו, הרי פסה יבוא בשבוע זו של אחר זו השבת, .שמא
 עד עתה לא (י)שמעו, אי נמי שמעו ועכשיו הוא העיקר לחזור (ולהשכילם)
 [ולהזכירם], ומפני משך זה נראה בעיניהם היום גדול וארוך יותר מדאי מיום
 אחר, ועל כץ קראו לשבת זו [שבת ה]גדול. כיוצא בדבר אתה אומר צום
ל צומא רבא, לפי שכל _ דרום הם [עומדין] בב[ית] הכ[נםת] להתפלל, ו ד ג  ה
 נראה כי היום ארוך וגדול, ועל כן קראו שמו גדול ורבא. [ו] מנהג בני אדם
 [כ]שאינם הולכים לכאן ולכאן כל היום אלא יושבין במקום א[הד1 ואין להם
ת .סופרים כ ס מ ו ב נ י נ  מה לעשות מנהג לומר כמה זה יום גדול: - ש
 קיו.) באחד בנים; הוקם המשכן קיל) בשנים עשר בו הקריבו. נשיאים קרבנם,
 וכל אהד ואחד עושה [ביומו] יום טוב, לפיכך אין אומרים תחנונים כל ימי
 ניסן ואין מתענין עד שיעבור ניסן, אלא הבכורות שמתענין ערב הפסה בשביל

 דמצד בדי שיכנסו בה בתאוה.
 קכוו) א ד ם שנופל על פניו בבית הכנסת לבקש רחמים לא יהא שוכב כגון

 צד 222. ובסדור רש״י סימן שנ״ב, ובם׳ האורה ה״ב סימן ם״ב. והובא בשבלי לקט השלם
ן הובא י י ה זצ״ל יעיי״ש ותקנהי על פיהם. ו מ ל  סימן ר״ה ובתב מצאתי בפרדם שחיבר רבינו ש
 בטור או״ח סימן ת״ר ובארהות חיים טעם לשבת הגדול. ובבל בו סימן מ״ז. ועיין תום׳ שבת
ם רבה פ״ה. ל ו : ד״ה ואותו יום וכו׳ ונובע מתנהימא הקדום בא סימן י״ח׳ קט) סדר ע ז  פ״
ת הי, כ״ב. ר;יא) בסדור רש״י ובמה״וו ״מפי ר׳ אברהם ג״ע״.  ועיין שבת פ״ה. סי) שמו
 סיב) הובא רק בשבלי הלקט השלם סימן ד״ה. ושם ״רבינו יצחק יוסקוגטו בארץ הגר״.
 ותקנתי בפנים על פי שם. ר|ינ) מם׳ סופרים פרק כ״א. והובא במה״וו צד 222 ובסדור רש״י
 סימן שנ״ג ותקנתי על פיהם. קיף) במח״וו ובסדור רש״י ״ושנים עשר נשיאים הקריבו קרבנן
ם סימן ל׳ בשם רב האיי נאון ז״ל ועיין ל ש  לשנים עשר יום״. ל,טף) מובא בשבלי לקט ה

ד ועיין ב״י או״ח סימן קל-׳א. ה  שערי תשובה סימן ,שמ״ב הובא מרבינו האי טעם א
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א מוטה יהיה על צדו השמאלי שאם יהא נופל ממש על פניו ל  פניו למטה א
 נראה כמשתחוה במה שלפניו כדאמר במגילה קיז) ואבן משבית וכר. ואמרינן
 הזינן להו לאביי ורבא דמצלו אצלויי. ומאי שנא צידו השמאלי מימינו דתנן
 תמן קיח) (ר׳ הסיבה) [הסיבת שמאל שמיה הסיבה], וזו היא הסיבת בן
 חורין ומלכים, ובאותו צד שאתה מראה עצמך בן מלך ואיש חורין/ באותו
 הצד צריך אתה להכנע לפני הקרוש ברוך הוא. כך פירש יבינו האיי גאון

 זצ״ל קיע).
 קכ) ו א ל ו ש א ל ו ת ותשובות שהשיב רבינו משולם ברי משה [ממגנצא]
 לאחיו ר׳ נחמיה. וששאלתם ר[אש] ח[דש] טבת שחל להיות בשבת במה
 מפטירין. יש מבני קהלינו [שאומרין] שמפטירין קכא) ברני ושמחי. ויש מהם
 [שאומרים] שמפטירין בהשמים כסאי. ואבאר טעמם של אלו ושל אלו. מיושר
 על המחוקה. אותן שאומרים להפטיר בנרות [של יהוידע] אומי כן [יהי]
 י המהה לעולם שבאותו עניין שהמפטיר קורא באותו ענייך צריך להפטיןר],
 והרי הוא קורא בשל חנוכה. ואם נפשך לומר יקרא בשל ר[אש] ה1דש1
 , ויפטיר בשל ר[אש] ח[דש1, אינה היא המדה שהרי קכג)תדיר ושאינו תדיר
ר קודם. וטעמם שאומתים] להפטיר בשל מאש] ח1דש], אומר[ים] ר1אש1 י ד  ת
לא אתי דרבנן ודחי דאורייתןא]. ומצינו  ח1דש] דאורייתא וחנוכה דרבנן, ו
ת פסוקות שצריך להפטיר ברני ושמחי. אבל במקומינו נהגו  חכד) בהלכו
 להפטיר בשל ר[אש1 ה[דש1 מפני כבודו של ר׳ יהודה [הכהן] הזקן שהורה 1כן4
ה ל ע מ  וקיימא• לן קכה) במקום שיפול העץ שם יהו פירותיו. כמו שמפורש ל
ם אם יזדמן התן ת ל א ש ש  קכו) בתשובות ר1בי] יהודה הזקן הכהן: קכז) ו
ת של ך פרשיו[ת]. במה מפטירין, ב ש  כאותו שבת של ראש חודש טבת אי ב
א מצינו לה לא כתובה ולא שנוייה ל  נהגו לדהות אותה הפט1רה] של התן ש
 מפי רבותינו לפיכך נדחית מפני קכח) הקריאות השנוייות, ומל] שנכן] להפטרות
 של ד׳ פרשיות שעיקרן מן התורה ואין ממירין בשום מקום. ואשתקד בשבת
 שעברה ישבו זקני קהלינו ונתיישבו(בחבר) [בדבר] ונמנו'וגמרו שלא להחליף
ל (מה׳) [ומהמשה] עשר באב ואילך באותה ו ל א ן הפטרות שאמ[יינן] ב ת ו  א
 הפטרה של חתן, קכנו) ולא כסתם רב כהנא. ויש להם סמך מדברי רבותי1נו4
 (ומהיכן) [ומהבא] מצינו (למידק) [למידין] אם אירע הפטרה של חתן בשבת
 שתאשן ה[דש] חל באחד בשבת שמפטירין במחר חודש לפי שבתומה! ונשמת]
 בתלמוד .קל) וזו הפטר[ה] של התן אינה כתומה] ונדחית מפניה. דא1ף] ע1ל1
 נ[ב1 דאין קורין פרשה מעיניינו של דבר מפטירין מחר חודש לפי שאותן הפטרות

 קין) מגילה כ״ב: ב״ג. ל\דן) בשבל״ה שם ״דתנינן תמן הסיבת שמאל שמיה הסיבה וזוהי
 הסבת בגי הורץ וכר״. והיא פסחים ק״ח. וכן תקנתי בפגים* ל,יט) עיין הערה קט״ו וצרף
) זכריה ב׳, א כ ) הובא במעשה הגאננים סימן נ״ז (צד 47) ותקגתי עפי״ש. ק כ  לכאן. ק
 י״י׳ לבני) ישעיה ס״י׳ אי. לבג) ברכות נ״א י ל!כד) במעה״ג ״בהלכות גדולות״. קכד,)
 ע״ז ל״א. מכו) עיין בפרדס לקמן תשובת ר׳ יהודה כהן ובהערותיגו שם. ובמעה״ג ליתא,
ף התשובה הזאת היא לר׳ א  20 ך) מובא במעה״נ שם ובאו״ז ה״ב סימן תס״ב. ומשם נראה ש
 משולם• לכה) במעה״ג ״הקביעות השנויות״. לכס) במעה״נ ״הואיל ופסקם ד׳ כהנא״. וכן
 יש לתקן בפרדם כאץ. והיא ׳פסיקתאדר״כ ובתום׳ מגילה ל״א: ד״ה ד״ה וכר ובאו״ז ה״ב סימן

) מגילה ל״א. ל  שצ״ב, שצ״ד. ובפרדס לקמן. ל
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א נמנו וגמרו [רבותינו] שלא להחליף בהפטרה של חתן. נ ת  שפוםק לןלא) רב כ
 א[ף] ע[ל] ג[ב] דאין קורין בעיניינו של דבר. ומעשה אירע במקומינו ועשינו
( י) [ ם ] מאותן הסדר הסדרים אי זה  להפטיר במחר חודש: קלב) ו מ ה ש ש א ל ת
 מהם (ישולם) [ישולב] לחבירו. אמנם נהגו (להשלים) [להשליט ויקהל ואלה
 פקודי ולא ויקחו לי [תרומה] ואתה תצוה. זוכר אני שפעם אחת [הוקרו] שתי
 חתונות [באותו שבת של ויקחו לי, והתחיל] ב[ו]אתה תצוד. קודם שיגמור
ל [לןויקחו לי תרומה, לפי שרצה שליה ציבור (להשלים) ה ק  קריילתיו והחזירו ה
 !להשליב] אותן שני סדרים ויקחו לי ואתה תצוה, על כן הדזזירונהו] הקהל,
ם א  וכך .אנו נוהגין המנהג [שןנהג[נ]ו, וטעמו של דבר איני יודע: קלג) ו
ל ראש חודש טבת להיות בהול מוציאין שני תורות קלד) וקורץ ג׳ בשל  ה
 ראש. חודש, ואחד בשל חנוכה. [ואם חל ראש חודש טבת להיות בשבת
 התדיר קודם, .מוציאין ג׳ תורות וקורץ ו׳ בענינו של יום והשביעי ובראשי
 חדשיכם ומפטיר קורא בחנוכה בנבואת זכריה,קלה) רני ׳ושמחי, קלו) והשמים
 כםאי בטלה], ההא לא קרי מפטיר בשל ר[אש] ה1הש דלימא] הפטרה דידיה
 השמים כםאי דכתיב והיה מדי חודש בחודשו. קלז) (ובמסכת סנהדרין) [ובמסכת
 סופרים] גרםינן התם שמפטירין בשל ר[אש] ה1דש] אבל לא נהגו [העם כן1.
 ושמעתי שנחלקו שני חכמים בדבר במגנצא רבינו יצחק ב״ר יהודה ור׳ שמואל.
 .p דוד הלוי. רבינו יצחק צוד, להפטיר ברני ושמחי׳ ור׳ שמואל העיד מפי
 אביו שאמר לו שמפטירין בשל רןאש] ח[דשן, וקיימו עידותו קלח) [וכמדומה]
ל [ראש חדש אדר שהל להיות בשבת. ואגן נוהגין להפטיר ש  (ו)[ש]חולקץ [כן] ב
 ביהוידע! קלע): קמ) ר [א ש] ה 1דש1 אדי שהל להיות בשבת, קמא) מוציאין
 שלש םפרי תורות וקורץ ו׳ בעיניינו של יום, וחד [קרו] בשל ־־[אש]
 ה1דש], ומפטיר קותא] בכי תשא. תמפטיר] קמב)ביהוידע.' ואי איקלע ההיא
 שבתא בבי תשא עצמה, [קרי י שיתא בבי תשא ו]חד קרי ובראשי חודשיכם.
ם שקלים׳ דתניא ש  והמפטיר [קרי] הדר (דקרי) בכי תשא עד ועשית, ל
תה וכופלין אותה, זכר לשקלים.  •קמג) הל להיות בכי תשא עצמה קורץ או
 קמד) ואם אינה רנאשן ה[דש] לייפקו שתי תורות נוןקדו(ששה) [שבעה] בכי
 תשא עד ואתה תצוה, והשביעי קורא עוד בכי תשא בספר תורה השני אם

 יש ם1פר] • ת[ורה] אחר, לפי שאץ גוללין ספר תורה בציבור. ובשבת שנייה,

0 הובא במח״וו צד ל ) במעה״ג שם ותקנתי עפי״ש. ל ב ל ) היא פסיקתא דר׳׳כ. ל א ל ,  ל
ה בפרדם לעיל בהלכות הנובה.  203 ובסדור רש״י סימן שכ״א ותקנתי על פיהם. ונכפל דין ז
ם ד״ה והלבתא וכוי ) עיין מנילה כ״ט: איץמשניהין וכוי ובתום׳ ש ל ל  יעיי״ש בהערותינו. מ

״וי אי• רןלן) במח״וו. ף ישעיה פ ל ) זכריה בי׳ י״ד. ק ל ל ן  ובירושלמי תענית פ״ד׳ היא• ל
 ובסדור רש״י במסי סופרים. (והיא בפרק כ׳). ובלתי ספק הי׳ כתוב לפני המעתיק או המדפיס
 של הפרדס ״במי׳ם״ וחשב שהוא ר״ת ״במם׳ סנהדרין״ ובאמת צ״ל במסי סופרים. וכן תקנתי
< המו״ל בדפוס ווארשוי אחר תיבות ״וקיימו עדותו וחולקיף הציג נקודה המפסקת, ח ל  בפנים. ל
 זאחר כך הובא ״בשל רי׳ה אדר שחל להיות בשבת מוציאין ג׳ םפרי תורה״ וכל מי שיש לי
ב לדעת ולהבין ידע כי אין לו שום הבנה ולפי מה שהנחתי עפ״י סדור רש״י ומה״וו יובן  ל
) במה״וו,נמצא אה״ז הוספה. יעיי״ש. ל£) הובא במח״וו (צד 203) סימן ט ל . ל טב  הי
) במח״וו ״קורץ א מ  ד״מ ובסדור רש״י סימן שכ״ב ותקנתי על פיהם. ועיין מגילה כ״ט י לי• ל
) במח״וו ״ואי לא ף ט ) מלכים בי׳ י״א׳ י״ז. למג) מגילה לי. ל ב מ  פרשת שקלים״ ל
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 שד,יא שמיני באדר, קמה) מוציאין שתי תורות, [וקרי בןאחד בעניניייינו של
א ג׳ פםוקץ קמו) בזכור את אשר צ  יום. ומוצלאץ אהדת וקורין בפרשה כי ת
 עשה לך עמלק [ומפטיר בנבואת שמואל קמז) פקדתי]. בשבת שלישי שהוא
 ט״ו באדר מפסיקין. וברביעי שהיא כ״ב באדר, מוציאין שתי תורות, ׳באחת
 קורץ בפרשת היום, (ואחד) [ובאחת] קורא [מפטיר] בפרשת קמח) פרה
 אדומה [כולה] עד תטמא עד הערב. [ומפטיר ביחזקאל, קמנו) בואדם בית
ה [באחד] שפסק במים חיים אל ש ע מ  ישראל יושבים על אדמתם]: קכ) ו
 כלי קנא) [והחזירו רבינו עליו השלום, והזקיקו לחזור ולברך תהילה וסו[? ולגמור
ם שראש י מ ה י ע ב ר א : קכב) ו ב ר ע  כל הפרשה כולה. עד תטמא עד ה
 .חדש אדר הסמוך לניסן בא בתוכם. עיקרו; של ראש •חידש דהיינו "יומא
. וסימניך זבד״ו.  תניינא, קכג) ואותו יום לא יבוא לעולם אלא בד׳ ימים הללו
 ,אבל אג״ה לא הזו גביה כי היכיה דלא ליתי פסה בבד״ו. ויש לכל אחת
 מאותיות זבד״ו סימן להפסקות, שזו שבת וזו שבתמפסיקין והילך זבד״ו, זט״ו
 בו. ד״ד ובי״ו. לזיי״ן סי׳ זט״ו. לבי״ת סי׳ ב״ו. לדל״ת סימן ד״ד. לוי״ו סימן
 ובי״ו. חל להיות יום שני של ראש הדש אדר בשבת מפסיקין בחמשה עשר.
 הל להיות בשני מפסיקי; בששי. הל להיות ברביעי, מפסיקין ברביעי. חל
 'להיות בששי מפםיקין פעמיים. בשני לחדש ובששה עשר. זט״ו. חל להיות
 up שני של ראש חדש אדר בשבת קורץ פרשת שקלים ובשבת י הבאה
 שהיא שנייה פרשת זכור סמוך לפורים שיבא אחריה בערב שבת, והיינו כרב
 ובשבת ממחרת הפורים שהוא ט״ו לחדש מפםיקין והיינו זט״ו. שעדיין יש
ת באדר באחת קורא פרשת פרה אדומה ובאחת פרשת החדש,  שתי שבתו
 שממחרת לאותה שבת יבא הדש ניסן ביום ראשון. ב״ו. זהו ששנינו חל
 להיות בתוך השבת מקדימץ לשעבר ומפסיקין לשבת י הבאה, שהיא ו׳ בחדש.
ל אדר שפורים אחריה ביום ראשון. שלישי׳.  שעדיין יש לפרשת זכור שנייה ש
 שהיא סמוכה לפורים מאחריה קורא פרה אדומה. וברביעית החדש שראש
א מאחריה ביום ג;. והיינו ב״ו. ד״ד. הל להיות יום שני של  הדש ניסן ב
 אדר ברביעי וקדמו פרשת שקלים בשבת שלפניו.' ומפסיקין לשבת הבאה
 שהיא ד׳ בחדש שעדיין יש מקום לפרשת זכור שבת שנייה של אדר שהפוריפ
 בא אחריה ביום גי. ובשלישית פרה אדומה וברביעית החדש שניסן לאחריה

 איקלע ר״ח אדר בשבת קורין פרשת שקלים בשבת שקודם דייה, ומיציאין שתי תורות וקורץ
 שיעה בעני-:א דיומא ומפטיר קרי כי תשא עד ועשית, ואי מיקלע שבת שלפני ר״ה בכי
 תשא קורץ ז׳ עד ואתה תצוד.״ ומפטיר ההר וקורא מני תשא עד ועשית, בשנייה שהוא שמיני
 וכו׳״• ממד,) במהי׳וו ״בשנייה שהוא שמיני באדר כשחל ראש. הדש בשבת קורין ז׳ וכו״,
 ותיבות ״בשחל ר״ה בשבת״ הם בטעות והמו״ל* לא הרגיש בזה. ftp*) דברים ב״ה, י״ז.
) יחזקאל ל״ו׳ א׳. קנ< במה״וו ט ן ע ן • ממד!) במדבר י״ט׳ א׳׳ ר ׳ ) שמואל אי׳ ט״י׳ ב ץ ן י  ק
 ובסדור רש״י שם. ל,נא) המו״ל הצינ כאן כוכב קטן להורות כי בלתי מובן לו ההמשך
 שהביא אה״ז ״והביכורים הדי הן קדש״ וכו׳ אמנם המעיין במה״וו ובסדור רש״י שם יראה כי
 הסר כאן מאמר ארוך, ובלתי ספק בהקובץ שהיה לפני המדפיס של הפרדס היה הסר דף
 שלם, ונתערבו הדברים המרוחקים זה מזה, והוספתי בפנים על פיהם ובזה עולה הכל יפה.
 ועיין במה״וו א הר מעשה זו נמצא עוד הוספה. קנב) עיין רש״י מגילה ל׳: קע) בםד״ר

 שבו המוסף קרב והשיר מיוחד לו לחידושו של יום ולעולם לא יבוא״ וכוי.
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 ביום ה; והיינו ד״ה ובי״ו. יחל׳ להיות יום שני של ראש חדש אדר בערב
 שבת קורין פרשת שקלים בשבת שלפניו כרב. ומפסיקין הפסקות באדר.
 מפסיקין שבת ראשונה שבו שהוא ב׳ לחדש. שכן פרשת זכור יש לה פנאי
 בשבת שנייה של אדר שהפודים בה מאחריה ביום ה׳. ושוב מפסיקין שבת
ש מפני שיש מקום לפרה ד ח  שלישית שבת שלאחרי הפורים שהוא י״ו ל
ל אדר. והחדש קורין בשבת חמשית שבו ביום חל  אהומה שבת רביעית ש
 ראש חדש ניסן. ומפפזירין כה אמר י״י בראשון באחד לחדש. והיינו ובי״ו.
 והזהר בםימנין הללו שהלכות קבועות הן. ויש שמתנין בפרשיות אילו ובהפסקת
 שלהן סימן אחר.; ב״ד כהלכה. בערב שבת ככוסות. פי׳ ב״ד כהלכה. כשחל
 ראש חדש בשני בשבת או ברביעי בשבת עושין כהלכה זו. זו היא ששנינו
 קכד) הל להיות בשבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת הבאה. ובשנייה
 זכור. ובשלישית פרה אדומה וברביעית החדש. בחמישית חוזרין לכסדרן.
 ומאי שנייה שנייה להפסקה ומאי חוזרין לבסדרן, לסדר הפטרות קנה) כד׳
 ירמיה. קנו) בעיב שבת ככוסות. כשחל יום שני של ראש הדש אדר בערב
 שבת קכז) מםיגין את השבתות. ומפסיקין שתי פעמים. שמקדימץ בשבת
 שעברה, וקורץ בפרשת שקלים. ומפסיקין לשבת הבאה. ובשנייה להפסקה
 קורין פרשת זכור. כארבע כוסות של פסה. בין ראשון לשני מפסיק ושותה
ל צרכו.. אבל בין  כמה שירצה. ובין ישני ׳לשלישי מפסיק ואוכל ושותה כ

 שלישי לרביעי• איני רשאי להפסיק ולשתות יותר מכוסו. שכך שנינו קנח)•
ת ישתה. בין שלישו לרביעי לא ישתה.  בין הכוסות הללו אם רצה לשתו
 אף כאן בין שקלים לזכור מפסיק יבין זכור לפרה מפסיק, בין פרה והחדש
ם הל להיות ראש חדש בשבת קורא פרשת שקלים.  אינו מפסיק, בשבת א
 בשנייה זכור, ומפםיקין לשבת הבאה. ברביעית פרה אדומה. בהמשית החדש
א סידריהם של פרשיות הללו ו  הזה. נמצאתי הפסקה המוצעת בינתים. כך ה
ה קורץ פרשת שקלים בראש חדש אדר. .שזמן מ ל  ומסורת שלהן: קננו) ו
 שקלים בראש הדש הוא. כמו ששנינו בריש שקלים י קק) באחד באדר
ם, ועל הכלאים, קקא) אבל בזמן הזה אץ נוהנין. שכך  משמיעי׳ על השקלי
 שנינו קקב) שקלים וביכורים אין נוהגין אלא בפני הבית, דכתיב קק,כ) ולקהת
ח וא״ר אלעזד בזמן שבית ק ל מועד נוהגין. ק ה  .את כסף הכיפורים. בזמן א
ם שוקל שקליו ומתכפר לו. מכלל שאין שוקלין אלא בזמן ד  המקדש קיים א
ל בזמן הזה כיון שקרא עליו שם השקלים ק  שבית המקדש קיים. ואם ש
ת קדושתו ואין להם פדיון. ואינו יכול ליתנו לעניים. שבך שנינו  תפסו א
ן קודש. ותנן קםו) הקדיש והעריך וההרים,  קקה) שקלים] והביכורים הרי ה
חת כסות שכלים ירקבו. מעות־ וכלי מתכות יוליכם לים  בהמה תיעקר, פי
 המלה. קקז) ובמעות פורים אין קצבה בל מה שירצה האיש ליתן ניתן]׳

: קנוי) ירושלמי פ״ג, ה״ו ״א״ר לוי כימנהון דאזלין פרשתא ׳  לנד) מגילה כ״ט•' הנה) שם ל
 .בין הכוסות הללו אם רצה לשתות ישתה, בין שלישי לרביעי לא ישתה״. קנן•) מגילה ל׳.
 וע״ש פירש״י ד״ה מסרגין וכוי. לנד,) פסחים קי״ז י קנט) במח״וו ובסדור רש״י שם• לס)
 שקלים פרק א׳, מ״א• לסא) כאן מביא בסדור רש״י מאמר גדול החסר במה״וו יעיי״ש.
) סוף סנ) שמות ל׳, ט״ז. לםך) ב״ב טי• לםל  QDp שקלים פ״ח משנה אחרונה. ל)
ף יומא ם״ו. ויש לתקן ״ותניא״. לסן) במה״וו ובסדור רש״י ״ובפורים ם ם. ל  מסכת שקלי
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ת הוא (לתן) [נותןן. ב ו ט ד ואחד כפי עינו ד ה א צדקה, וצדקה כל. א  מפני שהי
יסה (וקורץ)  וזהו שאמרו׳ חכמים קקח) א1ף] ע[ל] פ[י] שאמרו מקדימין ליום הכנ
 [נובין] בו ביום ומחלקין [מעות] בו ביום, ־־א [בשביל] שקלים הן [אלא צדקה
למה קורץ זכור קודם.לפורים. ות לאביונים: ו  בעלמא] לפי שנאמר קקס0 ומתנ
ל המן. ת למפלתו ש כ ו מ א קכ0 זכירה ס ה ת  כדי להקדים זכירה לעשייתה. ש
ר ש ך אמרו חכמים קכנא) זכור [את א כ . ש ה ת ו י ק תה ל  ומניין שצריכין או
ב אמורה. ל ת ה ח י כ א תשכח, הרי ש א אומר, קעב) ל  . עשה] יכול בלב, כשהו
ת פרש1ת] בשלישי למה קורץ ׳ ם זכור בפה. וזהו באמירה. ו י י ק מ , י נ מה א  ו
 פרה [אהומה], ישכך [אמרו חכמים] קכנג) שואלים (חכמים*[ורורשים] בהילבות
ד שיזה ה ע ס ה עושה. פ ח קודם הפסח שלשים יום. וטמאי [מת] לא הי ס פ  ה
ת טהרה׳ ו א הלכ ת שהי ה אדומה בשלישי ר ת [לפיכך .קורץ פ ת מ א מ ו ט  ויטהי־ מ
, ר עצמן לפני הפסח ה ט כה ילמדו ישראל ל , ומתו מאה לטהרה]  ..והזאה מטו
הש [הזה]/ משום עית החו  קעד) כדי שיעשו 'פםהיהי בטהרה. [ולמה] ברבי
ל יום הוא. תנינז, קננה) ר׳ לוי בשם [ד]  ר[אש] ה[דש] ניסן שעיניינו ש
ת פרה [אדומה]/ ש ר פ דש ל ת החו ש ר ם פ א בר הנינא אמר בדין הוא שתקדו מ  ה
למה פרה קודמת, / ובשני לו נשרפה [ה]פרה, ו ו קם דמשכן ר בניסן ד ד א ב  ש
א קניו) ובנבלתם לא תגעו 'ברגל, שבן י ל ישראל. דתנ א טדרתגו)[ם] ש  שדו
ד ב ש א לפני [רבי] ש י עצמן [ברגל.]: קעז) מ עיש ד ב ד ט  ישראל דייבין ל
ת . כמו שרגילץ לקרו כד ו ת ר[אש] ח[דש] שבא בדנ ש ר פ ה זן וקרא ארבעד• ב  ה
כה ו א די[ת]ד ספר תורה של חנ ם הי. ואמר ר[בי] אם ל דשי  [ב] שאר ראשי חו
וכה. דקאמר[ינץ קעה) ל חנ ש ד צריך לקי־ות ה׳ ב י  מוציא מן דארון לא ד
א קרא ד ופורים כל עיקר, כלומר, אם ל כ ו נ  הילכתה] אין משגידין בשל ד
כה ופורים אין לחוש. אבל עכשיו שהוציא שתי [ספרי] ו  כל עיקר בפרשת חנ
ד חמישי [ו] לקרות ל ם [פר] ת[ורה] השני, צריך להעמי  תר־ות משום פגמו ש
י פגום הוא, לפיכך א יאמרו אותו ספר תורה השנ ל  בו בפרשת הנובה, ש
וכה ל חנ ש עי עצמו יקרא ב  דדזירוהו בלא קריאה. ואין [צריך] לומר שהרבי
ה ליה מדלג ת ר[אש] ח[דש] דהו ש ר פ ן ב רד דראשו  קודם שידתום בספר תו
ל י ד ת עי ד ר שדרבי ד א רד בשני עיניינים. אלא מ  [בתורד]. ואיז מדלגים בתו
רד עלד [ד] חמישי אתריו ויקרא בתו י ל ר[אש] ח [דש] יחתום וירד, ו ש  לקרות ב
כה ופורים אין פוחתץ ואין ו בטל הא דאמרן קעני) בחנ טב שתי . דמו כד ו נ  בד
דד, אסור לקרות ר תורד, ואתר שקרא בתו פ  מוםיפין [עלידץ], ואל יפגם ס
ן שלאחר ד כ , מלבר ד ד ד לבטל כ ר  [בו] פעם שגייד באותו מעמד, משום ב
ר מד קפ) אם אין מ א  שבירך וקורא, עומד עוד ומברך וקורא במקום לוי, ד

: ן ד  [שם] לוי קורא כ

 אין קצבה״. מפדן) מגילה די: ותקנתי עפי״שי' ססט) אסתר ט/ כ״ב. ייןע) במה״וו ובסד״ר
) מגילה י״ה. והקרא דברים א ע  ״ותהא פרשת זכור סמוכה לפרשת שקלים ולמפלת המן״. ל
 כ״ה, י״ז. תעב) שם כ״ה, י״ט. סענ) פםהים ר. ותקנתי עפי״ש. ל,עד) עיין רש״י מגילה
) ירושלמי מגילה פ״ג, ה״ו. סעו) ד״ה ט״ז: והקרא ויקרא י״א, הי. קען) במח״וו ( ך ע • ק  כ״ט
 צד 206 ובסדור רש״י סימן שב״ז. ובשבלי לקט השלם סימן ק״ץ הביא מצאתי בשם רבינו
 שלמה זצ״ל מעשה וכוי, ומובא בב״י ארה סימן תרפ״ד. מעדן) מנילה כ״ט י קעט) בשבל״ה

 ״הא דאמרינן בראש הדש״ וכץ צ״ל. והיא מנילה כ״א׳ ספ) ניטין נ״ט:
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ד מברך וכולן יצאו ידי ח ת כולן קפב) ייצא א ו כ ר ב ל ה כ  קפא) ב
ך טה צרי 0 העו פ אחד ק ד ו ח ל א רה כ ת התו כ ר בתן אם כיוונו, אבל ב  חו
ת, _ וא[ף] ע[ל] בת התורה,. א[ף] ע[ל] פ[י] שביון בברכת הבי  לברך משום חו
. והכי נמי אמרינן לגבי תפילין, ת שמע י ר ק . י נ פ ר בירך בבקר ל ב כ  פ[י] ש
ת ו האהבה וחיבת- המצ , קפה) ו מת דמנחי ל אי ן דבי רב אשי כ נ  קפל) רב
מת דעייל ויתיב בדיך, וכן לולב ל אי כה קפו0 כ ל זה, וכן לגבי סו  גורם י כ
ת ו בץ המצ ה חבי ו צ מ ת ב ו נה מיהי י ח  קפז) א[ף] ע[ל] פ[י] שיצא מפעם ראשו
ך עליו ר ב ד אסור ל חי ל בי ל ה : קפה) [ ו ה לברך עליו לפניו ולאחרי ע  בבל ש
ת ההלל, שהרי [אף] בציבור  לפניו, ולאחריו] בימים שאין גומרין [בהן] א
הג אבותיהם, א בעלמא, וציבור איתי ל הו למיעבדן [זכר] למנ הג  אינו אלא מנ
הג נוהג בהם, ואפץלו] עשרה שפירשו  אבל יחידים אין קפכו) גגומריץ) זכר למנ
ם לעצמן אחורי [בית]  מן הציבור הרי הן כיחידים, כגין אותם שמתפללי
ת הג לעשו רת מנ פת הכנסת, קצ) אין להם תו א היו באסי ל ת [מאחר] ש ס נ כ  ה
׳ ן תה העיר כשהן באגודה שלה ל או  זכר, שלא נאמר זכר אלא לכינופיא ש
ה אינן צריכין. קצא) ודוקא בימים שאין גומריץ כ ר תה בלא ב  ואפי[לו] לקרו
ה בא לידו (שהלך) [שהלכו] להתפלל בב[ית] ש ע מ ת ההלל. קצב) ו  בהן א
ה ב ל ל והורה ה ל ה ת ה  הכ[נםת] האבל בר[אש] ח[רש] ורצו המנויין לקרות א

ה שפירשו מן הציבור הרי הן ביחידים. ר ש ע א צריך, ה ל  למעשה, ד
י ת ל רתה מן הפטרות. קצו,,) ש א ת מפני חבי ת מי נדחי ו ר ט פ ר ה ד  ס
ל ר[בינו] נתן [בר מכיר ז״ל] ואמרתי נו שמואל כהן משמו ש  אני עמרם מרבי
ה מפטיריץ בהפטר(ה)[ות] מ בשבת ב ל להיות . ה  לפניו, ר[אש] ח[דש] ניסן ש
ת . לחודש, או בהפטרו ה אמר ה׳ בראשון באחד ש הזה לכם, כ ה ו ח ל ה  פרשה ש
א , [למה] ל אמי . וענה לי ו ה ובראשי הדשיבם, ב השמים כסאי ש ר  של ח
ל ש ע שנים אם מפטירין (בה) [בה] או מ ב ה בן ש ר ט פ ל ה  שאל[ת] לי בשבי
ת ב ש ות ב ש אדר] להי ד ] ל ר[אש] ה ח ש ם בסאי כ  ר[אש] ה[דש] בהשמי
ה מזה שאין מ ל  [שקלים]. ואמרתי לו (לפני) [לפי] שאירע, ואמר לי, יש לי ל
י מם. ובאו(לפרנין) [לפניו] מלמד ל ארבע] הפרשיו[ת] ממקו  מזיזין [הפטרות ש
ה (ואמרו) [יאמרו] ב; שבעי ר ט פ ע ושאלוהו באי זה ה  תינוקו[ת] בזה השבו

 קפא) עיין טור או״ה ובי״י סימן קל״ט. ובשו״ע ובמג״א שם. מפב) נראה שתיבת ״יצא״
) אולי צ״ל ״העומד ^  היא מיותר, וצ״ל ״בכל הברכות כולן אהד מברך וכולן יצאו ובו׳״. ק
 לקרות בתורה״. קפד) סוכה מ״ו. ושם איתא ״כל אימת דממשמשי". מפך,) בדפוס ווארשוי
 הניד, המו״ל ״כל אימת דמנהי מברכי". מפו) סוכה מ״ה: דיגן.) עיין בתום׳ םוכה שם ד״ה
 אהד וכו׳ דאין סוכה ולולב שזין לברכה, דאלולב אץ מברך אלא פעם אהת וכוי יעיי״ש וכן
 פסקינן להלכה בשו״ע או׳יה תדנ״א וצ״ע. הפר!) הוספתי ותקנתי עפ״י המה״וו (צד 206) סימן
 רמ״א וסדור רש״י סימן שכ״ז ונשמט פה ההתחלה ע״י שגגת המדפיס או המעתיק שדילג
 מתיבת ״ולאהריו״ שבמאמר הקדום עד ״לאחריו״ שבמאמר זה. מפט) בדפוס ווארשוי סנר
 המו״ל תיבה זו במסגרת, ובן ליתא •במח״וו ובםד״ר שם. רצ) במח״וו ובסדור רש״י שם ״מאחר
 שלא היו באסיפת הכניסה כשנים ושלשה הן לצורך בן שאין זכר למנהג. אלא בכינופייא וכוי״.
 ל)צא) במח״וו ובסד״ר ליתא מכאן עד תיבת ;,ההלל". קצבי) בין תיבות ״ההלל״ ותיבת
 ״ומעשה״ כתוב במח״וו ובסדור רש״י ״גור אריה״ ועיין במבוא. מצנ) הובא בשבלי לקט השלם

 סימן ק״צ. ותקנתי עפי״ש.
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ת ר מ א א ל ע שנים. ואמרותי לו ה ב . והורה להם בן ש  שנים או השמים כסאי
ר . קודם. ואמר לי ר ושאינו תדיר תדי י כה [וראש חודש] תד ו ו בחנ  רבע
, ומפטירין [בפרשת] יות איו מזיזין אותן ממקומן  [הפטרות של ארבע] הפרשי
דש . החו ן ה מ ר ט פ ה ד לחודש, ש ח א  (ב)החודש הזה, [כה אמר ה׳] בראשון ב
ב י ש ה לה ש ; והשאי ה ב ו ש ת ה ליי ה א ר ח ה צ ק , ש ד ו כה [ו]ראש ח ו  נמי ומן חנ
לה, בראש ה י בשאי ב ב ה כתו  רבינו יהודה קצה) כהן [החםיד זצ״ל] וכץ הי
ות בשב[ת] במאי מפטירין ב[ד]ר[אש] חו[דש] או ל להי ח ת ש ב  חוהש ט
ן נ טה שמפטיריץ ב[ד]ר[אש] ה[דש] כדאמרי ו  בחנוכ[ד,]. >וכ׳) [והשיב] כך דעתי נ
לכתא אין משניחיץ בדהנוכ[ה] (ור״ה) [דראש חדש] א קצו) דהי ם במםקנ ת  ה
כה תחלה, וממילא ידעינץ ו י .למה לי. לימא איץ משניחיץ בדחנ ת ר  עיקר. ח
ו להו עיקר בדמפרש ה י מ ת ה לי-, ה מ  רר[אש] ה[דש] עיקר. קצז) תרויהו ל
דש עיקר אהפטרות. ה אפרשתא, וראש חו ל ח כה ת ו  התם. אלא איץ משגיחיץ בדהנ
נן כה מפטרי ו א דהנ ת י ט פ א ה דתרויהו אפרשתא קאמר ו  ואי אייכא דםבירא לי
ר (את) [מ]חבירו י ל התד ן קצתי) כ ל כמיניה] דתנ  (לאכול במיניה) [לאו כ
דש מחבירו קוהם לחבירו] ועוד (ההא)  קודם (א,ת) [ל]חבירו. [ובל המקו
דש קדים דש ושבת והתם חנוכה. ותו לא. הילבך ראש חו  [דהבא] תרתי חו
בה. ואי איכא דמקשי ואומר נילף מר[אש] ו ר ומקודש טפי מהג  דאיהו תדי
ם מפטירינן בשקלים ולא משגיחינן ת ה ת ה ב ש ות ב ל להי ח  ה[דש] אדר ש
, ר[אש] ה[דש] וחנוכה ראש ו להדדי מ ד א ל א ה  בדר.[אש], ח[דש]. הא לא קשיא ד
ף כדאמרינן. משוס הכי קדים ר[אש] ה[דש] באפטרתא דידיה. ש עדי ד ו  ח
א דידהו דאינהו ת ר ט פ א י ב מ ד ק מ א ד מ ע  אבל שקלים גבי ר[אש] ה[דש] היינו ט
בי אמר ר׳ יאשיה קצנו) משום  גופייהו צורך דר[אש] ח[הש] כינהו כדר׳ טו
ן נ ל בשקלי[ם] גומר אפטרתא דשקל[ים], מדאמרי  הכי קדמי. ועוד הואיל ואתחי
ל י ח ת ת גומר, הבא נמי הואיל ה ו ל במתנ ת הואיל והתחי א ט  ר) גבי [דם] ח
ל "בחנוכה התחי כה נמי נימא הואיל ו ו מא גבי חנ  בשקלי[ם] גומ[ר. וכי תי
א אמריגן גומר,  גומר, שקלים] דעדיפי כדאמרינן גומ[ר],.הנוכ[ה] דלא עדיפי ל
י  דהיבא דאיתמר איתמר, •היכא דלא איתמר לא איתמר. [ואי איכא דטע* במא
א ה כה קדמא, ב ו א החנ ת ר ט פ א ב יהודאי גאון זצ״ל ד ר ׳ לא) ד ב משמי  דכתי
ם ת ב ה לתא מעולם לא נפיק מפומיה. דהכי כתו א מי ה  ליכא למיטעי כלל ד
ב ר ה קדוש כ ב יהודאי אמרה פ ד א ד  כשנופלין שתי 'שבתות. ואי סלקא דע ה
ה ואסקה בשמיה] ר מ נא א י כי האי לישנא, אלא ודאי איניש אחדי  יהודאי משתע
ת [ד]ר[אש] ר ט פ ה  ובהלכות פסוקות של ספר הזהיר רב) מצאתי סייג לדברי ש
צחק ת סופרים רד) דשאל ר׳ י כ ס מ ת ואשכה־ת ב  ח[דש] קודמת, ר0 בדקי

 מצד) המו״ל בדפוס ווארשא עשה באן הפסקה לשני סימנים והתחיל בתיבת ״הראה לי״
 סי׳ חדש. (ובן היא מתחיל בדפוס קושטא בשורה אחרת). והציג כוכב קטן אחר תיבות ״חודש״ להורות
 שבלתי מובן לו, ובאמת היא ענין אהד, שמן הנובה ור״ה הראה לו תשובה וכו׳ וכן יוצא מפורש
 הענין משבלי לקט השלם שם. ועיין מעשה הנאונים צד 48 ולעיל בפרדס שציינו לתשובה
 זו• קצה) בשבלי הלקט הסר תיבת ״כהן״. ובמעשה הגאונים איתא ליה. קצו) מנילה כ״ט:
 קצן) מתיבת ״תרויהו״ עד ״התם״ ליתא בשבלי הלקט, והוא מיותר* מצד!) זבחים פ״ט.
זבחים פ״ט: רא) עיין סדר רע״נ(ווארשוי דף ל״ו): ובה״נ בערלין ;  לצ&) מגילה כ״ט: ד)
 צד 1צ6. רב) עיין במבוא. בשבלי הלקטשם״דקית ואשכח״ וצ״ל ״בדקיה״. רד) מס׳
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ה מ ת ב ב ש ות ב ל להי ח ת ש ב דש ט פחא ראש חו ת רבינו יצ^זק נ  סחורה א
דש. ואלא מאי ניהו ת [משה] ו]מפטיר (ו)[ב]שבת וראש חו ו  קורין בעניין כל
י רה) ובראשי חדשיכם והראשי חדשיכם לו) ואמרינן ת וראש חורש. מדתנ ב  ש
שבת ש ו ד ו . ואמרינן היינו ראש ח ת בשבתו ב ש בחדשו ומידי ש ד ן מידי ח נ  דמפטירי
. ד כדאמרן ח א כה [לא] קאמרינץ [שמע מינה] הטובים השנים מן ה ו  ואילו בדחנ
ת מנחמו ואילך אם יבא ר[אש] ם על סדר הפטרו ת ל א ש ש  רז) ו
דש בהשמים כסאי ת וראש חו ב ת והפטירו בשל ש ו ת ב ד מאותן ש ח  ח[דש] ב
ת ; גו חוזרין, הואיל דאותץ הפטרו ה ה ש ר ט פ ה ת להיכן חוזרין אם ל ר ח לשבת א  ו
ה לי לאומרה ות סד[ו]יים אלא מעין [גחמות] סד[ו]רים, מ  איגן מעין הפרשי
, . שלחו תה פרשה [הוזרין] כעל הסדר ל או ה ש ר ט פ ה א ל מ  בפרשה זו. אז ש
 הואיל ויש להן סדי־ לח) (&וט״ע אד׳׳ק שש״ד) [מגדע אר״ק שד״ש]. ואותה
ת דחי נ ת ור[אש] ח[הש] מפני השמים כםאי הואיל ו ב ש ת ב דחי ה שנ ר ט פ  ה
ת והמטירו . לו בשוש אשוש, ו ת ב ש  נדחית, ועוד אם יהא [חתן] מן אלו ה
, ה ת של ב ש ש אשיש יתירה ב ת הפט[ו]רת שו א צ מ ה 'שדלגו נ ר ט פ ה  אם חוזרין ל
ו (אשיששוש) [שוש אשיש], ז ה שלה, לעכו ש ר פ ה קומי אורי ל ר ט פ הא ה  שי
ה ר ט פ ד פרשתא. ואותה ה ג לםדר הפטרו[ת] שכנ ן רי ז . ואם חו א ת ש י פ  נדהיןת] מ
ל ת סימן. ש א צ מ . י נ ת י ח ד ן היא נ תה ראוייה להיות בפרשתו של הת י  שהי
ת 'שתים ל סידרן, אם יהיו נישואין בנתיים בשבתו ת נחמו נאמרו בכ  הפטרו
ך חוזרין במקום שהניחו, ואומר ש אומר שוש אשיש בכולך ולאחר י כ ל  או ש
ן הסימן [אלא] (בסידורן) [בסידורם] אומר, ומה שישאר  כסדרן ואין מהלגי
. ימוטו, ידחה. וכן ל סימן מניחיץ. לי) ואין אומר וראיה שלהן ת ש  מן ההפטרו
ל ת ש ה שדלנו ־ בשבתו ר ט פ ר ה ה דמן .טרייש זק״ל להפטי מ ל ו ש ע ב  הורה ר
ך כלום הואיל ואין כ ת הללו סימן, אין ב . וא[ק] ע[ל]יפ[י] שיש להפטרו  חתן
ת ב ת נוהנין לומר כך אותה. ש לו ל נחמות, אבל שאר קהי ת אלא בשבי ו א  ב
ה של ר ט פ ש אשיש. ואם הוא ר[אש] ה[דש] אומר ה ן אומר[ים] שו ה הת  שיש ב
ל לגמרי. כ דחה ה ת י ב תה ש הפטרה שהיתר, ראוייה לומר באו  ר[אש] ח[דש], ו
ת אומר[ים] (כמה) [מה] שתופשיץ ב ש ת אחרת. אלא ב ב ה ש ת ו  ואין אומר[ים] א
מר ן לגמרי(משלם) [מעולם] לו כ ג ה ג בה ישראל. ואין מ ה מפטירין בשו ש  בוילך מ
ה בלבד. ובשעה שאין חתן בין ה ג מ ל כלל, אלא ביום תע;י[ת] ב ל ה דרשו כ ר ט פ  ה
ה שוש אשיש, ש  ט׳ באב עד סוכות וחולקין אתם נצבים לשנים מפטירין לוילך מ
ל בשבת, ובדאזינו בין יום הכיפורים לסוכות מפטירין ל  אבל דרשו אין מפטירין כ
י עקרה, ה רנ נ ל ש כ ש ב ל ש י מרבינו שנוהגיץ ל ת ע מ ת ש ר מ א מה ש ידבר דוד. ו  בו
ו סימן ל רבותינו ואומרי[ם] (לו) [לא] שמענ ם כ  ולא מניהין, על דבר זה תמהי

 סופרים פ״כ, הי״א. רה) בדפוס ווארשוי ליתא רק פעם אהת ״ובראשי חדשיבם״. ובשבלי
 הלקט שם ״אלא מדתנן בראשי חדשים ובראשי. חדשיכם ואמרינן וכו׳״. וכן יש לתקן פה.
 רו) בשבלי הלקט שם ״ואמרינן דמפטרינן מדי חדש בחדשו דהיינו ראש חדש ושבת ואולי
 בחנוכה לא קאמר וכו׳״ וכן יש לתקן פה. רן) הובא ׳בליקוטי הפרדס דף ל״ו ע״א. ותקנתי
 עפי״ש. לח) המו״ל בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן להורות שבלתי מובן לו, ותקנתי עפ״י
 לק״פ שם. לס) בליקוטי הפרדס'שם ״וזו שוש אשיש ראוייה להיות בפרשתו של חתן היא
 נדחת נמצאת ההפטרה נשנית שוב על סדר שר״ש לפרשה שלה. והשיבוני כאן במננצא סימן
 להפטרה נחמו נאמרו וכו׳״ וכן יש לתקן כאן בפרדס. ףי< בליקוטי הפרדס ״ואומר וראייה
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ת ואותו ב ש ות באחד ב ל להי סן ת י לנ ך. י אדר הסמו ת ל א ) ש א י ר : ם ל ו ע  זה מ
ע או ב .אם בבן ש , ן רי במה מפטי ת שקלים ו ש ר ה פ י אותו אדר יש ב נ פ ל ש ' ת ב  ש
: ע ב י בבן ש . והשיבוני רבותינו• שמפטירי ד ו מ ל ת בה ב  במחר• הורש, וזו [וזו] כתו
ה ת יש ב ב ת ובאותה ש ב ש ות ב ל להי ח י ר[אש] ד[הש] ניסן ש ת ל א  ריב) ש
ם כסאי, .אם בראשון באתד לחודש. ה מפטירין״ אם ברשמי מ  פרש[ת] החודש, ב
ד לחודש. ואין שום אדם ח א . והשיבוני/מפטירין בראשון ב ד ה בתלמו ב ו ת  וזו וזו כ
ות ד מה׳ פרשי ד א ל חתן אם היתר, ב י שבתו ש ת ל א ש 0 ו י לק בדבר [זה]: ל  חו
ן משום כבודו. ת ל ח ה ש ר ט פ ה ל פרשה •זו או ב ה ש ־ ט פ ה ה מפטירין, אם ב מ  אלו ב
ה ש ר ל פ ש ר ב טב להפטי ודמשא ואמרו מו  והשיבוני, שאלתי זאת לרבותי שבו
ק לוי נ״ע] והורה ח צ ש ר׳ י ו ה [בימי רבינו הקד ש ע ה מ  זאתי.(וכבר) [וכן] הי
ת בתלמוד, ואלו דפטרו[ת] בו ות כתו ת של פרשי ו ר ט פ ד ה יפטירו, לפי ש ש ר  בשל פ
א ולא תזוז ה בעלמא הו ח מ ד אלא משום ש ן לא מצינו כתובה' בתלמו ת ח ל  ש
ד התדירות.אינן דוחות מפני פרשה בגון השמים כםאי מ  מינה. ואני מנחם אומר, ו
ג ד נ ה מ י ה ש ע ״ . בוורמשא אמרו משום דלינו יצחק נ ל חתן ש ובל שכן ש ד ו  ומחר ח
ה ש ־ ל פ ה ש ר ט פ ה ה ולא ב נ ש ל בל ה נה ש ל סדר פלישה ראשו ה ש ר ט פ ה  להפטיר ב
ה ש ר ה ומעין פ נ ה ראשו ש ר ה ראשונה מעין פ ר ט פ  שנייה, לפי ׳•ש־ש בבל ה
ת העיבור נ ש ב ה כי תזריע וזאתיתהיה. ו ש ן א י י  שנייה, בגון [נעמן]יש בו מבנ
ה, והפטיר! רבותינו בא־בעה• אנשים היו מצורעים, ת הגדול בזאת תהי ב ה ש י  ד
ת ש ר ד פ ת י ד ר בנעמן מפגי פ־שה, ש א יכלו להפטי ה כי תזריע ל ש א ב  לפי• ש
ה כ א ל מ ל ה ע שנים ולאלה פקודי ותשלם כ ב ה בן ש ש יקהל מ  החודש, והפטירו לו
א דגרסינן, רעו) גבי ר[אש] א כבודו, נלא ויעש חירום •. ליל) ש א ל.ת י ה ל  עד מ
ה ביטלוה כס ומועדיכם. ומפני מ ת מפטיריז הדשי ב ש ות ב ל להי ח  ה[דש] אב ש
א דגרסינן ת וראשי חודשים. ועוד ה ו ת ב ם ׳כסאי כבשאר ש  שמפטירין ברשמי
ה ביטלוה . ומפני מ ה מפטירין בויעמוד שלמה ר ו ת ת ח מ  לעז) גבי יום טוב שקורין ש
' פעמים, ה מ לה זו כ  ומפטיריץ בויהי •אחדי מות. תשובה, גם בכאן כבר שאלו. שאי
ת ב ש ב דעץמי נוהג • (כאן) [כן]. אבל יש לומר ש ו  ותמהו על אילו הפטרות, ואין י
בשבת ט תפדה, ו פ ש מ  ור[אש] ח[דש] (אם) [אב] היו מפטירין מחדשיבםיעד ציון ב
כם ומועדיכם. וכן א ערב טיב[אב] היו מפטירין חזון ישעיהו עד חדשי ת שהי ר ח  א
ם כסאי, ר בהשמי ה להפטי מ ח ל נ א הראשונים נהגו בשבי מ  אמרו רבותינו בכאן. ש
ל ק י מ ד כדברי ה ב ל ך אבילות אלא באותו שבוע ב נ י  הואיל ומכל מקום דאין ע
. וכן בסוכות הואיל ט תפדה פ ש מ ת •חזון ישעיה• עד ציון ב ר ח ת א ב ש  הוא. ומפטירין כ
ש וקורץ עניין מ ו ן ח . משלימי ה ר י ת ת ח מ ש ב ג מפטירין בעניין היום. ו ח ל ימות ה  כ
ה ש רת מ ש נביאים מעניין פטי א ר ן ריז) ב לי ה רבינו ע״ה, לכן מתחי ש  פטירות מ
י תן אחי־־ מצאת . נ . י ת יהושוע'במקומו! ודין ולאו ורפיא בידיה. אבל.אנ ד מ ע ה  ו
ת ו י י ת ראשי ישיבות ששאלו חכמי אלק־ואן מאותו עניין בסמוך לרבתענ בו  בתשו
תו הזמן ה ויש לומ* שמאו ח ב במקום א א כתו צ מ ת ׳ המיעז כמו ש ת וקללות מ  ברכו
ת ב[י]מי אחרונים (סבור אין) [סכוראין] ראשי ישיב־ת  עצמו הנהיגו אלו הפטרו

 שלהך ויכו׳ וכן יש לתקן בפ-דס. דיא) בליקוטי. פרדם שם. ותקנתי עפי״ש. ריב) שם,
 ןתקנתי עפי״ש. דע) שם.־ותקנתי ע6$י״שי ריר) שם. ותקנתי עפי״ש• רטו) מגילה ל״א.

 רטץ) שם. ףין) בלק״פ ״בראש יהושע״.
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 הקריאות הפצרות אינו לא איסור ולא היתר, ומתשגוהגין גוהגין, וכן אומר
 [אביי] ריח) האידנא נהוג עלמא בכי.תוליד וסמכו חכמים על זה. ושלומי.
 דינו). ואני שמעתי משום רבינו יצחק בר׳ יהודה נ״ע כששאלוהו - מפני מה
 .נוהגין להפטיר בויהי אחרי מות משה. והשיב כיון שנהגו נהנו, שמנהנ מבטל
0 שיש, שמפטירין מיהי. אחרי  את ההלכה. ואני מצאתי בהלכות גדולות ר
 מות משה, ויש שמפטידין בויעמוד י שלמה. ואם תאמר עולותיכס לכא) למה
 •לא ביטלו, ולא הנהיגו בו ערבה, שמא משוס דס־יום וערביה'יום דין הגדול
 :והנורא, לבך לא נהגו להפטיר וערבה. ואני . מנחם רוח אחרת .עמי מחמת
 וערבה, ולקיים מנדג אבותינו שהיא תורה ושמשו נדולי דבריהם, ורואה. אנר
 [את] דבריהם׳ ואומי אני כשחל י״ד בניסן להיות בשבת שאי אפשר להפטיר׳
 אשר לא (ציויתני) [צו־תי] ולא עלתה על :לבי ביום שחיטת פסחים משוס
 דכתיב במועדו. ואי אפשר להפטיר, גז* נזרך והשליכי ושאי על שפיים קינה,
 בשבת שהוא ערב דפסה ולהפיל לבן• של ישראל עולי רגלים., ומצאתי ממך
 •לדברי (יבש בא) [כשבא] לידי (הספה) [הםפר] של הרב .ר׳ משה. בר׳ משולם
 שהובא מארץ בבל והיו בו בנביאים י סימני הפטרות לפרשיות י דתורד. לכל
 השנה. .וראיתי סימן צו את אהרן גבי וערבה • לה׳, ולכך כיוונתי'לומר האמת,
 שפעמים שמפטירץ לצו. את אהרן בעולותיכם ופעמים. כוערבה. ותנאי בדבר
 ־זה, אם שנה פשוטה היא [וחל] צו את אהרן בשבת הגדול [שלפני הפסח
 ופטרו בו וערבה. וכל שכן כשחל ערב ׳הפסח בשבת. ואם ,שנה .מעוברת
 היא וחל צו את אהרן](באחד) [בשאר] שבתות שלי אדר השני. דשבת הגדול
ת .אהרן,, -אם י.לא: •^רא:אחת -יהא באחרי .מות אי יפטירו בעולותיבם לצו א
 מד׳ פרשיות באותה שבת. ולפי שאין רגילות נוהג בבל; השנה,ושנה׳ מפני
 •שגת העיבור, לפיכך נשכה ונשמט מפני הסדרנים'זה. נהגו תמיד להפטיר
 בעולותיבם מפני שהיא תדיר. והפטירו בכאן'במגנצא ובוורמשא,בפרשןת קדושים
 בהלא כבני כושיים, א[ק] ע[ל] פ[י] שהיא:קטנה, וכן עשו מעולם י בכאן
ע[ל]  בבל שנה ושנה, לא פחתו ולא הותירו, כעין. שעושין בעולותיכם א[ף] י
 פ[י] שאין התורגמן, ולא תשנה ממנהג קהילות. (וגמר). [ואמר]. רבינו קלונימויס
כושיים  איש תמי [שבמקומו] (ש)בעולותיכם אץ מוסיפין.-אבל [הלא] כבני :

 אץ אומ־י[ם] אותה בלל, שיש להם הפטרה ..אחרת במקומו, •וקרא ׳קדושים,
 בכאן, ובוורמשא• לאחר הפסח ואחת מות בשבת הגדול ובן. עשו כבר. וכבר
 •שאלת[י] על זה כמו בן והשיבותיך כמו י כן אם .חולקץ בלל אלה פקודי:
, חזן הכנסת,שהוא שליח ציבור. ש$רנני6.. עליו ם ת ל א ש ש  לכנ) ו
 .בדברים רעים, מהו להוציאו ולהכניס אחר תחתיו. דבר זה צריך שאילה,
 בוודאי הבנימו אחר תחתיו, מי שמרצה בין ישראל לאביהם .שבשמים הלא
 ־עריה להיות צדיק ויש,־־ וגקי בגופו מכל דופי. ואס אינו כן [כבר] אמר[ו]
 חכמים רכ0 היתה לי נחלתי כארי[ה] ביער נתנה עלי בקולה על •כן שנאתיה.

 ־ריח) מגילה ל״א: ריט) המו״ל בדפוס ווארשוי הציג כאן כוכב קטן. וצ״ל ,׳ושלום״ כמו
 שהוא בליקוטי הפרדס שם. רכ) בבה״נ לפנינו לא מצאתי. ־ ועיין תום׳ מגילה ל״א. ד״ה למהר
 .ובו׳ ובמח״וו (צד 458) סימן תי״ה. ועיין לעיל בהלכות רב אלפס. רכא) בלק״פ ״למה בטלו״.
• רכג) תענית ן י א ) הובא בשבלי לקט השלם סימן י׳. לרב נטתנאי ג ב כ • ר ת  והיא טעי

 •ט״ז: •והקרא ירמיה י״ב, ה׳. ועיין שם גירםא אחרת.
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ר ה צבו ה שלי ב י ת ה הרב זה המוריד לפני ה ה משמי בי ר זוטרא בר טו  אמר• מ
ה נ ש ת אסור] וכל שבן [בראש ה י ל בלא תענ [וסתמא אפילו בהו ' . ן ו  שאינו הג
 ו]ביום הכיפורים וביום ,תענית שצריך [להרבות .בתחנונים ורחמים, שצריך]
טפל ואין ח ציבור (במה) [במו] ששנינו לכד) ר׳ יהוהה ..אומר מי  שיהא שלי
א ביתו ריקם מעבירה, ד ס ה וביתו ריקם, ואמר רב ח ד ש  לו [ויש לו] יגיעה ב
מרצה לעם. *רכד) מאי (פרגוקא) [פרקו נאה], ל ברך ו אה שפ  זקן ופרקו נ
. [השתא בלי בך אנו צריכין א יצא עליו שם רע בילדותו ל  אמר אביי• ש
א כל שכן שמסלקיץ אותו. **רכד<  אפילו מילדותו אם מרננים אחריו] עכשיו ל
ו מתוקנים ח ציבור סומא כשר הוא ואיץמםלקין אותו בזמן שמעשי  אבל שלי

 וטובים.
א מאירה לן. לאדם שאשתו ובניו ה ׳ ושאמר רב רכה) ת ם ת ל א ש ש  ו
כל א שפעמים שאו מ ע ד כדאי ט מ ן לו׳ לאי אמה אלא במי שפשע ולא ל  מברכי
נמצא אוכל ה פדיונו של מאכל, ו כ ר ב ה  ואין בנו ואשתו שם ובטיל בברכה ש
ת לבנו לה או זקן, נותן רשו ד והוא חו מ א ל  בלא ברכה. רכ0' אבל מי שהו
תו ואין לוי מאירה. ולא י ביתו לברך. שלוחו [של אדם] כמו ד מבנ ח א  אוי ל

• חכמים בכך. וכן הילכתא.  אמרו
ן ד גומר בה חי חד יומי שהי ד בא״לין עשרים ו י ח י י ב ל צ ן ד א מ  *לכו) ו
ת בולו, ולחתום־ ל ולקרו[ת] א ל ה ת ה ת ההלל, חייבי לברך ולגמור בהן א  א
ה חי ב ב[ה]לכות קטיעות, לא י בתא. *רכז) וזה שכתו הג במתי  אחריו. וכן מנ
לה הוא, ואל ת גדו ו  [יחיד] ממש, אלא אפילו ציבור [גקראו] יחידים, טע
ב ולא בעל פה ת כ א ב ת קטיעות, שלא (שמנו) [שמענו] ל ו מ ל ה ו ב  תטע
ש 'לכז). מ ׳ שאין מנהגי אלא יחיד יחיד מ  שנקראו צבור ׳יחיד. יואל תעשו כך
ה מ ת חנה, רכנו) ר ל פ ת ה ב נ מ ן ש ה כ ת ש מ א ה ב ר ע מ י ב ר מ  רכח) א
ה המתים. אין קדוש בה׳ ד מחי ג ה כנ ת ומחי י מ  *קרני, 'כנגד T מגן אברהם. מ
ל  [כנגד] האל הקדוש. אל דיעותיה׳ [כנגה] הונן הדעת. ונכשלים אזר חי
י ת ח מ ה לסלוח., בי ש ב ר צה בתשובה. מוריד שאול ויעל [כנגד] מ [כעד] הרו ' 
ל [כנגד] רופא הולים. שבעים ם מעפר ד  • בישועתך [כנגד] גואל •ישראל. מקי
ה ח ה ץ נ ב ק  בלחם נשכרו [כנגד] י מברך השנים. רגלי חם־דיו ישמור [כנגד] מ
ך ידמו ש ח ה ומשפט. רשעים ב ק ד ׳ ידין אפסי ארץ . [כנגד] אוהב צ  ישראל. ה
ח לצריקים. וירם קרן ט ב ת נבורים התים [כנגד] מ ש ע זדים. ק י  [כנגד] מכנ
ל ח דוד. אץ צור באלהינו [כנגד] י שומע תפלה. א מ ת צ  משיחו [כנגד] א

 רכד) תענית ט״ז. ותקגתי עפי״ש. *רכך) שם ט״ז: ותקנתי עפי״ש• .**רכד) שערי
 תשובה סימן רמ״ה לרב נטרונאי גאון. רכה) ברכות כ׳ ז רכף) כן כתב בראבי״ה ברכות
 סימן ם׳׳ב• *רכך) הובא במה״וו צד 353 ״וששאלתם ביחיד שקורא הלל, תשובה מאן דצלי
 ביחיד וכו׳״. וכן הו^א בסדור רש״י סימן קע״ג. במעט שינויים. ותקנתי עפי״ש• *רכן) מובא
 נם בהמרה בנוגה סימן קכ״ח. ובה״ג סוף הל׳ לולב וברא״ש ברכות פ״ב ובר״ן ׳*בת ס״ב.
 רכן) בסדור רש״י שם סיים ״יוסף טוב עלם ב״ר שמואל״. רבח) נובע מבה״ג הלכות.
 ברכות פ״ה. ומובא בילקוט שמואל רמז פ׳ בשם ילמדנו. ובספר האשכול ה׳ תפלה סימן י׳
ה בבה״ג שבתב ואמרינן א  מובא זה בשם ירושלמי. ולא נמצא בירושלמי לפנינו. ויען כי ר
 במערבא• חשב שהוא ירושלמי. ועיין רקח הל׳ תפלה םי׳.ש״כ בשם מדרש ויכילו. ובמדרש

 לקח טוב פ׳ ואתחנן. רכט) שמואל א׳, ״ב׳ אי.
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ק מפיכם, זו הודאה. ויתן עוז למלכו [כננד] ת ו תדברו׳ זו עבוהה. יצא ע  תרב
ם: ו  שים של

י אדם שנהנו איםור. יש בו נ ב . י נ ד נר שכתבתם, מפ ג ם כנ מ ח ת ה ל  ו
ך  דברים המותרים ואחרים נהגו בו איסור. אלא דבר זה אץ י אומרים כ
נן רל) דברים המותרים ואחרים נהגו בו איסור א דאמרי  באחינו ישראל. כי ה
א בבותאי. ומקשינן ובכולי ד ם ר רב ח מ ה רשאי להתירן בפניהם. א ת  אץ א
מעשה דעכו, ומפרקינן ה דכבי/ל, ומענשןה• דבורי, ו ש ע א אמרינן. ומותבינן מ א ל מ ל  ע

. נו ישראל א שביחי רבנז קמייהו ככותיים דמו. אבל אחי ל נה נמי כיון ד י מדי  בנ
י חכמה לא אמרינן הבי. ועוד דאמרינן בבותאי משום דמדמ רה ו  בעלי תו
. והבי איפםיקא במתני[תן]. לתא למילתא׳ אבל באחינו לא אמי־ינן הכי  מי

 א<יסדר קריאת הפרשיות במועדים. מספר האורה.
רה א ח[ולו] ש[ל] מ[ועד] אץ מוציאין כי אם תו ׳ שהו ג . ם ד ו י  ב) ב
ת וקורץ די. כהן קורא ביום השני, ולוי קורא ביום השלישי,.־נישראל חוזר ח  א

 י ר ב י ע ם ה ו י י ג): ב / וד׳ קורא וביום השנ נ ת וביום ה ר ד  וקורא פעם א
, וישראל קורא וביום הרביעי, ד ן קורא וביום .השלישי, ולוי קורא ביום ד  בד
׳ כהן קורא וביום הרביעי, ה ם ה ו י ; ב עי  יוד׳ קורא וביום השליש[י] וביום הרבי
, וד׳ קורא וביום הרביעי  ולוי קורא וביום הה׳, וישראל קורא ביום החמישי
ומי ־קורא וביום השישי, , י ׳ כהן קורא וביום הה׳ ו ם ה ו י ; ב שי  וביום החמי
; ביי וים שי שי וביום השי  וישראל קורא וביום השישי, וד׳ קורא וביום החמי
י [קורא] וביום השביעי, וישראל [קורא] ולו , ן קורא וביום דששי י כד ע י ב ש  ה

ת בחולו• י ב ות ש ל להי ם ה א ; ו  וביום הז׳, וד׳ קורא וביום ד-ששי וביום ד
ה ת ת קורין ז׳ י בפרשת ראה. א ח א עד בסוכות מוציאין שני תורות כ ל מו  ש
ר בפנחס בענייני דיומא, ומפטיר קורא בתרי  .אומר אלי, ובשנית קורץ מפטי
א י[ום] ט[וב] מוציאיץ שני י שהו נ י מ ש ה ם . ו י ר והיה ביום בא גוג: ב ש  ע
א ומפטיר קורא ת ש - ה מן כל הבכור עד םוף פ ש מ  תורות, בהדא קרו ה
ת עד םוח פרשתא, והפטרה במלכים, ר צ י ע נ  בשניה בפנחם מן ביום השמי
ל חג דנפקין י שהוא &[ום] ט[וב] אחרון ש ע י ש ת ם ־ ו ; י ה מ ל ת ש  ויהי ככלו

ת : ה בבראשי י ה בוזאת הברכה, והששי היא בשנ ש י מ  נ׳ ספרים בחרא׳ קרו ח
ת ו הפטרה ביהושיע ויהי אחרי מ ד ויבולו, ומפטיר קורא באידך ביום הה׳ ו  ע
ה ע ב ת בה[ולו] ש[ל| מ[ועד] קרו ש ב ע ש ל ק ד מ ב ; י ד) ו אמץ ה עד חזק ו ש  מ

ר , ל גדי. מפטי ש ב ה אומר אלי עד לא ת ת א מן ראה א ש א דכי ת ת ש ר פ  ב
ה •: הי חזקאל ו  קורא בפנחס שתי פרשיות שהן מעניינו של יום ואפטרתא בי

 דל) פסחים נ״א.
 א) רש״ב במבוא לספר האורה צד 8, 9. כתב• שמה שנרשם בהתחלתו ״מם׳ האורה״
 הוא בטעות ולא נמצא כלל בס׳ האורה לכן לא רשם בסופו ׳״עד באן מספר האורה״. יעיי״ש,
 הנה עינו הטעתה בפרדס דפוס ווארשוי, ולא ראה בי בפרדם דפוס קושטנדינה איתא אהד
 הלכות סימני דנים ,׳ע״נ מספר האורה״ וזה קאי על י כל מה שכתב לפניו. אמנם אחרי שלא
: ולעיל  הובא בהאורה אמרתי להדפיס המאמר הזה מילואים לספר הפרדס. ועיין מנילה ל׳
 בפרדם מה שכתבנו ובהאורה ח״א צד ,81-,82 .83 בקיצור כל הנאמר כאן. ובסדר פרשיות
ה בחסר ונשמט קריאת ק ל  של ימים טובים בספר בית נכות ההלכות צד 38< ב) נראה ת
ל ־יום א׳ ובי׳'הסוכות. J) נדאה דצ״ל ״וביום השני וביום השלישי״. ד) נכפל עוד  הפרשיות ש
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; ת ישראל מ ד  ביום בוא גרג על א
ת בא ש ר פ ה ב ש מ ד קרו ה ה ם א/ מפקין תרי מפרי, ב ו  סדר לפסח. ה) י
ע ל ק  אל פרעה מן משכו עד מארץ מצרים על צבאותם. .ואי מ
א מן והיה לכם לזכרון ומפטיר א הד ת ש ר א מוםיפין על פ ת ב ש א ב מ  יומא ק
א ת ההי ע הפטרה ביהושוע ב  קורא באידך בפרשתא דפינחם עד םוף פםקא ו
ב או עז ש ה מן שורי או כ ש מ ה י ו ר ם בי׳ ה ו ; י ץ ר א ל ה כ ד ויהי שמעו ב  ע
א ם ג׳, שהו ו ; י ך ל מ  עד אות בל בני ישראל. ומפטיר קורא במלכים וישלה ה
ל בבור עד םו[ף] פרשתא, ש לי כ ד א מן ק ת ל  .ח[ולו] ש[ל] מ[ועד] קרו ת
ם ו ; י א ק ס ן עד י סוף פ ש הראשו ד ו ח חס מן והקרבתם ה  רביעי קרי בפנ
ד ת עמי ע ה א ם אם כסף תלו ה המשפטי ל ה א ש ר פ א ב ת ל ׳ קרו ת י ע י ב  ר
ה ש ר פ ב א , ת ל , קרו ת י ש י מ ם ח ו ; י ל ו מ ת ׳ וד׳ קרי כמו א ל גדי ש ב  לא ת
א ת ל ת ו ר , ק י ש ם ש ו ; י ל ו מ ת א ל גד;׳ וד׳ כ ש ב ד לא ת  כי תשא, פסל לך ע
א י ע ו מ  •בהעלותך מן במדבר סיני עד לגר ולאזרח הארץ. ובכל הדין יומא ד
ומא ובחד קרי ד׳ מן והקרבתם ה בענינא די ש ל ד קרו ש ח  מפקינן שני ספרי, ב
ה מן ויהי ש מ ד קרו ח ה י מפקין שני ספרי ב ע י ב ם ש ו ; י ד סוף! פסקא  ע
ף נחס מן והקרבתם עד סו  עד כי אני ה׳ רופאך, ומפטיר קרו באידך בפי
ם ו י ד עולם ; ד ולזרעו ע ד לדו אל וידבר דוה לה׳ ע  פםקא, ואפטרתא בשמו
ע ל ק אי מ ו . . ת ראה עד סוף פרשתא ש ר פ ב י קרו ה׳ מן כל הבכור ש נ י מ ש ' 
א מן עשר תעשר לפי שצריך ת ש ר א מוםיפין על קרא פ ת ב ש  יומא בתרא ב
ה ז׳ .ומפטיר קורא כאתמול/ ואפטרתא בישעיה עוד היום בנוב לעמוד.  ב
א מן. ש ה בפרשה כי ת ע ב ת בח[ולו] ש[ל] מ[ועד] קרו ש ב ע ש ל ק  וכד מ
ל גדי, ומפטיר מן והקרבתם עד סוף• פםקא, ואפטרתא• ש ב ד לא ת ה ע ת  ראה א
ת משך, תורא, קדש, בכםפא, ו י ש ר פ ה . ן מ י . ס . : י  ביחזקאל הייתה עלי יד ה

; כרא , בו במדברא, שלח . ,  פםל
ת ואתחנן מכי תוליד בנים ש ר פ . ב א ת ל ה באב. 0 בצפרא קרו ת ע ש ת  ב
ר בירמיה אסוק אםיפם  עד אז יבהיל משה, והשלישי מפטי

; ו א צ מ ה ה דרשו ה׳ ב שעי ר בי .שלישי ויהל משה, והגי מפטי ה קרו י ח נ מ  ב
רד •אחת וקורץ ג׳ בנשיאיס ם א׳ מוציאין תו ו  סדר פרשיות חנוכה. ז) י
י ס ו ; י ב י ר ק מ ה ויהי ה ה ע ש ת מ ו  מן ויהי ביום כל
׳ ם ד ו י ׳ ; ד ה ם ג׳ קורץ ביום הג׳ וביום י ו  ב׳ קורץ ביום השיגי וביום הגי; י
ו ם ו׳ קורין ם ה׳ •קורץ ביום הה׳ וביום הו׳. י ו . י ׳ וביום הה׳  קורץ ביום הד
י קורץ־ נ י מ ם ש ו . י ד קזרין ביום הזי וביום החי ס ו  ביום הו׳ וביום הד. י
. ר[אש], ל ם ח א א סוף ־המדד. ח) ו ד וידבר אלי שהו ני ע  מן ביום השמי
ל ד קורץ ו׳ בענינא ש ח א ת מוציאין ג׳ ם[פרי] ת[ורה], ב ב ש ת ב ב  ח[דש] ט
אפטרתא בזכריד ל חנוכה, ו ש דש, ובג׳ מפטיר ב  יום, ובב׳ אחר בשל ראש חו
ת כ ו נ ח ת ב ו ת ב . ואי מיקלעי ב׳ ש ד ן ל ת חן ד ו א ו ש ת . ד  מן רגי ושמחי ע
ה כ ו נ אחת בשל" ח ת מענינו של יום, ו ח רה בבל שבת, א י םפרי תו ן״שנ אי צי  מו
ת הימים. ם ויעש חירום א ר במלכי ר ברני ושמחי, ובב׳ מפטי ת א׳ מפטי ב ש ב  ו
ת בין בראש חודש, מ[אי] ט[עמא], ב ש כה במוםפין בין ב ו ל חנ  ומזבירין ש

; ת ו ל י פ ב בארבע ת י תחי  *ח) יום הואי שנ

 הם ונשלם, שבח לאל בורא עולם.
ה ״  הפעם מה שנשנה לעיל. ד,) מגילה ל״א. ף) סוף מגילה. ן) מגילה כ״א. ל': ףן) שבת כ



 מלואים לתקונים והערות. שנז
 ע׳ א׳, ש׳ 5. ״טבילה ׳בזמנה מצוד.״. בשבת קכ?א. וביומא פ״ת כתב-,רש״י דכה<ב והיה לפנות
ם וכו׳ -וביומא ה׳. כתב רשי״י דכו^יב וחטאו ביום 'השביעי וכבפ בגדיו  ערב ירחץ במי
 ורחץ וכר. וכבר נתעוררו המפרשים בזה. אמנם המעיין היטב י במונית הנמלא ביומא ח׳ יראה
ם רוצה הגמרא בהחלה' לאמור -דר״מ סובר טבילה בזמנה ש ה נ ה . ד טב  כוונת רש״י ז״ל הי
 מצוד. ופירש״י דמקשינן הזאה לטבילה להיות בזמנה מצוד״ דילפינן טבילה בזמנה מצוד. מקרא
 וחטאו׳ ובו׳ ור״י םובר דטביילה בזמנה אינה מצוד.'• משום דקרא וחטאו דרשינץ ליה לדרשא
 במם׳ קידושין ם״ב. ואח״ז מםקינן בנמרא דכו״ע׳ סברי הטבילה. בזמנה מצוד, ור״מ ור״י קא
 מיפליני אם מקשינן הזאה לטבילה. ולכאו׳ יש לדקדק אי ר״י ם״ל דטבילה בזמנה מצוד״ א״כ
 עכ״ח קא הדר מהא דמוקי הך וחטאו לדרשא• דקידושין ישים^ומ׳׳-ט,לא מקשינךהזאה לטבילה•
 והיא דקדוק עצום. וי״ל דעד כאן לא פירש רש״י דמקרא וחטאו ילפינן טבילה בזמנה מצוד. ו
 היא רק אליבא דר״מ דמקיש הזאה לטבילה ע־׳כ הוכרה למילף דין טבילה בזמנה מצוד, מקרא
 שבפרשת הזאה דלהוי ליה היקישא, ושפיר אמר לר״י דמוקי קרא וחטאו לדרשא אחיינאו
לית מצוד. בזמנה, אמני^אח״ז מסיק בגמרא  ולית ליה טבילה בזמנה מצוד, ממילא גם הזאה.
ה בזמנה מציה׳ רק לא מקרא דוהטאו רק מקרא אחריגא, ובהא קא מיפלגי, ל י ב  דאף לר״י ט
 דר״מ סובר דטבילה בזמגו מצוד, מקרא וחטאו. א״כ שפיר מקיש הזאה לטבילה כיון דבחדא
 פרשה כתיבי יאבל ד״י אף דםובר טבילה בזמנו מצוד״ כיון דלאו מחטאי קא יליף, דלא הדר
 מהא דמוקי קרא וחטאו לדרשא אהרינא, אלא דיליף' מקרא, אהרינא, ושפיר כיון דלא כתיבי
 דין טבילה בזמנה מצוד, בפרשת הזאה, לא מקשינין הזאה לטבילה. ועל כן שפיר פירש׳/י
 בכל הש״ם הא דילפינן טבילה בזמנה מצוד, מקרא והיה לפנות וכו׳ ולאי מקרא• וחטאו וכו׳
 כיון דלאו לענין הזאה בזמנו קא גקטי בגמרא, א״כ קא מפרש ילפיתא דאליבא דכו״ע

 ודו״ק היטב.
ם ימי נקיותה״ ובהאורה ,׳אם לאי הפסיקה י , ש׳ 19. במחו״ו ״אם לא הספיקה להשל  ע׳ א׳

 להשלים ימי נקיותה״ וכן יש לתקן בפרדם ובמהו״ו.
 ע׳ א׳, ש׳ 27. ״וכן מכ..ה וכו,״ ליתא במהו״ו, ובהאורה ״וכן מכמה עניינין כמפורש במסכת נדה׳/
א הרגיש בזת.  ע׳ א׳, ש׳ 29. ליתא בהאורה ונשמט מתיבת ״מנקיים״ עד ״נקיים״. והמו״ל רש״ב ל
 ע׳ א׳,. ש׳ 31. להערה א׳.בהאורד, רשום: ״הלכות נדה לרבינו ש^מו, ז״ל״. ובמחו״ו׳ רשום :
 ״אלו הם הלכות נדה. הלכות נדה כקנה וקידה, ארוכות באין מידה,, לרבנא שלמה בר

 יצחק ז״ל.״
 ע׳ א׳, ש׳ 36. להערה וי. עיין עירובין ח׳ ופירש״י שם.

 ע׳ א׳, ש׳ 40. להערה ט׳. רש״י מגילה כ״ה: כתב בטעם החומרא דד״ז, דשמא ראתה ב׳ ימים
 ימים ולא ידעה. והיום ראתה וידעה, דהו״ל ג׳ ימים רצופים וצריכה ז׳ גקיים יעיי״ש..
 וטעמו צריר ביאור, מהיכא תיתא לחוש דתראה ולא ידעה, א״כ בכל אשד, יש לחוש דילמא
 תראה דם ולא ידעה? אמגם בראב״ן מסכת גדה סימן שי״ט מבואר היטב, שכתב: ״ואע״ג
 דאשד, מ־גשת כשרואה כסבורה הרגש מי רגלים היא, ולא בדקו, ואמרו. הנשים כי.היכי דטעינן
 בווסתות הכי נמי טעינץ בראיות ושמא הזינן ולאו אדעתין ולכך החמירו״ עכ״ל. ויש
ת מי רנלים ש נ ר ה  לומר דגם רש״י ו״ל כיון לזה במה שכתב ״ולא ידעה״, דהיתה סוברת ד

 הוא. והבן.
 ע׳ נ׳׳ ש׳ 17. ,׳כלים שהנדר, נונעת וכו׳״. הנה כל.הגאונים •הראשונים' כולם בפה אחד שרו
 לנדה להתפלל וליעול לביה״כ לנגוע בבגדה,'. והיא בבגד בעלה. עיין שערי תשובה
 סימן קם״ט לרבי שרירא גאון, ושם סימן ק״ע ובכל בו סימן קמ״ה וליקוטים שם שמייחםה
 לרב גטרוגאי גאון, והלכות פסוקות סימן ע״ו׳ ע״ז. והלכות גמלות •(בערלין) עמוד 48. ובתשובת
 הגאוגים ליק סימן מ״ה. לרב יהודא! גאון וכן מובא להלכות קצובות דרב יהודא/ גאון סימן



 שנח טלואים לתקונים והערות

 י״ב (בערלין 1890.) ובתשובות גאוני מזרח ומערב סימן מייד ובספר גאונים ל החכם ל׳ נינצ־
 בורג ח״ב צד 4. ובשערי צדק שער ד׳ סימן ב״ג. אך מצאתי באגור סימן אלף שפ״ה מאו״ז
 הגדול בשם רב צמח שנדה אסורה ליכנס בביה״כ׳ ובפסקים וכתבים למהרי״א ג״כ מאו״ז הגדול
 בשם הגאונים ועיין תשובה לגאון בתורתן של ראשונים ח״ב צד 25 ובברייתא דמםכת נדה
 צד 3׳ 6, 36׳ ומובא ברקה סימן שי״ח בשם מעשה הגאונים (במעשה הגאונים שלפנינו ליתא.)
 , ובראביה ברכות סימן ם״ח ובהגה״מ פ״ד מהל׳ תפלה סי׳ גי. ובימרדכי ברכות סוף פרק מי
 שמתו׳ ואגודה פלק שמתו ׳ברכות וסוף מסכת נדה וב״י טור או״ה סימן פ״ה דרכי משה יו״ד
 סימן קצ״ה אות. ה/ ורמ״א או״ח סימן פ״ה ס״יא. והגה גם בזמן התלמוד היה להם בגד ללבוש
 בימי נחתה עיין רש״י כתובות ע״ב. ומה שהקילה הגאונים בכלי נדה ובכניםתה לביה״כ להתפלל׳
ה. ולהוציא  היא יען שהקראים שהיו בימיהם אסרו בנדי נדותה, שיש טומאה לדבריהם בזמן הז
 מלבן אמרו שכלי נדה טהורים׳ שאין הין טומאה לטהרה בזמן הזה עד אשר יזה השם עלינן

 מי חטאת לטהרינו במהרה בימינו.
׳ ש׳ 38, להערה לו. מה שכתב רש״ב באורה צד 168 הערה כ״ב, שמזה תראה שהלכות  ע׳ ד׳
ה לרש״י כתב תלמיד בשמו׳ לכן הביא ״וכבר היו אנשים וכו׳. והשיב להם רבינו״. ה נ  י

 הנה אין מזה ראייה כי הלכות נדה לא יצאה מעטו של רש״י׳ כי אפשר שרק מהמאמר
 ״וכבר יהיו אנשים וכו׳ עד ״שתשמור ז׳ נקיים״ כתכ איזה תלמיד על הכיליון והובא בפנים על

ה וודאי שיצאו מפי רש״י ז״ל. מ ל  ידי המדפיסים 'או מעתיקים. אבל שאר ה
 ע׳ ף׳ ש׳ 12. כך ראיתי את רבי נוהג וכו׳. בתום׳ שבת י״נ ע״ב ־ ד״ה בימי כתבו ״ורש״י היה
ת ם״א. ד״ה מהלפא, הביא ״פי׳ הרב רבי שמעיה •שהיה נזהר בו  נוהג וכו׳״ ובתום׳ כחו
 רש״י וכו׳״ והיא המאמר שלפנינו. א״כ הא דכתיב כאן ״כך ראיתי רבי נוהג״ דברי ר׳ שמעיה
 הן שכותב שרבו רש״י הי׳ נוהג׳ וא״כ בא המאמר הזה מן הגיליון להפנים י הל׳ נדה אשר
 יסודו מפירש״י ז״ל. או יש לומר דבאמת זה גם מדברי רש״י בעצמו׳ והיא העיד שרבו הי׳
 נוהג וכו׳ והא דכתבו התום׳ שרש״י הי׳ נוהנ או בשם ר׳ שמעיה משום דכיוץ שכתב רש״י
 זה ב&ם רבו בוודאי היי נקטיה, וביון שהלכות נדה לרש״י הובא במחזור ויטרי לרבינו שמעיה

 קראו בשם ר׳ שמעיה והבן.
 ע׳ ף׳ ש׳ 13, ״ואם תאמר וכו׳״ לפני זה נמצא במהו״ו הוספה (בצד 608.) רשום עליה רן.

 ובסופה ך!. (היינו ״תוספת״).
 ע׳ ן׳, ש׳ 13. להערה ס״ז עיין האורה בהערות רש״ב אות מ״ג שתיקן בפרדם׳.ובמה״כ לא

 ראה בפנים דברי הפרדס ותיקן מה שכתב בו.
, ש׳ 36. להערה קמ״א. הנה רבים אשר עמדו משתעים בשעה הדא על אשר מלאתי א  ע׳ י
 לבי לאמור דבעל הפרדס כוון במה שכתב ״והירושלמי אומר״ על דרשת הקראים
 שנקראו בשם ׳׳ירושלמים״ בזמן הזה. ומצאתי כמהיוב לבאר את החלטתי בארוכה במקום שאמרו
״א הט״ו אומר, אין זה מנוע אלא טעות הוא  ׳לקצר. כי הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק ל
 באותן התשובות ודרך מינות היא באותן המקומות ומן הצדוקין למדו דבר זה ומצור. לכופן
 כדי להוציא מלבן ולהחזיק בדברי חכמים ובו׳.״ ועיץ בשו״ת בנימין זאב סימן קמ״ד שמפרש
ש ד ו  דעת הנ״ל ״וחשבו להוציא דין'זד, !מקרא דבבל קדש לא תגע שרומז לבעלה שנאמר ק
 ישראל לה׳ יעיי״ש. ורבינו טוביה בלקה טוב (פסיקתא זוטרתא פרשת תזריע) אומר ״והשוטיט
 אשר באו וחדשו דתות מקרוב באו לא שערים אבותינו ז״ל וטעו לאמור ובו׳״ יעיי״ש. ורבעו
 ירוחם בספרו תולדות אדם וחוד, נתיב כ״ו חלק ג׳ אומר, ואותן הנשים שטועות ובו׳ וסבירות
 וכו׳ שכן כתיב בכל קודש לא תנע וגומר וגם יש מהן שבכל אותו זמן אינן נכנסות לביה״כ
 מנהג בטעות הוא ומינות גדולה היא וצריך למחות על ידן וכו׳ זולתי שהיתר. טמאה ליגע
 בקדשים וליבנם למקדש עד שתביא קרבנה וזה היה בזמן שבהמ״ק קיים והיו מפרישים



 מלואים לתקונים והערות

 בטומאה, אבל בזמן הזה אין אנו נשמרים. ממגע נדה וכו׳ ע״כ צריכין להזהר עליהן ע״ז ולבעליה
 למחות על ידם וכוי יעיי״ש ומי שיש לו לב להבין ושכל ישר יראה כי 'מנהג מינים וכוחשי
 תורה שבעל פה היתד. זאת. ואם היי אף רמז קל לדרשה זאת• בפסוק זה יוצא מפי חכז״ל
 לא הי׳ גדולי רבותינו יוצאים בכלי זיינם ולהזהיר על המחמירים. אלא ברור כי רק דרשה
 קראית היא׳ כי כן הביא• ההכם אברהם א׳ הרכבי בםפדו זכרון _ לראשוגים VIII צד 51.
 שהלכה קראית כתוב .בםפר המצות לענן מיסדם בזה״ל: ,אף יולדת בשבעה יומי חכר ובארבםר

T : ־ : •  י

 דגקבה הם כי גדה מטמאיא וכל היכן דפרישגן בטמאת זב הם האני בו טמיא . יולדת בל״ג
/ והקראים .מנינן את עצמם בשם ״ירשלמין״ עיין בספר דד ה ב ק נ  ימי טהרה בזכר ובס״ו ד
 מרדכי פייט וליקוטי קדמונית צד ו׳ וצד רכ״ה. ובעל הפרדס כוון בזה .לעורר את בני אדם
 הפרושין שמנהגם אינו נראה לכמה בני אדם, דרק הקראים דורשים כן, אבל לא מי שמאמין
 בקבלת חכז״ל. וראוי לפרסם בכל. מקום להוציא מלבן, ולהחזיק בדברי החכמים. והלשון
 ״והירושלמי אומר״ 'הנהני ג״נ להשערה הזאת. כי בכל ספרי הראשונים לא מצינו לשון זה,
 בי אם ״איתא בירושלמי״, או־ ״כדתני בירושלמי״ וכדומה, אבל לא ״והירושלמי אומר״ דקאי
 על סוג אישי ולא על ספר התלמוד. או״ו דכוונתו על איש קראי שאומר כן. י וראוי להרחק

 מן הכיעור ודומה לו והבן היטב.
 ע׳ י״ךן, ש׳ 9. ״ומשמע וכוי״ בשבלי הלקט השלם ובמהו״ו איתא כן ״מה ת״ל ונתנו על

 ציצית הכנף דמשמע שהכנף וכוי.״ וכן יש לתקן בפרדם.
 ע׳ י״ט, ש. 8. ״ומשולשת״. כן היאן גם במהו״ו אבל בשבלי הלקט ״ומשולשלת.״ י•

 עי•י״ט, ש׳ 16. ״נוליד.* במחו״ו ובשל״ה ליתא תיבה זו׳
 ע׳ י״ט, ש׳ 19. ״יותר מדי״ בשל״ה ״יותר מהאחרים״.

 ע׳ י״ט, ,23. ״שימלא כל הטלית ציציות״ בשל״ה ״ציציות הרבה מלא •כל ארבע שפתים׳/
 ע׳ י״ט״ ש׳ 30. להערה ל״ה בשל״ה ״שרשות״ ובמחו״ו ״שרשרות.״

 ע׳ י״ט, 31. להערה ל״ו כן היא גם בשל״ה.
בלא פי׳ כלל. ' י  ע׳ י״ט, ש׳ 32. ״להערה ל״ט. עיין מחוגו שם'שהביא הספר

 עי; כ׳, ש׳ 5. ״שארבעתן מצוד, אחת היא•׳/ יש לי צ״ע מהא דאיתא במנחות מ״ג, ע״ב. ת״ר

 חביבין ישראל שסיבבן הקב״ד. במצות תפילין בראשיהן• ותפילין בזרועתיהן וציצית בבגדיהן י
 ומזוזה בפתהיהן ועליהן אמר דוד שכע ביום הללתיך על משפטי צדקיך וכו׳׳/ ועיין פירש״י

 שם ד״ה שבע ביום, תפילין ב־אש׳ ובזרוע הרי שתים וארבע ציציות ומזוזה הדי שבע. עכ״ל.
 וקשה הא ד׳ ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוד, אהתהיא והאיךקא השיב להו הברייתא לארבע
 מ:יות ? והנה בירושלמי ברכו׳ פייה ה״ה איתא ״ר׳׳מ אומר איז לך אדםמישראל שאין המצוי מקיפות אותו,
 תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחיו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו, הוא
 שדוד אמר שבע ביום הללתיך על,משפטי צדקיך וכוי נכנם למרחץ ראה את עצמו. ערום
ס להקב״ה למנצח ל ק  אמר אוי לי שאני ערום מן המצות כיון שהביט במילה שלו התחיל ל
 על השמינית מזמור לדוד״. וצ״ב דהא תמניא הוי, ואי דהשיב תפילין של ראש ושל יד לחרא
 מצויה, א״כ גם ד׳ ציציות דמעכבין זה את זה וארבעתן מצוד, אחת הן מכ״ש דהוי ליי ליחשב
 לחדא. ואי דחשיב ד׳ ציציות להדא מצוד, ותפילין של ראש ושל יד לשתים א״כ לא הוי
 להו רק ארבע. והגה בתוספתא ברכות פ״ז ובירושלמי ני״ם ליתא •״מילה בבשרו״. וחשבו
 לתפילין לשתי מצות ולד׳ ציציות לארבע מצות. ונראה שגכון הוא/ שאהי׳ז הוא אומר ד כאשר
 נכנם למרחץ וראה את עצמו ערום אז גזבר במצות.מילה. אך נ״ז צ״ב גם לירושלמי ותוספתא
 האיך קא חשיב לדי ציציות לארבע מצות הא. ארבעתן מצוד, אחת היא כיון שמעכבות זו את
 זו. ודוחק לומר דאתי כרי'ישמעאל דםובר במנחות ב״ה. דארבעתן ארבע מצות הן. ואפשר
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ש א ר ל  דהירושלמי השיב.ציצית בתרתי תכלת ולבן דאין מעכבץ וה את זה ורומי דתפילין ש
 ושל יה והוי ד,• ומילה חשיב ג״כ לתרתי דהיינו מילה ופריעה, ומזוזה לחדא הרי שבע. ועיין
 מדרש תנחומא סדר ראה סימן י״ג על הפסוק כי כל ביתה לבוש שנים/ שנים שנים שהם שנים מילה

 ופריעה, ציצית, תפילין. הענק תענק נתן תתן וכו׳ ומבואר דבמילה יש שנים דהיינו מילה ופריעה
 וכץ בציצית יש שנים דהיינו תכלת ולבן ובן בתפילין היינו תפילין של יד ושל ראש יעיי״ש.
ת זה רק למצוד, אחת  אמנם מוני מצות לא חשבו לתכלת ולבן אע״נ דאין מעכבין זה א
 במכין תרי״נ..ואע״נ דתפילין קא חשבו לבי מצות, י״ל משום דבל אהד יש לו תמונה אחרת
 שזה בבית אהד וזה בד׳ בתים ועיי׳ בריב״ש. סי׳ קל״ז. ועיין עוד באבודרחם הלכות מילה

 בהערותינו שם שהארכנו בעזהשי״ת.
 ע׳ O ש׳ 24. ״ונ״ל״ בשל״ה ״תלמוד מכאן״.

 .ע׳ 2י! ש׳ 38. להערה נ״ד. וכן בתים׳ שבת קל״א כתבו דוראיתם אותו בא למעט כסות
 סומא וכ״כ דהרשב״א והריטב״א בחידושיו שם. ובאמת הדבר הזה נובע מפי רבותינו
 הגאונים ז״ל• עיין בשערי !תשובה סימן קנ״ו מיוחס לרב ששנא נאון ז״ל׳ סומא פטור מן
 התפילין ומן הציצית דכתיב .וראיתם אותו פרט לסומא״. ועיין רא״ש הל׳ תפילין סימן ט״ז
 הביא דבר זה בשם ס׳ העתים להב־צלוני בשם פסקא לגאון, ודחה הראיתם אותו בציצית
 הוא.-דכתיב, ומשמע דבציצית מודה ליה. והביאו הב״י או״ה סימן ל״ה. וכבר תמה בזה המעד״מ

 שם.ובהלכוול ציצית. והדבר צריך בירור.

 ע׳ כ׳, ש׳ 40. דברי הפרדס שכ׳ דבלילה לפני הנר שפיר דמי וכו׳, לא זכיתי להבין דמ־״ש
 לפניי הנר או. שלא לפני 'הנר, והא דאשמועינן דמותר להתעטף בלילה׳ כוונתו להא
 דמובא ,בברכי יוסף או״ה סימן ה״י בשם הבינו ישעיה הראשון בתשובותיו ב״י סימן ד״י דהאי
 יאמרו וראיתם אותו פרט לכסות לילה הני *מילי לברך אבל . להתכסות למה לא. ודחה את
 דברי אלו יעיי״ש ועיין בתוס׳ מנחות מ׳ ע״ב שיטת ר״ת דהואיל והותר בזמן מצותו.הותרה

 תמיד יעיי״ש. ועיין בםמ״ע הו״מ הל׳ דמים סימן ה׳ םק״ז. לענין דין בלילה לאור הנר.
6. ״1ל]כל״. צ״ל ״(ל)כל״. וכן היא בשל״ה בלא אות ל׳. ,  ע׳ כ״א, ש׳

 ע׳ כ״א, ש׳ 3,0. ״ומאחר דאינה מצוה לפוסקו״. בשל״ה חסר תיבת ״דאינה״.
 ע׳ כ״ב׳' 31. להערה ס״ט. עיין שבלי לקט השלם שהביא עוד אח״ז: ,׳וכן השיב רב האי
ו להשוות הציצית ולמעטן לאהר שקשרן׳ כך ראינו ה  נאון ז״ל כדבריו וששאלתם מ
א מכוין משום זה אלי ואנוהו.  שמוזתר שאינו מתכוין ל מעטן משיעורן אלא לנאותן וליפותן הו
ו בעד, חוטין ישים בטלית בתוך ג׳ אצבעות.  נחזור לדברי המורד. ארבעה בתוך שלש פי׳ ר׳ א
 בלומר תמדוד נ׳ אצבעות מן השפה ולמעלה ובאמצע נ׳ אצבעות יתלה הציצית דהיינו א׳
 וחצי ותוך שילש היינו קשר אנודל ובשתמדוד תוך נ׳ דהיינו אצבע והצי תמדוד בקרן הטלית
ל ידהוק אצל הטלית אלא ירחיב כדי שילך א . ר ש ק  באמצעיתו באלכסונו וכשבא לקשור ה
ה מתעטף בציצית בט׳ באב ביום ונם נאוני דורו כמו כן י  הציצית לכאן ולכאן. יבינו ע״ה ה

 היו מתעטפין. םליקיהלכות ציצית •של רש״י ז״ל.״ ועין ספרי פ׳ תצא מנחות מ״ב.

 ע׳ כ״ף, ש׳ 36. להערה ל״ט. מה שהקשה המו״ל הפרדס דפוס ווארשוי שהוא דלא כמו״ש
 רש״י למנחות שם. הנה כבר כתבנו בריש הלכה זו בהערה א׳ שהמאמר .הזה נובע
 מהלכות קצובות דרב. יהודא גאון ז״ל, והגאון הזה הלא פוסק דסה מברך שתים על של ראש
 כשיטת ר״ת בתום׳ מנחות שם ד״ה לא סח וכו׳. עיין בח״נ (תוצאת בערליץ עמוד רכ״ט).
 הובא ברי״ף בהלכות תפילין״ ורש״י ז״ל שהעתיק המאמר כולו מדברי ר׳ יהודאי נאוץ דל, לא

 זז דין זה ממקומו, אף דלא פסיק כוותיה והבן.
 ע׳ כ״ך, ש׳ 8. ״סדר מווזה כתיקון סופרים״. עתה בא לידי ספר ״הצופה״ שנה ב׳. וראיתי
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 בצד ק׳ מאמר ״םדר מזוזה״ העתקה מכ״י פריש נוי .716, וי״ל ע״יי החכם אבינדור אפטביצר
 ומהאים לכל מה שכתב בפרדם שלפנינו. שם בעל המחבר •לא נודע. ואפשר שאיזה סופר
 העתיק לעצמו מספר הפרדס. והנה השויתי הנאמר שם לנאמר כאן ואתן לפני הקורא את

 החילופים והתקונים.
 ע׳ כ״ךן, ש׳ 9. ״תנו רבנן״ בכ״י פריש ״כך שנו רבותינו וכן היא במחו״ו סימן תקט״ו.

 ע׳ כ״ד,/ ש׳ 9. ״שיש בה מחק״ בכ״י פריש ובמחו״ו בטעות ״שיש בו מהק״. :
ה נ׳. במחו״ו הגי׳ ״שיש בו מחק אות אחת או תוספות אות•אחז/ ר ע ה  ע׳ כ״ה ש׳ 9. ל

 או נריעווד אות אחת״. ובכ״י פריש .״או תוספות אחת אות או נריעות אות״.
 ע׳ כה, ש׳ 10. ״אינו יוצא ידי חובתו״. בכ״י פריש במחו״ו ובסדור רש״י אינו יוצא בה ידי

 הוכתר׳. (ועיין משנה מנחות ב״ח, כ״ט. ורש״י שם ל״ב: ד״ד, כתבה אנרת.)
 V' כ״ךן, ש׳ 10. ״ואינה נכתבת״ וכו׳ במחו״ו ״ונכתבת בשני בשעה חמישית או.בחמישי
 בשעה רביעית וכן תפילין וקמיעות״. ובכ״י פריש ״ובימים הא?לד, נכתבת בשני ובחמישי,
 בשני בשעה חמישית במזל חמה בתהלתה במלאך רפאל הממונה באותה שעה, וכן תפילין,

 ונכתבת [בחמישי] בשעה רביעית במזל נוגה בתחלתה במלאך (עזאל) [ענאל] הממונה באותה.
 שעד,/ וכן תפילין ומזוזות וקמיעות הנכתבות באלו שעות מצליחין״. ולםי״ז ישילהניה בפרדס
 שלפנינו כן: ואינה נכתבת אלא בשני בשעה חמישית, (בתהלת) [במזל] המה !בתחלתה] במלאך
 רפאל הממונה באותה שעה, ונכתבה בחמישי בשבת בשעה רביעית [במזל נונה] בתחלתןה]

 [במלאך] ענאל הממונה על [אותו] השעה״. ועיין רזיאל המלאך מ״א,•ב׳.

 ע׳ כ״ה ש׳ 13. ״וצריך למישבק ובו׳ בסדור רש״י״ וצריך למישבק בריש שיטא שיעור תיבה
 קטנה לוהיה [אם שמוע! כי היכא דמיתהזי כוותא, וכי מעייל בה בנובתא כווא בוהיה.
 כי היכא דלהוי. כזוא להדי כווא״. ובמחו״ו ״וצריך להניח בריש שיטה דוהיה אם שמוע. כשיעור
ב מאחורי שדי, וכי מכנים מזוזה בקנה גוללה מסוף •שיטה לראש שיטד»  תיבה קטנה, שיכתו
 ויפתח בקנה חלון שיהא כדי שיעור הלון בחלון ויראה שדי כתוב״. ובכ״י פריש^והוא צריך
 לעזוב [בוהיה] אם שמוע 'כשיעור תיבה קטנה, כדי שיראה כחלון, ובי מכנים אותה בקנהנוללה
ל את] האגרת,'•ופותח בקנה חלון'בוהיה •כדי שיהיה חלון בחליך. 'ולפי״ז ל ו ע  מסוף לראש [
 יובנו דברי הפרדס, שמביא המאמר בלשון ארמי ומפרשה, והא.דאמר \״בנ1ותא כוותא״ חסר

 וצ״ל ״ופותה בנובתא כוותא״. (ועיין מנהותיל״ב, תום׳ שם ד״ה האידנא וכר.)

 ע׳ כ״ה, ש׳ 21. ״וסימן דחםירות וכר״. בכ״י פריש איתא וצריך לבדוק חסידות ויתירות ובזיונן
 וא^ו הן מאדך ובו׳״ וכיב במהו״ו .שם. ובסדור רש״י איתא ״ומדקדק בחסידות ויתירות
 ,וזייני וסימן דהםירות ויתרות ובו״׳. ועיין מנחות ל״א: ורש״י שם. ובתום׳ ד״ה כתבה אנרת וכוי.

 ע׳ כ״ד,, ש׳ 22. ״מאדך ובו׳ עיין בסדור רש״י ובהגהות המו״ל אות ר. וב״י פריש־ מאדף
 ידך, לטוטפות/ מזוזות בתראה, •לאבותיכם״. ויש להשלים החסרון על פי מ״ש בפרדס,
 ןהמו״ל לא הרגיש בזה. (ועיין רמב״ם פ״ב מהל׳' תפילין ה״ו, רי״ף הלכות מזוזה סימן ר״מ רא״ש
 הל׳ מזוזה סימן ני. ותשר הרא״ש כלל נ׳ סימן ז׳ ותוס׳ סנהדרין ד׳ י: זבחים ל״ז: מנחות ל״ד:

 ע׳ כ״ה ש׳ 23. *ושבעה אותיות׳וכר״. בב״י.םריש ,׳ושבעה אותיות במזוזה דשדש שלש
/ ץ  תנין וזיונן וסימניך שע״ט נזנ״ץ״. ובסדור רש״י ״ושבעה אתי. במזוזה תני ״שעטנז נ

 ע׳ כ״ךן, ש׳ 24. ״בר מן אלו וכר״ בכ׳׳י םריש׳,,חוץ. מאלו אותיות • מ״ב זיוניךואסםת יפתה.
 ובקומך ראשון •ואהרון ופ דלטוטפות .קדמאה ובתראה וסימניך פק״. והגיה המדל״י״ב
 זיוניך. ועיין בסדור רש״י ״בר מן אילין יפתה ובקומך וקשרתם ואספת לטטפת*. ועיין י ברי ׳ף

 ורמב״ם וראש שם.-ובמהו״ו עמוד תרמ״ד.
 ע׳ כ״ךן, ש׳ 25. ״וכל אות וכר״ המו״ל הכ״י פריש םנר תיבת ״אוח״ ולא-אדע כוונתו. (ועיין
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 רש״י ותום׳ מנחות כ״ט: ובם׳ התרומה סימן ר״א.)
 ע׳ כ״ךן, ש׳ ״של ג׳ אותיות״ בכ״י פריש מוסיף. ״בנון בין״ וצ״ב כוונתו. .

 ע׳ כיה׳ ש׳ 28. וצריכה׳ עיבוד וכו׳ בכ״י פריש ״ואין נכתבת אלא בנויל מעובד או בעור
 של צבי ושל איל וצריכה עיבוד לשמה״ וכוי.

 ע׳ ׳׳כץ׳ ש׳ 1. ״זאין חוששין ובו׳״ בב״י פריש ואין הוששין משום נבילות .ומשום טריפות
 וצריבה שחיטת ישראל״, ועיין מחו״ו,עמוד תרנ״ב ועיין תום׳ שבת ק״ח. ד״ה איזה.

ט מם׳ סופרים פ״א ה״ב וגו/ ״ ו עיין ירושלמי מנילה פ״א ה ״ ה ט ר ע ה  ע׳ כץ, ש׳ 1. ל
 מסכת מזוזה פ״א ה״א.

 ע׳ כץ׳ ש׳ 6. ״וצריכה לכתוב ובו׳״ בב״י פריש. ״וצריך להכתב בכ״ב שורות, וצריך :לכתוב
 בקדושה וטהרה, וצריך לרחוץ ראשו בחמין ולחוף ואחר בך רוחץ את בשרו ומשפשף
 בחמין וילך לבית הטבילה ויהוף ראשו ויטבול וילבש בגדים אחרים נקיים רכתובביום ני בשעה

 ראשונה או בשאר ימים בשעות הראויות ליכתב ויצליח במלאכתו בעזרת. הבורא.״
 ע׳ כץ׳ ש׳ 18. .להערה. א׳. מובא גם בליקוטי הפרדס בענין מוצאי שבת דף כ׳ ע״א. ויש

 לתקן את הפרדס על פי שם.

 ׳ע׳ כץ,. ש׳ 19. בלק״פ ״שהשבת נותנת״.
 ע׳ כץ, שי׳ 20. להערה ב׳ בלק״פ .״וכשהוא״.

 ע׳ כץ, ש׳ 22. בלק״פ ״ותהיה הנשמה הנותרת״.
 ע׳ כץ, ש׳ 23. בלק״פ ״בזוכרו את ששת״..

 ע׳ כץ, ש׳ 25. בלק״פ ״אף ביציאתו.״
 ע׳ כ״ן ש׳ 37. צ״ל בלקוטי הפרדס כ׳ ע״א״. וחסר בהערה שהובא״ גם בשבלי הלקט סימן
 י. ק״ל בשם רב נטרונאי. גאון ורי״ץ גיאות הל׳ הבדלה בשם רע״גחכי אמר מר רב נטרונאי.

 ועיין לקמן עמוד ל׳ שנכפלה התשובה בלי שם המשיב. ועיין שם בהערה מ״ה.
 ע׳ כץ׳ ש׳ 11. במחו״ו בםד״רובלק״פ ובשל״ה ״שהיו עזשין ואומרים וכוי.

 ע׳ כ״ן, ש׳ 1. במהו״ו ובסדור רש״י ייתא. מתיבת ״כמו ששנינו״׳ עד ׳׳וראינו בפרקי׳ דר״א״.

 יי ובםדרע״ג ליתא מתיבת ״תחלה״ בשורה ב׳ עד ״וראינו״. והובא בשבל״ה ובלק״פ שם.
 ע׳ כ״ן,,ש׳ 2.. בלק״פ ״בתהלה כופף •אדם ראשי אצבעותיו לתוך כפיו״.

 ע׳ י כץ׳ ש׳ 6. להערה ה׳ צ״ל ״והובא במחו״ו וסדור רש״י ושבל״ה ולק״פ שם.
 ע׳. כ״ן, ש׳ 9. בלק״פ ״דמברכץ ומבדלינן׳ על נהודא״.

ם ליתא מתיבת ״מדאורייתא ובו׳.״  V' כ״ץ, ש׳ 9. בשבל״ה ש
 י ע׳ כץ, ש׳ 10. בטהרו ןבסד״ר ליתא מתיבת ״ולכך״ עד ״אור של כבשן״.

 ע׳ כץ, ש׳ 11. בלק״פ ״לומר להאי פםוקא בתוך ההבדלה״.-
ה י״ד. במחו״ו ובפד״ר היא כמו בבה״ג בערלין. ובלק״פ ״תהילת ההבערתן ר ע ה . ל 1 2 . ׳  ע׳ כ״ן, ש

 מברכין וכו׳.״ י

ר ו א ו  ע׳ כ״ן, ש׳ 13. בכה״ג במחו״ו ובםד״ר שם אחר תיבות ״אין מברכיך מובא עוד: ״
ן (בבה״ג בערלין. י ק י ל ד מ ב ד ו ש ם ח ד א א י ב א א ד כ ת ה י ס נ כ ת ה י ל ב  ש
 ״אמטלתיה״ ובמחו״ו ״משום צוותא״ ובםד״ר ״משום דיינה״ וברי״ץ .גיאות ״משום דליה״ ועיין
י כ א ד לי ב א . ה ה י ל ן ע י ר כ ב א מ ך ל נ היו ר א ל י ר א צ ל ג ד ״ ע  רש״י ברכות נ״נ.) א
ה וכר״. ומובא ד ו ה ב י ר ר מ , א ה י ל י ן ע ר כ ב ק ו מ י ל ד א ק א מ ר ו ה נ ב ל ו ש ם ח ד  א

 בפרדם בצד ב״ט.

 ע׳ כ״ן, ש׳ 14. להעירה ט״ו. הנה בםדרע״נ ובמחו״ו ובסד״ר חסר מתיבת '״אין מבדיליך עד
 ״אעפ״י שכתב בפרק דדא״. ולא הוגשו המו״ל •והמבארים שם בזה וחשבו שמאמר



ג ס  טלואים.'ותקינים להערות ש

 ״אע״פ? וטי-קאי אאין מהדרין על האור וכר ובשבל״ה איתא ״מצאתי בשם רבינו שלמה זצ״ל
 איך וכר כמו לפנינו. וכן איתא בלק״פ שם.

 ע׳ כ״ן, ש׳ 17. ״מיינא״ בלק״פ ״מיישא״.
 ע׳ כץ, ש׳ 18. ״לאור האש׳״ תקנתי עפ״י.םדרע״נ. ובלק״פ איתא ״לאור הנר״.

 ;עי. כץ, ש׳ 21. לה^רה י״ז, דין זה מפרקי דר״א דיכול לברך לאורן של כוכבים לא הביאו
 הפוסקים האחרונים להלכה. עיין יצחק ירנן לרי״ץ ניאות הל׳ הבדלה אות מ״א, ובהגהות
 מגן אלף. לםדרע״נ ירושלים. והנה בשבלי הלקט לא הביא הך פייםקא דםיפא •דאומר בורא

 'מאורי האש ומשמע דלא יברך אלא יםהכל בלבד. (וההוספה היא עפ״י םדרע״ג שם.)
 ע׳ כץ, ש׳ 24. להערה י״ח. כאשר תקנתי היא גם בשבלי לקט ולקוטי הפרדס שם.

 ע׳ כ״דן, ש׳ 1. להערה י״ט. הובא נם בסדור רש״י ושבל״ה ורי״ץ ניאות ולק״פ.
 עי כ״ףן, ש׳ 3. ״דקאמר', בסדרע״נ ״דקאמרינן״.

 ל כ״ךן, ש׳ 4. מתיבת ״אפי׳ לכתחלה״ עד ״אבל במוצאי שבת״(שורה ל״א). ליתא בםדרע״ג.
 ומובא בשבל״ה ובלק״פ שם ותקנתי על פיהם.

 ע׳ כ״ךן, ש׳ 10. בלק״פ ״דאין שבועה חלה על השבועה״.
 ע׳ כ״ח׳ '׳# 28. ־״דאין נזירות חלה על יין קדש .ובו׳.״ עיין רש״י נזיד נ׳ ע״ב. ור״ת והרא״ש
ם וסוברים דאםור לנזיר לקדש במבואר'בתום׳ נזיר  ור׳ עזריאל השיגו על פירש״י ש
 ובשיטה מקובצת שם• ובשבלי הלקט כלל ב׳ סימן ב״ה בשם רב האי גאון וכן היא בכפתור
.שבת סי׳ ב״ה וברמב״ם הל׳ נזירות פ״ז הי״א וםמ״נ מל״ת סי׳ רי״ג וכן ׳  ופרח פ״ו ונארז הל
 דעת אבן העזרא ביסוד מורא. ועיין רמ״א ארה רע״ב ובשרת רדב״ז ח״א סי׳ תב״־ב. ובחכם

 • צבי סי׳ קם״ה.
ם והובא נם במחו״ו צד 119. ובסדור רש״י  ע׳ כ״ט, ש׳ 2. להערה כ״ט. ונובע מםדרע״נ ש

תקכ״ז. •ובאו״ז ח״ב סימן צ״א, בשם רע״ג. ועיין טור ארח רצ״ו. : 

. ׳ושיבוא הוה חמר מדינה,•ממ־יל  ע׳ כ״ט׳ ״ש׳ 4. במחו״ו שם ;׳והיכא דלא שכיח המרא כלל
 על שיכרא כדאמרינן בערבי פסחים' דמםיק ש״מ חמר מדינה הוא ואבדיל״. ועיין בהג׳

 הל: קידוש והבדלה. ובסדור רש״י סי׳ תקכ״ח.
 ע׳ כ״ט׳ ש׳ 4. להערה י ל״א מלות ״ובםדרע״נ דף ל״ב״ נמחקץ. כי לא נמצא בםדרע״ג

 מדינא דשכרא.
 ע׳ כ״ט׳ ש׳ 4. להערה ל״א. והובא נם בלק״פ שם כל המא.מר.

 עי- כ״^/ ש׳ 21. להערה ל״ט. ובםדרע״נ ״ורב הונא בשם רב ור׳ אבוהו בשם ריו״ח..והיא הנירםא
 . הנכונה. - •

. בלק״פ שם ליתא ממלות ״טעם״ עד ״ועל הנר״. רק מובא זה מ׳  ע׳ כ״ט׳ ש׳ 24. להערה,
 קודם המאמד ומה טעם וכר.

 ע׳ כ״ען, ש׳ 26. להערה מ״ב. הובא נם בקל״פ •ישם.
 ע׳ ש׳ 6. להערה מ״ה. פה הובא מה שמובא לעיל התש, בה של רב נטרונאי וכמו שכתב

 בםדרע״נ דף׳ל״ב! וכץ-היא בלק״פ שם. ועיין טור או״ח רצ״ט.
 ע׳ ל׳, ש׳ 10. בםדרע״ג ״וכן אנו רגילים להטיל מים בכוס של ברכה לאחר ששותהו, ושוטפים
 אותו ושותהו, וכן שמענו מרבותינו שמצור, לעשות כך, כלומר שיירי מצוה וכר. וכתב
 המו״ל םדרע״נ ווארשוי, דתיבת ״כלומר״ אינו מובן כלל וכן בטור שם ליתא, וצ״ל ״לפי ששיירי״.
 וכן יש לתקן עפ״י הםדרע״נ בפרדם לפנינו. ועיין פרקי דר״א .שם להיפך דמטיל מים בכוס
ת ומה שישאר בבום מעבירו על. גבי עיניו למה י שיורי מצוד. ו צ מ  של הבדלה כדי לחבב ה
 מעכבין ובו׳ ועיי״ש.• וכבר הרגיש בזה הרד״ל בפירושו לפרדר״א שם אות ב״ה. והדיצ״ג כתב

.  בה׳ הבדלה ובמנהיג סי•׳ ם״ח כתבו כמו שכתב בםדרעי׳ג וטור. י
 ע׳ ׳ל׳, ש׳ 3 להערה מ״ט עיין תום׳ ברכות מ״ב ע״נ ד״ה ורב ששת ובו׳.



 שסד טלואים״ ותקעים׳ לוזערות

 עצל:׳,• ש׳־%29בתורתן\^ל ראשונים• צד ט״ו. •
 ל-ל?א,,יש׳>-11. להערה כ״ב, מובא׳ יגם בהלכות־ פסוקות 'סימן •ק״מ. ושוד, נוסחתו כאשד:

 חיא $ספר ••העתים. ועיין י׳בחמדדל' גניזה סימן־ מ״ג באריכות ובפרדס.לקמן (צד. מי.) •
 'ע׳ ל״א, שי6\, ;להערה כ״ט; י והובא בהלכות. פסוקות סימן ק״מ ומיוחס• בכל המקומות לר׳
 ״יהודא־ גאון. (וכן ישי־ לתקן• בתמים רעים• שם׳) ועיין בבה״ג. ומשם . משמע דמותר׳ רק

 י להשליך הקליפים .בקערה ולא ישר אל הים.
י״א.שם : ע׳ ל״ג׳יש׳ 13. להערה א׳. ״מובא ־'בהלכות •פסוקות סימן קמ״ג וכ׳ המו״ל בהערה , 
 .שככ״י איתא בראש..התשובה ״והכי א׳ רב שרירא״. אך מ״ש, שם. דהתשובה שלפניני
בה אם •מוהר לטלטל בחצר לא נתישבה,־ לא• הבנתי דבריו הא הוא השיב  אינה שלימה'שהשאי

 בפירש ״שאם ישראל אחד בפונדק של נרם אע״פ שלא השכיר מוהר •לטלטל״. ועיין עוד-•
 שו״ת גאוני• מזרחי ומערב •סי׳ ט״ו, ל׳, ל״ג, ובתשר הרי״ף סימן שי״א. •אכן בא״ז ח״ב סי׳ קם״ח
 י כ׳ דצריך״לחזור ולשכור ממנו שום רשות י להוצאת שבת! והובא'.בד״מ או״ח סי׳ שפ״ב. (ושוה

 ־נוסחת ׳הלבות פסוקות למ״ש בספר העתים.).•
 ע׳ ל״ג ש׳ 13. להערה ט״ו. יעיין צד ל״ה בהערה י ל׳ שהפרדס העתק דברי רי״ג מה
בעל ם׳ זכר נתן דכוונת  י שהתפלא יבעל ספר. העתים על דברי ר יהודאי יגאון, שם. כתב,
א עשה ביעייפ' רשות בידו לעשות באיזו־ •ערב שבת שירצה, ולא כמו  הגאון,פשוטה כי•:׳אם ל
שכוונת הגאון ׳•שיעשה בכל ע״ש. י ודחה בהגהות עתיים, לבינה י שם  שחשב י בעל ספר ־ העתים׳;
 דעכ״ח.לשון בעל הפסוקות על כל ע״ש קאי, משום שלא כתב בקצרה ״יעשה אחר הפסח
 .על כל השנה״ וכן לבסוף במ׳יש שאם-נשרף יעשה עירוב בכל •:ע״ש ולא כתב בקצרה יעשה
 עירוב אהד," הנה זה י מוכיח שהיתה כוונתו שדוקא עירוב בע״פ מועיל לכל השנה, אבל עירוב
 שעושה. אחר הפסח אינו מועיל רק• לשבת אחד. והדרה קושי׳ בעל ספר י העתים' לדוכתא. זהגה
 המעיין היטב• בדברי ספר הפרדס •לקמן צד' ל״ה הערה ל׳ יראה שיפה כיון בעל ז:ר נתן
 ואפשר לתרץ עוד דכוונתו להא דכתב בעל ׳ספר העתים צד 104 שכתב, היא דדי בעירוב
א נרקב או נפסל. והמחמיר ל  בתחילת-השנה או ׳•כפסח לכל השנה, כ״ז שהעירוב קיים, עד ש
 שעושה בכל ע״ש ׳תבוא עליו'ברכה ומדות הסירות הוא, ומ״מ צריך להזדהר שלא יפשע
 מלעשות׳ בכלי ע״ש, שאם יפשע אסור לטלטולי יעיי״ש ולכאורה קשה א״כ מאי״מדות• הסידור
 אית •בי׳ אם. .עושה׳ בכל ע״ש, הא יותר טוב, שיעשה •פעם אחת •;לכלי השנה׳וממילא לא יבוא
 לידי. פשיעה. אמנם המעיין בתוך דבריו••של• בעל העתים שם, יראה שכוונתו שיש צד חסרון
ד בטל העירוב, ולהם עבידיי לעפושי ס פ  אם עושה פעם אחת לכל •השנה, דאם יהי׳ .נרקב או נ
 וא״כ יש סברא יותר שיעשה בכל ע״ש. דדילמא לא יזהר לראות אם נתעפש, וע״כ׳ כ׳ דהעושה
 . כן הע״ב, רק יזדהר שלא יפשע. ואך משום השש יזה שמא יפשע, הי׳ אולי יותר טוב.שיעשה
ו למיעבד עירוב כדי שיהי׳ קשה ולא ירקב -1בפעם אחת לכל השנה, ע״כ כתב אח״ז שם תחנ
 'ולא יתעפש, וא״ב אזלי. לי׳ הששא דשמא ירקב, וממילא יותר טוב שיעשה עירוב פעם אחת
 לכלי השנה, דניהוש לשמא ופשע יעיי״ש. וזהו כוונת הפרדס פה, שעושין בע״פ יותר משאר
 . מועדים,•. .שבפסח עושין מצות, והיא דבר שמכניסו •לקיום שאינו מתעפש כדאיתא בפסחים
 ט״ו, וא״כיאיפשר לעשות בע״פ עירובי. לכל השנה, משא״כ בשאר ע״ש עושין.חמץ דעבידי
 לעפושי, אין י לעשות פעם אחת לכל השנה, מיחוש שיתעפש •'ולאו אדעתיה, ובאמרת אם
 י עושה מצה בכל השנה לעירוב די בפעם אחת בכל השנה, רק כיון דבשאר ע״ש אוכלים
 חמץ, ע״כ כתבו דצריך לעשות עירוב שעושה מחמץ בכל ע״ש. ומה מאוד מדוייקים יי דברי
 הפרדס •שכתב, דמצא כתוב ״מי שלא עירוב בע״פ צריך לעשות עירוב בכל שבת וכו׳״ משום
ה, משא״כ מי שלא עירב בע״פ׳  דבערב פסה עושה העירוב ממצה ומכניסו'לקיום די לכל השנ
 •צריך לעשות בכל שבת ושבת דבל השנה עושה העירוב מחמץ ועבידי לעפישי. ועל זה כתב



 •מלואים ותקוני0 להערות. שסמ

 *והגאונים לא אמרו שאינו צריך בלעשות יכך כוונתו על הגאונים׳• שחלקו בדבר זה שצריך לעשות
 •עירוב :בכל, ע״ש, ואמרו.דגם •בתוך השנה•;H בפעם אח^/,,(יאפזער דכוונתו על•: ספר ד־$תיס.<
^״פ\^3ב ׳מן- המצה ; ; : יעש.ה. ; :״אם^לא 1  ואינו צריך לעשות ככל־־ע״ש; הנה-הם ;לא יאמרו:רק.
 *עשה כל/יע״ש מן החמץ״ דייקא דמן החמץ עליו לעשות י עירוב בכל,־.•ע״ש^יי משום ־דעבידי
 לעפישי, ״ואם •ירצה יעשה עוגה: שאינו חמץ אפיי׳ בשא־־•ימות •השנה ויסמוך עליה עד הפסח״
 דמצה לא עבידי לעפישי אך ..ורק משום. רכל השנה הוא אוכל חמץ. ואים'יעשה עירובו מחמץ
 לא. עבידי לקייומא צריך לעשות בכל ע״ש, משא״ב• בע״ם, דעושה מצה דעבידי לקיומא• די
 לכל•. השנה. ועל זה הביא הפרדס שפיר מה שכתב הרב ר׳יקלונימוס: הטעם־. שעושץ בע״פ
 יותר משאר: מועדים דבע״פ -מצה. היא •עושה,שמכניסו• לקיום שאינו מתעפש ובאמת אם נאכל
 .אותו עירוב יעשה •עוגה — של מצח. ויהי׳־ הי׳ לכל השנה ולא יצוץ בבל. שבת ושבת^והיא

 יותר:טוב משיעשה עירוב ׳•.מחמץ• בכל ע״ש מיחוש לשמא יפשע. .אך• מי שחביבה עליו מצות'
 עירוב עושה' כן׳ שזה בוודאי יזדהר בעשייתו. ־'וזה הוא גם •י כוונת הגאון י שכתב ״ראם, שכח.
 אדם לעשות עירובו, בע״פ ,יעשה בכל •ע״ש״ דייקא בבל משום דבע״פ מן המצה הוא
 עושה ונכנס לקייום משא״כ בכל• השנה ,מן־ החמץ הוא עושה דעבידי לעפישי,וצריך לעשותו
 בכל ע״ש._ ובאמת. אם עושה בכל השנה• מן המצה גם• הגאון מודה המועיל לכל ך,שנה ודו״ק.
עושה,בע״פ, יטול ההכם קמח ויאפה עוגה או׳שתים  ומה מאוד מדויקים דברי. הגאון י שם דאם :
ת נ ש , ץ ר ב ך י י ע ץ < ץ מ  .עוגות ויעשם קשה וכו׳ דמצה נעשית •קשה•..שמכניסו לקיים משא״כ- ^

 :פרס כל כתבי שכוון לכל דברינו..
 ע׳ .ל״ג׳ ש׳ 16. בהלכות• פסוקות ובספר העתים ״להעלות מים״. ואות ״ה׳>.שבמלת •״להעלות״

 תקנתי על .פי׳ הספרים אלו.
, ש׳ 19. בהלכות-פסוקות•״או״ לאותן שמנה ימים״.׳ ץ  ע׳ ל

, ש׳ 19. בהלכות פסוקות ״שאם ישראל אחד הוא בפונדק.״ י• נ ״  ע׳ ל
 ע׳ ל״ה״• ש׳, 4. להערה י״ה, ותקנתי על פיהם,

במחט איתא כאן:'•.״ומאן דאתי באורחא ומקדים  ע׳ ל״ה׳ ש׳ 11. בהורתן של ראשונים ו
שפיר דמי. והני ; ׳ גמליה׳ אלא בשבתא, , ׳  הד וקני שביתא בדוכחא!. ואע״נ דלא אתי
• לא. -פי׳ ־ אסור: י. וכר. • •והוא•־. בבה״ג״. פרק •הדר,  •מיל*. הוא• דסגי .ליה. אלפים אמה, אבל טפי

ט מפרדס ־ לפנינו,• ועיין טור ־ ארח- וב״י• סימן,רמ״ח.־ מ ש  •ונראדי מ
, ש׳ 12.־בתרש״ר .׳׳בשבת אפילו כל שהוא״.- • ה ״  ע׳ ל

 ד •ל״ה, ש׳ 13. להערה כ״ז בתרש״ר היא כמו במחוץ אבל במעט שינויים,
• ש׳ 16. .להערה כ״ח בתרש״ר היא כמו בטהרו.  ע׳ ל״ה,

׳ 17. במחוץ ״או על. שולחנו״. ש , ה ״  7 ל
׳ ש׳ 18. להערה ל׳ מתיבת ״ולעולם אם שכח״ עד ״צריך להודיעם .וכר״ הם *דברי ה ׳  7• ל

 פסוקות המובאים בשמו, בספר העתים שם.
 7• ל״ה, ש׳ 21. ״יטול החכם קמח מכל בית ובית״. נראה. דהיא.לאו דווקא, דהא ביה זה

 שמניחין בו העירוב א״צ ליתן פת.עיין מימרא דשמואל עירובין.מ״ט,\עוייש.
או שת״ם וכוי• עיין דרכי. משה.סימן שס״ו ורמ״א שם ומדבריהם ה ש׳ 21. עוגה אחת. ״ 7 ל  ׳
 משמע דדווקא ככר אחד בעינן לעשות מהקמח ועיין ספר מחיים להמהרש״ק סי׳ שם״ו
 . שנסתפק בזה ומכאן משמע בפי׳ ׳שמותר לעשות לכתחילה י גם ככרות הרבה מקמח שגבו

 מבית ובית והבן.
, ש׳ 8. או בחתיכת דג, במהרו ״רוצה ביין״. ץ  • ע׳ ל

. • ש׳ 12.. להערה ל״ט בטהרו ובתורש״ו ״ומבוך ותולהר. , ץ ל , 7 
, ש׳ 23 במהו״ו ״כן יעשה בערב שבת יקה״־וכר. ץ  עי ל



 .שסו מלואים "ותקוכיס :להערות'

ן על־תהומין והראב״ד , ש׳ 24. ״ומברך״. עיין רמב״ם הלי עירובין,פ״ו הכ״דדמברכי ץ  ע׳ ל
ספר העתים צד 108 , ן י עי  השיג עליו ועיין הרב המגיד שם׳ בשם ספר העתים. ו

 ובאבודרהם השלם ונביאינו להלכה זו הארכנו בעזהשי״ת. יעיי״ש.
 •ע׳ ליץ, ש׳ 1. במהו״ו ״לילך למדינה •אחרת להציל נפשות או ספר תורה אעפ״י שהיא

 רחוקה יותר .מאלפים אמה מותר לילך• לשש וכר.״
, ש׳ 13. בשל״ה ״השולה עירובו ביד חרש וכר. ץ  ע׳ י ל

, .ש׳ 17. ״והיכא׳ דלא עירוב מאתמול וכר״. עיין ארחות חיים םימן שם״ו םט״זשפםק ץ  •ע׳ ל
 • הגאץ דבערזאן ז״ל דכדאי הגאון בתשובה לסמוך עליו בכה״ג שרגיל לערב בכל ערב

 • שבת יעיי״ש.
׳ רמ״ז בשם רש״י ז״ל, ובשערי  ע׳ ל״£, ש׳ 7. להערה מ״א. עיין שבלי לקט השלם•ם־

 תשובה סימן קפ״ד וב״י או״ה תקט״ו.,
; ן ו ש ל  ע׳ ל״ט, ש, 24. במהו״ו ובסדור רש״י שם איתא אחר תיבות ״קדושה אחת הן״ בזה ה
ל לגליות דשתי קדושות הן, דאפילולמאן ש . ם י ב ו  .״ומסקנא ומודה ר׳ יוסי בשני ימים• ט
ן ה איסור בשני ימים . טובים של גליות דשתי • קדושות ה ש ו  דתני איםי וכן היה ר׳ יוסי ע

 ..•ושמעינן מינה ובו׳״ ויעיין עירובין ל״ט:' ובפירש״י שם.
ט שם. ק ל ה מ״ט, ואיתא כן בשבלי ה ר ע ה . ל 4 -  יע׳ מי, ש׳

א בשערי תשובה סימן קמ״ו. ב ו  ע׳ מ׳, ש׳ 15. להערה נ״ו. ה
; ן ב ל ״ צ ה י״א. תיבות י ״בהאורה ובמהרר נדפסו שם בטעות, ו ר ע ה  ע׳ מ״א, ש׳ 30. ל
 י בהאורה ובמהו״ו.הגי׳ ״מתרין בו ושתה, מתרץ בו ושתה הייב על כל אהת ואחת.

 ובשבלי הלקט הגי׳ כמו בפרדם לפנינו, ויש לתקן שם גם כן כמו שתקנתי.
ה בשם רשיי ז״ל. וכ״כ באירהות  ע׳ מ״א, ש׳ 17. עיין בטור ארח. סימן ת״נ שהביא' דין ז
. (עיין בב״י ה ע  חיים הלכות חמץ ומצה אות מ״ז ובהגמיי׳ פ״א ובמרדכי בפרק כל ש
 שם.) -וכן פסק להלכה בשו״ע שם. ולכאורה צ״ב פסק דין זה. א). למה כתבו דצריך לפורעה
, הלא אפילו תוך הפסח שרי. עיין תוס׳ ע״ז ם״ב:• ד״ה יאות לפירש״י דכיון דבההוא ח ס פ  אהד ה
ך בעין לא חליפין נינהו ולא חייב עלייהו קדושת שביעית, ולפי זה אפילו נ  שעתא לא הוי ה
כבר אכלו פירות שביעות׳ ובו׳ יעיי״ש. ־וכ״ש בחמץ  בשביעית׳עצמה היו יכולין לפרוע אם.
 דאינו תופס דמיו דוודאי מותר לפורעה אף בפסה. ב) ועוד צ״י. הא דנקטו טעמא משום
 הואיל ולא היו בעין, הא אפילו הוד, בעין. הא קני לה הראשונה קודם איסורה והוד, שלה
 החמץ, ולא דמי לשאר איםורין דקנאו בשעת איסורן. והנה על הקושי׳ הראשונה אפשר.לומר
 שהאשה לוותה ככד'מהבידתה לםורעה ככר אחרת, ואחרי שאי אפשר לסורעה כבד אחרת
 עד אהד הפסה, ע״כ נקטו צריכה לזורעה אהד הפסה. ובאמת 'מותרת לפורעה בדמים אף

 בתוך הפסה. אך קושי׳ בו צריכה עיון.
 ע׳ מ״ב, ש׳ 7. ״אכל. מצינו בו איסורא דאורייתא וכו׳״ כעת ראיתי בשרת מנהת אלעזר
ב הגאון הצדיק המפורסם בתורתו ועבודתו אבדק״ק מונקאטש ר  ה״א סימן נ״ט לאדומו״ר ה
ן פליאה גשגבה דבש״ס לפנינו לא נמצא היקש הזה דאיתקש' פפה  שליט״א, שב׳ דהלשו
 למצה לעניין אפיית המצה בע״פ בזמן הקרבת הפסה, אלא לעגיין אכילת מצה אמריגן בשלהי
ה שב׳ בפרדם אח״כ  פסחים שצריך לאוכלה עד חצות לראב״ע דאיתקש לפסה, וא״ב מה ז
ה נמי הוקש״ וכו׳ הא אדרבא דצן לעניין אכילת מצד, נמצא ההיקש ולא לעניין צ  ״ואכילת מ
ש היפך לשונו דיר״ל כמו דאיתקש ר פ ה שאיזה ט״ם נפל, או שנדחוק ל ר כ ה ה  אפיית המצה. ו
ה לפסה לענין אכילתו כמו כן י״ל מסברא דאיתקש גם לעניין עשייתו. וצע״ק. .(וכבר צ  מ
ס שכ׳ ״מצינו בו איסורא ד ר פ  הרגיש בזה רש״ה בהגהותיו למהו״ו שם.) עוד דיקדק שם לשון ה
 דאורייתא״ דאין לו ביאור דגם אם אינו מקיים אפיית המצות כהלכתן עכ״פ מה לשון ^יםורא
 דאורייתא שייך בזה. דהא איסור הוי רק ל״ת ולא בשמירת מ״ע. ואם נאמר דאיתקיש לכל



 מלואים ותקינים להערות שט־ז

 מילי, י״ל כשאופה המצות על החמץ עוברי. כעץ• לאו׳ דלא ׳תשחט על חמץ דם י זבחי כמו י
, בפסה יעיי״ש.  י

ב ש׳ 12. להערה ל״ב. עיין פר״ח אףה• סימן-תע״א.־םק״ב ודל כ׳ הרוקח בסימן ״  •עי £
 ד״פ דאסור לאכול מצה בעי׳פ דכתיב בערב תאכלו מצות ע״כ. משמע דס״ל דאסור
 מדאורייתא דהו״ל לאו הבא מכלל עשה וכו׳ וליתא וכר וכץ בירושלמי דריש. פ׳ ע״פ לא
זכרה דרשה זו, וכ״ב הרמב״ם שאיץ איסור אכילת מצה בע״פ אלא מד״ם ולבץ עיק־ דד-רוקח  הו
 מסברא מפשיר, אםמביה אקרא־זדו״ק עכ״ל.*ולא ראה כי הדברים האלו מקורם בבה״ג פסחים
 פרק ב״ש. ומלבד זה נראה דלא ראה הפר״ה בפנים בספר הרקד! ששם כ׳ ״במניגים של
ה מצאתי הוקשו מצה (צ״ל מצות). לפסה בפרק בתרא דםםהים צלי אש ומצות מ ל  רבי ש
ה הוקש לאכילת פסח דאמר צ  מה עשיית פסה מז׳ ומחצה אף עשיית המצה כן ואכילת מ
 רבא אכל מצה ולא חרוסת (צ״ל אכל מצה לאחר חצות.) לראב״ע לא יצא ידי״ח ואסור
 לאכול מצה בע״פ דכתיב בערב תאכלו י מצות״ עכ״ל. הרי דהרוק־ העתיק דברים אלו מספר
 הפרדס בשם רש״י ולא מסברא מפשיר, אמר כן, והפרדס מצא מקורם בבה״נ כמו שאמרנו.
ה חמלשונו משמע דאםור •:לאכול מצה סמוך ל^ילה ש ק ה  ועיין שונה הלכות על הבה״ג ש
 אבל מקמי׳ הכי מותר, והא-ע״כ לא נחלקו הרי״ף ובעל המאור רק בזמן קודם חצות היום אכל
 מחצות ואילך כ״ע ם״ל דאםור לאכול מצה ע״ש. ולא הבנתי דבריו דוודאי כוונת הבה״נ' דאיסור
 אכילת מצה בע״פ הוי כל •היום כדמשמע מהירושלמי וכמו שהביא י שים בעצמו ״ואסור למיכל
 מצד, מבעוד. יום״, והא שכתב, ״מקמי דליקדש ואומר הנדה והלל״ כלומר דכל.היום עד מקמי
 דליקדש י אסור: לאכול מצה, דלא תימה דמיד בלילה יאכל ימצה קודם קידוש והנדה. וכמו״ש

ה מבעוד .יום קודם 'שיקדש וזה פשוט וברור. צ  הפרדס לפנינו דאסור לאכול מ
. להערה ל״ה. עיין ארז ׳ה״ב סימן רל׳׳ט כתב ה״ר שמעיה" שפ״א שאלו 1 6 . ׳  ״ע׳ מ״ב ש
 לרש״י על עיסה שנלושה בבצים וכו׳ וכן ראיתי בתשובת • רבינו שמעון בן אברהם

 וכו׳ יעיי״ש.

 ע׳ מ״,;, ש׳ 7. להערה מ׳• עיין בפרדם לקמן צד קם״ח, בהערה קכ״ט,
. בשבלי הלקט שם ״שאין החטה בא לידי הימוץ.״ 1 4 . ׳  ד מ״ג, ש

 ע׳ ft״j, ש׳ 16. להערה מ״ז. • עיין טור ירד סימן שכ״ה יברך להפריש הלה. וי״א להפריש תרומה
 ואין חילוק ע״כ. ועיין פרישה שם שכ׳ ״ומתוך מ״ש רש״י בהלכות פסה נלמוד. דצריך
 להפריש תרומה ולא הלהחלה כי תרימו תרומה כתיב ור׳ל הלה אחת י מן העונות תרימו לשם
 תרומה ומיהו תרומה נקראת ותרומה שמה ואין לשנות וכ׳ שם דאותה כזית שהפריש לחלה
 *עשנה דק ומרהיבה כעין חררה מדקרי לי׳ הלה ואח״כ משליכה לאור ושורפה וכו׳ יעיי״ש.

 עי £״,;, ש׳ 22. ״שורפו באש״. יש לתקן^פרדס כמו שכתב בכל הספרים הנזכרים בהערה
 מ״ו ״ושורפה באש.״

 ד נ״ב ש׳ 24. להערה קפ״ב. דברי הפרדס לרש״י ז״ל צ״ב, דמשמע דמכה שיש בה ברכה
 צריך להיות כזית, ובא לשלול דבר שאין בו ברכה, בנון •כורך, . דא״צ כזית, הא דעת
 רש״י •דנם בכורך בעינן כזית וכש״כ בשמו בהנמיי׳ פ״ח מהי המין. ובאמת הראשונים סברו
 שמדור מצד עצמו צריך כזית ולא מצד הברכה. עיין יראים סימן ק״ט, ובארו הל׳ פסחים סי׳
 רנ״ו ובביאור הגדה לרש״י בפיםקא מצה זו. והנה בתה״ד סי׳ רמ״ה כ׳ בשם הרא״ש פרק ע״פ
 טעמא דבעינא כזית במרור משום דמברכין על אכילת' מרור עכ״ל. ועיין לבוש או״ה תע״ה
 ס״א, שב׳ יקח כזית מרור שכיון שהוא מצוד, על אכילתו מה״ת צריך לאכול כזית שאינו
 נקרא אכילה פחות מכזית, והקשה בפרמ״ג בסי׳ תע״נ סיק״ח במ״ז הא בזה״ז מרור דרבנן.
ית משום הברכה, ואם ירצה שלא לברך,  ואפשר שכווגת הלבוש דלא תימא דמרור צריך כז



 שםח טלואים ותקונים להערות

 צא ידי״ח 'בפחות ממית׳ ע״ז כ׳ הלבו״ש ד׳ןטעם משום •דצריך להיות. אכילה״• ובזה״־ כעץ
 דאורייהא תיקנו.

 ע׳ לד׳ ש׳ 41. להערה ד״ה. עיין באו״ז יהי פסחים סימן רל״ב שכ׳ וז״ל״ כי בתשובו׳ הנאונים
 פ״א שכה ר׳ קלונימום הזקן לאכול וכו׳ וסיים שם ״דאמי־ינן בירושלמי דברכות אמתניתץ
 דהקטר חלבים״ אנן תנן אכילת. פםחים׳ אית דלא תנא אכילת פסחים׳ מאן דתנא אכילת
 פסחים רבנן ומאן דלא תנא אכילה פסחים ר״א״ מ״ט דר״א נאמר כאן לילה וכו׳ י אמר רב
 הונא לית כאן אכילת פסחים לאחר ברהמ״ז. וההזיק טעם לדבריו וכו׳ יעיי״ש. והנה בירושלמי
 לפנינו ליתא כן וכרם ״אמר רב הונא ולית כן אכילת. פסחים אפילו כרבנן דתנינן הפסח •אחר
 חצות מטמא את הידים״. וגי׳ הארז י אין לו שום הבנה שמדבריו נראה שנרס בירושלמי דאינו־
 יכול לאכול הפסח לאחר שבירך• ברבת המזון, וכי מפני ״זר. לא ליתגי כאן אכילת פסחים ?'
 מה ענין בהמ״ז לאחר חצות״ האל יוכל לברך בהמ״ז קודם ־. עלות השחר* ואפשר דטעות נפל׳
 בני׳ או״ז והסר תיבת ״וכוי״ אחר• תיבת ׳פסחים וצ״ל ״לאחר הצוה וכו׳״ והין. י ובכל הספרים.
 אשר ציינתי בהערה זו. העתיקו דברי רבינו קלונימום ולא הביאו ההוא דירושלמי שהובא'בארו.,
 (וחידש גדול כעיני על הרב ר״ב ראטנער שהביא בספרו אהצו״י •לברכות את הירושלמי שבאו״ ז

 י

 ולא העתיק את דברי ד״ה׳ ועשה עבודתו שלא בדיוק —) ועיין ב״י םי׳ חע״ז שהקשה על
 רבינו קלוגימוכ דהי׳ לו לסיים ברכת המזון חוץ מברכת בפדז״ג ולאכול מצה ולברך בהמ״ז
 על, הכוס וכ׳ דס״ל,דבהמ״ז טעונה כוסי אבל לדידן יש לעשות לסיים בהמ״ז בלא בפה״ג
 וכו׳ יעיי״ש. •ולא ראה' מרן שרף הענין בם׳ הפרדס ובאר׳ז ושה״ל ובמהרי״ל. שמבואר דגם הוא••
 ס״ל דבהמ״ז •אינה טעונה כוס בכל השנה רק בפסה כיון שתקנו כוס שלישי עלי׳ ש״מ שטעונה.
ו על  בום בפסח ומבואר'דלא. כהב״י שם. ועיין במרדכי פסחים בסוף סדר קצרה ״אמרו עלי
ד שפעם שכח וכר״. •ולא י ס ח ה ה ד ו ה ל ר ב י נ ו י ו ש נ ק ן ז ק ז ה י מ וים , נ ו  ר ב •י נ ו ק ל
 הביא הך שכתבו בפרדם ושל״ה באפילו אם כוס של ברכה אינה טעונה כוס וכו׳ וע״כ השמיטו
 הב״י שם שהעתיק מהמרדכי ועיין• בגדי ישע ססהים על המרדני. אות ל״ז מה שהאריך בב״י

 שם. ועיין תום׳ ברכות מ״ב. ד״ה אתכא וכוי שתירצו ,שם היא כמ״ש בפרדם לפגיגו.
 ע׳ נ״ט׳ ש׳ 9. ״וששאלתם על שני ׳"אחים וכר״ עיין"בארחות חיים הל׳ שבת םי׳ שי״ח בהגהות
 להגאון דבערזאן ז״ל שהביא מהרשב״א וב״י סי׳ הק״נ ופ״י ביצה י״ז ע״ב דלרש״י נם
ד רש״י בפרדס כאן׳ וע״ע בתשר ב״ח סי׳ קכ״ה מ״ש בדעת. הרש״י. ב  ביו״ט' אסור והו$ •נגד ר
 בזה. וכעת יביא לידי נליון הנדפס מספרו של כבוד אדומו״ר שאר בשרי הרב הגאון העצום
 ומפורסם מוה״ר שלמה 'זלמן עהרענרייך שליט״א אב״ד דסילאדי־שאמלוי יע״א בשם ״שו״ת
 לחם שלמה״ דאיתי שהאריך שם במשובה סי׳ נ״ז אות י״א בפלפול עמוק בדברי הפרדס יעיי״ש,
 ע׳ ס״ך׳ ש׳ 11. ״ושל צמוקין וכוי״. עייןארחות חיים סימן רע״ב בהנחות הגאון.מברעזאן ז״ל.
 ע׳ ס״ד׳ ש׳ 14. ״ודבש דבורים ובו׳״ המאמר הזה מובא בשערי. תשובה סימן קפ״ט לרב
 . כהן צדק ז״ל. ויש לתקן שם עפ״י מ״ש בפרדם לפנינו. ומתיבות ״ואסור לשתות עד
 כמו שציונו״׳ ליתא שם. (ועיין עוד בזה בספר בשמים ראשי סימן ת׳ •ובשו״ת הר״ן סימן ה׳

 ובערוך ערך םר.) ־׳
 ע׳ סייד׳ ש׳ 33. ״ושכר של נוים של תמרים ושל צמוקים וכו׳ אין שותין משום התנותי.
 ברמ״א יו״ד סי״ קי״ד ם״א פוסק רשבד של תבואה אין בו משום התנות. והוא מדברי
 ראבי״ה והובא בס׳ הישר לר״ת בסי׳י יקב״א׳ ועיין פר״ח שב׳ דאינו מחוורת, דהא בנמרא
 שכר סתמא קאמר משמע רכל מץ שכר אסרו. אמנם עיין תוס׳ ע״ז ח׳. ד״ה מכי רמו וכו׳
 דבכל הש״ם לא 'מצעו. שהיו עושין שכר משעורים רק מתמרים או מבישות וא״כ לא אסרי
 בשכר משעורים שלא היו כלל בזמנם. ולכאו׳ דברי תום׳ נפלאו ממו״ק י״ב ע״ב ומב״ב צ״ו
 ע׳־ב אמנם עכ״ז י״ל דםתם שכר בש״ם היא •מתמרים עיי׳ רש״י קידושין נ״ב וכן'משמע



 מלואים לתקינים. .והערות שסט

, ומשמע דמוני י  כפרדס סד, שכ׳ ואיסור חתנות היא בשכר של תמרים ולא כ׳ נסתם שנ
,שלא ..כ׳.ומן*~השעורים  דאין שכר שנמס׳ ע״ו,ל״א רק שכר של,.תמרים וכן. ,ועת הרמב״ס.
א פ פ ב ר . מ ׳ מ א ר מ ׳ ד פ ה א י נ ה ש ממן הזה שלא הי׳ מצוי בימיהם. ומה • אסר.  וכר יעיי״ש דלא נ
תה שו , ׳  י״ל ור״פ הי׳, מוכר שכר מתמריס ושתה. אבבא.,שכר מתאנןם. ועוד י״ל דר״פ הי

 .שכר אחר •שנתעשר.

. מ״ש בשבולי לקט י שם ״ויבינו שלמה ז״ל כ׳ אומר רבי״. צריך  ע׳:ס״ן, ש׳ 31. להערה ד
 תיקון דאין דרכו של רש״י ז״ל לכתוב כן, :אם לא נאמר דתלמיד של רש״י כתב •כן
 בשם רבו ומוכח בן באורחות חיים הל׳.חו״מ סי׳ צ׳ שב׳ ״שאינה צריבה הגעלה וכר וכן פסק
ר שמעיה מד, ששמע  הר״ש ז״ל בתשובה שהשיב לר׳ שמעיה ו״ל״ עכ״ל. ואולי השיב רש״י ל
 מרבו. ועיין. בתניא רבתי שם. ובאמת דברי המרדני שם תמוהים• דכי דרבינו האיי.סובר דא״צ
 להנעילה. ווה נגד כיל הראשונים שהביאו דרב. האיי סובר דצריך •להנעילה. ותימה שלא התיש
 מה״ וגם הב״י לא העיר עליו כלום. ועיין במהרי״ל ה׳ פםת ובאגור סימן תשל״ה דכתבו דוב•

 האיי סובר דצריך להגעילה, ורש״י סובר דא״צ להגעילה כמו שמבואר לפנינו.

-33. מ״ש בפרדם דצריך להדיחן בצונן עיין י בטור ארח סי׳ תנ״ב על שם רש״י.  ע׳ ס״ן׳ ש׳
 . והרא״ש בסוף מם׳ ע״ז תטה דמה תועלת יש בזה אי משום הדיח מי הפליטה מן
ה כי מיד שהוציא מן המים הרותחים • עם עלייתו נ ק  הכלי שלא יחזרו ויבלעו בו •בזה אין ת
לע כי-א״א.לצמצם עכ״ל. ועיין רש״י יומא ט״ו ע״א דבי״א אפשר לצמצם, ויוכל ו  הוא ב
 לצמצס שישפוך עליהם מים׳ קרים. אך צ״ע דמנ״ל לדש״י זה, הא התום׳ בע״ו דף ע״ו ע״ב

א יוצדק לרש״י• שפי׳ ישם ־  כתבו יתלמד; כן'מדאמןו בזבחיס ציו• ע״ב שטיפה יתירתה וזה ל
 שטיפה בצונן מלבד •השטיפה בחמין א״כ לא מוכח כלל. ועיין רשב״א.בתהב״א(בית ד׳ שער
) כ׳ שנלמד זה ממה שאמרו שטיפה כשטיפת הכום.. אולם רש״י שפי׳ בום של ברכה  ד.

 א״כ לא נוכל ללמוד מזה וצ״ע.
 ע׳ D״ft, ש׳ 4. •להערה ל״ה. עיין שערי תשובה םי׳ קפ״ח ובמנהיג סימן קל״ה ובכל בו סימן

 קי״ד וברמב״ם פ״נ י מהלכות מ״א הי״ד, ובתשב״ץ סימן י-׳ וסימן רנ״ח.
 ע׳ ע״א׳ ש׳ 9'1. להערה י״נ. מובא בשערי תשובה סימן רפ״ה בקיצור לרב כהן צדק ,ז״ל,

 ועיין במעשה הגאונים סימן ל״א.
 ע׳ • ע״א, ש׳ 26. להערה י״ו. עיין ירושלמי מגילה פ״ד ה״א, שהוסיף על הבבלי ״והופפות
 וםורקות קודם לטבילתה נ׳ ימים״. וזה כוונת הפרדס דבנ׳ ימים אחרונים אסור ליתן
 שמן בראשה משום סבך שערות, וצ״ל ״ומחיובת לרחוץ ולחוףי־ וכוי״״. דהיינו בני" ימים

 לטהרתה והבן.

 ע׳ עץ, ש׳ 21. להערה ז׳. עיין בשערי צדק סימן מי.
 ע׳ פץ, ש׳ 8. להערה ל״ט. דין קטן שקידש עיין קידושין נ׳ ניטין .פ״ה ב״ב קנ״ו. ומ״ש
 אבל בניו כשיים, עיין סנהדרין ם״ט ויבמות י״ב תום׳ ד״ה הרי הן והרץ בסנהדרין שם
 ומהרי״ט ח״א סי׳ נ״א, ובב״ח באה״ע סי׳ א׳. אבל מדברי.הרמב״ם פ״ח מה׳ גזילה ה״ז וסוף

,  הל׳ מטרים משמע דקטן אינו מוליד ועיין בשירי קרבן ירושלמי ניטין פ״ח ה״ח ד״ההמםלדת,
 ומ״ש אם בא עליה-וכו׳ עיין ראש כתובות ע״ג ובשרת• כלל ל״ה סי׳ הי. ומ״ש ואם בא עליה

 לאחר י״נ שנה ובו׳ מקודשת מטעם דאינה עושה. בעילתו זנות. ע״ש הריץ כתובות פרק המדיר.
 ואה״ע סי׳ ל״ג ס״א. ומ״ש דנקראין על שמו צ״ע לענין מה? ואפשר לעגין קרבות.

 ע׳ ק׳׳ ש׳ 29. ״שמנהג זה שנהגו לעשות וכר״:צ״ע מירושלמי כתובות פ״א ה״א קידשה
לי להו באילין קנםיי וכוי. כי. אז אין לו טענת בתולים דאף אם זינתה היתד,  בחופה,
ת ני׳ז. ובטור וב״י אה״ע םימןם״ב.) ו נ ו ת  םנוייה ני האירוסין• והנשואים הי׳. ביום: אחד. (ועיין נ



 שע מלואימ לתקוגים והערות

 ע׳ ק״א, ש׳ 3. להערה קמ״ט. ובזה יש ליישב המנהג שגוהגין תחת החופה שטועמין כ״ש
 ולא כשיעור ? דמשום שראו שמפני הטרדות ותמהוץ של בני אדם לא יוכלו לברך על
 הגפן אחריו. וע״כ לא שתו כשיעור שלא יצטרך לברך אחריו על הגפן. ועיין כנה״נ באה״ע

 הנה״ט סימן ל״ד םק״ג ובמחצית השקל או״ח םי׳ ק״צ ם״ה.

 ע׳ לן״ב׳ ש׳ 1. להערה קם״א. תשובה זו מובאה גם בתשובות חכמי צרפת ולותר םימןנ״ז
ה זי. ר ו ש ה ג׳ ״האיך יכתוב נק]״. ב ר ו ש  ויש לתקן עפ״י .שם בפרדם לפנינו; ב
ה זי. תיבת ״היא״ יש למחקו. (ועיין ר ו ש ב  ״והאומר משום ד׳ אמות נשל] קברו״. ושם ״
 בתוספות כתובות ד״פ אעפ״י שיטת ר״ת שכותבין והקניתי לו קרקע ד׳ אמות אע״פ שאין לו
 כיון שמודד״ ובמס׳ ב״ב מ״ד: הוספה ד״ה דלא, סחרו דברי האומרים דלכך כותב משום שיש
ן ב ש ״ ר  לו קרקע בא״י וקרקע בקבר. ועיין ברא״ש פרק הזהב. והנה תשובה זו נמצאות ל

 חפני ולהרי״ף מובאים בספר כפהור ופרח פי״ד.

 ע׳ לןב׳ ש׳ 9. ה א ד א מ ר י נ ן וכו׳ מובא בתשובוה חכמי צרפתי ולותר סימן נ״ח. ויש
 לתקן שם הרבה עפימ״ש בפרדם לפנינו. (והנה הא דאיתא בסנהדרין י״ד. דר״ז
 הוי מיטמיר למיםמכיה כיון דשמע הא דאמר ר׳ אלעזר אין אדם עולה לגדולה אא״כ מוחלין
 לו על כל עונותיו׳ דשמע חך דרשא ממדרש שמואל שמובא פה. ומובא בבבלי בקיצור ומפורש

 בירושלמי ביכורים פ״ג ה״ה.)

 ע׳ קץ״ שי. 5. להערה ר״ו׳ מדלא כתב נם שיחבלו הקטנים בגדולים״ היה נראה דסובר רב
 נהשון דבקטנים אין מלקין אוהו. ועיין רמב״ם הל׳ עיבה פ״א ה״י שכ׳ וכן מכין
 אה העבדים וכו׳ וה״ה כ׳ וכן וכו׳ יעיי״ש ולא רשם מקורו. ונראה שהרמב״ם הוציאו מתשובת
 רב נחשון, כידוע שדרכו להוציא דינים מתשובת הנאוניפ. אבל אשד. מבואר מדברי רב נחשון
 דמלקין מ״מ. וכן מבואר ברמב״ם הא״ב פכ״ב ה״נ. מכין אה שניהם מ״מ האיש והאשה עכ״ל.
 ועיין תשו׳ הרא״ש כלל ל״ט סי׳ ה׳ והובא בטושו״ע חו״מ סימן ס״א ם״נ. ודברי הרמב״ם
 בהל׳ גניבה שם צ״ע שמהחילה הזכיר נשים ועבדים וקטנים. ואח״כ כ׳ ראוי׳ לבי״ד להכות

 קטנים וכן מכין עבדים וכר והשמיט לנשים ?

 ע׳ {י״י, ש׳ 7. להערה רם״א. עיין באר שבע דקי״א ע״ב בשם הר״ר מנוה •כ׳ דמ״מ הם
 פחוה ממי. והנה בסנהדרין פ״נ אמר רב נחמן חשוד על העריות כשר לעדות אמר רב
א טובה השמועה. הרי  ששת עני מרי ארבעין בכהפי׳ וכשר. וכ׳ רש״י דאמר מר מלקין על ל
 מבואר דלרש״י הוי מ״מ ארבעים. וכן היא דעת הטור באו״ח סי׳ תצ״ה. והר״ן בחי׳ חולין(דף
ר לוקה ב׳ היינו מ״מ. וראיתי  קמ״א). ועיין תום׳ ר״ה דף י״ב ע״א ׳ד״ה תנא. שפי׳ ההוא ח
 ב׳ ראיוה דמ״מ הוי מלקות ארבעים׳ הדא ממס׳ ד״א סימן א׳. כל העוסק בתורה ואינה מכבדה
 מלקין אותו מ׳ עכ״ל והאי מלקין וודאי הוי מ״מ. ומבואר דלוקין ארבעים. ושני׳ ממם׳ ד״א
 זוטא פ״ד והובא בטואו״ה סימן ק״ע דכל מה שיאמר בעה״ב עשה והביא ראי׳ מר׳ שמעון בן
 אנטיםרם וכר והיו נודרין ומבדן והלקה אותן מ׳. ולפי׳ דברי הטור בשביל שעברו על דברי
 חכז״ל שאמרו כל מה שאמר בעה״ב וכו׳ לקו. עיין בטו״ז באו״ח שם. וא״כ מבואר דמ״מ הם
 ארבעים. ועיין שערי תשובה סימן ט״ו דמ״מ מ׳ חסר א׳ מירושלמי נזיר. והיא ט״ם דר״ל
 מלקות תורה׳ ועיין שערי תשובה םי׳ קפ״א. ובישנות סי׳ רפ״ב וכן היא ירושלמי גזיר פ״ד הץ.
 ונפל הטעות דחי׳ כתיב »מ״ת״ ונחלף הת׳ למ״ם. ועיין לקמן בפרדם צד קי״ז בהערה של״ד.
 והנה הרמב״ם פ״ו מה׳ חו״מ הי״ב כ׳ ומי שאכל מצה בעה״ס מכין אותו מ״מ עד שתצא
 נפשו״. ועיין תשב״ץ סי׳ נ״א. ועיין בערוך ערך מרד. ובר״ן פ״ד דכתובות. והנה מצאתי בתשו
 הנאונים כ״י סוף סימן ד׳״ שכתב בזה הלשון: ״להחכם ר׳ ראובן בן חיים וכו׳ טעם לי״ג מלקות

 שהרי אין האדם חייב במצות עד י־׳נ שנה בדאמרינן בן י״נ שנה למצות״.
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 ע, ק״י, ש׳ 15. ״ואם שם חשד״ באיי הים לתשו׳ שערי תשובה הגיה ״ואם אין שם חשד״
ם חשד״.  ובעל מחקקי לב דף קט״ו הגיה ״ואם יש ש

 ע׳ היץ, ש׳ 7. להערה רצ״ה. מובא בשבולי הלקט סימן ק״ל בשם רב האיי גאון זצ״ל•
 ויש לתקן בפרדס בשורה 13. ״אין יכוליך שצ״ל כמו״ש בשבלי הלקט שם ״אין אנו

 יכולין להתיר.״
 ע׳ קט״ן, ש׳ 10. להערה ש״ב. עיון שו״ת שערי תשובה סימן ר״ז בשם רב נטרונאי וכאשכול
 הלכות ברכת נהנים סי׳ ט״ו ובירושלמי תענית >rt] ה״א ובשו״ת בשמים ראש סי׳
 שפ״ז וברמב״ם הל׳ נ״כ פט״ו, ה״ג, ובטור או״ח סימן קכ״ח. אבל באו״ז סימן תי״ב תשובת
 רנינו גרשום ונהג״מ הל׳ נ״נ פט״ו ה״נ, ובשו״ת מהר״ם מר״ב סי׳ ב׳ ובמרדכי פ״ג דמגילה
 סי׳ תתי״ח ובתום׳ מנחות ק״ט ע״א ד״ה לא בשם רש״י ותום׳ סוטה ל״ט ע״א ד״ה ובו׳. ותום׳
 תענית כ״ז ע״א ד״ה אי מה וכו׳ ובמחו״ו סי״ קכ״ה ובשבלי הלקט סי׳ ל״ג ובתניא רבתי סי׳ ה׳
 פסקו בפה אחד שמותר לו לישא את כפיו. ומה שכתב בפרדם כאן אינו מרש״י ז״ל כי אם
 איזת תלמוד העתיקי מדברי הגאונים הנ״ל דאםרו. ועיין נוב״י מהד״ק םי׳ ה׳ ובמה״ת סימן

 ו׳ יעיי״ש,
 ע׳ קיץ׳ ש׳ 14. ״אבל נכנס למקום שספק טומאה אין חייבין מלקות אלא מ״מ מדרבנן״.
 זה ליתא בתוספתא שם, ונראה שזה פירש להא דאמר ״נכנס לבית הפרס ובו׳. דהוה
ל פ״ג הי״ג. (והנה הכ״מ לא העיר שם מקורו שהיא תוספתא  נ״כ רק ספק. ועיין רמנ״ם הל׳ אנ
 מכות סוף פ״ג ובמס׳ שמחות פ״ד הכ״ג.) ומבואר מזה דגם בספק גרידא מכין מכות מרדות.
 וראיתי למדן בכסף משנה הלכות כלאים פ״ט, ה״ו, ובבדק הבית ביו״ד סימן רצ״ז ובמעדיו״ט
 הל׳ כלאים סימן ה׳ אות ם׳ דאין מ״מ על ספק והוכיחו כן מלשון הרמב״ם יעיי״ש. וכבר
 האריך בזה באריכות ובבקיאות נפלא בספר עמודי אש בקונטרס מקל חובלים דמבואר מדברי

 הרמב״ם ומשאר ראשונים דלוקין על הספק מ״מ יעיי״ש,
, ש׳ 1. להערה ש״ל. עיין שערי תשובה סימן קפ״א וישנות סימן רפ״ב ושערי צדק ץ י  ע׳ ק

 דף צ״א ע״ב סימן ט״ל.
 ע׳ ל,י״ט, ש׳ 4. ״היינו מורים״ אולי צ״ל ״מורים״.

 ע׳ ה״כ, ש׳ 33. להערה שנ״ה. עיין תשובות הנאונים לרא״א הרכבי סימן רל״ו.
 ע׳ לכ״ב, ש׳ 28. להערה שע״ד. מובא בחמדד־ו גנוזה על שם רב נטרונאי גאון.

 ע׳ ל!כץ, ש׳ 22. ועוף אפי׳ ריפרף רנלו או כנפו כשר״. עיין שו״ע יו״ד סי׳ י״ז, וכן מבואר.
ה בראש גפה וראש זנבה כשרה״. ״ועיין דעת תורה י ש נ ש  בתוספתא חולין פ״ג ״דאפי׳ נ

 דף ע״א ע״ב םקי״ח. ועיין בפרדם צד קל״ב.
 V' קכ״ב׳ ש׳ 14. הערה שס״ד. עיין שערי תשובה סימן צ״א ומנהיג הל׳ סעודה סימן ח׳.
 ובשבל״ה סימן י״ט וב״י או״ח סימן רם״ג בשם בה״נ. ובס׳ הישר לר״ת דע״ה ריש ע״ג

 ובשערי תשובה סימן צ״ב ובתשו׳ הגאונים ב״י ח״ב סימן צ״ה,
 ע׳ מכ״ךן׳ ש׳ 5. עיין ח״ם חיו״ד סימן קצ״א שתמה דלמה חקרו הפוסקים אם יברך על
 המנהנ, הא איתא בפסחים נ׳ דמנהגא היא מאל תטוש תורת אמך, א״כ בוודאי דמברכין
 כמו שמברכין על מצוה דרבנן מלא תסור יעיי״ש. ולפי מה שאמרינן דעל ל״ת אין מברכין
ה שהקשה בשו״ת הלק״ט ה״א םי׳יקליז דאמאי לא מברכין קודם  א״ש. ובזה מיושב נ״כ מ
 התשמיש דהא מקיים ועונתה לא יגרע יעיי״ש אמנם אי אמרינן דעל ל״ת לא מברכינן א״ש.
 ואין להקשות א״כ אמאי מברכינן על דבר דרבנן אף שהוא מלא תסור. דהתם שאני דבםיפא
 דקרא כתיב שם על פי התורה כו׳ דהיא מ״ע. וכ״כ. הרמבי׳ם בם׳ המצוות (מ״ע קמ״ז.) וכן
 היא בחיבורו הלכות ממרים ולכן שפיר מברכין עליו משא״כ במנהנ דהוא משום לא תטוש
 דהוא לאו ע״כ אין מברכין עליו. ומיושב קו׳ הדרם על מה שחקרו הפוסקים בברכה דמנהנא.
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 והנד. מדברי הפרדס משמע דטעמא דאץ מברכץ על ל״ת הוי משום שאץ להם זמן קבוע
 כמצות עשה, וא״כ לפי״ז בל״ת דיש לה זמן קבוע הו״ל לברך. אבל מרמב״ם הל׳ תפילין פ״ד
 הי״א משמע דנם היכא שזמנו קבוע אין מברכין על לאו רב׳ שם דכשמניח תפילין בלילה
 עובר בלאו וא״כ למה אין מברכין בלילה כשמסירין אותן, או״ו משום דהיא לאו ואין מברכין
 על לאו. ובזה אפשר ליישב התמנה על הנוב״י האו״ח סימן ם׳ ום״א דהוכיח דהעשה דתשביתו
א נם. בפסח, דא״כ איך כ׳ הרמב״ם דמברכין כשבודק בפסח הא ליכא עשה רק לאו, ואין  הו
 מברכין על לאו. ולכאורה קשה הא מבואר כאן בפרדם דהטעם דאין מברכין על ל״ת הוא
. . ך ר ב  משום שאין זמנו קבוע, ובלית דחמץ הלא זמנו קבוע, א״כ נם על ל״ת הי׳ מהראוי ל
 אולם להרמב״ם הוכיח הנוב״י שפיר דעכ״ח העשה דתשביתו הוי נם בפסח, דאל״כ לא הי׳ לו

 לברך, דלשיטתיה נם על ל״ת דזמנו קבוע אין לברך ודו״ק.
, ש׳ 14. להערה פ׳ אולי צ״ל ״בוריה״. ן ך ״ כ  ע׳ ל

 ע׳ ק״ל, ש׳ 27. ״והאיך בודקה וכו׳״. פלונתת הפוסקים אי מוליך הסכין על אצבעו או מעביר
 האצבע על הסכין, עיין ד״ק סי׳ י״ח םק״ז ובפר״ת םקי״ד ומדברי הפרדס כאן מוכח
 דבדיקת טופרא הוא על הסכין ובדיקת בישרא הוא בסכין על הבשר. ועוד מבואר מכאן
ם פגם כלל. ועיין דעת תורה דףע״ה ו ש  דבדיקתבישרא הוא רק לראות אם הוא חד ולא מ

ם הסכין על הבשר לראות אם הוא חד יעיי״ש. סי  ע״א ליישב בזה מנהג השו״ב שמנ
 ע׳קל״א׳ ש׳ 12.! ״למי שכמותו בהוכמתו ובו״. מבואר מזה דגם בשוין בחכמה צריך להראות
 לו סכינו. והנה בחולין ט׳ אם שהה וכו׳ כדי ביקור טבח .חכם וכו׳ פירש״י שהשוחט
 ת״ח. ואין מופלא בעיר יממנו וכר יעיי״ש מבואר משם דרק אם יש מופלא בעיר ממנו. והנה
 בעירובין פ״נ מבואר ג״כ מפירש״י שם דבאינו מופלג ביותר בזקנה והכמה א״צ ה^מ׳ להראות

 לו סכינו. ואפשר לדהות דהתם דוקא לנפשיה הוה אבל לא לאחרים.כמוש״ש.
 עי.קל״ב׳ ש׳ 19. להערה נ״ח. הא דיליף מקרא היא רק אסמכתא בעלמא, והנה בפר״ח
 •יו״ד םימן י״ב םק״ב כ׳ אם המדרון סמוך ממש לנומא מותר ובלבד שיפול הדם בארץ
דם שיניע לנומא ואפילו כל שהוא סני בזה. והנה מדברי הפרדס כאן משמע דיש להרחיק  קו

 עכ״פ טפח. ואפשר דטפה לאו דווקא נקט. ועיין דעת, תורה דף נ״ה ע״ב.
 ע׳ קל״ב׳ ש/• 29. ״והנ״מ אחר שחיטה וכו׳״ עיין דעת תורה דף ע׳ ע״א שב׳ להוכיהמכאן

 ראם הי׳ כל הפירכוס אהד שחיטה מכל שכן דעדיף טפי׳ יעיי״ש מה שהאריך.
T ש׳ 16. להערה ק״א. מדברי הפרדס מבואר דאף המכשיר ניטלה המרה, מצריך D p 'V 
 טעימת הכבד. ועיין שו״ת רדב״ז ה״א סימן קמ״ד שנתקשה השואל למה ניטל המרה
 כשירה וניקב טריפה וכ׳ הרדב״ז וז״ל ומזה הטעם המכשירים בעצמם לא היו מכשירים אא״כ
 טעם המרה בכבד ובו׳ יעיי״ש אך בהנמיי׳ להמ״א סי׳ ז׳ וכן בשאר הפוסקים מבואר דהמכשירים
 בניטל המרה מכשירים אף בלא טעימת הכבד. ועיין בב״ח יו״ד םימן מ״ב. ובאמת דברי
 הפרדס צ״ב, דבשלמא אי נטילת המרה כשר אף בלא טעימת הכבד א״כ שפיר שתי מרות
 כשירה דבל יתר כנט״ד. משא״כ אי ניטל המרה לא הוי כשירה כי אם בטעומת הכבד מ״ט•
 כשירה בב׳ מרות הא כי אמרינן כל יתר כנטול דמי נטולה לנמרי הוית ולא נשאר בה שום
 מרירות כל עיקר עיין בב״ח יו״ד םימן מ״ב. ואח״ז ראיתי.: בהגהות אשירי רפא״ט שכ׳ דהא
 דמכשיר טפי ביתר מבהםר ה״ט דבמרה אפילו את״יל דכנטול דמי לא נרע מאילו ניטלה
 המרה וטעמוה בו טעם מרירותא, דהא איכא קמן מרירותא דמרה יעיי״ש. וכ״כ ברקה ובשערים

 ד״ה ובמרדכי. ובמהרש״ל בהגהותיו עיין בב״ח שם.
 ע׳ קע״ב׳ ש׳ 23. להערה ט״ו. ומובא בתשובות גאוני מזרה ומערב סימן ק״נ לר׳ כד,ן
 צדק ז״ל. והובא במנהיג ה׳ פסה םי'׳ קי״ח בשם תשובת ובר״ץ גיאות הובא בשם

 ר׳ נטרונאי ובאו״ח ה׳ חדה סי׳ י״ד בשם רב האי.
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 ע׳ קע״ן, ש׳ 4. ״על הארץ ועל פדי העץ״ ועיין לקטן• בצד קפ״ט שורה 11 ״בא״י על
 העץ ועל פרי העץ״. ולבאר צ״ע הא בברכות מ״ד. החתימה ״על הארץ ועל הסירות״.
 וכן כתב כאן בפירושו להברכה. ולא הרגישו בזה המבארים להמהו״ו וםד״ר. ועיין בשבלי לקט
 השלם סימן קם״א שכתב ״והלכות גדולות ורביגו האיי ז״ל כתבו על חמשת המינים חותם על
 הארץ ועל המחיה, ועל שבעת המינין על הארץ ועל פרי העץ ועל היין על הארץ ועל

 פרי הנפך.

 ע׳ קע״ן, ש׳ 16. ״להערה ט״ו. ברכה זו לא נזכרה נתלמוד יידן, רק ברי״ף ורא״ש דכתבו
 דחמרא על הגפן ועל פרי הנפן מוחתם במאי חתים וכר. מזה משמע דהיה לפניהם
 בגמרא גידםא זו. ואח״ז מצאתי שהביא בדקדוקי סופרים ברכות שם גוםח ב״י פאריז
 דהי׳ גרם בגמרא בפירש ״דחמרא על הגפן ועל פרי הגפן״. וכן הי׳ הגי׳ לפני השבלי לקט
 םי&ן קם״א. והרי״ףוהרא״ש כתבו לחתום על הארץ ועל פרי הגפן, ועיין תום׳ ברכות מ״ד ע״אד״ה
 על וכו׳ שיש חותמים על הארץ ועל הםירות ויש שחותמים על הגפן ועל סדי הגפן וכו׳
י ל הארץ ועל פו  יעי׳״ש. ובתר״י כתב דאין לחתום על הגפן ועל פרי הגפן אלא צ״ל ע
 הגפן יעיי״ש. והרמב״ם פ״ח מברכות, כתב לחתום על הארץ ועל הטירות. ועיי״ש בכ״מ ובראב״ד
 שחולק עליו ום״ל לחתום על הארץ ועל פרי הנפין. וכ״פ הטור או״ח סימן ר״ח והשו״ע לא
 הכריע ועיין בטו״ז שם ס״ק י״ד דיש לחתום על הארץ ועל פרי הגפן, וכ״כ המנ״א שם

 ם״ק י״ז.

 ע׳ קע״ן, ש׳ 19. ״אין זקוק לברך ברכה אהת מעין שלש״. עיין ברכות מ״ד. וברי״ף ורא״ש
 שם וברמב״ם רפ״ה הל׳ ברכות.

 ע׳ לע״ן, ש׳ 21. י ״ולבסוף בנ״ר כמו על דמים״. עיין ברכות מיד ע״ב ובתום׳ ד״ה
 עבידנא ובו׳.

 ע׳ קע״ן־ן, ש׳ 8. להערה כיו. עיין בית נתן לברכות תשובה מרבינו ישעיה מטראני ז״ל המובא
 בשונה הלבות דף דך ושם הביא ״ונם המורה כתב בס׳ הפרדס שחיבר״. והיא המובא

 נם בשבלי הלקט שם.

 ע׳ לע׳׳ח, ש׳ 22. ״בפירי מאי חתים״ וכר. עיין שכלי הלקט סימן קם״א שכתב ״כך נראה

ש ד ק מ ח ״ ו ם ב י - ב ח ר ר מ י א מ ב די ר . א ת י התים. כי א א  הצעה של שמועה זו מיהתם מ
 ישראל וראשי חדשים הנא מאי, פי׳ מה שהזכיר להא דרב דמי לאו משום התימה בשתים
י בשתים  כמו שפי׳ הבינו שלמה זצ״ל דאכתי לא ידעינן מאי בעינן למיתתם אי באחד א
 וכיון דלא ידעינן מאי דקא נעינן למיתתם היכי תיםק אדעתן למימר דעלה קאי בעי הנא
 אלא לפי שרב דמי פירש לאביי ברכה אחת מעיין שלש מאי הוא ולא פירש ליה חתימתה.
 ומציבו עוד שפירשו חתימות ברכות במקום אחר בנון הא דראש הדש י דפריש לה משמיה
 דרב על כן שואל התלמוד הבא מאי, כלומר כזאת אשר קיבל רב דמי אי נמי האיךחותמין

 בה, ומפרשי לה ר״ה ורידה ובו׳״. ודו״ק היטב.
ה ששית נ  ע׳ קפ״ג, ש׳ 16. להערה א׳. ההכם יעקב מאנן — בלטימור הביא בהצופה ש
 עמוד 118 מכ״י הגניזה תשובת רב עמרם נאון, והיא התשובה הנדפסת בפרדם לפנינו.
ם וכו׳ סתמית היא לרב עמרם גאון ויש ביניהם שינוים והוספות ת ל א ש ש  ונודע לנו שתשובה ו
, והתשובה.היא על J T — S 10 3 והרוצה לדקדק בהן יעיין היטב שם. (סימן הכ״י הוא 
 שאלה אחת מן השאלות שהניעה אל הישיבה בחנוכה שנת ק״פ לשטרות 858 למספר הנהו
N חי״א צד 445/6• התשובה מתחלת מדף ז׳ ע״נ שורה ט״ז, . S. וראה בהריוי האננלית 

 ועיין נאוצר הגאונים להחכם לעווין.)
 ע׳ ספ״ן(, ש׳ 19. ״פעמים״ בכ׳׳י מאנן ״טעמים״ וכן.תיקן נדץו.



 שעד טלואים לתקונים והערות

 ע׳ הפג׳ ש׳ 23. ״והוא אוכל לחם״ — בכ״י ״מאנן והוא אוכל עליו״.
 ע׳ ק£״ח׳ שורה .7 להערה ר. עיין בכל בו סי׳ ב׳ ״שרבינו שלמה עומד לעסוק בתורה
 נוטל ידיו ומברך ענט״י כו׳ ומברך על התורה כר ובשהולך לביהב״נ מתחיל ברבון
 העולמים״ עכ״ל. ומבואר מזה שלא הי׳ אומר פעם ב׳ ברכת התורה. ולכאורה צ״ע מטה שכתב
 בשם רש״י הרשב״א בחידושיו לברכות דף י״ד ע״ב ובאו״ז ה׳ ק״ש סי׳ כ״א ובב״י טור או״ח
 סימן מ״ז ורמזו לזה בשו״ת מהר״ם כ־רוטענבורג םי׳ מ״נ ובשו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תתנ״א
 דכשהי׳ קם ממטתו הי׳ מברך ברכת התורה וכשהי׳ הולך לביהכנ״ם להתפלל בירך עוד הפעם.
 והביא בתום׳ ד״י החסיד לברכות דף י״ד ע״ב בשם רש״י. ועיין באו״ז בה׳ ק״ש שם שהי
 מפסיק ולא למד תיכף וע״כ הוצרך לברך שנית ום״ל כהירושלמי יעיי״ש. (וצ״ע לפי״ז מ״ט
 השמיט הפרדס הירושלמי הזה.) ובעמודי אש בקונטרסו מעון הברכות תירץ דכשהי׳ קם קודם
 אור היום הי׳ אומר פעם שנית ברכת התורה ביום. ומה שמבואר בשמו בפרדם ובכל בו שלא
״ת דברי נחמי׳ חאו״ח סימן מ״ב  הי׳ מברך פעם שנית מיידי כשקם כשהאיר היום. ועיין שו

ך פעם ב׳ מלילה ליום. ר ב  דרש״י ם״ל דיש ל
 ע׳ r£p־|׳ ש׳ 27. אחר תיבת ״ואפילו לשנים״. כתוב בלקוטי הפרדס מאמר זה: ״ומים
 אחרונים אין צריכין ברכה לפי שהוא חובה ואינם מצוד- אלא משום סכנה, וליכא
 למימר אשר קדשנו במצותיו וצונו. למה מברכין על נטילת ידים ולא על רחיצת משום שאנט״ל

 שם .הכלי. ועוד משום שצריך להנביה ידיו כשדוחצם, כמו וישא תרנם ונטל״.
 ע׳ קפ״ט׳ ש׳ 17. ״אבל אם לא היו מביאיך וכר. עיין ב״י או״ח סי׳ קע״ז שכתב דין זה

 ושכן מצא בספר הפרדס.
 ע׳ קצ״ךן׳ ש׳ 11. להערה 3. עיין האורה ח״א סימן נ״ו. למאן דלא איפשר ליה לתקוצי
 תרתי מאכלי לתרי זימנא שרינן ליה ליםםק סעודתן משום כבוד השבת (ועיין טור
ע סימן רצ״א דין גי.) ובשיירי ברכה שם הביא לרבינו הרב אלברנלוני בתשובה כ״י ר ש ו . ח ר  א
א כהלכה. ועיין באו״ז ל  דכתב דהוה ברכה לבטלה ומאי דנהינ למעבידנהו אחד הכא הוא ש
ת סי׳ נ״ב ״ובתשובות הנאונים מצאתי. וששאלתם בשבת לאחר שיברך בהמ״ז בראשונה ב  ה׳ ש
 ואנו ערוכים לעשות מיד סעודה שניי׳ שהוא שלושית צרובים אנו לטול ידים ולברך עניט״י
 קודם המוציא או לא. כך ראינו שצריך לנט״י ולברך וכר, וכן הלכה רווחת בישראל 'יוכן
 השיבו לי. אני שלמה בר יצחק זצ״ל ר׳ נתן ור׳ דניאל ור׳ אברהם בני ר׳ יחיאל זצ״ל עכ״ל
/ והאו״ז חולק על זה שם' מכמה ראיות. והנה בפררם לפנינו נ״כ משמע ם י נ ו א  לשון תשובת מ

 דאין מפםיקין הסעודה. וזה סותר. למ״ש בהאורה ובאו״ז בשם רש״י.
 ע׳ ר״ב, ש׳ 29. ״הואיל והתחיל בנטילה ונעשית [נטילה עיקר דקינוח ידים דרבנן דאמרו

 וכו׳״ והיא צ״ע הא כל עיקר נטילת ידים הוא רק מדרבנן.
 ע׳ לי״ט׳ ש׳ 2. ״וליתא דאמר מר כל המברך על הלבנה וכו׳״ עיין ברכי יוסף ארח סימן
 ח׳ שהביא דברי א״ח בשם הירושלמי דבל המצות טעונין עמידה והקשה מש״ס דילן
 בסנהדרין• ד״י דברכת לבנה בעמידה משוס דהוי כמקבל פני שכינה ש״מ דבשאר ברכות לא
 בעינן בעמידה יעיי״ש.והנה בפרדם לפנינו הקשה דניבעי עמידה מכה נ״ש לכם דכתיבהחדש
 הזה לכם. ולכאורה אין זה ענין לקידוש הלבנה. ועיין באבודרהם השלם בסדר ציצית

 ובהערותינו שס.
 ע׳ ףי״ט״ ש׳ 25 *כנגד ק׳ פעיות שפעתא אימיה דםיםרא״ עיין אבודרהם לסדר ר״ה שהביא
יה נעקד יצחק על גבי המזבח, ואותו היום שמעה  מדרש בזה״ל: ״ואומר במדרש שבו
 שרה אמנו ותצחק ותיבב ותיליל, ועל כן אמר הכתוב יום תרועה יהיה לכם ומתרגם יום יבבא
 כדי שיזטר לנו״ הקב״ת יללת שרה אמינו ויכפר לנו. והנה במדרשים לפנינו ליתא מדרש
 זה וכבר הארכתי בזה בהערותינו שס. ועיין ראטנער אהבת ציון וירושלים לר״ה עמוד נ״ז



 טלואים לתקינים והערות שעה

 שעל סי המדרש זה צריך לגרוס בפרדם ובשאר ראשונים ״ק׳ פעולת שפתה אמנו שדה״.
 ועיין ר״י רייפמאנן באוצר לכהן צדק ושניהם שכחו המדרש ויק״ר כ׳ ב׳ ״באותה שעה צוחה
ה הם זכר לבביות שרה ד  שרה — קולות כנגד ו׳ תקיעות״׳ שמפורש יוצא שהתקיעות ב

 יעיי״ש,
 V' רל״׳ךן״ ש׳ 6. להערה ל״ז. עיין ארחות חיים סי׳ תרמ״ח בהגהות מהרש״ם ז״ל.

 ע׳ רנ״ט ש׳ 8. ״למיכל בישרא״. כאן ציון המו״ל דפים ווארשי׳ כיכב קטן. וכתב בשולי
 היריעה ״צ״ע דהא אמרו ט״ב שחל, והרבותא הוא משום ט״ב..

 ע׳ ר״£, 1. להערה נ״ח. עיין שו״ע או״ח סי׳ תרם״ח ובמהד״ל הל׳ לולב ובארחות'חיים דף
 ק״ע ע״א בהגהות הגאון מהרש״ם ז״ל.

ך להעמידה ונו י־ ד  ע׳ ך׳בן, ש׳ 19. להערה ם״ז. עיין שו״ע בהג״ה סימן תר״ל שב׳ ואין צ
 עי' רמץ, ש׳ 1. להערה נ״ז. עיין ברכי יוסף או״ח סימן תר״ע שהביא בשם דבינו ישעיה

 ועיין בהנחות הגאון מבערזאן לאו״ה סימן תר״ע.
 ע׳ ש״י, ש׳ 9. להערה קעינ׳ עיין ארחות חיים סימן רם״ח בהגהות מבערזאץ ז״ל.

 השמטה*
 ע׳ נ״ד!, ש׳ 8. להערה מ״ב. בדפוס ווארשא הפריד מלת אמפםנתונין לשני היבוה .אמפם
, כמו דאיתא בבבלי ע״ז ל׳ ע״א ה ח ה א ל מ  נתונין. והוא טעות וצ״ל כמו שלפנינו ב
 והיא מלה יונית ורומית absintium (ווערמוטוויין.) עיין ערוך ערך אפםנתין. ועיין עור

 בירושלמי תרומות פ״ה, ה״ד.
. ובלתי ספק ט״ם נפל בהאורה וצ״ל שם ״חוזר ומגעילה׳ וכו׳  ע׳ ס״ן, ש׳ 33. להערה ד

ל ורבי אומר שא״צ להנעילה ובו׳.״  וב״כ רב האיי ד
. אולי צ״ל 1ה1משקה. ה ק ש  ע׳ TD}, ש׳ 16. מ

 ע׳ סייח׳ ש׳ 38. להערה כ״ז. עיין אשכול ה״נ צד 104 וברא״ש ם״פ גיד הגשה.
 .ע׳ ס״ח׳ ש׳ 39. להערה ב״ח. אולי צ״ל ״וחיה טמאה ובהמה טמאה על דרך זהנדונין׳ אבל
 שרצים ורמשים נדלים נשקלין באחד וחמש מאות והמשקה טהור, והזמב שיערו

 חכמים באחד מששים.״
 V' ס״ח, ש׳ 41. עיין סדור רש״י תר״ז האורה ח״א צד .137. וה״ב פ״נ. ובאמרכול דף ל״ני

 ובכפו״פ פ״ד. בשם העתים.
. עיין שערי תשובה טימן ז׳ ח׳ ט׳ קע״ט. ובקיצור נם בישנות׳ ם  ע׳ ה״י, שורה 5. להערה ד
 סימן קל״ו. ובתשו׳ הרי״ף סימן ש״ב, ש״נ ש״ד. ובתשב״ץ ח״נ םימן רע״נ שהביא
ם גאון ז״ל. והושלם דבריו באומרו: ״וכן נמצא בתשו׳ להרי״ף״. והביא ברבינוירוחם נתיב ש  מ
 כ״ב ח״כ בשם רב נטרונאי ז״ל. ועיין עוד בישנות סימן ט״ז. ומדברי הפרדס שב׳ ״אבל משום
ד פעמים רבות ולא על שמועה אחת בלבד. ועיין ש ח  חשד המצוי מלקין אותו י״נ״ נראה מ
 שערי צדק ד״א ע״ב סימן ו׳. (והנה בעל חקקי לב דקט״ו ע״ר מייחם לרש״י תשובו׳ זו, ואינה

 כן כי הם לרבינו האיי ז״ל.)
ד סימאנםען נ״י ביאור׳ שהיא ד ה ׳ ש׳ 21. רטא. עיין שם בהערה ק״ב. החכם מ  ע׳ קםה

 rotule (קניעשייבע.)



 לוח התיקון בספר הפרדס.
 יקרא

 •ד״
 צד שורה החח

 ק 12 ש1מה1 ש1מע]
 קיי 16 יעקב יעקב נאון

 קו 23 הרנגוליה הרגוגליה
 H 27 בביהך בבתיך

 קח 1 לא פםליג .ן לאפםלוגין
 • 10 דין ששואל דין מי ששו
 קיא 3 דאמר דאמר קרא

 קטז 5 אדעהא על דעתה
 ה 22 הונא הונה

 N ח ומנלן ומנא לן

 קיח 23 א׳ אחד
 קיט 31 לאמר לאשר

 ח 32 כוונכם כוונהכם

 קכ 27 רבה רבא
 קבו 23 לומי] 1ל]מי

 קבה 17 וכר ונו׳
ו 13 ואחר ואחר כך  ל

 קלט 1 פעייא ופעייא
 ה 21 בגלגלות בנלנולוה

 קמט 8 לאכול למיכל
 קנ 18 מאיטרפא מיטרפא

 קעז 24 כםמין כוםמין
 רט 28 במםה במסכה׳

 רמא 24 ל]פילתן ל1תפילהן
 דנב 18 ולייטה ולטייח
 רנט 24 שישלח ששליח
 רםב 14 במנצא במננצא
 רםג 20 ג״ע נ׳׳ע בנו

ה/ (ולמיכבםיה) ולמכאבי  רסז 22 !
 נולמכאבי

 רםט 4 עקיבגא] עקיב(ה<נא]
 רפה 3 מים מעים
 שנ 8 אמר אומר

א בר ובא ב  שמא 1 ר
 ה 2 רבא רבא אמר רב

 שמג 10 של פםח שלפני פםח

 צד שורה החח ימרא

 יה 1 אף צמר אף כאן צמר
-כ 1 וםלםלה ולםלםלה

 בב 7 שכנעשה שכשגעשה
 כז 19 המבדל המבדיל

 כח 22 יין היין
 כט 20 מן האור מהן האור

 לב 9 וחרמים וחרמות
 ח 19 מקצה מוקצה

 לנ 12 הלכת הלכות
 לה 9 מאי ומאי

 לו 9 ערב עיחב
. ד ח  לז 6 חד א

 ח 8 עליו עליו ולא

 אמרו,עליו
 מד 28 יבצע יבצע מן העוגה

 מה 16 מים המים
 מז 7 ביו ובין

 12 הימנה ממגה

 מט . 14 פרי בורא פרי
 ג .14 וחוםה והרוסה
 גב 10 ידי בהן ידי

 נד 11 אומר יאמ1ר]
 ם 4 .־יבין ובין ע1ל]

 םג 34 אחרי כץ אחריכן
 םז 20 דארמאי דארמאי דעימרא

 עח 21 והנו •וחגו לו
 a 2 נתן גחן אחיו

 פה 25 מכאץ מיכן י

 פו 13 בם׳ בספר
 פח 7 הלכה הלכתא

 ח 11 מטימאין מיטמאין

 a 19 אשכחן א^כחגן

 צד 9 והמאנף והמנאף
 צו % בהחלהה בהתחלהה

 צו 14 ננדפי נדנפי
 צט 32 (לר׳) אי1לר׳]

ח התיקון בהערות ותקונים. ו  ל
 לה׳ 32. וכווגם צ״ל וכווגהם. לה׳ 34. לאיש צ״ל לאדם. לז׳ 30. יהודה צ״ל יהודאי. לכג׳ 32•
 ב״ר צ״ל ב״ר שמשון. לט׳ 34. ביצה לט % צ״ל עירוביץ ל«!: מא׳ 40. שמוה יד צ״ל שמוה יב יז.
 פז׳ 26. הכל צ״ל המים הכל. פה׳ 35. גאון צ״ל• גאון •אחד. שמו׳ 36. המו״ל צ״ל המו״ל חוארשוי.


