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 דביגו הגדול הראב״ד בהשגותיו להרמב״ם פ״א מה׳ מע״ש היי כותב: אני תמה
ת כי אין י  על זה המחבר שסבר להורות מתוך התוספתא ומן הירושלמי ולא עלתה ב
 התוספתא והירושלמי אצלינו מתוקנים כל צרכם ולא מססיקין כל הצורך. ואס רביט
 כותב כן׳ — בשעה שבזמנו היו מצויים טופסים שונים של התוספתא, והוא בעצמו היה
 רגיל לעיין בנוסחאות השונות, כמו שכותב בפ׳׳ז מה׳ פרה אדומה חי״א: א״א זה
 התוספתא מצאנו אותה בשני ספרים בהפך וכו׳, וכן בפט״ו מה׳ כלים ה״ה: בר-מצאתי

 בתוספתא בשתי נוסחאות שלא כדבריו — אנן מה נעני אבתריה ז
 מובן הדבר שעלינו להשתדל עכשיו לאסוף את כל כתה״י הידועים לנו ולהוציא
 על פיהם את התוספתא׳ אבל דומני שאין זה עדיין מספיק, כי לא תתכן עכשיו הוצאה
 הדשה של התוספתא מבלי אסיפה שלמה של פיסקאות התוספתא השקועות בספרי

.  רבותינו הראשונים דל
 ולפעמים יש יתרון לפסקאות שבראשונים על קטעים מכ״י התוספתא ממש. בי
 הראשונים עיינו בקרו וחפשו בשעת הצורך בכמה כתי״י ומפרשים קדמונים של
 התוספתא, עיין לדוגמא מ״ש בתום׳ כלאים »80 ועוד בכ״מ, ויתבאר אי״ה בפרוטרוט
 במבוא הכללי. וכן נמצא בקטע מן הגניזה לאחד הקדמונים (לפי סעדיאגה של שכטר
 עמ׳ 141 בהערה): וכאשר באתי אל מצרים חיפשו תלמידי רוכמ׳ (צ״ל: הכמ׳) אשד
 במצרים התוספתא אשר היתה בידי ומצאוה כמות התוםפתות אשר היתד! בידם
 ונסתפקתי בדבר זה עד אשר חזרתי עד דמשק ומצאתי שמה כמות ששה תוםסתות

 הובאו מבבל ועיינתי בכולם והנם מנוסחה אחת הועתקו והמה כנוסחה אשד בית.
 זאת ועוד אחרת. הפיסקאות בראשונים אינן קטעים של התוספתא גרידא אאו
 ברובן ככולן נמצאים פירושים, פיסקי הלכה, השוואות עם התלמודים, הוכחות

 לגירסאות ולשיטות וכדומה, ונוסף לזה גירסאות אמתיות מאירות עיגים.
 ולא עוד אלא אפילו אם הראשונים אינם מפרשים כלום אלא מעתיקים את
 התוספתא סתם הרי יש ללמוד מהם לעתים כמה הלכתא גברוותא. עיין מ״ש בתום׳
2, דמאי 4710 ועוד בכ״מ. ולפעמים השינוי אצל הראשונים הוא רק כאות  ברכות ז
 אחת, ואנו עומדים ע״י זה על הפירוש האמיתי לא בהלכה שמעתיק הראשון אלא על

 הפירוש בהלכה שלפניה. עיין מ״ש בתום׳ שביעית ״70 ולעיל שם.
 ויש אשר גירסאות הראשונים בתוספתא פותרות לנו קושיים אחרים (שאינם

 נוגעים • לתוספתא) בספרים הקדמונים. עיין מ״ש בתום׳ בכורים 1022.
 ועל אחת כמה וכמה מאירים הדברים בשעה שאנו משוים את כתה״י עם סיסקאות

 הראשונים, ודוגמאות לזה ימצא הקורא בספרי כאן על כל שעל וצעד.
 ובמבוא הכללי אשתדל אייה לנגוע ביחס הכללי בין כתה״י השונים שבידינו ובין

 הפיםקאות שבראשונים. ואציין •כאן לדוגמא רק להרמב׳׳ם והראב״ד. עיץ,מ״ש.
 בתוספתא שבת ״125 על היחס בין כי״ל ובין הרמב״ם המוגה שהביא בכ״מ, ועיין
 תום׳ מגילה *־224 ומש״ש, ועיין מ״ש בתוספ׳ תרומות 36 שו׳ 29, דמאי 58 שו׳ 21

 על היחס בין כתה״י ובין שיטות הרמב״ם והראב״ד עיי״ש, וכן בכ״מ.



x 3 ו a 2 

 כמו כן מובן הדבר שנחוצה לנו מסורת התוספתא מקיפה ומלאה׳ ציונים
 למקבילות בספרות התנאים והאמוראים. נחיצות הדבר ידועה לכל בד בי רב׳ וחוסר

 ידיעות אילו גורמות הגהות מיותרות למפרשי התוספתא.
 עיין לדוגמא תום׳ פרה פ״ב 631° : ר׳ מאיד אומר פרה שגלגלי עיניה שחורין
. ובהגהות המיוחסות להגר״א הגיהו שם: ה ל ו ס  אם אין פרה אחרת כיוצא בה פ
 כשירה. ובבאור שם: אם אץ פרה אחרת כיוצא בה. פי׳ אדומה כמותה כשדה ואין
 הגלגל עין מעכב. ובוודאי הגהה זו ופירושה לא יצאה מרביגו ז״ל, כי הפירוש הוא
 בתוספתא, אם י אץ פרה אהדת שגלגל עיניה משחיר כמותה פסולה. וכן מפורש בספרי
 זוטא הקת הוצ׳ הודביץ עמ׳ 301 (ילקוט שם סוף סי׳ תשנ״ט): פרה שגלגל עיניה־
 משחיר היו מביאין פרות אחרות ומעמידין בתוכן אם דומה גלגל עיניה לאחת מהן
 הרי זו כשרה ואם לאו הרי זו פסולה. ועיין בהערות הורוביץ, וכן פירש את התוספתא

 ןףפ.. הספרי זוטא באו״ש פ״א מה׳ פרה ה״ה.
 ־ ובהוצאות שלנו אין הציונים מספיקים אפילו לבדייתות שבתלמוד בבלי ובפרט
 בהשוואות לנוסחאות הבבלי בכי״י וראשונים. ומכל שכן לשאר ספרי התנאים

 והאמוראים.
 : אבל בראש״ וראשונה חשובה היא ההשוואה בין הירושלמי והתחספתא. כי כבר
 הראשונים עמדו על ההתאמה הגדולה שבין הירושלמי והתוספתא. שכן כותב בס׳ יחוסי
 תנאים ואמוראים כ״י(לפי ר״א אפשטיין במ״ח חל״ט עמ׳ 507, ובהוצ׳ מיוחדת עמ׳ 22):
י מ ל ש ו ר י ה א ו ת פ ס ו ת  ולא ברור לי אם דוקא הוא הירושלמי לפי שבכל מקום ה
י ן ובכאן ובו׳. ־וכן כותבים תלמידי רביגו יונה לכתובות כ״א א׳ (בשטמ״ק ד״רכ״ה  ש ג
 רע״ד): ובקיאין היו בעלי תלמוד ירושל׳ בתוספו׳ שבידינו כי הם מצויות בירושלמי
 באותו הלשון בעצמו. אבל דא עקא שגם הירושלמי שלפנינו אינו מתוקן, ולעתים
 התוספתא אינה נמצאת בירושלמי בהוצאות שלנו, אבל אחרי שמבררים את הנוסח
 בירושלמי אגו מגלים בתוכו את התוספתא. כן לדוגמא בתוספתא גיטין 32610 : האומר

א יחזיר. וכתב בח״ד שם שלא־  הילד מגה זו לפלוני בן לוי מחלקו אם רצה להחזיר ל
 מצא תוספתא זו בשום מקום ופירש שדין מעשר כדין צדקה ולפיכך איגו יכול להחזיר.
 ועיץ גם במ״ש שם; אבל בירושלמי שם פ״א ה״ו, מ׳׳ג ע״ד שגיגו: א״ר אילא המתגה
א יחזיר הלך ומצאו שמת יחזיר  כחוב, תן מגה זה לפלו׳ וכו׳ אם רצה להחזיר ל
גירסא זו חולק הירושלמי על התוספתא בגיטין שם (פ״א  למשלח וכר. והגה לפי
 ״324) האומרת שבמתגה יכול לחזור, וחולק גם על עצמו בריש ה״ו שם: ב כ ל א ת ר
ך וכו׳ עיי״ש. וכן קשה גם הסיפא, אם הלך ומצאו שמת למה יחזיר למשלח, ל ו ה ן כ  ת
י וכבר זכה בו המקבל? ולפיכד ברור שהגירםא הנכונה בירושלמי: אם כ הן מ הרי  ו
 רצה להחזיר יחזיר, כגירםת התוספתא בגיטין פ״א, וכן מעתיק מן הירושלמי בסמ״ג

 עשץ פ״ב, יה׳ מתנה קס׳׳א ע״ד ובדמב״ן ורשב״א,שאביא להא.

 ואשר לדברי ד׳ אילא: המתנה כחוב, גרסו בו הרמב׳׳ן (שם ס״ג ב׳) והדשב״א
ר כחוב, ופירש הרמב״ן שאם אמר הולך מעשר לפלוני בן לוי ש ע מ ״ד א׳): ה  (שםי
 זפהנ;לו. ׳ואח״כ מתחילה בירושלמי הפיסקא של התוספתא, ור׳ אילא הפסיק באמצע
 בהערתו לעניין מעשר (כרגיל בירושלמי). ונמצאנו למדים שדין ר׳ אילא מפורש
 בתוספת* שמעשר אינו כצדקה אלא כחוב, ונקבעה בברור הגירסא הנכונה בירושלמי.

 ולפעמים מתאים ־הירושלמי שלפנינו עם נוסח התוספתא בדפוסים וראשוגימ, אבלי



א ׳3 ו ב  מ

 כשאנו מעיינים היטיב בסוגיית הירושלמי עצמו אנו מגלים שהירושלמי הוא בניגוד
 לנוסח המקובל ומאשר נוסח כ״י.

 כן בתום׳ מקוואות פ׳׳א ״653 : ואלו הן מי תמצית כל זמן שהגשמים יורדיז
ן פסקו גשמים וההרים ביצץ הרי. הן כמי י ע י מ מ י ־הן כ ר  וההרים ביצין ה
 המצית פסקו מלהיות ביצין הרי אלו כמין גבאין. אבל בד שם: ואלו.ך.ן מי תמצית כל
 זמן שהגשמים יורדין וההרים בוצצין פסקו גשמים וההרים בוצצין ,וכר..ואץ זכר
 מחידוש זה שכל זמן שהגשמים יורדין הדי הן כמי מעיין. וכןיבפיה״ג. טהרות ריש
 מקוואות הוצ׳ רי׳׳ן אפשטיין עמ׳ 117: מפורש הוא בתוםפה ואילו.הן מי תמציות כל
. וכן בר״ש . ועיין ערוך ערך מץ,  זמן שהגשמים יורדין וההרים בוצצין, כלומר, וכו,
, של״ז מ״ד ע״ב, שו״ת הךא״ש כלל ל״א  מקוואות פ״א מ״ו (ועיי״ש מ״ד), או״ז ח״א סי

, — בכולם קרוב לגי׳ ד. , ט  סי
 ולא עוד אלא שמעיני מפרשי התוספתא נעלם לפי שעה שכל הברייתא הובאה
, ירמיה בעי מי תמציות שלא פסקו מה הן. , סע״א: ר  בירוש, מו״ק פ״א ה״א, פ
 נישמעיגה מן הדא אילו הן מי תמציות כל זמן שהגשמי, יורדץ וההרי׳ בוצצין. פסקו
״ פ שההרי, בוצצין הרי הן כמי תמציות. פסקו מלהיר בוצצץ הרי.הן כמי  גשמי, א ע

.186 , , בשינויים בלתי חשובים גם בשרי״ר עמ  גביים. וכ״ה הגי
 ונמצאנו למדים לכאורה מכל זה שגי, כי״ו בתוספתא אין לה כלל.על מה לסמוך,

, בד וראשונים וכן הירושלמי בדפוסים ושרי״ר מתנגדות לה. , התוס  שהדי גי
 אבל כשנעיין יפה בדבר, עדיין ספק הוא אם אין גי׳ כי״ו נכונה, כי הלשון בירושלמי
, וירושלמי אפילו אם הגשמים  לפנינו מגומגמת מאד, שהדי לפי גירםתינו בתום
 יורדין אינן אלא מי תמציות, ואין להבין את הלשון: פסקו גשמים, אע״פ שההרים
, ומאי אע״פ? הדי דווקא אם ההרים בוצצץ הן כמי תמציות, ואס:לאו הרי  בוצצין וכו,
, ירמיה.בעי פרחה  הן כמי גבאים. אבל הדברים מפורשים להלן שם בירושלמי: ר
 הברית ולא פסקו למפריעו הוא געשה כמעיין או מיכן ולבא. ליידא מילה הטביל בו
. והדברים, תמוהים  מחטים וצינורות אין תימר למפריעו הוא געשה מעיין טהרו וכו,
 מאד, מעיין מאן דכד שמיה ? והרי אפילו אם לא פסקו גשמים דינם כמי תמצית
 ומפורש בתוספתא למעלה שם שבמי תמצית אין טובלץ כלים. וכבר תמה ע״ז בכוכב
 מיעקב (נדפס בהשלמה לירושלמי ווילנא תפר״ח) וכתב ע״ז: לית נגד ובד• נגד

 דיפרקיניה.
 אבל הדברים פשוטים אם נקבל שהיתה לפני הירוש, הגי, בתוספתא, כמו״שהיא
 בכי״ו. ולפ״ז צ״ל בירושלמי הג״ל: אילו הן מי תמציות. כל זמן שהגשמי, יורדין
פ שההדי, בוצצץ.הדי הן כמי  וההדי, בוצצץ [הרי הן כמי מעיין] פסקו גשמי, א ע ״

, כלומר אע״פ שעדיין ההרים בוצצין כבר פסקו מלהיות מי מעיץ.  תמציו, וכו,
 ויצא לגו חידוש גדול לפי זה שכל זמן שהגשמים יודדין דעו כמעיץ (לעגיץ
, ובכל אופן מפורש כן בירושלמי בדברי ר׳ ירמיה, וגי׳ כי״ו בתוספתא יש ( ם י ל  כ

 לה ויש לה על מה לסמוד.
 י ולעתים מאשר לגו הירושלמי את הגוםח הקשה בתווםפתא ומלמד. אותגו. .שלא
 להגיה את הגירםא הקשה. כן, לדוגמא, בתוספתא ב״ק פ״ז ז360: חוץ מדבר שהגשמה
ח מדבר שאין הגשמה תלויה בו משלם ארבעה וחמשה.  .תלויה בו משלם תשלומי כפל ח
 אבל בד וכי״ו שם גורם להפך. וכ״ה בירושלמי שם פ׳׳ז ה״ז, ו׳ ע״א. וכן מעידהרשב״א



א ו ב  4 מ

: *דתגיא בתום׳ ר׳ אומר תוץ מדבר שהגשמה תלויה בו משלם  שם ע״ח ב׳ ד״ה רבי
 תשלומי ארבעה וחמשה חוץ מדבר שאץ הגשמה תלויה בו משלם תשלומי כפל ואיגו
, ע״כ וכו, ומ״מ גראה שהגירםא משובשת ואיפכא תגיא וכר אלא  משלם תשלומי ד׳ וה

 ^בירושלמי מצאתי כמו ששגויה בתוספתא/
 הרי לגו עדות שגי כת״י של התוספתא, הירושלמי ועדות הדשב״א שכן היה לפגיו
, כי״ע שהיא כגראה  בין בתוספתא ובין בירושלמי, ולפיכך קשה מאד לקבל את גי

 מתוקגת ע״פ הב^לי(או ע״פ הגהת הרשב״א) ועליגו להגיח שגי׳ ד וכי״ו גכוגה.
 ואשר לפירושה יש לומר כי שיטת הירושלמי והתוספתא היא שאם אדם מוכר
 לחבירו פרה חוץ מראשה וכבדה אין הוא שותף בפרה בחייה, שהרי לא יוכל להסיר
 את ראשה לבה או כבדה כשירצה, וכדברי התוספתא בערכין פ״ג 446°: ראשה של
: דהא מיזדבן רישא דתורא , ב׳  פרה זו מכור לך לא מכר אלא ראשה. ובבבלי שם ד
 בבי טבחא, והוא הדין אם שייר לעצמו את ראשה לא שיירו אלא בבי טבחא, וגמצא
 שאיגגו שותף בגוף הבהמה בחייה, אבל אם מכר לו דבר שאין הגשמה תלויה בו, ואם
 יהיר את האבר בחייה לא תמות הבהמה הרי פירושו שהוא שותף בגוף הבהמה
, לך מכר חצייה, , ע״ד: רגלה מכור  בחייה. וכן מפורש בירושלמי ב״ק פ״ה.ה״ב, ד
 רגלה שגייה מכורה לך מכד חצי חצייה. כלומר אם מכר דגל בהמה גשאר שותף
 בגוף הבהמה בזךיה, והוא הדין אם שייר לעצמו רגלה גשאר שותף בגוף הבהמה •בחייה

. וגי, התוספתא בד וכי״ו אית לה קיום. , , וה  ־וממילא פטור מד
 ויש אשר אגו מבררים את פירוש הדברים רק ע״פ הירוש, בכ״י והתום, בכ״י.
 עיין לדוגמא ביתוש, פסחים פ״א ה״א כ״ז ע״ב: בתי כגיסיות ובתי מדרשות מהו שיהו
 צדיכין בדיקה. מה צריכה ליה שכן מכגיסין לשם בשבתות ובראשי חדשים. וכבר
, 263 שהגי׳ בגוף כי׳׳ל  העיר באהצו״י שם במקומו ורי׳׳ן אפשטיין בתרביץ ערה עמ
ו ת ובראשי חדשים. ומעגיין לציין שמליצה זו י ר ב א  היא: שכן מכגיסין לשם ב
 דחפה לפגי סופר הירושלמי (עיין מבוא לירושלמי כפשוטו ח״א עמ׳ ט״ו) בספרו מעלות
 המרות, מעלת התפילה (קרוב לסופה), ד׳ קרימונה כ״ז ע״ב: אבל סעודת מצוד• מותר
. אין לדעתי שום מקור אחר ת ל מ  (בבית הכגסת) שכן גכגםין לשם ב ה ב ר א ת ש
 לדבר זה אלא הירושלמי שלפגיגו. שוב .ראיתי בד״ר שם (בבית מדות): שכן גכגסין
 לשם בהבראת של מת ושל ראשי חדשים והוא הדין לכל סעודת מצוה (ח׳ מלים אלו
 חסרות בד׳ קרימוגא). ואשר לעצם המלה אבריות כבר העיר לגכון ר״ג ברילל ביאהד
 ביכער שלו ח״ז עמ׳ 139 הערה 1 ודיין אפשטיין בתרביץ שם כי שם זה גמצא בארמית
 בירושלמי ברכות פ״ו ה״א, י׳ ע״א: מן מה דאגן חמין דבגן רברביא עלון לאברייתא

 וכו׳, עיי״ש.
 אלא שעליגו לברר מה זה אבדיות (־עבריות)? אפשטיין בתדביץ שם מקבל את
 . הפירוש: בסעודת עיבוד השגה ובסעודת קידוש החודש. אבל פירוש זה קשה קצת מצד
 יץהםדר למה הקדים את סעודת עיבור השגה שחל רק פעם בשלש שגים (או בשגתיס)
 ^לסעודת ר״ח שחל בכל חודש. וג׳׳ל קרוב לוודאי שעיבריות וראשי חדשים הייגו הד,
 mavtt נרדפים. :.ועיקר סעודת ר״ח היתה גקראת עיבור החודש. וזה מתברר לגו.
ן על החדש לאור י ב ו ס  מתוספתא מגילה פ״ד ״226 (לפי כי״ל): מאימתי מ
ו וכר עיין מש״ש במקומו. וכן במס׳ סופדים פי״ט; בראש חדש ישבו ד ו ב י  ע
ה ל ע מ ל ה ו ח נ מ ן ה  החבורות של זקנים ושל בלווטין ושל תלמידים ביום הראשון מ
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/ ועיין בבלי סנהדרין ע׳ ב׳, ובמשנה שם: אכל בעיבור החדש. וכן במאירי סנהדרין  וכו
 עמי 261: ״שכן מכניסין בהן חמץ באבריאות ובראשי חדשים. ויראה לי שהגי׳
 הנכונה באבריאות בראשי חדשים. כלומר ב ע י ב ו ר י ן שבראשי חדשים״ וכר.
 ואיבריאות לפי זה פירושו סעודת עיבור החודש, וסעודת עיבור השנה אינה נזכרת כלל.
 אינני יכול לעבור בשתיקה על העזרה הגדולה להבנת התוספתא שאנו מוצאים
 בתוספתא עצמה, כי כמה ברייתות הן כפולות בתוספתא והן משובשות במקום אחד
 ומתוקנות במקום אחר. ובדורנו אנו זכינו לקונקורדנציה על המשנה ואות א׳ של
 התוספתא מאת הרח״י קוםובסקי (יזכה ה׳ את הדור לראות בגמר הקונקרדנציה

 לתוספתא) ועל ידיה בוודאי יתבארו לנו כמה סתומות בתוספתא.
 אבל עלי להדגיש שמטרתי העיקרית בספרי זה היתה רק לציין לתורת הראשונים
 ולא יותר. ורק בדרך ארעי ובאופן מקרי נגעתי בשאר הדברים. אמנם בראשונים
 עצמם נמצאים כמה דברים סתומים, והשתדלתי לפענח אותם י ולפרשם עד כמה

 שידי מגעת.
 כמו כן נםיתי לפרש את הגירסאות השונות שבכי״י, עיין לדוגמא מ״ש בברכות
 ׳־׳123, פיאה 221 ועוד בכ״מ. ובמקום שכתהי״י מתאימים נסיתי לפרש את המקומות
, ברכות 136, תוס׳ תרומות  הקשים בדרכים שוטת לגמרי. עיין לדוגמא מ״ש בתוס
 3210. אבל אין כאן פירוש שלם על התוספתא אלא קצת חומר להכנה להוצאה מתוקנת

 של התוספתא.
, ראם. חסדי דוד,  במשד זמן עבודתי היו לפניי בקביעות מפרשי התום׳ הוצ
 תוספתא סדר זרעים עם פירוש הגיון אריה לשוורץ, תוספתא זרעים (ומסדר
 מועד: שבת עירובין פסחים) עם פי׳ חזון יחזקאל לידידי הגר״י אברמסקי מלונדון,
 ואחרון, אחרון באה לידי באמצע עבודתי תוספתא עם פירוש תכלת מרדכי על כל סדר
7 מרדכי איש שלום מטעטה — אחד מן הפירושים הטובים ביותר  מועד להדב ר

 שראיתי על התוספתא, ויש להצטער על שהמחבר לא פירש אלא סדר מועד בלבד.
 תודתי נתונה להנהלת ביה״ם הלאומי בירושלים וביחוד לידידי ד״ר יששכר יואל

 בעד עזרה שונה בםפוק הספרים הדרושים לי לעבודתי שהקלו לי בהרבה בעבודתי.

 ש. ל.

ד• פישל בעיה״ק •דושלם.  מבון הי
 בעה״י אור ליום ט׳ כסלו תרצ״ז
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 ראשי תיבות וקיצוריט
 כנה״ג - כנםת הגדולה.

 כם״ז - כסגנון זה.
 כפו״פ - כפתור ופדה.

 מ״א - מצפה אריה.
 מודג - מדרש הגדול.
 מה״פ - מדאה הפנים.

 מ. ח. מ״ח - מכתב חדשי.
 מחז״ו ־ מחזור וויטרי.

 מ״י - מראה יחזקאל.
 מלא״ש - מלאכת שלמה.
 מנוה״מ - מנורת המאור.

 מק״נ - מקיצי נרדמים.
 מ״ש - מצפה שמואל.

י מה שכתבתי(שכתוב) שם, משה -  מש״ש י
 שטיינשניידר.

 גועיי - נועם ירושלמי.
 נ״י - נימוקי יוסף.

 ם׳ - ספד. סדר.
 סודי - ספר היובל.

 סה״מ - ספר המצות.
 ם״ז - םפרי זוטא, סגנון זה.

 עבוה׳״ק - עבודת הקודש.
 ע״י - עין יעקב.

 פיה״ג - פירוש הגאונים.
 פיודמ - פירוש המשניות.

 פ״מ - פני משה.
 צ. - צוקרמנדל.

 קג״נ - קטעים מן הגניזה.
 קה״ת - קריאתיהתורה.

 .ק*ע ־- קרבן עדה.
, אליהו מזרחי.  רא״מ - ר
 רז״ף - ר׳ זכריה פרנקל.

 ריבמ״ץ - ר׳ יצחק בן מלכי צדק.
 דיצ״ג - ר׳ יצחק ב• גיאת.

 אהצ״ו. אהצו״י - אהבת ציון וירושלים.
 אוה״ג - אור הגנוז, אוצר הגאונים.

 אויז - אור זרוע.
 אוי׳ש - אוד שמח.

 א״ח - ארחות חיים.
 בה׳׳ג - בהלכות גדולות, בעל הלכות
 גדולות.

 גי׳ - גידםא, גירםת.
 ד(בליסימןקיצור) - תוספתא דפוס ראשון.

, (עם סימן קיצור) - דפוס, דפוסים.  ד
 ד״ב - דפוס ברלין.

 ד״ו - דפוס ווינה. וויניציאה.
 דיח ־ דפוסים חדשים.

 ד״ל - דפוס ליפםיאה, למברג.
 ד״נ ־- דפוס נפולי.

 ד״ק - דסוםקושטא.
 דק״ם - דקדוקי סופרים.

 ד״ר - דפוס ראשון. דברים רבה.
 הג׳׳א - הגיון אריה.

 הגה״מ, הג׳״מ - הגהות מיימוגיות.
 הרי״א - הדב ר׳ יחזקאל אברמםקי.

 וי״ד - ויקרא רבה.
 ח״ד - חסדי דוד.

 ודי - חזון יחזקאל.
 טה״ד - טעות הדפום.

 ט״ם - טעות סופר.
/ כרך ב׳ וכוי.  כ״א, כ״ב - כרך א

 כ״ז - כל זה.
 כי״ו ־ כתב יד ווינה.

 כי״ל - כתב יד לונדון. ליידן.
 כי״מ ־־ כתב יד מינכען.

 כי״ס - כתב יד םיריליאו.
 כי״ע - כתב יד ערפורט.

 כימ - כסף משנה. כמה מקומות.
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 שנו״ם - שנויי נוסחאות.
 שרי״ר - שרידי הירושלמי.

 תוח׳״א - תודת האדם.
 תוה״ב - תורת הבית.
 תו״י - תוספות ישנים.
 תו״כ - תודת נהנים.
 ת״מ - תכלת מרדכי.

 תשה״ג - תשובות הגאונים.

, מאיר יוגה.  רמא״י ־־ ר
, מאיר איש שלום.  רמא״ש - ר

, שלמה םיריליאו.  רש״ם - ד
 שבה״ל - שבלי הלקט.

 שטמיק - שטה מקובצת.
 שי״ק - שירי קרבן.

 שלטה׳״ג - שלטי הגבורים.
 שמ״ר - שמות רבה.

 רשימת הדפוסים של המקורות העבריים שהשתמשתי בהם

 פיםקי חלה להדשב״א. ירושלים תרל״ו.
 פירוש המאירי לאבות. ווינה תרי״ד.

 פירוש הרשב״ץ לאבות. ליססיאה תרט״ו.
 רא׳יש. ווארשה תרכ״ו.

 רד״ק על נ״ך. למברג תדל״ח.
 רי״ף ונושאי כליו. םביוניטה שי״ד.
 דמב״ם ונושאי כליו. ברלין תרכ״ו.

 שו״ת הרא״ש. וויניצאה שס״ז.
 שו״ת מהרי״ק. קדימונה שי״ז.

 שו״ת מהר״ם ב״ב(סתם). בודפסט תרנ״ה.
 תוה״א להדמב״ן. וויניצאה שנ״ה.

 תלמוד בבלי ונספחים אליו. הוצ׳ ראם.

 אבודרחס. וויניציאה שכ״ו.
 דרשות ר״י אבן שועיב. קראקא של״ג.

 טורים. ווארשא תדמ״ב.
 יוחסין. חוצי פיליפובםקי, לונדון.

 כלבו. אדימינו.
, לונץ.  כסו״פ. הוצ

 כריתות. קרימונהישי״ח.
 מנהיג. ברלין תרט״ו.

 מרדכי. םביוניטה שי״ד.
 סמ״ג. וויניציאה ש״ז. ׳

 םמ״ק. קרימוגה שט״ז.
 ערוך. פיזרו רע״ז והוצ׳ קהוט.

 כל שאר הספרים העבריים שגזברו בספרי הם רק ע״פ דפוס ראשון (אחרי
 האינקונבלים). וגם מהרשימה הנ״ל היו לפניי כמה ספרים בד״ר, אבל כמקרה שהעתקתי

 מד״ר הזכרתי זאת בפירוש.
 ותן דעתך להערות הבאות:

 פיםקאות התוספתא הן ע״פ הוצ׳ צוקרמנדל. ועל פיה אני מסמן את העמוד והשורה.
 בכל מקום שאני מזכיר ספר כלי שם המסכת כוונתי למסכת התוספתא שאנו

 עוסקים בה.
 בכל מקום שאני מזכיר מבוא כוונתי למבוא הכללי (חלק ממנו נדפס במאמרי

 תשלום תוספתא).
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 רשימת כתה״י שהזכרתי בספרי.
 אשכול כ״י כדמולי. העתקה בידי ידידי הר״וז אלבק.

, רייץ גיאת כ״י אדלר. בידי ידידי ד״ד לוין.  הלכ
 ויקרא רבה כ״י לונדון וכ״י דומי. צילום בספריה הלאומית.

 יחוםי תנאים ואמוראים(עד אות ח׳) כ״י אוקספורד. צילום בידי ידידי הרב י. ל. הכהן פישמן.
 ירושלמי כיי ליידן. שינויי נוסחאות על הגליון בירוש, צילום ד״ו שבידי.

 ירושלמי כיי דומי. צילום בידי.
 מנהיג כ״י וותיקנה. העתקה (של קטעים) בידי ד״ד ח. א. סריימן.

 ספרא כ״י רומי. צילום בספריה הלאומית.
 עיטור כ״י נויאדק. צילום בידי ידידי ד״ד לוין.

 עיטור כ״י בדהב וכי״ר. העתקה (של קטעים) בידי ריר \j א. פריימן.
 ערוגת הבושם כ״י מרצבכר. צילום בידי מר זלמן שוקן.

 פי׳ ר׳ אליהו מנחם מלונדדיש כיי ירושלים. בספריה הלאומית.
 פי׳ הרא״ש שקלים כ״י וורשא. צילום במכון הדדי פישעל.

 פי׳ די יהונתן על הרייף מגילה כיי וורטהיימר. בידי מר וורטחיימר בירושלים.
, נתן אב הישיבה כיי ירושלים. בספריה הלאומית.  פי׳ ד

 פסיקתא זוטדתי שנויס מכ״י. בידי.
 קונטרס הראיות כיי ירושלים. בספריה הלאומית.

 ריטביא תענית ומויק כיי ירושלים. בספריה הלאומית.
 שרית ר״א בן הרמבים כיי סימנםץ. צילום בידי ד״ד ח. א. פריימ״.

 שוית ר״י דטרני כיי קנטבריא. צילום בספריה הלאומית.
 תוספתא כיי לונדון. צילום בידי.

 תוספתא. קטעים מן חגניזה. צילומים בידי,
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, ע״ד): תניא  4 ר׳ שמעון אומר פעמים וכו׳. באו״ז ה׳ ק״ש סי׳ ב׳ (ח״א י
י אומד וכו׳ עיי״ש. ונראה שהאו״ז העתיק את הבבלי י ב ש  בתוספת׳ פ״ק דמכילתין ו
) והוסיף בו דק את הציון לתוספתא מעצמו׳ אבל בתוספתא בכל הנוסחאות - ר׳  (ח׳ ב,
 שמעון סתם, וכן בירושלמי פיא ב׳ םע״ד (אבל עיין רטנר עמ׳ 12). ובאבות דרץ םפ״ב
 רב״ג אומד וכו׳ ובכי״א שם: דשב״ג עיי״ש בהוצ׳ שכטר עמ׳ 14. והנכון הוא כלפנינו
/  בתוספתא ר״ש סתם=רשב״י. ועיין הברייתא השני׳ בבבלי שם ובדק״ם עמ׳ 34 הערה ו

 אבל עיין נוס׳ כי״מ ט׳ רע״א.
ת מעשרים וארבעה וכו׳. עיין ם׳ הישר לר״ת סי׳ תצ״ג, נ״ה ע״א ח  6 העונה א
 ותום׳ ר׳ אלחנן ע״ז ד׳ א׳ ד״ה וכמה שהשיג על ר״ת. ועיין פיםקי תום׳ ע״ז פ״א סי׳ ד׳.

ת שמע בשחריין. מלחמות ריש ברכות.  9 מאימתי קורין א
ת ומכירו. בד: כדי שיהא ממנו  שם: כדי שיהא חבירו רחוק הימנו ארבע אמו
 חברו ברחוק ארבע אמות ומכירו׳ ובמלחמות הנ״ל: כדי שיהא חברו ברחוק ד׳ אמות וכו׳.
ד 20 ע״א): ומכל צ ) ׳ ם הנץ החמה. מלחמות הנ״ל. ובמאירי ט ב תת ע  10 מצו
/ ועיי״ש צד 19 כו  מקום דאיתי בברית (־בברייתא) ז ו בהדיא מצותה עם הנץ החמה ו
 ע״ב ועיין בה״ג ריש ברכות ובד״ב שם עמ׳ 19 ועמ׳ 20 הערה בי־ ובמ״ש ידידי הגדייא

 אבדמםקי שליט״א בחידושיו לתוספת׳ כאן במקומו.
ת הייתי מהלך וכר. מנהיג ה׳ ברכות סי׳ .כיה, ח ם א ע  11 אמר ר׳ יהודה פ
/ רשביץ אבות פ״ב גרב, כ״בע״ב.  עמ׳ 10 והוא ציין גם לתוספתא פ״ב ה״ו• דשב״א ט׳ א
י שהן עסוקץ בצורכי ציבור וכר. בד: אלא שעסוקין בצרכי צבור,  12 מפנ
 וכן במנהיג הנ״ל: אלא שהם היו עוסקין בצרכי צבור, וברשביא הנ״ל: אלא שהן עסקי׳

 בצרכי צבור, וברשב״ץ הנ״ל: אלא שהם עסוקים בצורכי. צבור.
ב מה׳ ק״ש ה״ה, ובפירושו ולאבות פ״ב מ״ב: ׳  ולעצם הדין עיין דמבים פ
 שפעמים שימנעו מעשות מצוד. בעת התעםקם בצרכי צבור וכו׳ עיי״ש, 'וכבר העיר

 הרשב״ץ הנ״ל, כי מהתוספתא שלפנינו כעין ראייה לדבריו.
ר נראתה החמה, ח א ה וכר. וכן במנהיג, אבל ברשב״א: ו מ  13 וכבר נראית ח
ד 20 צ ) ׳  עיייש שמביא גס את הירושלמי פ״א (ג׳ סע״א), ולגירסתו כיון המאיךי ט׳ ב

ך נראתה חמה בראשי ההרי׳. ר כ ח א  עיא): ומכל מקום יש גורסים בה ו
ת. במנהיג הנ״ל: פטורים ט לעםוקים במצו ר ת שמע... פ י ר ק  14 פטורין מ
 מקיש ומתפלה (כגירסת כי״ו) שנאמר בשבתך בביתך פרס לעוסק במצוד• ובלכתך: בדרך
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46 , / ועיין דקים ברכות עמ  פרט לחתנים• ובר להיפך: בשבתך בביתך פרט לחתנים ופו
, שם.  ובהערה ג

:(62 , מ , ישמעאל מוטח. בםפדי ואתחנן פי׳ ל״ד (הוצ, פינקלשטיין ע  16 והיה ר
: רמי ריש לקיש על מעוהי בי , א׳ . ועיין זבחים ה ש ר ו ד , ישמעאל מוטה ו  וכבד היה ד
, ע״א: מפני שכל המבקש ללמוד , וורטהיימר עמ  מדרשא ומקשי. ובאותיות דדיע הוצ
 תורה צריך שיכפוף את רגליו ויעסוק בה, אבל כפיפת רגלים לחוד ״ומוטה״ לחוד. ועל

 עצם הברייתא עיין בהערות ר״א פינקלשטיין בספרי שם.
/ רשב״א י״א א׳ ד״ה אומרים. ו כ  18 אומרים לאחד למה זקנך מגודל ו
ת קצרה מקום שאמרו וכף. בד: למה אמרו אחת ארוכה ח  21 למה אמרו א
 ואחת קצרה מקום שאמדו להאריך וכו׳. והנה מפשט דברי התוספתא משמע שהבבא
, ר״ת י  מקום שאמדו להאריך מוסבת על אחת ארוכה ואחת קצרה, והיא סותרת את פ
, ד״ה אחת. אבל ר״ת בעצמו מפרש אותה באופן מפורט (הועתק בשבה״ל 1) ר י״א א ת  ב
, אחת ארוכה , כ״ח,י״ד ע״א) וז״ל: והכי פירושא דתוםפתא למה אמרי י  עניין תפלה ס
ה נ ש מ ן ה ח מ ק י ת ל ו מ ו ק ף מ ל א א ב ת פ ס ו ת ך ה ד , ד י  ואחת קצרה פ
ם למה אמדו אחת ארוכה ואחת קצרה כלומד בין ארוכה בין קצרה, י ר ב ר ו ן ד כ  ל ז
 מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר לקצר אינו רשאי להאריך פירש והוצרך להוציא
, עיי״ש שמסתייע מהמשך דברי התוספתא  רוב ברכות מן הכלל לפי ששנינו במשנה וכו
, םד״ה אחת, וביתר , יהודה י״א א , ר  לפירושו. והובאו דבריו בקיצור נמרץ גם בתוםפ
, ע״א), , הדא״ש שם (ח , כיב. ועיין תום  אריכות קצת בתלמידי ד׳ יונה על הרי״ף פיא םי

 רשב״א שם ריש ד״ה אחת, ועיין מחז״ו 365.
, בהדיא מוכח בתוספתא י , ייג) גירםא אהדת וז״ל: פ , (עמ  ברם ברא״ה י״א א

, , דהתם בתוספתא אמרי  דמאי דאמרי, אחת ארוכה ואחת קצרה אדלעיל מינה קאי וכו
ת ק צ ר ה ולמה אמדו אחת ארוכה ואחת ח א ה ו כ ו ר ת א ח ה א י ר ח א ם ל י ת ש  ו
: אבל בהדיא מוכח ע״א) , ו להאריך וכר וכן בשטמ״ק שם(ד ג ה נ  קצרה מקום ש
ה י ר ח א ם ל י ת  'בתוספתא דאחת״ארוכה ואחת קצרה אדלעיל קאי דתניא התם ש
, ולמה אמדו וכו׳, ולפי גירםא זו לא יתכן פירוש ה ר צ ת ק ח א ה ו כ ו ר ת א ח  א

 ד״ת, שהרי פיםק£ זו מן המשנה כבר נזכרה לפני למה שאמרו.
/ וכן במאירי  והנה כגי״ שלנו בתוספתא מעתיק גם הרמב״ן2) בליקוטות מ״ט א
 י״א ב," (צד 24 ע״א):כך נראה מלשון הברייתא והוא שאמרו שם למה אמדו אחת ארוכה
 ואחת קצרה לפי שאמדו מקום ש נ ה ג ו (כגי, הראיה) להאריך אינו דשאי לקצר
, הראיה והשטמ״ק* שהרי דית י ו לקצר וכר עיי״ש. אבל כנראה שאין לבטל את ג ג ה  נ
 בעצמו מעיד״(עיין לעיל) שכן דרך" התוספתא באלף מקומות ליקח קצת מן המשנה,
 ונראה להלן בהמשך פירושנו (ובמבוא) שהמעתיקים השמיטו בכימ את ה״קצת מן

המשנה״ כמו שהשמיטו את פיםקאות המשנה בירוש, ובבבלי.  ז

לגידסא שלנו(שהיא גירםתדית) פירושו קשה, עיין דבריו לעיל בשבהיל, -N ואפילו: : : F J 

 * 1) ונדפס בפעם הראשונח משבה״ל כ״י ע״י ברלינר בכבוי הלבנון ש״ח (פריס תרכ״ח) עמי 612.
 ־' 2) רסנו• באהזוייזברמת עמ׳ 26 כותב: ״הפעיץ יראה שלפני הרמבץ היה כתוב בחירושלמי כאן
 התוספתא ברכות פ״א מן ותני עלה למה אמרו אחת קזרה בו׳ עד סוף המאמר ולפנינו ליתא זח בית&למי
 5*וק«רו המעתיקים'.'המעיין יראח *בדיוק את ההפך', כי'חידוש׳ באמת הביא את ריש התוספתא לעיל בריש

ירע"ג)יוםוף התוספתא להלן וחרמב״ן קי1ר. בדבריו.׳-  ז~חהלנח'(ג,
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ם נ י ם א , ה , (צד 25 ע״א): ומה שאמדו בכדייתא למה אמרו וכו  אבל במאירי ייא ב
 גורסים כן אלא אחת ארוכה ואחת קצרה מקום שאמרו וכוי. וציע מדברי דית

 עצמו הנ״ל.
/ רשביא . עיין רמבין בליקוטוח מ״ט א ,  שט: להאריך אינו רשאי לקצר וכנ

, ע״ד). , דיה אחת (דיו ח  י״א א
, ברכות שפרסם , קדמון למס י . פ , ח וכו ו ת פ ח בברוך אינו רשאי שלא ל  23 לפתו

 הרב אסף בםהיי לכבוד חיות ל״ג ע״א.
 24 אלו ברכות שמקצרין בהן מברך על חפירות ועל המצות. מפתח לדיג
, , 365 בטיס: ברכת המיגות (פעמיים שם). ועיין תום , (י״ד רע״א). ובמחז״ו עמ  י״ב א
, כיח׳ ייד ע״א. ועיין שאר י , תפלה ס , ע״א). שבה״ל ה , םדיה אחת (ח  הדא״ש י״א א

 הראשונים להלן.
ת הזימון. בד: הזמין (ומזה נשתבש בדיח - הזמן. ואין לגירםא זו שוס כ ר  25 ב
23 , .עמ ז , ע״ג: וברכת הזימון, וכן בראבי״ה חיא סי׳ לי  סמך). וכן בירושלמי פ״א, ג
, ייט, י״בע״א (אבל עיין להלן). וברשביא י״א א׳ ריש דיה אחת: י , קיש ס  ובאו״ז היא ה
, דיה זהו , הזימון פירוש ברוך שאכלנו׳ וכן במאירי י״א ב , וברכ  דתניא בתוספתא וכו
, ניז, י״ז ע״א, י , תפלה ס , 32 וממנו באדחות חיים חיא ה , המחכים עמ  (24 ע״ב), ס

 אגודה ברכות סי׳ כיג, קעיד ע״ג.
, מאיר יונה , ר ה ברכת חתנים (דיל כ״ח ע״ב, הוצ י  אבל בעיטור ח״ב ש״ב, ח
 ם״ד ע״ג): כדאמדינן בתוספתא אלו ברכות שמקצרין אותן ב ר ה מ ״ ז וברכת המצות
, אבל בדור שיש כאן ט״ם וצ״ל: ברכת הזימון, כמו שהגיה בשער  וברכת הפירות וכו,
, ר׳ יהודה  החדש, וכן יוצא ברור מן הענין, עיין לעיל שם בסמוך ולהלן שם. וכן בתום
ן כמו ו ז מ , עיב): כמו ברכת הפירר וברכת המצות וברכות ה , דיה אחת (ג  י״א א
 שמונה אותם בתוספתא דברכות. אבל גם כאן ברור שיש לפנינו ט״ם כמו שיוצא מהמשך
 דבריו שם: מיהו נראה לרבי דברכת הזן לא הוי ברכת זימון שאין זה אלא נברך שאכלנו
: ומתוך ב / י״ב עי , קיש םי׳ כ  משלו אבל בברכת הזן יכול להאריך. וכן באו״ז היא ה
, וקחשיב ברכות המזון. ובדוד שיש כאן טיס וציל: הזימון  ההיא דתוםפתא דתניא וכו

, 2 שורד. 2 ובמש״ש. , י״ט. ועיין להלן עמ  כמו שהעתיק בעצמו לעיל בסי
 שם: וברכה אחרונה שבקרית שמע. בד: וברכה אחרונה שבברכת המזון. וכן
 בירוש, פ״א, גי ע״ג. וכן באו״ז היא סי׳ י״ט הנ״ל, רשביא ייא א׳ דיש דיה אחת״
, דיה זהו(24 עיב), שם מיו םע״א דיה זה (163 ע״א). וכן לא. היו המלים  מאירי י״א ב
 ״וברכה אחרונה שבקרית שמעי לפני דית שאמר בפירוש שברכה זו לא נזכרה.בתוספתא
׳ , עיב),,תלמידי ר , יהודה שפ (ג , ר , דיה אחת« תום , ייא א  בין הקצרות. עיין תום
, ע״ד), מחז״ו , ע״א), שטמ״ק שם (ג , הרא״ש שם (ח , כיב׳ תום י  יונה על הרי״ף שם ס

, תפילה סי׳ כיח ייד עיא. 4 . , 365׳ שבה״ל ה מ  ע
 אבל גם גירםתנו — וברכה אחרונה שבקרית שמע, יש לה י על מה לסמוך שכן
N 90 משה מלונדריש בפירושו לברכות, כיי הספרי׳ הלאומית , ר  כותב ר׳ אליהו מנחם ב
ש קצרה נפלאת י ל ק ה ש נ ו ר , שמנה ברכת א ח : ולפי התוםפ ,  ־דף 78 ע״א, שודד. ד
, יהודה אומי - שאינה , אור יום הנף. מיהו בפריש, דבי  היא בעיגי איך הורגלו בה לומ
. וכן, כנראה היתהיגירסא זו ה י ת א צ מ ו • נ ל י ש פ ס ו ת ב , (עיין לעיל) ו  י בתוספת
 לפני הראבי״ה בין בתוספתא ובין בירושלמי שכן הוא כותב בהי ברכות סי׳ לין ח״א



 12 ברכות ם״א עמ׳ 2 - 1

, וברכת הזימון וברכה אחרונה , 23 : מפורש בתוספתא ובירושלמי דמכילתין וכו מ  ע
 שבקריאת שמע.

, (ייד ת תעניות. מפתח לר״נ ייב א כ ר ס ב ח ת שמאריכין ב  26 אילו ברכו
, ריש ד״ה אחת, מאירי , רכיז, רשב״א י״א א מ , רחיי עהרענרייך ע  רעיא), פרדס, הוצ

, ל״ז עמ׳ 23. י (24 ע״ב). ועיין דאבייה ח״א ס ,  י״א ב

 עמי 2.

, , יהודה מ״ו ב , ר . בתום ,  1 אילו ברכות שאין חותמין בהן בברוך וכו
ן ואין חותמין בהן ה ן ב י ר צ ק מ  (ליג ע״ד): ובתוספתא דברכות תניא אלו ברכות ש
, מ , םד״ה תדע, רא״ה שם סוף ע , וכן ברשביא שם מ״ו א  בברוך a ברכת חפירות וכו,

 קמיז, (הובא בשטמ״ק שם׳ כיה ע״ב).
ת הזימון. וכן בדיר: בברכת הזמין. אבל בד״ח: בברכת המזון, וכן כ ר ב  שם: ב
, 2) על , עיא: בתוספתא אלו ברכות שמקצרין בהן וכו , י״ז, מ י , סעודה ס ה ג י ה נ מ  כ
, יוסי הגלילי ן שהיא המוציא ובברכה אחרונה שהיא הטוב והמטיב ר ו ז מ  ברכת ה

 חותמ בה ומאריך וכוי.
, הרא״ש הנ״ל: וברכת הזימון. וברשביא ורא״ה , יהודה וחום , ר  אבל בתום
, ו ת , אליהו כת״י הניל, 78 םע״א: ומדמני ב , ר  (=שטמיק) הגיל.• וברכת הזן. ובפי

.  בברכת הזימון בהדי ברכות שאין חותמין וכו,
, ר״י הנ״ל בטיס: וברכה . בתום ן ו ז מ ת ה כ ר ב ב : וברכה אחרונה ש ם  ש

 אחרונה של ברכת הזימון, אבל בשאר הראשונים הנ״ל כלפנינו.
, , דיה מאן, תום תם וכף• מנהיג הנ״ל, חוס׳ מ״ט א , יוסי הגלילי היה חו  3 ר
ו ע״ג). דשביא , דיה ומאן(לי , אליהו כת״י הנ״ל 78 ע״ב), שם מ״ט א  דיי הניל (=פי, ר
(ליד ע״א). , הדא״ש מ״ט א׳ דיה מאן , קמיח, תום , סד״ה והא, ראיה עמ  הגיל. שם מיט א
, עיא, , דיה אחת (דיו ט . רשב״א ייא א , ח בברוך וכו ת ו ת כולן פ ל הברכו  4 כ
, ע״א. מיא ע״ג. ועיין על גידם, חידוש, י , ברכות ס , ע״א). אדחות חיים ח״א ה , בדין ד  ד

 והבבלי באהצו״י עמי 30, ועיין מאירי מיו א,(161 רעיא).
ת וכף. , צבאו ק ה י ק ם המברך ק , יהודה היה עונה ע ם המברך ר  7 אין עונין ע
, ש״כ: קק״ק שליח הציבור אומד קקיק עם י , ברכות ס  ברייתא קשה וסתומה. וברוקח ה
, יהודה היה עוגה עם המברך קק״ק. וגם פירוש , דברכות ר , א  הציבור דתניא בתוספתא פ
, י , 41 : ובתוספתא דמכילתין תניא א י ן עונין עם המברך פ  זה קשה. ובראבי״ה היא סי׳ ם״ו עמ
/ כו , יהודה היה עונה עם השליח ציבור קקיק ו  עם שליח ציבור האומר יוצר אור, ומסיים ר
, יהודה היה ר , דהיינו בקול רם, ו , וענו הלויס וגו  וגיל שהוא מלשון ותען להם מדים וגו
, תקפיד, עמי 311: ובתוספתא , עיי״ש. וכן שם חיב םי כו  עוגה [עמו! בקול רם קקיק׳3) ו
, עיי״ש. ועיין בהגהימ םדר תפלות  דברכות פרק קמא תגיא אין עוגין עם המברך וכו

 1) לנירםא זו (שהיא גירםת כמה מן הראשונים) מתאים יפה סיום הברייתא: ריח״ג חיח חותם ובו׳
 ו מ א ד י ך בה. ~ י נ יי - ־־י•

 2) היה לפניו כאן: מקערץ בהן ואץ חוחמין בהן כגי׳ הראשונים הנ״ל. ודחוק מאך לומר שכיוון
 לעמ״11 שד־ 24, שהרי אין לו שום עורך להתחיל מהבבא הנ״ל מאחר שמעתיק רק את הבבא שלנו.

 3) עיץ תנא דבי אליחו פי״ג, הואי רמא״ש עמי 66 וש״נ.
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, ע ו נ י ן עם המברך ר׳ יהודה אומר אומד י חגי מ ל ש ו ר י : ב ,  כל השגה אות ג
, אבייה. וגראה שיש שם ט״ם וצריך לתקן עיפ  ש״ץ קק״ק וג״ל דהייגו מלשון ותען וכו

 הוצאת הראבי״הו שלגו.
 וע״פ פירוש הדאבי״ה והגה״מ גבין מקום תמוה מאד באחד מספדי הקדמוגים,
, י״ח, ד׳ אמשטרדם ל״ז ע״ב): והיה  שכן כותב בש״ע האר״י ז״ל (תיקון על הכעס סי
, והשאר , ק , ק , תבות אלו בקול רם וגם ק ן רגליו והיה אומד גקדישך וגעריצך ב  ממי
 היה אומד מלה במלה עם הש״ץ ועוצם עיגיו והטעם שגי תיבות גקדישך ונעריצך
, עיי״ש שמעידים שלא מצאו זה בתוספתא. וכן א ה וכו , פ ם מ , ד פ ם ו ת ב ב ו ת  כ
, צמח: ואגי לא מצאתי זה , גגיד.ומצוה (בעגין הקדושה ד״ה יש גוהגים) מעיר ר ס  ב

. ו ה ל ג מ ד ז ד ג ב י ת כ ב  ברב אלפס ששם כל התוםפתות ואולי ש
 אבל קרוב לוודאי בעיגי שבמקור הראשון היה כתוב: בתוספתא ריש זרעים
, פיאה. והפירוש הוא שבתוספתא ריש זרעים נמצא הטעם ס  ושיגה הכותב בתוספתא מ
] בקול דם. וכיוון לתוספתא שלפגיגו ולמד מזה  למה אמר גקדישך וגעריצך [וכו,
) בקול רם וכפירוש הראבי״ה. , וכו, , ק , ק , ק  שאומרים התחלות הקדושה (געדיצך וכו

 והגה פירוש הראבי״ה ש״המברך׳ הוא האומד יוצר אוד, (ברכו) בוודאי מתקבל
 מצד הלשון, אבל הוא קצת קשה מסדר הברייתות העוסקות כבד בתפילת י״ח.

, למברג מיג  אבל דאיתי באבודרהס סדר תפלות של חול (דיו שכ״ו מיג ע״ד, ד
 עיא): ואמדיגן בתוספתא דבדכות אין עוגין עם המברך ר׳ יהודה היה עוגה עם המברך
, יהודה עם , ממקומו כל אלו היה אמד ר , צבאות וברוך כבוד ה  קדוש קדוש קדוש ה
 המברך. ואעיפ שרביגו איגו מפרש את הברייתא, אבל מכיוון שהעתיקה בהלכות ברכת
 כהגים (עיייש למעלה ולמטה) בדוד שהוא פירש המברך ־ הכהן המברך, והכווגה
 לפסוקים שעוגים אחרי ברכת כהגים (עין לעיל שם באבודרהם), ופירוש־ זה מתאים

 מצד סדר ההלכות, כי אחדי שהזכיר התגא ברכת מודים, היא עובד לברכת'כהגיס.
ר יציאת מצרים בלילות. המלה ״שאשמע׳ מ א ת  10 לא זכיתי שאשמע ש

, ק״ל. וגדאה שיש כאן תיקון. י  איגגה בד ואיגגה גם במשגה ובספרי ראה פ
 14 וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח. עיין הסגנון במכילתא בא

.60 , מ , הדביץ־רבין ע  פט״ז הוצ
. במכילתא הגיל עמ׳ 59 : ר׳ שמעון בן ,  23 משלו משל למה הדבר דומה וכו

.  יוחאי אומר למה הדבר דומה וכו,
. להלן 3224• , ך ישראל וכו  25 אף כ

 עמי 3•

. מפתח לרין גאון םפ״א (ייד עיא).: , ת אברהם וכו  2 אף על פי שחזר וקרא א
ח אברהם אברהם וכר. עיין תו״כ ריש ויקרא, ביר פנ״ו־ז, ש ח מ ש  5 מ
, , צ״ז בשם התוספתא, ובפי י  תיאודור־אלבק 602, עיין הערות שם. ובילקוט שמואל ס

, יצירה דיש עמ׳ 55 נעתק םתס בלי זכר המקור. ס  הריי ברצלוני ל
. נעתק בילקוט תהליס , ם הראשון וכו ת ש ב להחזיר לה א ו ת כ ה ראה ה  8 וכי מ
, שכ״א. ולעצם הפירוש עיין האריכות , תתט״ו בשם התוספתא, וכן בילקוט ירמיה םי י  ס
 אצל הדחיד״א בספרו ראש דוד, דרש לפרשה ויצא, כיה עיג וע״ד שהסמיך את

 התוספתא למחלוקת הראשונים בעניין קונס לביתך שאני נכנם ונפל הבית ןןיייש,
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 פיב.

, 35. ומ״ש בשם ת וכר• עיין אהצ״ו עמ  16 ר׳ אומר צרייך להזכיר בח מלכו
, שהיתר. לו גירםא אחרת בירושלמי  הגהות מיימוניות דיש סדר תפילות כל השנה אות ה
 בדברי רבי. אינו כן אלא יש שם השמטה ברורה וציל שם: ר׳ אומר צריך להזכיר בה

/ ונשמט עיי הדומות. כו  [מלכות אחדים אומרים צריך להזכיר בה] קריעת ים םוף ו

. יצא. עיין ביאור תוספתא זו ושיטת הבבלי . . ן ו י א כ ל  19 אף על פי ש
 בחידושי הרשב״א ייג ב׳ דיה שמע, ובשו״ת שלו ח״א סוף סי׳ שד״מ.

, דיה רב אשי, מאירי שם ת שמע למפרע וכר. רשב״א ליד א  שם: הקורא א
 דיה מי שטעה (115 ע״א).

ק אחד וכוי. רוקח סי׳ ש״כ דיה טעה. ובתום׳ ר׳  20 טעה והשמיט בה פסו
 יהודה טיז א׳ דיה הקורא:והכי תניא בתוספתא דמכילתין הקורא את שמע וטעה והפסיק
/ אבל להלן ליד א׳ דיה אמצעית מעתיק מן התוספתא ״והשמיט׳, כמו כו  בה פסוק אחד ו
 שהוא לפנינו וכן הוא ברוקח הניל, בדא״ש פ״ב סוף סי׳ י״ב, תוספות הדא״ש טיז א׳
 דיה הקורא, ליד א׳ דיה אמצעיות ומרדכי פיה סי׳ ק״י. אבל באבודרהם סדר שחרית
ק בה פסוק אחד, וכן מעתיק י ס פ ה  של חול (דיו שכ״ו, ל״ג ע״ב) בשם הדא״ש: ו
 בשלטהיג פ״ב בשם הדא״ש. וכמה מן הראשונים הניל מציינים לתום׳ מגילה דפיב.

 עיין משיש.

י עצמה. בראיש פ״ב סוף סי׳ י״ב: לא ק בפנ  21 לא יתחיל ויקרא אותו פסו
 יתחיל מראש הפרק, וכיה בתוספותיו ט״ז א׳ דיה הקורא, וכן מעתיק באבודרהם הנ״ל
 ובשלטה״ג הניל בשמו, אבל בשאר הראשונים הניל, וכן בתום׳ הרא״ש עצמו לדף

 ליד א׳ מעתיק כגידםא שלפנינו. וכיה לפי נוסחת ס״א גס בפיםקי הראיש הגיל.

. וגומר עד סוף. כבר הקשה השואל לר״א בנו של . . ת ס נ כ ס לבית ה כנ  22 הנ
 הרמב״ם (בשוית שלו ברכת אברהם סי׳ ליו) מתוספתא זו לשיטת הרמב״ם (פ״ב מה׳
 קיש הי״א) שםדד הפרשיות אינו מעכב בדיעבד, למה צריך לחזור ולקרוא את כולה עם

 הציבור פרשה שלמה. ועיין התשובה שם.

ל ויקרא מראשה וכוי. בד: לא יחזור ויקרא מראשה, וכיה בשוית  23 לא יתחי
 ברכת אברהם הנ״ל.

/ בפיהימ להרמב״ם פיב םמ״ג מעתיק בשם ו כ ת שמע וטעה ו  24 הקורא א
/ ובוודאי כיוון לברייתא ההיא, כי כן היא  התוספתא את לשון הברייתא שבבבלי טיז א

 דרכם של הראשונים לקרוא את הבדייתות שבבבלי תוספתא, עיין מבוא.

 26 כותבי ספרים תפילין ומזוזות וכר. כל הברייתא עד שו׳ 1 עמ׳ 4 נעתקה
 כגי׳ שלפנינו בה׳ סית לאחד הקדמונים (עיין עליו בתדביץ שיו סיג עמ׳ 187) שנתפרסמו
 בצופה האגגלי מהדו׳ ישנה ח״ט עמ׳ 695. וכן נעתקה תום׳ זו במנהיג ה׳ ברכות סי׳

 כיה עמי 10 עיייש.

/ וכיה בראשוגים הגיל, אבל בריביש סי׳ ו כ ק ו  28 אםר ר׳ אלעזר בר צדו
 תקייא בטיס; וגם אמרו בתוספתא דברכות איר צדוק כשהיו דיג וכו׳.
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, םד״ה חכמים ו ובו׳. מאירי י״ג ב פ ף אף על פי שהםשאויי על כתי ת  1 כ
 (41 ע״א). שם כ״ג ב׳ ד״ה בתשיעי(78 ע״א).

ה שיפריק. בד: לא יתפלל שעה שיפרק, וגי׳ מוטעית היא ע  2 לא יתפלל עד ש
 ובירושלמי ובמאירי הנ״ל בשני המקומות גורם כלפנינו.

 5 אוכלין פיתן ומברכין לפניח(ם). עיין רשביא ט״ז םע״א, מאירי שם (50 עיא).
 6 השושבינים וכל בני החופה וכו׳. מלחמות סוכה פ״ב.

פה חייבין. וכן גם במלחמות הנ״ל: בני חופה, וכן בבבלי סוכה  8 וכל בני החו
 כיו רעיא (עיין דקים שם 72 הערה ט), אבל בד: החבורה.

ת ועמדו בשורה וכו׳. בפי׳ לאחד הקדמונים שנתפרסם מ ת ח  שם: קברו א
 בםהיי לכבוד חיות עמ׳ מיב: ת״ר בתוספתא ובאבל רבתי (פיי היז עיייש הגירםא)
 קברו את המת ועמדו בשורה וכו׳ עיי״ש שמעתיק את הברייתא בבבלי ייט ב׳ כגי׳
 כיי, עיין דקים שם, וכל הברייתא שלגו הובאה גם בתוהיא להרמב״ן, ואעתיק

 אח הפיםקא ממגו להלן.

ים פטורין. וכיה בדמב״ן. עיין להלן. ת הפנ ימית הרואה א  8/9 שורה הפנ

 אבל בד: שורה הרואה את הפנימית פטורה. ועיין בבלי ייט דעיב, וברקים שם.
 וכגדאה, הגירםאות השוגות מקורן במגהגים השוגים של מקום האבלים בשורות, עיין

 ערוך ערך שר (ג).
. בד: ירדו להספד ן ת הפנים ושניים לחםחייבי  10/11 ירדו להספד הרואין א
 הרואין את הפנימית פטודין ויש אומרים ושניים להם. וכיה בדמבין, עיין להלן. ולדעת
 היש אומרים גם השניים פטורין, וכנראה, גס מחלוקת זו תלויה במקום !האבלים בשעת

 ההספד, ואפשר שבהםפד יש דין אחר מניחוס אבלים.
: לישנא דתוםפתא קברו את המת ב י  ובתוה״א להרמב״ן ענין ההתחלה, דיו מיה ע
 ועמדו בשור׳ שודד. פנימית הרואה את הפנים פטורה ושאינה דואה את הפנים חייבת.
 ד׳ יהודה אומר אם אין שם אלא שורה אחת העומדין לשם כבוד חייבין לשם אבל
 פטודיןי ירדו להספד הרואין את הפני׳(בד״ק: הפנים) פטודין ויש אומרים ושניים להם
 ושאין דואין את הפנים חייבין הסופד וכל העוםקין בהספד מפסיקין לקרית שמע ואין
 מפםיקין לתפלה מעשה שהפסיקו רבותינו בין לקדית שמע בין לתפלה• פירוש סטורין
 דקתני בירדו להספד מתחלה קאמר. ואין לזה שום מובן. אבל הגירםא הנכונה היא
ה קאמד. כלומד, שבירדו להספד פטורין רק מתפלה ולא מקיש. ועיין ל י פ ת  בד״ק: מ

 ידוש׳ פיג ה״ב, ו׳ ע״ב וגידםת הרא״ש בירושלמי אצל רטנר עמ׳ 1,73'74.

 11 וכל העסוקין להספד. בד: הסופד וכל העוםקין בהספד וכר. ועיין רמב״ן
 לעיל׳ ועיין תלמידי דיי פ״ב סי׳ ס׳.

 12 בעל קרי חולה וכו׳. עיין דקים עמ׳ 109 הערה פ׳.
 14 הזבים והזבות הנדות והיולדות וכו׳. וכיה בירוש׳ פיג, ו׳ עיג. אבל בבבלי
: הזבים והמצורעים ובועלי נדות, ובכי״מ שם: ובועלי נדות ויולדות, ועיין ׳  כיב א
 העדה ל׳ בדקים שם. אבל אני מפקפק בנכונות גידם׳ כיימ, כי כנראה בכוונה הוציאו

 את הנקבות והכניסו זכרים במקומן, עיין המשך דברי התוספתא.

 16 שונה בהלכות חרוגלייות. עיין הירושלמי כפשוטו חיא שבת עמ׳ 51.
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ת שמע ואינו משמיע לאזנייו ואיינו מברך וכר. עיין ידוש׳ פ״ג דיש  17 קורא א
/ אבל שיטת התוספתא ברורה שהרהור לחוד, , 104 הערה י  ה״ד ר םע״ב, ודק״ם עמ
 וקריאה בלי השמעה לאוזן לחוד, שהדי תפילה מצותה לכתחילה ברחישת שפתים בלי

, 6 שר 10.  השמעה לאוזן, ואין זה בהרהור. עיין מ״ש להלן עמ

, חסידים סי׳ תתתתי״ח ס ת היינו יושבין וכר. ב ח , מאיר פעם א  19 אמר ר
, 395 מעתיק בגי׳ שלפנינו, עיי״ש בהערה.  עמ

 21 הרי שהיה עומד בשדה ערום וכר. בסדר תנאים ואמוראים (ד׳ ברםלוי עמ׳
 32) מביא תוספתא זו לדוגמא לברייתא שהלכה כמותה, מפני שהתלמוד אינו חולק עליה
, 328. וכן מביאה  ולא עוד אלא שיש לה סיוע ממנו. ועיין גיאוגיקה של גינצברג ח״ב עמ

.54 , , ע״ז עמ י  ברוקח סי׳ שמ״ה ובדאבי״ה ח״א ס
: לתוך קובו ובכייו: לתוך אובו• ד ך חיקו וכר. ב  26 לא יכניס אדם ראשו בתו
, 18 : בתום׳ ברכות פ״ב לא יכניס את ראשו בתוך א ו ב ו ויקרא  ובאגור לר״ש ג׳מע עמ
 את שמע וכו׳ ובנוםחת של רבינו נסים אליף (אלוף ו) חובו בחי״ת וכדומה לי שהוא

 מלשון לטמון בחובי(וכן פי׳ בחיד מדעתו עיי״ש).
ת חדשים יבקע) עמ׳ 105 : ו ב א  ובמעין גנים לריש מםנות על איוב (על פסוק כ
 ויש אומדים שהוא מענין מה שאמרו רז״ל לא יכניס ראשו בתיך א ו ב ו ויקרא ק״ש.
 שלא יכנס ראשו בפי החלוק שהוא בית הצואר, וכן כאובות חדשים שעדיין לא לבש

 אותם אדם וכו׳.
 וכן במנהיג דין טבילת ביק, סי׳ פיא, כ״ב ע״א: ובתוספתא לא יכניס
ו הוא ר ו ז ו (וכיה גס בדיק) ויקרא את שמע וכו׳, ובדוד שהגי׳ א ר ו ז  ראשו לתוך א
 טיס, שהרי המנהיג אומד בסמוך: ופי׳ ק ו ב ו חללא דבי צוארה. ולפיכך נראה שציל
 אובו במקום ״אזורו׳, ואח״כ צ״ל ופי׳ אובו חללא דבי צווארה. כפי׳ ריש מםנות. אבל
 גם גי׳ כיי ע ־ חיקו, יש לה על מה לםמוך, שהרי כן מעתיק גם ברוקח םי׳ שמיה.
 ולעצם העניין אין בין חיקו וחובו ואובו ולא כלום, כי חיקו פירושו כנף בגדו. עיין
 משלי ו׳ כ״ז, ובתרגום שם: נורא בעוביה (=באוביה), נ״א בחוביה. וכיה בערוך. ועיין

: ואינו יכול להוציא ראשו מפני הצנה.  מיש להלן 2325. ובבבלי כיד ב׳

ה אפיקרסתו חגורה לו וכר. עיין רוקח ומנהיג הנ״ל. ת י ם ה  27 א
ת וכו׳. מעיני המפרשים נעלם לפי שעה ח ת א  28 שנים שהיו יש ינים בטלי

 שברייתא זו מובאת בירושלמי סוף קידושין, סיו ע״ב (ד׳ קרוטושין, ם״ו ע״ג).
ם וכו׳. וכיה גם בירושלמי הנ״ל. ובד: ואם היו בני י ם חיו בנו ובתו קטנ  29 א
ו קטנים, וכיה בבבלי כיד א׳ ועיין בתו׳ שם דיה והתניא שהקשו על ת י י ב נ ב  ו
 רש״י וכתבו: דלא אשכחן אשתו דמקריא בני ביתו, ועיין מ״ש בירושלמי כפשוטו

 שבת עמוד 31. ועיין ברכי יוסף אויח סי׳ ע״ג סיק א׳.

 עמי 5.

תן וכו׳. עיין בבלי כיה א׳, ודקים עמ׳ 124 הערה ט׳,  2 ומשל כלבים בזמן שנ
 ועיין מם׳ כלה דפיז, קורוניל י״ג ע״ב, היגער 314, סוף פרקי שירה, מנהיג בסופו, קייט

 א׳. ועיין רשיי כתובות עיז א׳ ובגליון שם.
ג ו׳ ע״ד: גרף אחד של  שם: גרף של רעי ושל מימי רגלים. וכן בירושל׳ פי
 ריעי ואחד של סיס וכו׳. ובד כאן: גרף של רעי ועביט של מי רגלים וכר, וכיה בבבלי
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1 ,  כ״ה בי, עיי״ש הגירםא בברייתא. ועיין דאבי״ה זז״א סי׳ ם״ט, עמ׳ 49 שו
 ועיין להלן 11410.

 7 לא יכנס אדם למבואות המטונפין וכוי. ילקוט המכירי עמום עמי 36
 בשם התוספתא.

ם כן הרחיק ארבע אמות. בקו ישר ולא באלכסון, עיין ירושלמי  12 אלא א
 עירובין פ״ד ה״א, כ״א ע״ד: כשהוא נפנה [נפנה] מן הצד וכשהוא מתפלל מתפלל לוכסן.
 14 מקום שבני אדם עומדין ערומים ולבושים וכוי. עיין ד״א רבה פ״י. הוצאת

 היגד עמי 303.

 פ״ג.
יתנה קבע וכרי בד: שנחנה תורה קבע וכוי. וכ״ה בםה״מ להרמב״ם ם שנ ש  20 כ
 מ׳׳ע י: ולשון התוספתא כשם שנתנה תורה וכוי, וממנו במגדל עוז ריש ה׳ תפלה, וכן
 בשו״ת הדשב״ש סי׳ קע״ד. וכן בתו׳ ר׳ יהודה נ״ג ב׳ דייה בתוספתא: ובפרק המתחיל
 כשם שנתנה תורה קבע לק״ש כך וכו׳. וכן קורא לפרק זה בם׳ יחוסי תנאים ואמוראים

 בסוף ערך בתנא, ז׳ ע״א.
ו חכמים זמן לתפילה. בח״ד מסייע מכאן לשיטת הרמב״ם דתפילה תנ ך נ  שם: כ
 דאורייתא, שהרי החכמים נתנו רק קבע לתפילה, אבל עיקר החיוב הוא מדאורייתא.
 וכבד קדמו בזה הרמב״ם בעצמו שכתב בםה״מ הנ״ל: כך נתנו חכמים זמן לתפלה
י התפלה אינם מן התורה אמנם חובת התפלה עצמה מן התורה וכו׳ נ מ ז  כלומד ש

 ועיין דשב״ש הנ״ל.
ד של שחר וכו׳. עיין םמ״ג עשין י״ט, ק׳ ע״ג ובגליון שם.  21 שכן תמי

ל . קרבן של מוסף קרב והולך כ .  22 (בשינויי נוסחאות): ר׳ יהודה אומר .
 היום. בד: קרבן של מוסף קרב והולך עד שבע שעות.

ת המוספין וכו׳. דשב״א כ״ח א׳ םד״ה ת״ר, רבינו שמואל ל י פ ל ת ל פ ת ם ה  25 א
 ירונדי משמו באהל מועד ח״א, נ״ח םע״א, ועיין ביריעות האהל שם. ריטב״א מגילה
 כ׳ ע״ב ד״ד. אמר בתוספתא, ארחות חיים ח״א ה׳ תפלה סי׳ צ״ה, י״ט ע״א, פיםקי

 ריקנטי םי׳ ט״ז - כולם בשם התוספתא.
ו בפיו וכו׳. בד: רבי יהודה אומד אס ת ל פ ם שגרה ת  26 ר׳ עקיבה אומר א
 שגורה וכו׳. וכן במנהיג דין טבילת ב״ק סי׳ פ״א, כ״ב ע״א: ידוש׳ פרק כיצד מברכין
 (אינו לפנינו, ועיין רטנר עמ׳ 136) ובתוספתא ר׳ יהודה אומד אם שגורה תפלתו בפיו

 וכו׳ עיי״ש הגירםא, ויש לתקנה ע״פ התוספתא.

 עמי 6.
 1 כל שרוח עצמו נוחה בשלו סימן יפה לו. בם׳ זכרון תורת משה
 (קושטא שייב) בערך הנחה: ברכות תוספתא מי שרוח עצמו נוחה הימנו רוח המקום

 נוחה הימנו.
ו וכר. עיין ה״ד ועיין הערות שכטר לאבות ת מ כ י ח טרפה דעתו מפנ ל שנ  3 כ

 דר״ן ריש פכ״ה, מ׳ ע״א העדה א׳.
: יכול ישמיע קולו בתפלתו  10 יכול יהא משמיע קולו לאזניו וכר. בבבלי ל״א א׳
 וכו׳, ועיין ד וכי״ו וירוש׳ דיש פ״ד. ובחי׳ הרשב״א ל״א א׳ ד״ה וקולה הביא את
 הירושלמי פ״ג ה״ד, ד׳ ע״ד והוסיף: אלא שמצאתי בהפך בתוספ׳ דמכלתי׳ ךתניא התס
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/ ק״א: ומביאין ראיה י , שלישי יכול יהא משמיע קולו לאזגיו וכר. וכן בטור או״ח ס  בם
 מן התוספתא וכר. ובאגור דיני ברכות סי׳ קמ״ו: יש מפרשי, שצריכה שתהא התפלה
 בלחש עד שלא תשמע אפילו לאוניו ומביאין ראיה מן התוספתא. וכיוונו לרשב״א הג״ל.

, 4 שו׳ 17.  עיין ב״י בטור שם, ועיין מ״ש לעיל עמ
, הקנה כוונת הקדושה והתפלה , מ״ג. ובם י , מיללר ס  ועיין חילופי מנהגים הוצ
, (קדאקא תרנ״ד כ״ג ע״א): א״ל בני. בני איי הן מרימין קולם אבל בני בבל בלחש.  וכו
 (ומעיני מיללר שם נעלם כי בעל ספד זה השתמש בחילופי מנהגים, עיין בהוצ, הג״ל
, אי) אליד (=אמד לי רבי) והא חנה בא״י היתה י  ט״ו ע״א, וחילופי מנהגים מיללר ס

. ועיין הערות מיללר בחילופי מנהגים הנ״ל. ,  ואפ״ה כתיב וקולה לא ישמע וכו

 13 שואל צורכיו ומסתלק. בד: שואל הוא צרכיו ואחר כך מתפלל ויסתלק.
, דברכות אין אומד , שכ״א: בתוםפ י  14 איין אומריין דבר וכר. ברוקח סוף ס

, , יחוסי תנאים ואמוראים סוף ערך ברונא ז ס , וכן ב  דברים אחר אמת ויציב וכו,
, אין אומר דבר אחר ] כשם שנתנה תורה וכו  ע״א: גרםינן בתוספתא דברכות [בפד,
/ ועיין ידוש׳ / ועיין דקים 163 סוף הערה ס  אמת ויציב אבל אומר אחר תפילה וכו

, ע״ד.  פ*א, ב

ו שאהבת וכר. בד: תפלה נ ך זדאלהי ת ב ה א ת מ ו ת ב ה קצרה בלילי ש ל פ  22/23 ת
, 23 : תפלה מ , ל״ז, ע י , אלהינו. ובן בראבי״ה ח״א ס  קצרה בערבי שבתות ומאהבתך ה
, ם״ו, כ״ו . ובשבה״ל עניין שבת םי ׳ ו כ  קצרה בלילי שבת ומאהבתך ה׳ אלהינו ו
: 174 , , קדוש סי קל״ח עמ , העתים ה  ע״א: תפלה קצרה בלילי שבת ומאהבתך. אבל בם
, ברכות , חייא בפ״ג במם  מפני שהוזכר ומאהבתך בתוספתא שכך שנוי בתוםפתות דבי ר
. י ו כ , (כנוסחא שלפנינו בכי״ע) והקדוש הזה באהבה ו , צדוק וכו ר , אלעזר ב  אמד ר
״  ועל הכום הוא אומר ברוך אשד קידש את יום השבת ואינו חותם. והנה המלה ״וכו,
 (אחרי באהבה) מראה לנו שהיה לפניו בתוספתא גס המשך הברכה. וא״כ יש איפוא
, ש״א) כיו  יסוד לגירםת הגליון בכי״ע, עיין בשינו״ם אצל צ. ועיין מחזור רומי(בולוני

 ע״ב ובקימחא דאבישונא שם.

, (נ״ט ע״ד):  25 כבוד יום וכבוד לילה וכר. במהדים חלאוה פסחים ק״ה ב
ט לכבוד לילה י ״ ט וכבוד לילה כבוד י ו , ברכות דתניא התם כבוד י ו  בתוספתא דמם
, עיייש שמעתיק את כל הברייתא, עיין להלן, וברור שטים היא במהדימ חלאוה  וכו

 וצ״ל כלפנינו.
ב וראש חודש וכר. במהר״ם חלאוה הנ״ל, חסרה המלה  28 ש ב ת ויום טו
 ״שבת״ בתוספתא, ולפי גירםא שלפניו התוספתא מתפרשת כפשוטה שאין קידוש כלל
 ביו״ט, כמו בר״ח וחוה״מ, אבל הוא הוסיף שם: אא״כ נאמר דשבוש יש בגרסא
ת ויו״ט גרםינן ואין בהן קדושא גמורה קאמר דבורא פדי הגפן לאו קדוש, היום ב ש  ו
, ותני יו״ט בהדי ד״ח וחוש״מ משמע דכי היכי דבר״ח י , אלא דמדעריב ל  מקרי וכו

/ כו  וחושים ליכא אפי׳ בפהיג ה״ג ביו״ט. וזה נראה עיקר ו

 עמ׳ 7.

, ג א  1 לא הזכיר גבורת גשמים וכר. שתי הבבות נעתקו בחידושי הרשביא לי
 דיה אלא עיייש.

, ייג. מ , הבדלה ח״א ע / רי״ץ גיאת ה ו כ  2 לא אמר הבדלה ו
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ל שאין בו מוסף וכוי. כל הברייתא נעתקה בדי״ף שבת ס״ב םי׳ שייד  4 כ
 (=מרדכי שם סי׳ תם״ו, הוצ׳ ראם טיו ע״א). ובתום׳ ר׳ יהודה כיא ב׳ םד״ה כתוב
 (ייב ע״ד): ובתוספתא דבדכות הי׳ אומד רבינו יעקב כי יש םמך למנהג שלנו דקתני
 כל שאין בו מוסף כגון חנוכה ופורים ערבית ושחרית ומנחה מתפלל י״ח ואומר מעין
 המאורע ואס לא אמד אין מחזירין אותו ימים שיש בהם מוסף כגון ראש חודש וחול
ת ומנחה מתפלל י״ח ואומר מעין המאורע בעבודה ואם לא אמד י ב ר  המועד שחרית ע
 מחזירין אותו ובמוסף מתפלל שבע ואומד קדושת היום באמצע וזהו סמך למנהגנו.
, אבל כן היא א י ב ו ב ר ע ה ב ב ו ת ת כ א א ז ת י י ר ב א ש ת פ ס ו ר ת פ ש ס י  ו

 כמו שכתבתיה.
 ועיין תוס׳ שבת כיד א׳ םד״ה דתני, ראבי״ה חיב סי׳ תקס״ג עמ׳ 284, מנהיג
 ה׳ ברכות סי׳ נ״ז, י״ז ע״א, רשב״א ברכות ל״ג א׳ םד״ה אלא. שבת כ״ד א׳ ד״ה ימים,
 דא״ש ברכות פ״ג סי׳ י״ח׳ שבת פיב סי׳ ט״ו. תום׳ הרא״ש כאן כיא ע״ב סד״ה עד
 (ייד ע״ד). רבינו ירוחם ם׳ אדם, נתיב י׳ םח״א, שבה״ל עניין ד״ח סי׳ קע״א, עמ׳ 136.
 שם עניין חנוכה סי׳ קפ״ז, ע״ג ע״א ועיי״ש בהערה, ליקוטי אמרכל בה׳ קונטרסים
 לקורוגיל כיה ע״א, אבודרהם סדר שחרית של חול (ד׳ למברג מ׳ ע״ב), מנוה״מ ח״ב

 (הוצ׳ ענעלאו) עמ׳ 142.
ל וכו׳. וכיה גם בד וכי״ו ל פ ת . שחרית ומנחה מ . . ף ס ו  5 וכל שיש בו מ
 (אלא ששם: בשחרית ובמנחה). וכיה גם ברייף שבת (=מרדכי שם) הגיל. ועיין׳ היד
 שביאר גירםא זו למה לא הזכיר ערבית. אבל בתום׳ כי א ב׳ דיה עד, תום׳ ר׳ יהודה,
 רא״ש ותום׳ שלו הנ״ל. םמ״ג עשין ייט, קיא ע״א, מרדכי ברכות פ״ג םי׳ ם״ו-כולם
 העתיקו מן התוספתא גם ״ערבית׳, ועיי״ש הגירסאות, ועיין ראבי״ה היא סי׳ ם״זעמ׳43.

. קדושת היום באמצע. כ״ז חסד בד עד שו׳ 10. . ת שחלה . ב  8 ש
ת וכו׳. כל הברייתא בעיטור בה׳ יו״ט מחלוקת ב ש  13 יום טוב שחל להיות ב

 ט״ו, (דיל ניט ע״ב׳ הוצ׳ ר׳ מאיר יונה קמ״ח ע״ג) ועיין בפתח הדביר שם.
תם וכו׳. בכייו ובבבלי ביצה י״ז א: ר׳ אומד, ובעיטור ף חו תן אומר א  16 ר׳ נ

 הגיל: ד״א אומד, ובשער החדש מגיה ע״פ הבבלי: ד׳ אומר.

 עמ׳ &

ת השם וכוי. מפתח לר״נ ל״ב (כי ע״א). ב א ת ו כ  11 ה
ה וששה שמות. וכיה גם במפתח הניל׳ ואין להגיה. ועיין ש מ  שם: היה כותב ח
ב: היה כותב שנים ־או שלשת שמות כגון אל  ידוש׳ פיה, הוצ׳ ר״א פולדא כיב עי
ב כיב, ושם , ולפי גירםא זו הרי בהכרח הכוונה ליהושע כי ע ד ו א י ו  אלהיס ה׳ ה
 נמצאים ששה שמות בבת אחת, ועיין האריכות בברכי יוסף יויד סי׳ רעיו םיק בי.

 אבל במס׳ סופרים פיה ה״ז גורם: שנים ושלשה שמות, כגירם׳ הירושלמי.
ת אבלים שלש כולל וכר. כל הברייתא בתוהיא כ ר ו לומר ב הג  13 מקום שנ

׳ עיא.  להרמבין עניין ההתחלה, דיו נ
 15 וחותם בה מנחם עמו ועירו. בד: עמו בעירו, וכיה ברמבין הנ״ל. ואפשר
 שגידםתנו נולדה עיי זה שה״ב* של בעירו היא סמוכה (רפויה), ולפיכן טעו והתחילו
 לכתב ועירו, כדברי העיטור בחיב ריש ברכת חתנים (דיל כיז ע״ב, הוצ׳ ר׳ מאיר יונה
 ם״ב ע״ד): ומםתברא כבעל מתיבות דאמר עיי חופה בקידושין(עיין מתיבות הוצ׳ דיר
 לוין עמי 13) דהא קידושין קודם חופה הן ולפי שהיא בית הסמוך נהגו לומר וקידושין.



 20 ברכות ם״ג - ד עמ׳ 9 - 8

ת עולמים אינו צריך חותם. בתוה״א הגיל. מ״ט ע״ד: וכמדומה ר בבי  15/16 המפטי
 בעיני שהיו מזכירין שם ענין תחיית המתים וכו׳ ומבקשין רחמים על המת לומר הוא
 יזכה פלוני לתחיית המתים ואינו חותם בזו כמו שםוזכד בתוםפ׳ ברכות שנכתבו לפנינו
 ומקדישין שם ואומדים בעלמא דהואעתידלחדתא וכו׳ וזהו הנקר׳ המפטיר בבית עולמים.
, המכריע תענית י״ג א׳ ם / ב ו כ  16 שמונה עשרה ברכות שאמרו חכמים ו
, ברכות בשלהי פיג חיי ברכות שאמדו חכמים כנגד  (ע״ז ע״ב): כדתניא בתוספתא במם
, בני אלים וכולל של בייתוסים ושל פושעים במכניע זדים ושל ה  ח״י הזכרות שבהבו ל
 זן (צ״ל: זק׳=זקנים) ושל גרים במבטח לצדיקים ושל דוד בבונה ירושלים ואס אמר
, תפלת , ע״א) ובפ , היה קורא (ה פ  אלו לעצמן ואלו לעצמן יצא, ומייתי, לה בידו׳ ב

, ע״א), עיי״ש הגירםא בירושלמי.  השחר (ח
, ד״ד. בתוספתא , יהודה נ״ג ב , ר / עיין תום ו כ  18 עונין אמן אחר ישראל מברך ו
 (מ״א ע״ג) שהעיד על חילוף הנוסחאות בין המשנה והירושלמי והתוספתא להלן ם״ה 1225.

 פיר.
/ עיין מדרש חהלים רפט״ז. ו כ ה מן העולם הזח בלא ברכה ו הנ  21 הנ

, ד״ד. דבש. / דשב״א ל״ח א ו כ ם ו ם ויין תפוחי  23 דבש תמרי
/ וכ״ה גס בד, וכ״ה גירםת התוספתא לפי עדות ו כ  24 יין חי מברכין עליו ו
, 267 הערה ש. , ע״א, דק״ם עמ , דיה ומשנתן, אבל עיין ידוש, פ״ו ה״א. י , ב  רש״י נ
 27 בורא מיני כסאנין. בד וכייו: כיםנין. וכן בריח עירובין כיט סע״ב: כדתניא
 בתוספתא בברכות הביאו לפניו מיני תרגימא מברך עליהן בורא מיני כםנין. וכן צ״ל
: בורא מיני [כםנין], ובהוצ, ראם השלימו בטעות: מזונות (עיפ ,  בר״ח פסחים ק״ז ב
, שם עיין להלן)• וכן בערוך ערך כםן(א) וערך תרגימא מביא בשם התוספתא:  התום
, יחוסי תנאים ואמורים ערך ם  בורא מיני כםנין, וכן הביא בשם הערוך ערך תרגימא ב

, ע״א ועיין בהערות קהוט. ועיין ירושלמי פסחים דפ״י, ל״ז ע״ב.  בידיא ח
 אבל בכי״ע גורם: בורא מיני מזונות כיםאנין, וזו היא הרכבה של שתי נוסחאות.
 והנוםחא בורא מיני מזונות יש לה על מה לסמוך, כי כן מעתיקים בשם התוספתא
, קדימונא שי״ח, , יו״ט ד , ד״ד. מיני(ועיין דרשות מהרי״ל ריש ה  בתוםפו, פסחים קיז ב
/ קי״ו, עיד, ראיש פסחים , ד״ה מיני, םמ״ג עשין, ל , ישנים יומא ע״ט ב  כ״ט ע״ב), תום

, י״ג. י , י״ט, סוכה פ״ב ס י  שיי ס
 עפ׳ 3

 2 כמה הן נאות. בכייו: כמה נאין הן, כפה נאין הן. ונוםחא נאה היא.
לתו המוציא לחם מברך אחריו שלש ברכות. בירושלמי ל שתחי  8 זח הכלל כ
 פ״ו היא, י׳ עיא: תני כל שאומר אחריו שלש ברכות אומר לפניו המוציא לחם מן
 הארץ וכל שאין אחריו שלש ברכות אין אומר לפניו המוציא לחם מן הארץ. ועיין

 אהצויי 142, ואהצו״י סוכה 87.
/ גם זה מדברי דשב״ג, ו כ ח ו ב ט ת ה ל דבר בסעודה עונשין א ק ל ק ת  17 נ

, ב״ק פ״י 36716.  והתלמוד בב״ב צ״ג ב׳ מקשר הלכה זו של דשב״ג בשיטתו בתום
ה על חאורחין. בד: ונוטל והטפיח מחזר על פ  20 ונוטל וחטפיח ומחזיר מ
 האורחין. וברש״י שברי״ף ספ״ח: ה״ג בתוספתא ומחזיר טפיח על האורחי, ועיין רש״י
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, ד״ה ומחזיר. ועיין דק״ס שם עמי 77 הערה הי. ובתשה״ג הרכבי סי׳ רכ״ב  יומא ל׳ א
 עמי 104 מפרש את המובנים השונים של ספיח, ומזכיר דרך אגב: וגס היא שאמרו

 חכמי טפיח «חלק לעניים ולאורחין.
, (151 ע״א) . עיין מאירי מ״ד א ,  22 הביאו לחם אורז ויין מברך על חאורז ובו

 שמעתיק את כל הברייתא.
ת מברך על שלמה של גלוסהין.  28 שלמה של גלוסקין ושלמה של בעל חבי
, ע *ב. וכן מעתיקים מן התוספתא  וכ״ה גם בד וכייו, וכ״ה בירושלמי פ״ו סה״א, י
, והירושלמי/ רא״ש , יהודה שם דיה ה״ג(בשם התום , דיה אבל, תום׳ ר  בתום׳ ל״ט ב

 פיו סי׳ כיא, אבודרהם סדר ברכות (קרוב לראשו).
,  אבל יש מקום לפקפק קצת שהיתה כאן גם גידםא אחרת, כי כן מעתיק בתום
) דיה היג: ובתוספת, דברכות תניא מברכין על הדגן שהוא מן  הדא״ש ליט ב׳ (כיה ג,
 המובחר כיצד שלימה של גלוםקאות ושלימה של בעל הבית מברך על השלימה של
. פרוסה של חטים ושלימה של שעורים וכוי, ולפי גירםא זו שלימה של ת י ב ל ה ע  ב
 בעה״ב עדיפה משל גלוםקין. ואע״פ שהי, מקום לשער שיש לפנינו השמטה פשוטה וצריך
(א׳ עיד) , הדא״ש הנ״ל. אבל גם בלקוטות הרמב״ן ליט ב׳ י  לתקן את הלשון עיפ פ
 מעתיק מן הירושלמי: תני מברכין על הדגן כשהוא מן המובחר שלמה של קלוםי׳ ושלמה
. פרוסה של בעל הבית ושלמה של ת י ב  של בעל הבית 11ומד על השלמה של ב ע ל ה
 קלוסין אומר על השלמה. פרוסה של קלוםין ושלמה של בעה״ב אומד על השלמה של
. (אע״פ שגם כאן יש ן  בעל הבית. הרי לפניך בדוד כי של בעה״ב עדיפה משל קלוסי
, מיותרת  עקבות של הרכבה משתי נוסחאות, כי הבבא האחרונה פרוסה של קלוסין וכו
 שהרי גם בשלימה ושלימה מברך על של בעה״ב, ובבא זו אפשרית רק אם נעדיף של

 קלוסין על של בעה״ב כשהן שתיהן שלימות).
 וכן ברשביא שם (ד״ו ל״א ע״ד): תוספתא מברכין על הדגן שהוא מן המובחר
,  כיצד שלמי של גלוסקין ופרוסה של בעל הבית מברך על שלמ, של גלוסקין, פרוס
 של גלוסקין ושלמה של בעל הבית מברך על שלמ, של בעל הבית. וברור שיש כאן
 השמטה, שהרי אי אפשר שהתוספתא לא תזכיר כלל דין שלימה ושלימה, ולפי המשך
 העניין אנו צריכים להשלים: [שלימה של גלוסקין ושלמה של בעה״ב מברך על השלמה
,  של בעה״ב] שלמה של גלוסקין ופרוסה של בעה״ב מברך על שלמה של גלוסקין וכו,

 כגירםת רבו הרמב״ן בירושלמי.

 עמ׳ 10.

. עיין מיש להלן בשם שוית מהרים מדוטנברג. ,  1 פת שעורים ופת כוסמין וכו
 2 אלא ששעורין ממין שבע וכוסמין אין ממין שבע. באבודרהם (סדר ברכות
 קרוב לראשו) הניל: וגרםינן בירושלמי ובתוספתא דברכות תניא, מברכין על הדגן
ו אינה משבעה המינין פת , (כגי, שלפנינו) שזו מזי המינים ת  שהוא מן המובחר וכו
 טמאה ופת טהורה מברך על הטהורה פת נקייה טמאה ופת קיבר טהורה מברך על
 אי זה מהן שירצה, והנה הסיום הזה אינו לפנינו בתוספתא אלא בירושלמי פיו םה״א:
 וברור לי שר״ד אבודדהם כיון כאן לירושלמי שהזכיר (והשמיט את שמות האמוראים)

 ולא לתוספתא.

 ואני מעיר ע״ז מפני שראיתי בשו״ת מהרים מרוטנבדג הוצ׳ מק״נ עמי 302: פת
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 שעורין ופת כוסמין אע׳׳פ שהכוםמין יפין מן השעורין של שעורין מוקדמין לפי שהוא
 ממין שבעה. (כאן היא הנקודה!) הכי תניא בתוספתא של ירושלמי פת טמאה ופת
 טהורה מברך על הטהורה פת נקייה טמאה וכר. וכן מעתיק רטנר באהצ״ו עמ׳ 150 :
) הכי תניא / אלף ג, י  ״ובתשובת מהרים מרוטנברג (הוצ, מק״נ ברלין תרנ״ב ס
 בתוספתא של ירושלמי פת טמאה ופת טהורה״ וכו׳, ולפי זה יש מקום לטעות שגם

 לפני מהרים היתה ההוספה כמו לפני ד״ד אבודרהם שהבאתי.
 אבל נעלם מעיני ר״מ בלאך שכל פיסקי ברכות שלו (עמ׳ 298 ואילן־) נדפסו כבר
, שכיב ועל פיו יש לתקן כמה שיבושים אצלו (עיין לדוגמא עמ׳ 303  בתשב״ץ קטן סי
 הערה י״ג, ותשב״ץ הניל ועוד בכ״מ) ושם הגירסא: פת שעורים וכו׳ משבעת המינים:
 הכי תניא בתוס׳ ירושלמי פת טהורה ובו׳, וברור שצריך להעמיד נקודה אחרי המלה

 בתום׳, וזה מוסב אלמעלה, ואח״כ מתחיל ירושלמי, וזה מוסב אלמטה.
ן וכו׳. בראבי״ה ח״א סי׳ קיב, עמ׳ 82 ן שבע או מיין דג א ממי  שם: כל שהו

 כשם התוספתא.
ה לך וכו׳. כס״ז להלן 20412.  5 אמר לו רבן גמליאל עקיבה מ

׳ ד ומ״ש להלן לעמ׳ 204 שו׳ 13/14. ך וכו׳. עיין גי ה אומר כ ת א  6 ש
ה ברבי טרפון וכו׳. כל הברייתא עד שו׳ 21 נעתקה בילקוט שמיגי םי׳ ש ע  10 מ
 תקכ״ז בשם תוספתא דברכות פרק לא יטעום. ועיין מכילתא בשלח(והעיר עליה בח״ד) מסכת
 דויהי פיה (הוצ׳ הורוביץ־רבין עמ׳ 106, לויטרבך ודא 225) : כבר היה ר׳ טדסון וזקנים
 יושבים בצלו של שובך של יבנה ונשאלה שאלה זו לפניהם וכו/ עי׳ שם מסורת אחרת.

/ ביר פפיד-י״ז(תיאודור־אלבק 1021). כו  14 והלא אין דרכם של ערביים ו
ה זכה יהודה למלכות. עיין מיש להלן. י מ  21/22 אמר להם מפנ

ה בארבעה זסנים וכר. ניל שכל זה עד ולא עבר זד בתוכם בשו׳ 26 ש ע  22 מ
 הוא מאמר המוסגר של המסדר.

ח זכה יהודה למלכות וכר. בד: במה י מ בה מפנ ה להן ר׳ עקי נ ש  24 במה ש
p במאיר איוב לר״מ  ששנה להם ר׳ טרפה אמר להן ר׳ עקיבא מפני מה זכה וכו/ ו
ו עיא (נדפס לפני הדפסת התוספתא בשלוניקי רע״ז«) : וכן נמצא ו מי  עראמה פטיו, די
 בתוספתא מעשה בארבעה זקנים שהיו יושבים בבית שער של ר׳ יהושע. אמ׳ להם ר׳

 עקיבא מפגי מה זכה יהודה למלכו׳ מפני שהודה בתמר וכן/ עיי״ש,
: להם לבדם נתנה הארץ. יהודה זכה למלכות בתוספתא דברכות ׳  וברש״י סוטה ז׳ ב
 ראובן נטל תחילה בארץ בעבד הירדן, והגה לפי הגירםא שלפנינו צריך להעמיד נקודה
 אחרי המלה דברכות וזה מוסב אלמעלה, ואח״ז בא פירוש רש״י עצמו לדברי הגמרא,
 אבל בתום׳ ד״רא״ש (=תום׳ שנץ) שם (מראה האופנים נ״ב ע״א): פיה שיהודה זכה
 למלכות ובתום׳ דברכות קאמד דראובן וטל חלק תחילה בעבר הירדן,
 ופירשו שהמלים ״בתוספתא דבדכות' מוסבות אלמטה, ולפנינו אין זכר מזה בתוספתא

 כאן. ועיין מ״ש במאמרי תשלום תוספתא עמ׳ 18.

 1) לפי עדות בית עקד הספרים. ומ״ש בסוף הספר: ונגמר ביאורו זה ענת רסיו לפרט וכוי,
דת  פירושו שעיקר הביאור נגמר בשנה זו, אבל הוא כתב והוסיף גם אחיכ, שהרי בדף ם״ט ע״ב מזכיר מי

 אדמה שחיתח בקושטא בשנת רסיס.



 צרבות ם״ד-ר. עמי 10-11

 27 אמר לחם וכי נותנין שכר על העבירה וכר. אין זה מדברי ד״ע (כפירוש
 בעל ח״ד) אלא הוא חוזר למעלה לר״ט, וזהו מדברי ר״ט (עיין מיש לעיל שורה 22)
 וכן יוצא מן המכילתא בשלח הג״ל. וכן במדרש תהלים ע־ו־ב (עיין ביהוד בהוצ׳ בובר
 קע״א ע״א), אלא ששם נתחלפו דברי ר״ט בדברי תלמידיו ודברי תלמידיו בדברי ר״ט.

 עמי 11.

 3 אף שאול לא זכה למלכות וכר. ילקוט שמואל סי׳ ק״ח בשם תוספתא דברכות.

ה הוא אומר. בילקוט שם; וכשהוא בורח מהו אומד.  6 וכשהוא בורח מן הסררח מ
ם וכר. לתוספתא זו כיון . שכשבאו שבטי . ת . ה זכה יהודה למלכו  8 מפגי מ
, בובר ח״א םוף עמ׳ 340. ובחנם הגיה שם בובר  בילקוט המכירי תהלים ם״ט י״א, הוצ

 במכילתא במקום בתוספתא.
. הפליג צריך לברך למפרע. בתום׳ . ת שהיה מייסב ואוכל .  16 בעל חבי
 פסחים ק״ב אי ד״ה כשהן: והא דתניא בתוספתא דבדכות בעל הבית שהיה מיסב ואוכל
ד ברכה למפרע וכשהוא חוזר ד  קראו חבירו לדבר עמו אין צריך לברך כר הפליג צ
 צריך ברכה לכתחלה, לאו כשחזר טעון בדכי למפרע אלא כשרוצה לצאת ומיידי
 שקראו להפליג ומברך שמא ישהא. וכן בתוס׳ חולין פ״ו ב׳ ד״ד. אסור, רשב״א שם ד״ד,
,  אמר להו, דא״ש שם פ״ו סי׳ הי, דבינו ירוחם ם׳ אדם נתיב ט״ז ח״א, ר״ן שם פיו סי
 תתי״ד. אבל בםמ״ג עשין כ״ז, ברכות שבסעודה, קי״ב ע״א: ואין הלכה כברייתא
 דתוסםתא דקאמר דבר עם חברו והפליג צריד לברך למפרע וכשהוא חוזר מברר

 לכתחילה עיי״ש. ועיין הגה״מ פ״ד מה׳ ברכות ה״ג אות ה׳.

 פיה.
 24 אמר לו רבן שמעון בן גמליאל לר׳ יוסי וכו׳. רשב״ס פסחים ק׳ א׳ ד״ה

 ה״ג בתוספתא.
ם כן לא נפסיק. תום׳ פסחים ק׳ א׳ ד״ה שהיו.  26 אמר לו א

. אומרים עליו קדושת חיום דברי . ת .  28 אורחין שהיו מסובין אצל בעל חבי
 ר׳ יהודה. תום׳ פסחים ק״ב ב׳ ד״ד. ראשון, מרדכי תוספת מערבי פסחים (םביוניטה

 שי״ה רם״ב ע״א). ועיין דשב״ם שם ק״ב םע״א.
. נראה שזו היא אשגרה מלעיל שו׳ 23, ובד:  30 אוכל והולך עד שעה שתחשך
 עד שתחשך וכ״ה שם לעיל שו׳ 23. והמלים ״עד שתחשך׳ חסרות בכ״י וראשונים
 גם בבבלי פסחים ק״ב סע״א, עיין דק״ס שם. והראב״ד בתמים דעים (השגות ריש ערבי
 פסחים) ע״ז ע״ב גרם בבבלי שם: אוכל והולך משתחשך. ובמאירי פסחים שם (87 ע״א):
 ולמדת שזה שאמרו בברייתא זו ר׳ יוסי אומד אוכל והולך עד שתחשך פירושה משתחשד
. ועיין להלן בםמוד. ן א כ צ מ ם ג י ק י ו ד ם מ י ר פ  עד שיגמור, ואף ב מ ק צ ת ס
ת בברכת ב ת המזון ומזכיר של ש כ ר ס ראשון מברך עליו ב  שם: מזגו לו כו
 המזון. בתמים דעים הג״ל: ואמרו בתוספת׳ ואומד של שבת בברכת המזון. ולתרווייהו
 קאמד. והדברים מבוארים באריכות במאירי פסחים ק״ב א׳ (87 ע״א): ובתוספתא אמרו
 על ברייתא זו ואומר של שבת בברכת המזון כמו שכתבגו למעלה (עיין להלן), ויש
 אומרים שלא גאמרה אלא לשגיהם ר״ל לר׳ יהודה ולד׳ יוסי שהדברים גראים דוקא
 בדרך זה שלר׳ יוסי כבר אכל משחשיכה ולר׳ יהודה כבר קדש וראוי להזכיר של
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, יוסי קדימת קידוש ולא אפילת שבו!  שבת, אבל כל שגמרו עם חשיבה שאין באן לר
 הדברים נראין שלא להזכיר בה של שבת. והדברים ברודים שאעפ״י שהברייתא אפשר
 לפרשה כן מיהא אעפ״י שגמר ולא חזר לאכול כך הוא הואיל ומ״מ בשעה שמברך
 שבת הוא וכר. וכן לעיל שם צ״ט ד״ד• ונשוב (84 ע״ב): ופירשו בתוספתא בחמישי של
ת הואיל ב ש ד ב ע א ס ל  ברכות שמזכיר של שבת בברהמ״ז אעפ״י שלא קדש ו

 ומ״מ בשעה שברך שבת הוא.
: ויש להסתפק אם צריך להזכיר של שבת בברה״מ, ׳  אבל ברא״ש פסחים פ״י סי׳ ז
״ י (=ר׳ יוסי) כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון  אע״ג דקתני בתוספתא בדברי ר
.  ומזכיר של שבת בברכת המזון, מ״מ איכא למימר שאגי התם שאכל משתחשך ומי
י ומזכיר של ס ו ׳ י : בתוספתא דברכות שוגה בדברי ר  אבל בשו״ת שלו כלל ב״ב סי׳ ר
ד להזכיר של שבת י  שבת בברכת המזון אע״ג דסעודת חול היתד• כיון דמברך בשבת צ
(כ״ב ע״ג).  וכר. ועיין בתום׳ ק׳ א׳ ד״ד• ר״י, תוםפ׳ רי״ד מה׳ תגייגא ק״ב א׳ ד״ד• ר״י

 עמי 12.
 8 לא יישך אדם מן הפרוסה וכו׳. בספר חסידים, בלקוטי תוספתא, (עיין מבוא)
 סי׳ תתתתרם״ה, עמ׳ 450. וברוקח סי׳ שכ״ט ד״ה ד״א בסעודה, ובתשביץ קטן סי׳

 תקג״ט בשם התוספתא.
 14 הכל חייבין בברכת המזון וכר. כםגגון ברייתות אלו עד שו׳ 20, להלן 2126,
 22322. ועיין הגירסא בערכין ד׳ א׳. (מ״י). וכל הבבות געתקו בשיבושים במאירי כ׳ ב׳
 (67 ע״ב) ד״ד, בתוספתא, ולפיכך הסיק: ״ודאי יש בה דברי׳ שאי אפשר ליישבן. וגראה

 שאין לסמוך עליה ברוב עגייגים שבד״״. ועיין להלן.
ת הרבים ידי חובתן. במאירי הג״ל: כלם חייבים  16 כולן חייבין ומוציאין א

ן מוציאין את הרבים ידי חובתן. והיתד, לפגיו השמטה בתוספתא עיי״ש. י א  ו
ו מיגו. עיין מ״ש להלן 10117. נ א שאי צי ו ואינו מו נ ת מי  17 אנדרגינוס מוציא א
ת מינו וכר. במאירי הנ״ל: טומטום ואנדרוגינוס ם אינו מוציא לא א  18 טומטו

 מוציא את מינו ולא את שאינו מינו וכר עיי״ש.
ת הרבים ידי חובתן. תום׳ סוכה ל״ח  20 נשים ועבדים וקטנים אין מוציאין א
 א׳ ד״ד• באמת, תום׳ הדא״ש שם (כ״ט ע״ד) עיי״ש, ראבי״ה ח״א סוף סי׳ ם״א, עמ׳ 31

ן בקטן. בין שאמר נברך וכר. וכן בירוש׳ פ״ז רה״ב, י״א ע״ב:  22 אין מדקדקי
ר ב ד ב  והתני אין מדקדקין בקטן. אבל שם רה״ג, י״א סע״ב: ולא כן תגי אין מדקדקין ״
 בין שאמר נברך בין שאמר ברכו וכו׳. ועיין מ״ש ר״ל געצבורג גגד גייגד בסוף קבוצת
 מאמרים (של גייגר) הוצ׳ פוזננםקי עמ׳ 404. ולפלא בעיני שלא העיר כי בשדי״ר עמ׳
 295 שר 12 הגירםא היא: אין מדקדקין בקטן בין וכו׳, וכ״ה גם בכי״ר שם. ולפיכך
 נראה שהגירסא *בדבר״ הוא תיקון סופרים והנכון הוא ״בקטן״, וכ״ה דרך הירושלמי
 להתחיל לפעמים מריש ההלכה (או להעתיק את סופה) אע״פ שאיננה שייכת לעניין. עיין
 לדוגמא יומא פ״ג ה״ח, מ״א ע״א: שבשעה שהיתה החמה זורחת וכו׳ וזה אינו שייך
ת דרך  כלל לעגין, ומוסב לא על טבלה של סוטה, אלא על נברשת של זהב, אלא ש

 הירושלמי להעתיק את התוספתא, ויתבאר במ״א.
 23 בעשרים נחלקין וכו׳• שבה״ל השלם סדר ברכות קג״ב, עמ׳ 118.

 24 עלו הסיבו וטובל עמחן. בשבה״ל הנ״ל: עלו והטיבו וטיבל עמהן. וכן בידוש׳
 ע״ז ה״ב. לפי גידםת הקטע בגנזי שכטר ח״א 433.
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/ בירושלמי הגיל בגוםחת ר״ש כו ת דגן ו י ף על פי שלא אכל עמהן כז  25 א
 סיריליאו מסיים: דברי רשב״ג, וזהו תיקון ע״פ הבבלי, אבל בכל הנוסחאות שם—סתם.
י וכו׳ כדרך  (ו״דברי חכמים״ שם מוסב אלמטה: דברי חכמים ר׳ יעקב בר אחא בשם די
 הירושלמי), אבל גם הירושלמי ידע שזו היא משנת רשב״ג, עיין לעיל בסמוך ובסוף

 ההלכה שם. :
 ובשבה״ל הג״ל: אע״פ שלא אכל עמהן כזית דגן הרי אלו מזמגין, ושמא יש לדחות
 דבין הטיבול ובין הדגן היה כזית וכו׳ עיי״ש. ובבר״ר פצ״א־ד׳(הוצ׳ אלבק עמ׳ 1118):

 אפעלפי שלא אכל מן הדגן כזית וכו/ ומלשון זו משמע קצת כדיחוי בעל שבה״ל. ועיין
 בבבלי מ״ח טע״א.

תי המברך בשם אין עוגין אחריו  25/26 גוי המברך בשם עונין אחריו אמן. כו
שמע כל הברכה. בכי״ע: גוי המברך את השם (וגקוד עליהפ, עיין בשינו״ם  אמי עד שי
 אצל צ.) עוגין אחריו וכו/ וכן בפי׳ ר׳ אליהו מלוגדריש כ״י ירושלם 30 16, 98 ע״ב:
. ובכי״ו חסרות המלים: ״כותי ם ש ד ה ב י ר  ובתוספת׳ קאמ׳ עוגין אמן אחר גוי ש
 המברר״ ואם גרכיב את גירםאות שגי כתה״י גקבל: גוי המברך את השם עוגין אחריו
 אמן. בשם אין עוגין אחריו אמן, וזו היא בלי שום ספק גירסת הירוש׳ ברכות םפ״ז,
 כגי׳ הקטע מן הגניזה בתרביץ ש״ג עמ׳ 239 שו׳ 17, כי״ר שם, ק״א בשרי״ר 323,
 מקבילות וס׳ בית גכות ההלכות ח״א עמ׳ 57, וכ״ה בהוס׳ שבדפוסים בב״ר ספם״י
 (הוצ׳ תיאודור־אלבק 751 בשיגדם). ולפי גירסא זו אם בירד בכיגוי את השם המפורש
 עוגין אחריו אמן, אבל אם בירד בשם המפורש אין עוגין אחריו אמן. והמלים ״עד

 שישמע כל הברכה״ הן אשגרה מלעיל ספ״ג.
מ״א ) ׳  אבל גירסתיגו בתוספתא, שהיא גם בד מתאשרת ע״י תוס׳ ר׳ יהודה ג״ג ב
 ע״ג): בתוספתא גרםיגן עוגין אמן אחר גכרי המברך ואין עוגין אחר כותי המברך וכו׳
 עיי״ש שמעיר לתוספתא לעיל' םפ״ג, ועיין תום׳ הרא״ש שם (ל״ח ע״א). ולפ״ז צריך
 לפרש שיש חילוק בין גוי שאיגו מצווה על ביטוי שם המפורש ובין כותי המצווה. עיין
 ר״ל גיגצבורג גגד גיגר בקבוצת מאמרים (של גייגר) עמ׳ 395 ובספרות שציין שם.

 אבל גם לפי גי׳ זו צריך להגיח שהמלים עד שישמע וכו׳, הן אשגרה מספ״ג.
/ עיין תום׳ מגחות ע״ה ב׳ ד״ה היה, תום׳ כו ב זבחים בירושלמ ו ה מקרי  27 הי

 ר׳ יהודה כאן ל״ז ב׳ (כ״ה ע״א) ד״ד, היה, תום׳ הרא״ש שם (כ״ג ע״ד),
ו והגיענו לזמן הזה. בכי״ו נ ה מקריב מנחלת בירושלם אומר ברוך שהחי י  28 ה
׳  מוסיף: כשהוא מקריבן אומר בר׳ אשר קד׳ במ׳ וצו׳ להקריב מנחות. בשו״ת הרמב״ם ד
 ליפםיאה סי׳ נ״ז ובפאר הדוד סי׳ מ״ט נעתקה התום׳ בנוסחא משובשת, אבל הנכון
 בהוצ׳ פריימן עמ׳ 12: ושם ג״כ אמר פ״ד (לפנינו פ״ה) מברכות היה מקריב זבחים
 בירושלים אומד ברוך שהגיענו היה מקריב מנחות בירושלים אומר ברוך שהגיעגו(וכ״ה
 גם בכי״ו, וצריך למחוק לפנינו את המלה שהחיינו, כי נוסח הברכה בתוספתא הוא
 ע״פ רוב: שהגיענו. ועיין מ״ש ר״ל גינצבורג בגנזי שכטר ח״א עמ׳ 454) כשהוא

 מקריבן אומד אקב״ו להקריב. וזהו כגי׳ כי״ו.
/ ומנחות ע״ה א לחם מן הארץ. וכ״ה בבבלי ברכות ל״ז ב צי  29 אומ׳ ברוך המו
(קרוב לסופו) אם לא הי׳!לסניו כאן הגירםא: ע ברמב״ן ברכות ל״ט ב׳ ״ צ ל ב א / ב  י

 לאכול מנחות עיייש היטב•
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 עמ׳ D ,13״1 (בדפוסים המשך פיה).

י ובית הלל בסעודה• צ׳ מעיד שבד בסוף הפרק:  6 דברים שבין בית שמא
 שהיה בעל הבית מברך עליהן הרי אלו מברכין כתקנן, ותיבת ארבע נמשך למאמר הבא,
 דברים אלו אינם נכונים, כי בד״ר מפורש: מבדכין כתקנן ארבע: (שתי נקודות אחרי
 המלה ארבע), אבל בדפוס סביוניטה שי״ד: מברכין כתקנן: ארבע דברים שבין בית

 שמאי ובית הלל.
 והנה ברור שהמלה *ארבע״ נמשכת למעלה, שהרי מפורש בירוש, פ״ב ה״ה, ח׳
 ע״א: הרי אלו מברכין ד׳. ולעצם העניין כשנדייק נראה שבתום׳ נמנו כאן ששה דברים
 בין ב״ש וב״ה בשש ההלכות הראשונות, אלא שבתום׳ נשנתה בה״ו דעת ר׳ יהודה
 ובמשנה דעת תנא אחר (עיין בבלי נ״ב ב׳), אבל שניהם מודים שיש מחלוקת בין ב״ש

 ובין ב״ה בעניין זה.
 ולפיכך נ״ל קרוב שהציון ״ו״ שחשב אותו הסופר לציון הפרק שייך לעצם הברייתא
ד לקרוא: ר דברים שבין ב״ש וכו׳, ואין כאן פרק חדש אלא המשך פ״ה בדפוסים, ד צ  ו
 וכן לא היה כאן פרק חדש לפני האו״ז, עיי״ש ה׳ טהרת ק״ש סי׳ קל״ח, ח״א כ״ד ע״ד

 שו׳ 1, וכן כנראה גם לפני בעל כפו״פ עיי״ש פכ״ה הוצ׳ לונץ תע״ד-
ת שמאי אומרים מברך על היום וכו׳. להלן 17215 ואילך.  6/7 בי

 11 ובית הילל אומרים אחורי הכוס וכו׳. דש״י נ״ב א׳ ד״ד. וב״ה, או״ז ח״א ה׳
 נט״י סי׳ ע״א ט״ז א׳.

ת וכו׳. או״ז ח״א ה׳ טהדת ס״ש סי׳ י ב ת ח ן א י אומרים מכבדי ת שמא  17 בי
ה י  קל״ח כ״ד רע

ד חכם וכו׳. רש״י נ״ב ב׳ ד״ה ש תלמי מ ה ש  18 ובית הילל אומרים אם הי
 ד״ה ה״ג, או״ז הנ״ל.

ו מברך על היין נו ושמן ערב משמאל י אומרים כוס יין מימי ת שמא  19 בי
אח״כמברך על השמן וכר. בד: הביאו לפניו שמן ויין בית שמאי אומד כוס יין  ו
 בשמאלו ושמן ערב בימינו מברך על השמן ואחר כך מברך על היין וכו׳. וגי׳ זו
 מתאימה לגירםת הבבלי מ״ג ב׳, אבל גי׳ כי״ע מתאימה לירושלמי פ״ח ה״ה, י״ב ע״ב.
 אבל ברשביא רפיח משמע שהיתה לפניו הגירםא בין בבבלי בין בתוספתא כגי׳ כי״ע.
י ובית הילל וכו׳. רי״ף פיח סי׳ קצ״ג, ת שמא  22 אמר ר׳ יהודח לא נחלקו בי

 תלמידי דיי שם« ראיה שם, עמ׳ קס״ה.
/ גי׳ זו מתאימה כו ם ו י אומרים על המאור ואחר כך בשמי ת שמא י ב  24 ש
יב עיא, שם ה״ה, י״ב ע״ב גורם להפך. ולפי / אבל בירוש׳ פיח היא, י / ב  לבבלי ניב א

 גי׳ הירושלמי יהא המשך הברייתא: הנכנס לביתו וכו׳ כדברי ביה.

 עמ׳ 14.

י אומרים אחד מברך לכולן. ובית חילל אומרים כל אחד ואחד ת שמא  1 בי
/ וכיה ג א׳ בכ״י וראשונים, עיין דק״ם 281 העדה ו י  מברך לעצמו. וכיה בבבלי נ

 בגיאוגיקה חיב 262 (=אוד.״ג 1 127), ואין להגיה כאן בתוספתא.
א: נר בתוך חיקו, ואין ן בחיקו. וכיה גס בירוש׳ פיח, י״ב עי  שם: גר טמו

ל 427. י  להגיה. ועיין מיש על ״חיקך- לן
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ו: בתוספת׳ מאימתי מברך על ך וכו׳. ברוקח סי׳ שני ש ח ת ש מתי מברך מ  5 מאי
 הנר משתחשך וכו׳. ובשו״ת הדשביא חיא סי׳ תשליט: ובתוספתא מאימתי מברכין על

 האור משתחשך וכו׳.
ש והבשמים של מרחץ אינו מברך עליהן. וכתב ע״ז בחיר: לא מצאתי א  9 ה
 זה בשום מקום לא בשים דידן ולא בירוש׳ וגם הפוסקים לא הזכירוהו. ונעלם ממנו לסי
 שעה שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ קס״ח: ומה שכתב הרמב״ם ז״ל (פיט מה׳ ברכות ה״ח ועיין
 בכ״מ שם) דאץ מברכין על בשמים של ערוה ושאלת מאי זה מקום אמרה הרב ז״ל
 ואמרת אולי מאותה שאמרו בתוספתא בשמים של בית המרחץ אין מברמן עליהן ופרשת
 אולי מפני שהזונות רוחצות ומתבשמות שם תדיר. כמדומה שזו אינה, דההיא דתוספתא
 משום שעשויץ להעביר הזהמא היא ולא להריח בהן והרי הן כבשמים של בית הכסא

 וכו׳, עיי״ש ובכ״מ הניל.
 וכפירוש השואל כ״ה דעת המאירי מ״ג ב׳ (149 ע״ב): פירשו בתוספת שבשמ(נ)י׳
 של מרחץ אין מברכי׳ עליהם. ופי׳ בשמים שהנשי׳ מתקשטות בהם בבית המרחץ

ה וכו׳. מ  וכו׳ והוא שרמזו גדולי המחברים בשמים של ע
ם העשוי להעביר את הזוהמה אין ש  ובראבי״ה ח״א סי׳ קמ״א עמ׳ 129: וכל ב

 מברכין עליו. ויתכן שמקורו מכאן, ופירש כפירוש הרשב״א הג״ל.

 פ״ז(בדפוסיס^פ״ו).

 12 ברכת הזימון מן התורה וכו׳. צ. בשנו״ם מציין מד: נ״א המזון. הוספה זאת
 היא רק בדפוסים המאוחרים, ואיננה בד׳יר וגם בד׳ םביוניטה שי״ד. אבל בסה״מ
 להרמב״ם עשין י״ט: ולשון התוספתא ברכת המזון מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת
ד הרקיע להרשב״ץ עשין כ׳ כ״א: ובתוספתא אמרו ברכת המזון מן ה  וברכת. וכן מ

 התורה וכו׳. ועיין בבלי מ״ח ב׳, ודק״ס שם 256.

ב והמטיב. וכ״ה בירוש׳ פ״ז ה״א. י״א א׳ ובבלי מ״ח  14 אשר נתן לך זו חטו
 ב׳. אבל בניכילתא בא פט״ז(הורביץ־דבין עמ׳ 60, לויטדבך ח״א 136): אשר נתן לך
ב, וזהו כבר חלק מנוסח הברכה עצמה שנהגו לומד אחיכ באריכות. ל טו  ש ג מ ל.נ ו כ
 ויש יסוד לחשוב שלפני כמה מן הראשונים היתה כאן הוספה של נוסח כל הברכה,
 שכן כותב הרשב״א בתשובה ח״א סי׳ של״ט: אלא שבתוספת שנו שצריך לומר
 גומלנו יגמלנו, אבל בגמרין לא נזכר כלל. והדברים מבוארים יותר ברא״ה פ״ז עמ׳
סח שלה עד הוא  קמ״ז (=שטמ״ק, מ״ו א׳ ד״ה תדע, כ״ה ע״א): ובתוספתא אמרי׳ תו
 גומלינו הוא גמלנו הוא יגמלנו לעד לחן ולחסד ולרחמים והצלחה והדוחה וכל טוב.

 ועיין לעיל עמ׳ 6 שו׳ 22 ובשינו״ס שם בשו׳ 24 ובמש״ש.
 ורחוק בעיני לשער שאחד הקדמונים כתב: ובתוספתא אמרינן הוא גומלינו הוא
 גמלנו וכו׳, והכוונה היתה לברכת הטוב והמטיב שכולה תוספתא (ראב״ד בשו״ת
 הרשב״א ח״ז סי׳ תקל״ב, כל בו סי׳ כ״ה) ובנוםחתה אמרינן וכו׳, ואח״כ חשבו

 שהכוונה היא לתוספתא ממש.
 ועיין הנוסחאות השונות של הברכה אצל ר״א פינקלשטיין בצופה האנגלי מהד׳

 חדשה כי״ט עמ׳ 259.
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 20 חרואח עבודת זרח. תום׳ גיז ב׳ ד״ה הרואה, תום׳ ר׳ יהודה שם (מיג ע״א),
 תום׳ הרא״ש שם (ל״ח ע״ד), אגודה ברכות םי׳ קצ״ח, קפ״ד עיב.

 26 שחרש וזרע וקצר ועימר ודש וכו׳. בכי״ו: עד. שזרע וחרש וקצר וכו׳ וזו
/ אבל בירוש׳ שם הסדר בםוגיא לטי  היא גוםחא ארצישראלית, עיין בבלי שבת ע״ג ב
 הנוםחא: חורש זורע, ועיין בירוש׳ כאן פיט. י״ג ע״ג, ידוש׳ שקלים פיה היא. מיח

/ מנחות פיה א׳.  םע״ג. ועיין בימ קיה א

 ך% 15.

את מוכי שחין. בד מוםיף: ואת פתויי ראש ואת הברקנין. ועיין בבלי גיח  5 ו
׳ ושם: הבהקנין*  נ

 11 חית ר׳ מאיר אומר וכר. מכירי חהלים סוף מזמור קייט, ח״ב סטיז ע״א
 בשם התוספתא.

פשך בנפש שברא בך. בד: בכל נפש ונפש שברא בך.  13 דבר אחר בכל נ
ל: ד״א בכל נפשך בכל נפש ונפש י  וכ״ה גם ברבה ואתחנן פיב־ל״ז, אבל פמכירי הנ

, ובובד שם לא הבין את הפירוש.  שבח(=ש3ח)
ת צריך לברך. בשו״ת הרמב״ס (ד׳ ליפםיאה סי׳ נ״ז) הוצ׳ ו צ מ שה כל ה  21 העו
 פריימן עמ׳ 12 : נוסח התוספתא סוף ברכות כל המצות מברך עליהן ש ה ג י ע נ ו
/ עיי״ש. ובעיטור ה׳ ציצית (הוצ׳  העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהגיענו לולב וכו
 ר׳ מאיד יונה ע״ו ע״ד, ד׳ למברג ל״ד ע״ג): גרםינן בתוספתא העושה כל המצוה מברך
 עליהן העושה סוכה וכו׳, ועיין סמ״ג עשין קל״ח, קצ״ח ע״ג. ובאבודרהם ריש ברכת
 המצות (ד׳ למברג ה׳ ע״א): גרםיגן בתוספתא דברכות מעושה מצוה צריך לברך לפגיה

 ובירושלמי מייתי לה מקרא וכו׳.
שה סוכה לעצמו. עיין דםב״ם ועיטור הנ״ל. ועיין רוקח סי׳ שע״א,  22 העו

ז ח״א ה׳ תפילין סי׳ תקפ״ג, ע״ט עיב.  ראבי״ה ח״א סי׳ רפ״ט עמ׳ 359, אר
ו לזמן חזה. בסדר תנאים ענ י ת לעצמו אומר ברוך שהג י צ י  25 העושה צ
 ואמוראים (ברםלוי עמ׳ 33): ועקרינן ליה מן הלכתא כגון העושה ציצית אומד ברוך
 שהחיינו דלאו הלכתא דליכא לדמויי להא דאמרי׳ העושה אלב וכו׳ דהא לא מברכינן
 שהחיינו אלא על מה דאתי משתא לשתא וכו׳ לאו הלכה היא ההיא ברייתא וכר, ועיין
 הגי׳ בגיאוניקה ח״ב 329. ועיין אוצר הגאונים סוכה עמ׳ 18 הערה ב׳, ויש להוסיף דברי
 האגודה מנחות סי׳ כ״ב רי״ו ע״א: ובתוספות פרק הרואה תניא העושה צצית לעצמו
ן כתב דלא סמכיגן עלה כדמשמע פ׳ בכל ו א א ג ר ר י  מברך שהחיינו וכו׳ ורב ש
א לקוחים מתום׳  מערכין דלא מברכינן זמן אלא דבר הבא משנה לשנה. ודברים א
 מנחות מ״ב ב׳ ד״ד, ואלו, עיי״ש לפגיגו גי׳ אחרת, ועיין במהרש״א שם. וכן מצאתי
 בשו״ת תרומת הדשן סי׳ ל״ו שמעתיק את דברי התום׳ מנחות כגירסת האגודה. ועיין
 פי׳ מהדי״ח בסה״י לכבוד שוורץ עמ׳ 45: ובתוםפו׳ תניא העושה ציצית וכו׳ ורב

 שרירא גאון כתב וכו׳ עיי״ש.

 אבל עיין בשו״ת הרמב״ם עמ׳ 12 הנ״ל, מאירי סוכה מ״ו א׳ (122 ע*א^ ג״י ה׳
דא ה׳ חמץ ומצה סי׳ ט״ו ע׳ ע״ד, אגודה סוכה סי׳ ל״ג, ת סי׳ רס״ו, ארזזות חיים ו י מ  צ

 ק״ג ע״א. ועיין ידוש׳ כאן פ״ט, י״ד ע״א, שדי״ר 353 ע״א, אהצו״י עמ׳ 206 ואילך.
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ו במ״ו לחניח תפילין. עיין רוקח סי׳ שם״ג.  27 וכשחוא מניחן אומר אשר קדשנ
חט צריך ברכח לעצמו וכו׳. להלן 5089.  28 השו

 עמ׳ 16.

. וכן ברוקח סוף םי׳ ש״פ: ר פ ע  1 על כסוי הדם. בכייו: על כסוי הדם ב
. ר פ ע  בתוםפ׳ השוחט מכדך על השחיטה. והמכסה על כיסוי הדס ב

 שם: המוחל צריך ברכה לעצמו. פרדס הוצ׳ ר״י עהרנרייך עמ׳ ר״ג. ועיין
 ריב״ש סי׳ שפ״ד: שהדי שס בתוספתא הביאו וכו׳ ובכללן ברכת מילה וכו׳.

ן וכו׳. עיין כללי המילה לד״י הגוזר עמ׳ 87. ואפשר ט ב  4 אשר קדש ידיד מ
 שציל שם: ע״כ תלמוד בבלי. ותוספות (ו)פםוקיס שאומד מן הירושלמי וכו׳. ועיין ערוך

 ערך חלק (ב).
ו להפריש ה מהלך להפריש תרומות ומעשרות אומר ברוך אשר קדשנ  6/7 הי
י ה שמפרישן. בפרדם הוצ׳ די ע ש מתי מברך עליהן מ  תרומה ומעשרות. מאי
 עהרנדייך עמ׳ ר״ט: ובתוספתא תניא הנכנס להפריש תרומות ומעשרות אומר ברוך
 אתה ה׳ אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומות ומעשרות.
 ושמא טעות סופר הוא. ואם תימצי לומד עיקר, וכו׳. וכן ברמב״ן בכורות ם׳ ה׳ חלה:
 ותניא בתוספתא היה מהלך להפריש תרומות ומעשרות אומר ברוך אקב״ו להפריש
 תרומות ומעשרות. מאמתי מברך עליהן משהפרישן. תניא אידך וכו׳ עיי״ש שמביא את
 התוםפ׳ תרומות פ״ג ה״ג ״28. וכן בסה״מ שלו שרש י״ב (ד׳ וורשא ע״ט א׳): ומפרש
 בתוספתא בפרק בתרא של ברכות ההולך להפריש תרומה ומעשרות אומר אקב״ו
 להפריש תרומה ומעשרות. מאימתי מברך עליהם משעה שמפדישן, וכו׳ עיי״ש. ועיין
 בחידושיו פסחים ז׳ ע״א ד״ה ופי׳ הםוגיא. וכן נעתקה התוספתא בגי׳ הדפום (בערך)
 במאירי חלה פ״ב עמ׳ 19, הנ״ל פסחים ז׳ א׳ סד״ה ולעניין (15 ע״א, ועיי״ש 14 ע״ב),
 ועיין מגן אבות שלו הוצ׳ לאסט עמ׳ מ״ב ועמ׳ מ״ה, וכן בד״ן פסחים פ״א סי׳ ת״ש,

 ריב״ש סי׳ שפ״ד.
 אבל בכי״ו כאן: אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה כשהוא מפריש אומר ברוך אשר
 קדשנו להפריש תרומה ומעשרות. וגירסא זו יש לה על מה לסמוך, כי כן הוא בכפו״פ
 פכ״ה ד״ו, ק״ז םע״ב (הוצ׳ לונץ עמ׳ תע״ה): וכדאיתא בתוספת מסכת ברכות פ״ו היה
 הולך להפריש תרומה ומעשרות אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה, כשהוא מפרישן אומר
 ברוך א״י אמ״ה אקב״ו להפריש תרומה ומעשרות. וכן באבודרהם ברכת המצות >ד׳
 למברג) ז׳ םע״א: והכי אמדי׳ בתו׳ דברכות ההולך להפריש תרומות מברך שהחיינו.
 נראה מפני שהוא שמח ונהנה באסיפת פידותיו, אבל שם ט׳ ע״ב: דגרם׳ בתוספתא
 דברכות היה הולך להפריש תרומות ומעשרות מברך בא״י אמ״ה אקב״ו להפריש

 תרומות ומעשרות.
ת וכר. או״ז ח״ב ה׳ ד״ד. סי׳ רםיב, םיא ע״ב, ו צ ו עושין עשר מ  8 עשרה שהי
 ועיי״ש ח״א ה׳ שחיטה סי׳ שם״ז נ״א ע״א. שו״ת מהר״ם מרוטנברג ד׳ פרג סי׳ ר. ד׳
ת הרשב״א ח״א סי׳ תנ״א (ולה כיוון רבינו שמואל ירונדי באוהל ד  למברג סי׳ תי״ג, ש
,  מועד ח״א ק״ט ע״ב) מרדכי חולין פ״ו סי׳ תרג״ז, הגה״מ פי״א מה׳ ברבות ה״יאותד׳
 שו״ת הרא״ש כלל כ״ו סוף סי׳ ד׳ (ועיי״ש כלל י״ד סי׳ ג׳, פםקיו לפסחים פ״א סי׳ י),



 30 כרבות םיז *מ׳ 17 - 16

 דביגו ירוחם ם׳ אדם נתיב ה׳ ח״א (קרוב לראשו), ארחות חיים ה׳ ברכות סי' בי, ל״ז
 ע״א, כפו״פ פכ״ה (דיו ק״ח ע״א הוצ׳ לוגץ עמי תע״ה), אבודרהם ברכת המצות(קרוב

 לראשו, ד׳ למברג ה׳ ע״ב), ריב״ש סי׳ שפ״ד — כולם בשם התוספתא.
 ובם׳ הפרדס כ״י לדי אשר ב״ר חיים, תלמיד הרשב״א (כפי שמובא בשיורי
,  ברכה בברכי יוסף ד׳ ווינה סי׳ חי): וראיה מהתוספתא עשרה שעשו מצוה א׳ א
 מברך לכלן עשרה שעשו עשר מצוות כל א׳ מברך לעצמו ופירוש התוספתא הכי הוי
 עשרה שעשו מצוד• אחת כגון עשרה שקורין הלל וכו׳ ועשרה שעשו עשר׳ מצוות כגון
 שמניח כל אחד תפילין בראשו וכו׳ וראיתי מי שטעה ופירשה •עשרה שעשו מצוד. אחת
 כגון אם עשרה מניחין תפילין וכו׳ ועשרה שעשו עשר מצוות כגון שכל אחד ואחד

 עושה מצותו כלומר שזה מניח תפילין וזה מתעטף בציצית וכו׳ וזה טעות גדול וכוי..
 ועיץ ראשונים הג״ל.

ק ועושה מברך וכו׳. בד וכי״ו: היה מפסיק ועושה. מפסיק ה מפסי  11 חי
 ועושה. וכ״ה באבודרהס וריב״ש הנ״ל, ונוםחא נכונה היא. אבל בהגה״מ הנ״ל כלפנינו.

י בור. בכי״ו: ברוך שלא עשני בור י אשד. ברוך שלא עשנ  22 ברוך שלא עשנ
 ברוך שלא עשני אשה. ויש קצת סמך לגי׳ זו מדברי המאירי, עיין להלן. וכ״ה הסדר

 בירושלמי פיט מ״ב, י״ג ע״ב. ועיין פרקי דרבי שאציין להלן.
יבת במצות. במאירי ס׳ ב׳ ד״ה ברכות (201 ע״א): והוא  24 שאין אשד. חי
 שאמרו שם (בתוספתא) שלא עשני גוי שנ׳ כל הגוים כאין נגדו. בור שאין בור ירא
ל המצות, וכן העתיק בראבי״ה ח״א סי׳ קמ״ו,עמ׳ כ  חטא. אשד. שאין אשד• חייבת ב
ל המצוות, אבל עיין מ״ש להלן ״192. כ  140 מן הירושלמי: אשה שאינה מצווה ב
 והסדר של המאירי: גוי, בור, אשד• מאשר את גירסת כי״ו לעיל שו׳ 22. ועיין פרקי

) הוצ׳ גרינהוט עמ׳ ס״ו ומאירי שם. 1  דרבי
ת לו חלוק מימיו. בד לנכון: והוא לא חיפת פ י  26/27 לחפות לו חלוק וחוא לא ח
 חלוק מימיו. וראיתי בפי׳ רבינו יונה למשלי פי״ט — ב׳ עמ׳ 101 : ואז״ל כי מי שלא
 למד חכמה ותורה לא יצליח בידו קיום המצות על אופניהם ועל תכונתם והוא דומה
 לעבד אשר צוה לו המלך לחפות לו חלוק והוא לא חפה (צ״ל: חפת) חלוק מימיו וכעם
 המלך על פעולתו כי לא ישרה בעיניו. ובהערות שם: ״לא מצאתי מדרש זה״, ונראה

 שכיון לתוספתא שלפנינו.

 עמ׳ 17.

ת וכר. ילקוט קהלת םי׳ תתקע״א בשם התוספתא. י ב  1 לא יכנס אדם להר ה
תח ביוד הי והחותם ביוד חי וכוי. בשתי הבבות הראשונות של ברייתא ו  6 הפ
 זו הגירםאות מתאימות, והוא שהפותח בשם וחותם בשם הרי זה חכם, ואם פתח באלף
 למד (או באלף דלית) וסיים בשם הרי זה בינוני. אבל בשתי הבבות האחרונות יש
 חלוקי גירםאות, והיינו שבד גורם: באלף למד וחותם באלף למד הרי זה בור. ביוד

 1) בפרקי דרבי שם: ד״ד חייב אדם לומר בכל יום שלא עשני גוי שלא עשני עבד שלא עשני אשה

/ ועיין מ״ש קויפמן במ׳׳ח כל״ז עמ׳ 15, "והסדר שם בפסקא היונית שהביא מתאים ו כ  שלא עשני בור ו

 לזח בדיוק.
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 (בא׳) [הא] וחותם באלף למיד הרי זו דרך אחרת. וכיה גם בירושלמי ם״ט היא,
א ת פ ס ו ת  י״ב ע״ד. אבל כגירםא שלנו כ״ה גם ברוקח סי׳ שם״ג: והא דתניא ב
 בשלהי ברכות הפותח והחותם ביו״ד הי הרי זה חכם. באלף למד וחותם ביוד הי הדי
 זה בינוני. ביוד הי וחותם באלף למד הרי זה בור. באלף למד וחותם באלף למד הדי זה
 דרך אחרת וכו/ עיי״ש שמפרש את כל הברייתא . ולפי גירםא זו יש חשש של דרך
 אחרת רק אם לא הזכיר את השם כלל, ונגד אלה שנזהרו שלא להזכיר את השם אפילו
 בברכה, תיקנו במשנה שיזכירו את השם אפילו בשאילת שלום. וכבר האריכו בעניין זה

 החכמים האחרונים, אבל לא נתבדר לי בוודאות למי כיוונו חדל.

/ מכירי תהליס סי׳ ק״ו, ח״ב פיז םע״א, בשם בו  8 כל חותמי ברכות שבמקדש ו
 התוספתא.

/ רש״י ס״ג א׳ דיה ויברכו. ן העולם וכו  10 ומודיעין שאי

/ ילקוט המכירי משלי כיג [כיב], ל״ח ע״ב בשם  11 אין עוגין אמן במקדש וכו
 תוספתא דבדכות.

/ במכירי הנ״ל: ומדומם על כל ברכה  13 ומרומם על כל ברכח ותחילה וכו
 יכול על כל ברכה (ו)תהלה, ת״ל ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה (ו)ברכה
 ועל כל תהלה (ו)תהלה. כנ״ל להגיה במכירי והגירסא בסיום: על כל ברכה ברכה ועל
/ ובבית  כל תהלה תהלה, נמצאת גם בתום׳ תענית םפ״א בד, עיי״ש. ועיין בבלי סיג א

 נתן שם: מ ע י ן כל ברכה וברכה תן לו תהלה.

תח ו זמינים מבליעין או ת מישראל הי ח כ ת ש ה תורה מ ת י ה  14 בראשונה ש
ו ביניהם. וכן הגיה שוורץ בהגיון אריה ת ו  ביניהן. במכירי הנ״ל: היו זקנים מבליעים א

 מדעתו, עיי״ש פירושו. ועיין בית תלמוד ח״א עמ׳ 83.

ת לחם וכר. כ״ז אינו דבר אחר אלא פיםקא י ׳ והנח בועז בא מב א  15 שנ
ד למעלה י  מן המשנה (עיין מה שהבאתי בשם ר״ת לעיל עמ׳ 1 שו׳ 21) ואינו ש
 (ובחנם הכנים כאן שוורץ את המשנה) והכוונה היא לסוף המשנה עת לעשות לה׳
 ורצה להסמיך לה את דברי הלל הזקן. וכן יוצא מילקוט המכידי הנ״ל: שנ׳ ויאמר
 לקוצרים ה׳ עמכם ואומד ה׳ עמך גבור החיל ואומד ואל תבוז כי זקנה אמך, וכאן

 הפיםקא יותר קרובה לסוף המשנה והיא קצרה עוד יותר ממה שלפנינו.

ן פזר וכר. כל הברייתא בפי׳ ר״י נחמיאש ת חמכנסי ע ש  16 הילל חזקן אומר ב
יא כיד, עמ׳ 60 בשם התוספתא, ועיי״ש עמ׳ 61.  למשלי י

/ בד חסרה בבא זו, אבל זו היא ה ת ל ת לעשו  20 ר׳ מאיר אומר הפרו תורתך ע
 נוםחא נכונה, וכן. כנראה, היה הסיום בברכות ממשנת ד׳ מאיר שלא דצה לסיים בדבר

 רע. עיין פעלם דרכה של תורה על דברי ר׳ נתן במשנתנו.

ה ר׳ מאיר אומר אין לך אדם מישראל וכו׳. בכייו חסדה המלה ״היה׳  שם: הי
 וכן לעיל עמ׳ 1511. ועיין גם להלן שר 23. אבל גם בילקוט המכירי תחלים םי׳ קייט,

 ח״ב עמ׳ 230: תוספתא היה ד״מ אומד אין אדם מישראל וכר, עיי״ש.

 21 אוכל פיתו ומברך לפניה ולאחריה. חסר בילקוט הניל.
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ע ביום היללתיך. בילקוט המכידי הנ״ל יש כאן הוספה גדולה: נ  25 אמר דוד ש
 אמר דוד שבע ביום הללתיך מלמה״ד למלך שאמד לאשתו תהא מקושטת ומתוקנת
 לפני. א״ל מפני מה, א״ל שתהא רצויה לפני, כך אמר הקב״ה לישראל בניי הוו
 מתוקנים ומקושטים לפני, א״ל מפני מה, א״ל כדי שתהיו רצוין לפני. ולפנינו בתוספתא

 אין זכר מזה. אבל קרוב לזה בספרי סוף ואתחנן, וממש כל״ז בסוף מם׳ תפילץ.

.  פ א ה

 3 ואין לה שיעור מלמעלה. ריבמ״ץ פיא מ״א, כפו״פ פנ״ב (הוצ׳ לונץ) סוף
 עמ׳ תש״ג.

אה אינו פאה. בסמ״ג לאוין רפ״ד, פ*א ע״ג: ולפיכך שה כל שדהו פי  שם: העו
ם מנין  שנינו בתוספתא העושה כל שדהו פאה אינה פאה, והא דתניא בסדק קמא תדרי
 שאס רוצה לעשות כל שדהו פאה שהרשות בידו תלמוד לומר פאת שדך. כל שדהו לאו

 דווקא. ועיין במפרשים בנדרים ו׳ ב׳ ובירוש׳ כאן.
ימת לו בעולם הבא. וכן בידוש׳ פ״א, ט״ו ע״ד. ובאבות דר״ן פ״מ  4 והקרן קי
 (שכטר 120): נפרעין ממנו בעולם הזה ולעולם הבא, ועיין פירקי דרבי הוצ׳ שנבלום
 כ״ב ע״ב. וכן בם׳ חסידים סי׳ ל׳ עמ׳ 28 (ד׳ בולוני׳ סי׳ תר״ה, ע״ג ע״א) בשם מגילת
 סתרים: נאמ׳ בתוםפ׳ בראש פיאה אילו דברים נפרעין מן האדם בעולם הזה והקרן

 קיימת לו לעולם הבא על ע״ז וגילוי עריות וכו׳.
 אבל בפיה״מ להרמב״ם אבות ספ״א (הוצ׳ בנעט עמ׳ 12): ונץ אלתוספתא שלשה
א עבודה ב ם ה ל ו ע ק ל ל ו ח ן ל י א  דברים נפרעים מן האדם בעולם הזה ו
 זדה וגלוי עדיות ושפיכות דמים ולשון הרע בנגד כולם. וכן מעתיק בשם הירושלמי
 והתוספתא, בסמ״ג לאוין ט׳, ח׳ ע״א. וכן מעתיק בשם התוספ׳ במקור חיים לר״ש

 צדצה סוף תזריע ם״ח סע״ג ובמנוה״מ הוצ׳ ענעלאו ח״ד סוף עמ׳ 356.
 5 זכות יש לה קרן ויש לה פירות וכר. אבות דר״ן הנ״ל, ידוש׳ ס״א ה״א, ט״ז
 דע״ב, פסיקתא דר״כ פסי׳ ט׳. ע״ג ע*ב« ב״ר פל״ג-א הוצ׳ תיאודור עמ׳ 300 ובשינו״ס שם.

ת וכו׳. עיין אבות דר״ן הנ״ל. ח י  ד עבירה יש לח קרן ואין לח פ
אה וכו׳. כל הבדייתות עד שו׳ 27 נעתקו בר״ש פ״א מ״ג. י  13 נותן אדם פ

ן אומר וכו׳. בד: ואם נתן צא ר׳ שמעו  13/14 ואםינתן בין בתחלח בין בסוף י
 בין בתחלה בין באמצע בין בסוף וכו׳, וכ״ה בר״ש הנ״ל. ובתו״כ קדושים ס״א, בכי״ר:
 מיכן אמ׳ נתן בין בתחילה בין באמצע בין בסוף יצא ד׳ שמע׳ או׳ נתן בין בתחילה
 בין באמצע בין בסוף הרי זו פיאה ובלבד שלא יפחות באחרונה אחד מששים. ובדפוסים
 שלפנינו יש שם השמטה, ועיין ראב״ד שם והגהות בתומת ישרים. וכן בחזקוני
 קדושים (ד׳ קרימונא צ״ט ע״ד): ד׳ שמעון אומ׳ נתן בין בתחילה בין באמצע בין
א והרי זו פיאה ובלבד שלא יפחות אחד מששים. ועיין דיבמ״ץ פ״א מ״ג צ  בסוף י

ז ע״ג.  וירוש׳ פ״א ה״ג, טי
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 16 אמר ר׳ יחודח במח דברים אמורים וכוי. בד חסרות המלים אמר ד׳ יהודה,
 אבל הן ישנן גם בר״ש הנ״ל. וברא״ש פ״א מ״ג(פי שנים בי ע״ב, ובהוצ׳ ראם מקו^יד

 ומתוקן): והכי איתא בתוספתא איר יהודה אימתי בזמן שנתן.
 19 מעשר ונותן לו. וכיה בריש הנ״ל׳ ובד: מעשר ונותן, ובראיש(פי שנים הנ״ל):

 מעשר ונותן ל ל ו י 1 ונוםחא מוטעית היא.
י ארבעה דברים וכוי. כל הברייתא נעתקה בם׳ המצות ן מפנ  שם: אמר ר׳ שמעו
 לרב חפץ, מביאו בפי׳ המשנה לרב נתן אב הישיבה (ונדפס בקרית ספד שיי סיד עמי
 535). והתחלת הברייתא בפ׳ ריבמיץ פיא׳ מיג, וכן נעתקה בריש שם הנ״ל, אויז חיא
צדקה סי׳ כ״ב, ט׳ ע״א (=הגהות מרדכי ב״ב פ״א סוף םי׳ תרגיז), כפתור ופרח פג״ב,  ה/

 הוצ׳ לוגץ עמ׳ תש״ו.
 אבל גירסא משונה בפירוש ר״י בכור שור לויקרא (הצופה ההגרי ח״ח עמ׳ 240) :
ה דברים אמרה [תורה] שמניח אדם פאה בסוף שדהו מפני החשד וכו׳ ש ל  מפני ש

 ומפני בטול עניים וכו׳ ומפני הרמאים וכו׳. ועיין בבלי שבת כ״ג א׳.
 20 ומפני בטול עניים. בד״ש הנ״ל בד׳ ראשון: ומפני בטל עניים וכו׳ מפני בטל

 עניים כיצד. וכ״ה בספרא קדושים פ״א בכי״ר.
ו וכו׳. וכ״ה בתו״כ הג״ל. ירושלמי פיד םה״ג, י״ח ע״ב, ב ו ר  21 יאמר לעני ק
 בבלי שבת כ״ג א׳. ר״ש, או״ז וכפו״פ הנ״ל. אבל בכי״ו: לעני מדעתו, וכ״ה בםה״מ לרב

ל: לעני מדעתוי. ועיין ידוש׳ פ״ד םה״א, י״ח ע״א. י  חפץ הנ
צד וכו׳. ילקוט קדושים סי׳ תריד בשם התוספתא. י בטול עניים כי  22 מפנ

 24 שלא יהו עוברין ושבין אומרין וכו׳. וכ״ה בתו״כ, ידוש׳ בבלי וראשונים הנ״ל.

 אבל בםה״מ לרב חפץ: שלא יהיו העניים הולכין ושבים ואומ׳ ראו איש פלוני שקצר וכו׳.
ה וכו׳. בםה״מ הנ״ל: שלא יאמרו כבד נתננו פ י ת ה  26 דבר אחר שלא יניח א

 ולא יקח את היפה ויתן את הרע.
ף על פי וכו׳. ריבמ״ץ פ״א מ״ד.  27 הירק א

ן לקיום אין לקיטתן כאחת. וכן בריבמ״ץ ן אף על פי שמכניסי י  27/28 התאנ
 הנ״ל: ותניא התאנין אע״פ שנכנסין לקיום אין לקיטתן כאחת. ועיין ב״ר רפמיו. אבל
 בכי״ע (לפי צ. בתיקונים בסוף ס׳ זרעים): והתאינים אף על פי שאין מיכנםן לקיום
: מיכנםן נכונה היא, וכן בתו׳׳כ  ואין לקיטתן כאחת. ונוסחא משובשת היא. אבל הגי׳
 הנ״ל בכי״ר: ומוכנםו לקיום וכו׳ אבל אין מוכנםן לקיום וכו׳ שמוכנסן לקיום. ועיין

 מ״ש בירוש׳ כפשוטו ח״א עמ׳ 118, ולהלן «81.

 28 ר׳ יוסי בר יהודה אומר רוטבות וכו׳. כפו״פ פנ״ב הוצ׳ לונץ עמ׳ תש״ה.

 עמ׳ 19.

ק ואם לאו אינו מפסיק. וכ״ה בד״ש פ״ב מ״ב. כאן ומיכאן מפסי  2 קוצר מי
 אבל בריבמ״ץ שם: תניא ר׳ יהודה אומד אם עומד באמצע וקוצר מכאן ומכאן מפסיק
 מצד א׳ [אינו] מפסיק. כלומד אם אינו עומד באמצע האמה וכו׳, וכ״ה בירוש׳ פיב ה״ב.

 י״ז ע״א. ועיין ביאור התוספתא במהד״י קורקוס פ״ג מה׳ מתנות עניים היב.
ו וכו׳. באו״ז ב״ב פ״ח סי׳ קכ״א, י״ט תב נכסיו לבניו ושייר לאשת ו  11 הכ
ב (כמו במשנה) לאשתו קרקע ת כ  ע״ג: מפרש בתוספתא דסיאה הכותב נכסיו לבניו ו
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 כל שהו וכוי עיייש. והגידם, שלנו ״והניחי היא יותר נכונה. ועיין במשנה כאן ובביב
. ,  קליב ב

, ז . ריבמיץ פ״ג מי , יוסי במה דברים אמורים בזמן שהיבלח וכו,  12 אמר ר
ט ע״ב׳ או״ז הניל. י , מאיר יונה נ , ד  עיטור מתנת שכיב מדע. הוצ

, קפ״ז ד״ה תניא. . ד״ש םפ״ג. או״ז ב״ב ם״ט םי תב נכסיו לעבדו וכו,  14 הכו
 כ״ח ע״ב.

ד ח א י לפלוני עבדי חוץ מ תת  15 לעולם הוא בר חורין עד שיאמר כל נכסי נ
 ברבוא שבחם לא אמר כלום. הלשון מגומגמת ובד: האומ׳ כל נכסיו נתונין לסלני
 עבדי חוץ מאחד מרבוא שבהן לא אמ׳ כלום. וזו היא בלי שום ספק הנוסחא העיקרית
 של הברייתא. וכ״ה בב״ב פ״ט ״411 עיין מש״ש. אבל גירםתנו אנו אינה ט״ם, וכ״ה
, קפ״ז הג״ל ובתום,  גם בר״ש םפ״ג וכן באו״ז (כנראה, מן הר״ש) ב״ב סי
, זו מאלפת מאד  הרא״ש ב״ב קמ״ט רע״ב (לפי שטמ״ק שם). וגי
, מן המשנה: לעולם הוא בן חורין עד שיאמר וכו, ולםיסקא זו  כי כנראה, היתה כאן פי
 נסמכה הברייתא, ומכיון שההתחלה דומה לפי׳ של המשנה השמיטוה הסופרים והתחילו

, ד״ה לעולם. , א  מ״לא אמר כלום״ וכו׳. ועיין הגי׳ בתום׳ גיטין ט
ו שבהן, ב ו ר  ולהלן בתום׳ ב״ב בכי״ו (לפי צ. במ. ח. חמ״ג עמ׳ 293) : מאחד מ
. וגירםא ה ב ו ר מ ה U ״n חיי עמ׳ 214 : . C. A o ובקטעים מן המשנה שהוציא קאהלע 

 מוטעית היא.
ג מ״ח דיה לא יצא (=אויז הנ״ל דיה בפרס),  16 חוץ מעיר פלונית וכר. ריש פי

 רא״ש בפי שנים ד׳ ע״ג, תום׳ הרא״ש הנ״ל.

 פ״ב.
ח וכו׳. דשביא ב״מ י׳ עיא דיה נפל (כ״ז עיא). א ת פ צ ק  19 נטל מ

 שם: ר׳ מאיר אומר קונסין אותו וכר. ריבמ״ץ פ״ד מיג, ריש שם׳ תום׳ לאחד
י הזקן) קידושין ניט עיא• ועיין  מן הראשונים (נדפסו על הגליון בשים ראם עיש די

 שוית הדדביז ח״ב, שוית ללשונות הדמבים סי׳ רביו.
ת לקט וכו׳. דיבמ״ץ פיה מיה. י ב  23/24 לא יטול בעל ה

ה וכו׳, עיין ביק כיח םעיא. (הגיא).  27 אמרו לו תן לנו בצד הז

 עמי 20.

: ו ה ופאח וחייב במעשרות. בריש סיא מי ח כ ט ש ק ל ר מן ה  3 חחזיק בקמה פטו
 ויש ברייתא בתוספתא שאין אדם יכול לישבה והכי תניא גר שמת ובזבזו ישראל את
 נכסיו וכו׳ החזיק בקמה פטור מן הלקט שכחה ופאה וחייב במעשרות וכו׳ ובפ״ק
 דקדושין כתובה ביושר בירושלמי (פ״א ה״ה, ם׳ ע״ד) וכו׳ המחזיק בקמה חייב בשכחה

 ופאה ופטור מן המעשרות.
: הקשה ריב״ק מתוספת׳ דפאה דקתגי גר שמת וכו׳  אבל בשטמ״ק ב״ק צ״ד א׳
, דבינו  בקמה פטור מפרט ועוללות ושכחה ופאה וחייב במעשר והיינו איפכא. ומפ

 שמחה דוקא הכא וכו/ עיי״ש הפירוש. ועיין כאן בחדושי הרי״א.
/ ריבמיץ פיד מ״ט. כו  5 הפקר גוי חפקר ו
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ת ן פיאה וכוי. במלחמות פסחים םפ״ד: ושנו בתורת נהנים נ ת ש  שם: בעל הבי
 (קדושים פ״ג ה״ז) תעזב הנח לפניהם תבואה בקשה תלתן בעמיר תמרות במכבדות
 יכול אפילו השיר אותן הרוח וכוי ובתוספתא פאה אמרו בעל הבית שנתן פאה לעניים
 אינו רשאי לומר לעניים טלו זרע ותנו פשתן טלו תמרים ותנו מכבדות נשרו ואחר כך

 הפרישן אינו חייב משום פאה אלא זרע בלבד.
ת בכרם וכוי. כל הברייתא בם׳ המפתח לנדרים (מאן* ו  7 ארבע מתנ
 Texts end Studies ח״א עמי 624), ונשמטו שם שתי שורות בטעות הדפום, ויש
 להשלימן מתרביץ ש״ב ם״א עמי 25 העדה 3 ועיין תרביץ ש״ג ם״ג 356. ועיין ם׳
 יריאים סוף סי׳ קם״א (ד״ו פ״א ע״ב), יריאים השלם סוף סי׳ קכיג, נ׳ ע״א, םמ״ג לאווין
 דפ״ח, פ״ב ע״ב׳ כפו״פ םנ״ב. הוצ׳ לונץ עמ׳ תש״ו ־־ כולם בשם התוספתא. ועיין

 ריבמ״ץ פ״ו מ״ה.
 16 אם היו נקררין גזוזין אסורין משום גזל. בד: אם היו פיקדון, ובכי״ו אם
 היו נזיקין. וברור שיש כאן מלה שנשתבשה, ולפי העניין נראה שזה מוסב על החורים.

 ועיין שוורץ ופירושו אינו נראה.
ן כליכה לעני למלאות לו. בד: כליבה לעני למלאת לו ת ת שנ י  שם: בעל חב
 מי׳, וכן בכי״ו: למלות לו מים. ומכל הפירושים מתקבלת יותר הגהת הגר״א: כריכה
 לעני. והפי׳ הוא שכל מה שמקבל העני בעד שדות (ואפי׳ הקלה ביותר) חזקתו שאינו

 ממתנות לעניים, שבעה״ב אינו חשוד לפרוע חוב ממתנות עניים.
 18 הצנועים מוציאים בידם וכו׳. עיין דמאי פ״ו מ״ו, ידוש׳ שם סה״ו, כ״ה
 םע״ג. ואין להגיה בירושלמי ע״פ התום׳ (עיין פרנקל שם) והטעם הוא מפני חיי נפש.
ן וכו׳. נראה שהיו שודפין את הקשין שנשארו מן מתי שורפין חקשי  20 מאי
 הקציר לפני החרישה (עיין ידוש׳ שבת פ״ז ה״ב, י׳ רעיא), ומדת חסידות היתד. להשאיר
ה (וכנראה הרבה מן מ ה ב  את הקשים עד זמן החרישה כדי שיהנו מהם אדם ו
 הברייתות עוסקות במנהגי הבע״ב, עיין לעיל וברייתא אחרונה של הפרק) ולפיכך

 אמדו שמתחילים לשרוף משעה שהגיע זמן החרישה.
 21 בשדה האילן עד עצרת בשדה הלבן עד ראש השנה. כנראה שהלשון
 ״עד״ הוא באשגרה ממשנת שביעית פ״ב מ״א׳ וצ״ל: מעצרת וכו׳ מר״ה(וכן הגיהו
 המפרשים). ובכי״ו: בשדה אילן עד ד״ד. ובשדה הלבן עד הפסח, וגי׳ זו נוחה יותר,

 עיין במשנת שביעית שם;
 שם: בשדה בית השלחין מיד. מפני שאפשר לחרוש אותה בכל זמן.

ן ושבשורות וכוי. עיין ראב״ד עדיות פ״ב רמ״ד.  25 השובלין שבקשי

 פ״ג.
נן בקיאין בלקט. וכ״ה בשם התוס׳ גם  30 אין שוכרין פועלי גויס לפי שאי
 בכפו״פ פנ״ב הוצ׳ לונץ עמ׳ תשי״א, וכ׳׳ה בירוש׳ פ״ב ה״ז, י״ז סע״א. אבל
 בראשונים שם בשם הירוש׳: שאין בקיאין בלקט שכחה ופאה (עיין רטנר שם עמי

 27), וכ״ה בכי״ם שם. ועיין בבלי שבת קי״ג ב׳ ויבמות מ״ז ב׳.
, וכר. וכן בכי״ו להלן ״156 ן י ע י ק  ובכי״ע (לפי צ. בסוף סדר זרעים): שאינן פ
. וכן להלן 18325 בכי״ו. ובפי׳ לתענית המיוחס לרש״י ן י ע י ק  (עיין מש״ש): שאין פ
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 כת״י (Z/HB חייב עמ׳ 62): הפקיע את השערים וכו׳ לשון חכמה ובקיאות כי
א וכוי עיי״ש. וכן ברמב״ן ו ן חד ה י נ י א ק ב ן ו י ע י נ ק  פקעינין בקיבעא דירחא, פ
/ וכיה ברמב״ן ד׳ רומא. ועיין  דברים כ״א י״ד: ובלשון חכמים וכוי בקיעין פקיעין וכו
/ הנ״ל יומא עמי 110 שוי 1 (בהגהות), הנ״ל ב״ב עמי , 180 הערה י  דק״ס שבת עמ
. וכן הכתיב בפיסקא המזויפת שבסי דברי חכמים (מת תר״ט) עמי ם״ח: ,  ׳ 438 הערה א

 דהוו פ ק י ע י בטבע קדושין וכוי.
/ כפויפ פמ״ג הוצ׳ לוגץ עמי תקע״ב. כו י ו  שפ: אין גותנין מעשר ענ

 דמ׳ 21.

נח שכחה. עיין ירושלמי פ״ה ה״ו ואהצויי שם עמי הו פועלין אי  3 ששכחו
ד אשד לפני כך היא ת י ב י ת א כ ת פ ס ו ת ב ו : ד מ ו  50,51. ובפ״מ שם ד״ה וראו ע
 הגי׳ וכוי וראו את העומר ששכחוהו אינו שכחה, וגירסא זו נכונה היא דר״ש מוסיף
 אפילו שכחוהו שניהם הפועל ובעה״ב וכר׳ ועיין גם מה״פ שם ד״ה ר״ש. אבל גם לפי

 גידםא שלפנינו אפשר לפרש ששכחוהו שניהם.
 4 ןסהךה וזורר לגדיש. בד: לחררה בגדיש. ואולי צ״ל: כגדיש. והיינו אם עמד
 כולה לחררה דינו כמעמד לגדיש. והניקוד שלפנינו מראה כבד שיש כאן איזה תיקון,
 ולפי העניין נראה שבמלאכות ידועות דינו [כמעמד] לגדיש. ועיין הג״א. ופירושו

 אינו נכון.
ת ר׳ יהושע על אלו עמריס וכר. דיש פ״ו מ״ב,  5 אמר ר׳ אילעאי שאלתי א
 ועיין ריבמ״ץ שם. ובתום׳ הרא״ש לסוטה מ״ה א׳ (לשון חכמים ק״ג ע״ג): ובתו׳ נפי
ה שאלתי את ר׳ אילעי באלו אומדים ד ו ה  פליגי בה תנאי שתני בתוםפ׳ אמר ר׳ י
 (=עומרים) היו ב״ש וב״ה חולקין אמד בתורה הזאת וכו׳ עיי״ש שיש שם חסרון בדברי
 הרא״ש, כי עיקר הראיה שלו היא מדברי ר׳ אליעזר שגם בהחזיקו בו נחלקו, ועליו

(מתום׳ להלן 19123. / ועיין בבלי פסחים ל״ח ב׳  מוסבים דברי ר׳ אלעזר בן עזרי
ן שכחה• וכ״ה בתום׳ כ״י שהיתה לבעל פ״מ. עיין מה״ם  8 מודים באילו שאי
 פ״ו ה*ב םד״ה וקשיא• אבל הגי׳ שבר״ש הנ״ל: שהן שכחה-מוכרחת, וטעיות כאלו בין

 אין והן מצויות מאד בספרות התלמודית.
/ פי׳ הרא״ש(בפי שגים ו׳ ע״ג) פ״ו מ״ב ומ״ג, כו ח נחלקו על העומר ו  שם: על מ

יק בו וכר. ריש פ״ו מ״ג, דאיש שם (פי שנים ו׳ עיח.  11 העומר שהחז
/ ־ריש פיו מיד. כו ה שעומריה מעורבבין ו ד  13 ש

י שנידון כמזרח ומערב. בכי״ע (לפי צ. בסוף זרעים): ה מפנ ח כ  15 ושכח אין ש
ל: הרי זה אין שכחה גרםינן בירושלמי, י  ושכח הרי זה שכחה וכו׳• וכן היה לפגי הדיש הנ

ו סיד.  ובתוםפתאיכתב הדי זה שכחה וטעות סופד הוא. ועיין ריבמיץ פי
/ ריש פיו מיו. כו ת ו כות המובדלו י כרי ת  16 ש

ו מיה. י עמרים המובדלין וכר. דיבמיץ פי  17 שנ
ה וכר. דיבמיץ פיו מ״ט, דיש שם. י נ  19 ר׳ יוסי אומר חנ

/ ריש פיו מיח, דא״ש שם (פי שנים ז׳ ע״א). כו ת ו ל צ ה מ מ מתי אמרו ק  21 אי
ן בן גמליאל אומר וכר. ריש פיו מיח. עיי״ש שמגיה את התום׳  24 רבן שטעו

 עיפ הירושלמי.
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, הנכונה היא 'בכי״ע (לפי צ. י הא בו סאתיים. הג ה עד שי ח ב  30 חקמח אינו ש
 בסוף זרעים) ובכי״ו שחסרות בהם המלים ״הקמה אינו שכחה*. והכל מוסב, איפוא על
 העומר שהוא שכחה עד שיהא בו םאתים, משא״כ בקמה שאינה שכחה אפילו בפחות

 מזה אם ראויה לעשות םאתים. ועיין הגהת הגר״א.
ד לעמרן וכוי. וכ״ה בריבמ״ץ םפ״ה. ובר״ש שם: תך כריכות ועתי  שם: החו
. אבל כנראה שהוא ט״ם, שהרי  כדתנן בתוספתא ה א ו ג ד כריכות ועתיד לעומרן וכו,
 בפ״ו מ״י הוא כותב: ולכך חשיב ליה בתוספתא בהדי ת ו ת ך כריכות ועתיד לעמרן,

/ כדפרשינןבםוף פ״ה.  וכו
/ עיין ריבמ״ץ פיה מ״ח. כו י הדליקה ו  31 המעמר מפנ

 עמי 22.

: לאבדן. והמפרשים נדחקו מאד בפי׳ הדברים. אבל ד ד ליבדן. ב י ת ע י ש  1 מפנ
 הנכון הוא בכי״ו: לבחן, וכצ״ל גם לפנינו: ליבחן. ופירושו שעתיד לבדוק אם לא שכח
 מחמת הבהלה. וממש כםיגנון זה גם בירוש, ספ׳יז (ומקבילה בפסחים פ״ד): שנייא היא
, ע״א: מכיון שדרכן ליבחן וכו/ ועיין פרש רי״ן  בעדים שדרכו לבחן, וכן שם ה״ב, כ
, הירוש, ב״ק פ״ג: ואין דרכו של אדם להיות מבחן , 64 בפי  אפשטין בתרביץ ש״ו עמ

 (כגי, כי״ר) ברשות הרבים, עיי״ש דברים נכוחים.
, תע״ט (קרוב / ילקוט ויקרא םי כו ח עומר ו כ ש ה בחסיד אחד ש ש ע  שם: מ

.161 , מ  לראשו), ילקוט תצא תתקל״ז(ד״ו דצ״ז סע״ד), בשם התוספתא. מדרש תנאים ע
 2 פר לעולה ופר לזבחי השלמים. וכן במדרש תנאים הג״ל. ובמדרש רות זוטא
, 51: אתם רואים עומד יחידי עשו אותה שכחה. בא וראה כמה גדולה  פ״ב-ט״ז, עמ
 מצות שכחה. מעשה בחסיד אחד ששכח עומר בשדה ועשה אותו היום סעודה גדולה
 ושמח, אמר מצוד! זו באה לידינו שלא בעונה (הנכון בתשה״ג אסף ירושלים תרפ״ט
, 22: שלא בכונה. והתום, שלפנינו נעלמה מעין המו״ל שם) נשמח עליה.  עמ׳ 249 שו

/ בד: שאילו עשינוהו ברצון. ובכי״ע (לפי צ. בסוף כו נו ברצון ו  4 שאילו עשי
ה שאילו עשינוה בכוונה , הנכון איפוא בחי  סדר זרעים): עשינוה, וכן בילקוט הנ״ל, והפי

 אין זה מצות שכחה אלא צדקה סתם.
/ בכי״ו חסדה המלה ״אלא* וכ״ה בילקוט הנ״ל. כו  4/5 אלא הרי הוא אומר ו

/ עיין פיהימ להדמב״ם פ״ז מ״ב, ר״ש ורא״ש שם כו ש לו שם ו ית שי  9 כל ז
, ע״ג).  (פי שנים ז

ת כרמו עשירים נוטלין וכר. עיין ה״ד שעמד על הסתירה מן ר א  13 המפקי
/ עיי״ש שחילק בין מתנות שלא הוברר חלק העניים ובין עוללות  הברייתא שבב״ק כ״ח א
, 97 תירץ , תדפ״ט עמ  ששייכות לעניים תיכף אחרי שנודעו. אבל בתשה״ג אסף ידוש
 הגאון סתירה זו באופן אחד, אבל אין לעמוד שם על דבריו מחמת ליקויים בכ״י, עיי״ש.
, 129: איזה הוא מ ף בסיגין המחוברות וכר. וכן בפיה״ג טהרות ע ת  16 איזהו כ
 כתף בסיגין וכו, זה בתוםפה במסכת פאר. בפרק המקבל שדה. ובבית נכות ההלכות
זועל גב זו וכר. ועיין ערוך ן גי : אי זהו כתף פתי , , ה , 41 סי ץ עמ רבי תרמהו , צ הו  ח״ב,
 ערך כתף, ריבמ״ץ פ״ז מ״ד, ר״ש שם, המפרש לתו״כ (מיוחס להר״ש, ואינו לו)

 קדושים פ״ג ה״ג, ע״ז ע״א, כפו״פ פנ״ב, הוצ׳ לונץ עמי תשט״ו.



 38 פאר, פיד עמי 23 - 22

. כפו״פ פנ״ב עמ׳ תשט״ז.  17 גויי שמכר כרמו לישראל וכו,
ן אדם מקדיש דבר שאינו שלו. דיבמ״ץ פ״ז מיז, ריש שם.  21 שאי

, מחנות עניים הכיו. ו לו וכוי. עיין דאב״ד פ״ד מה תמנ  שם: בן לוי שנ
וטע כרס להקדש פטור מן הערלה וכר. עיין הירושלמי כפשוטו פסחים  22 הנ

, 442. ועיין מיש להלן 4417.  עמ
עית משיוורע הפרי. זו היא הגי׳ ת כרמו בשבי  23 אין אדם רשאי לקוץ א
 הנכונה, עיין שביעית פ״ד מיי. ובד הגירםה משובשת: מאימתי אדם דשאי לבצור כרמו

 וכוי. ועיין מיש להלן 6517.
יב הכרם בגידולי עוללות. בבא זו מוסבת על המשנה, ומבארת  24 שכבר נתחי
 שלא רק שהעוללות אינן הקדש (עיין לעיל הי״ג) אלא שהעניים פטורים להעלות שכר
 להקדש בעד תוספת הגידולים, מפני שהכרם כבר מחוייב לגדל את העוללות. וכן
 בריבמ״ץ ספ״ז: ות״ק אמד לך אין צריכין לתת שכבר נתחייב הכרם לגדל העוללות,

 וכן מפרש בתוספתא. וכל המפרשים כאן נתחבטו והגיהו בחנם.
ים משיעבור הימנו וכוי. ריש ורא״ש (פי שנים ח׳ ע״ב) ספ״ז.  25 בעריסין קטנ

ל בו וכוי. נראה שזו היא אשגרה מלעיל ל בו אבל אם התחי  26 בזמן שלא התחי
 שו׳ 10 וצ״ל להפך. וכן מגיה בריש הנ״ל, אבל בראיש הנ״ל: ושאר כל האילן משיניחם
 וילך לו וכשהתחילו בו, אבל אם לא התחיל בו עד שיבצור כל סביביו. ונראה ששגה

 כן בתוספתא ע״פ הגהת הדיש..

 פ״ד.
, תשי״ז. (ויש שם טהיד מ  28 רבי יהודה אומר וכוי. בכפו״ס ספגיב הוצ׳ לוגץ ע

 וצ״ל: את העוללות. כמו שהוא בדיר).

 עמי 23.

 1 אין פוחתין לעניים וכוי. ריש פיח םמיה, כפויפ פמיד הוצ׳ לוגץ עמי תקעיט.

א ואינו חושש. ך ביתו נותן כל שהו  2 במה דברים אמורים על הגורן אבל מתו
 וכן בריש הנ״ל, וברא״ש שם (פי שנים ח׳ ע״ג), וכן בתום׳ כיי לבעל פ״מ (עייןמה״פ

 פיח ה״ד ד״ד. תני), ובדפוס יש טיס.
: תניא בתוספתא במה דברים אמורים וכו׳ ועוד יש  ובםמ״ג עשין קס״א, ד״ו ע״ד
 חילוק שהרי מעשר עגי המתחלק בגורן אין בו טובת הנאה לבעלים אלא העניים באין
 וגומלין אותו בעל כרחו כדאיתא בפרק הזרוע (קליא א׳) וכו׳ אבל המתחלק בבית יש
 בו טובת הגאה לבעלים וגותגו לכל עגי שירצה. ועיין גדרים פ״ד ב׳ ובר״ן ורא״ש
 שם, ועיין ירושלמי שם פי״א ה״ג, מ״ב ע״ג וירוש׳ גיטין פ״ג ה״ז, מ״ה ע״א ובמפרשים

 שם בד״ה ויש מכר לעני, ועיין מיש בתרביץ ש״ג ם״ב עמ׳ 210 ואילד.
 4 אבא יוסי בן דוסתאי אומר וכוי. בכייע (לפי צ. בסוף ס׳ זרעים): בן דוםאי,
 וכיה בד וראשוגים. ועיין ריבמיץ פיח מיו. דיש שם״ והובא באויז חיא ה׳ צדקה סי׳ כ״כ

 ט׳ ע״א, והאו״ז הובא בהגהות מרדכי ביב ס״א םי׳ תרנים.
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ב וגומלין. שיטת רשביא  8 אם באו עד שלא תחזור חלילה עומדין על העקו
 היא שבעה״ב איגו מחלק להם הכל בב״א, אלא כל אחד ואחד גוטל רק כשיעור המפורש
 במשנתנו, ואם גשאר חוזרים חלילה וכ״ה, ולפיכך כל זמן שלא התחילו לחזור חלילה
 עדיין לא קנו, והכהגים המתופפים יכולים לעמוד מאחוריהם ולקבל עיפ התור, אבל
 אם קבלו כבר כולם פעם אחת והתחילו לחזור חלילה, נעשו כבר כמכירי כהוגה
 ויכולים לעכב בידי שאר הכהנים. ועיין ספרי נשא פי׳ ו, הוצ׳ הורביץ עמי 10

 ובהערות שם, ועיין מ״ש בתרביץ ש״ב ם״ב עמי 236.
ן בן גמליאל אומר וכוי. כפו״פ פכיה הוצ׳ לונץ, עמי תע״ב.  9 רבן שמעו

י חזקות לכהונה וכוי. כפו״פ פ״י עמי ק״צ; ת  11 ש
ית וכוי. ריש פיח מ״ז, דא״ש שם (פי שנים ח׳ עיד),  18 פרנסת לינה שמן וקיטנ

 כפויפ פמיד, עמי תקעיט.
ו וכוי. כפו״פ פמיד, עמי תקעיו.  20 בזמן שמכירין את

ה עיסה נותנין לו עיסה. בםמ״ג עשין ע ה נותנין לו מ ע ת מ ת נותנין לו פ  26 פ
 קס״א, ר״ז ע״ב: ״ותניא בספרי ובתוספתא דפאה די מחסורו אשר יחסר לו למה
 נאמרו כולם ללמדך הראוי לתת לו פת חמין נותנין לו פת חמין (אולי נפרדה כאן ״ץ״
 ל״ין״), מצה מצה, להאכילו לתוך פיו מאכילו, ובספרי שלפנינו (ראה פי׳ קי״ח) גורס
 הראוי ליתן לו פת יתן לו פת, ליתן לו עיסה יתן לו עיסה, מעה יתן לו מעה כוי״.
 ואולי צ״ל גם לפנינו: פת נותנין לו פת. מצה (השיבוש בין ״צ״ ו״ע״ רגיל מאד

 בכ״י) נותנין לו מצה וכו/ ועיין הסדר בד.
/ כפו״פ פמ״ד עמ׳ תקעיז. ן וכו  שם: להאכילו לתוך פיו מאכילי

/ עיין להלן 26811 ובשמים כאן ושם. ׳ עבד וכו  27 אשר יחסר לו אפי
ת בשר בציפורי. בציפורי, כמו באיטלקי - במשקל ציפורי, ועיין ח  29 ליטרא א
 ידוש׳ פיח ה״ח, כ״א םע״א. ובבבלי כתובות םיז ב׳ פירוש אחר. וכן בח״ד: אלא כוונת
 התנא ליטרא של צפודי, היינו ליטרא גדולה דמשקל של צפורי גדול משל ידוש/ ועיין

ה ועיין מיש להלן 15712.  תרביץ שיה עמי 270, וכבר הקדימו בחי
ת נבלטא וכוי. עיין כפו״פ פמ״ד, עמ׳ תקע״ח. ועיין אהצו״י ת בי ח פ ש  30 אמרו מ

 עמ׳ 77, עיייש.
 עמי 24.

. וכיה בספרי ראה פי׳ קט״ז(לפי גי׳ הילקוט, ד׳ שלוניקי, י לגוס דעתו  4 כד
 פםיז״ו, מדרש תנאים עמ׳ 81) : כדי להגים דעתו.

ת שוקיו. בד: והמעב׳ את שוקיו, וכיה בבה״ג הוצ׳ הילדיםהיימד  6 וחמקפח א
 עמ׳ 640 (מבבלי כתובות ם״ח א׳) ועיי״ש בהערה ליו.

ת וכו׳. בד מעו רו ן לפרוש זה מזה אבל נותן לו חבי ה אינן רשאי ק ד  7 גבאי צ
/ אבל ו נתן לו חברו ובו/ ונראה שזהו תיקון ע״פ הבבלי ב״ב ח׳ ב ל י פ יו: א  וכי
 הנכון כלפנינו, ולא עוד אלא שגם הגי׳ ״לפרוש״ היא, כנראה, תיקון ע״פ הנ״ל, אבל
ט זה מזה. ובילקוט סוף מטות (דפוס ו ר פ  בד״ר גורס: גבאי צדקה אין דשאין ל
ל נותן לו חבירו ב  שלוניקי): תוספתא דפיאה גבי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה א
 מעות שהוא חייב לו אפי׳ מצא מעו׳ בדרך אינו רשאי ליטלן משום שנ׳ והייתם נקיי/
 וא״כ גם הילקוט מאשר לנו את הגי׳ ״אבל״. ונראה ששיטת התוספתא היא שאץ גבאי
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ט זה מזה מפני שנראה שהם מתחלקים בכסף (שזה נותן שקלים ו ר פ  צדקה רשאין ל
 וזה מעות), אבל מותר לו לקבל מחברו(ה ג ב א י) מ ע ו ת שהוא חייב לו בעד ש ק ל י ם
 שנתן לו מקופה של צדקה, מפני שרואים רק קבלה ולא נתינה. (ואע״פ שאין פורטין
 לעצמם עיין בבלי שם, זהו רק בשכר, אבל לא בחנם«). ואח״כ מוסיפה התום׳: אפי׳
 מצא מעות בדרך וכו׳ לא יטלם לעצמו מפני החשד, (אבל מותר לו לקחת לקופה של
 צדקה, ואח״כ לקבל בחזרה). ועיין היטב בבבלי ב״ב שם ותראה שלעצם הדין אין
 סתירה בין הבבלי והתוספתא, ושם מדברים כשהוא לוקח לכיסו, וכאן כשנותן לקופה.

ת וגוביין. כד: אבל ס ו ר ט י ן זה ו ח בתוך חצר ובתוך חנ  8/9 אבל פורשיים זח מז
 מזה לתוך חצר או לתוך חנות וגובין. נ״ל שהמלה *וגובין׳ היא הוספה ע״ס הבבלי,
ך, עיין מ״ש בגנזי קדמ ם״ה עמ׳ 181 ואילך) הצד  והנכון: פורטין זה מזה לתוך (=בתו
 וכו׳, כלומר, פורטין בצינעה, ועיין לעיל. ואפשר לקיים גם את הגי׳וגובין, ופירושו:

 וגובין זה מזה בצנעא, אם לוו אחד מן השני מטבעות שונות לקופה של צדקה.

י אין פורעים ממנו כו׳,  9 מעשר עני אין פורעין הימנו וכו׳. בד: מעשר ש נ
 וזהו טעות הדפוס, אע״פ שהדין — דין אמת עיין להלן 7112. ובאו״ז ח״א ה׳ צדקה סי׳
 י״א, ח׳ ע״א הביא בשם הראבי״ה: דתניא בתוספתא דפאה מעשר עני אין פורעין ממנו
 וכו׳ וההיא דתוםפתא דפאה וכו׳ פי׳ מורי רבעו שמחה זצ״ל דמיירי בבעה״ב קודם
 שבא לידו של עני וכו׳, אבל דעת בעל האו״ז עצמו שאין חילוק ואינו גובה. והתשובה
 של האו״ז גם בשו״ת מהר״ם ב״ב ד׳ פרג סי׳ תשנ״ג וריקנטי םי׳ נ״ז׳ ועיין גם

 הגה״מ ה׳ מלוה ולוה פ״ב ה״א אות א׳.
 אבל בכפו״פ פמ״ד עמ׳ תקע״ט (ד״ר ת״ב סע״א): תוספת מעשר עני אין פורעין
 הימנו מלוה וחוב ואין משלמין הימנו את הגומלין ואין פודץ בו שבויים ואץ עושין בו
 שושבינות זהו במעשר עני שהיגע לידו אבל בשלא הגיע האמרינן לעי׳ המלוה העני
 מפריש עליהם מחלקן וכו׳ ועיץ שם עמ׳ תקע״ד. ועיין שו״ת הרדב״ז ח״ד סי׳ קנ״ט
 שהביא את שיטת הראבי״ה והאו״ז וכו׳ וכתב שם: וראיתי מי שכתב שאם לא הגיע ליד
 העני מלוה גובה ממנה וראייתו מהא דתגן פרק כל הגט המלוה את הכהן וכו׳, ולדידי

 אין משם ראיה וכו׳ עיי״ש.
 ובםמ״ג עשין קס״א, ר״ז ע״א מעתיק את כל הברייתא בלי שום פיר1ש עיי״ש.

 11/12 ונותנין אותו לחבר עיר בטובה. או״ז חיא ה׳ צדקה ם׳ כ״ו,ט׳ ע״ב עיי״ש
 היטב שמבאר את העניין, והובא בהגהות מרדכי ב״ב ס״א סי׳ תרניח.

 15 מעשה במונבז חמלך וכר. בפי׳ ר״י נחמיאש למשלי י״א־ל, עמ׳ 62 : ובסוף
 תוספתא דפאה בענין מונבז המלך שבזבז כל אוצרותיו לעניים בשני בצורת יאמר

ו אבותי גנזו וכר. י ד ב ע  ל

ה בחיים וכר• עיין פירוש משקין לר״ש בן היתום עמ׳ 107. ק ד צ ה  26 ש

 1) ואסשר שמדברים כאן שהכירו *רף לו ג״כ מן הכסף שגבה לקוסח של *דקה ועכשיו
 לו את הנמנות.
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 תרומות.
. א  עמ׳ 25• פ״

/ עיין דיבמ״ץ פ״א מ״א.  9 ר׳ יחודח אומר ובו
ה בבניו ובר. ביוחסין בערך ר׳ יוחנן בן גודגדא. 41 ש ע  שם: אמר ר׳ יחודח מ
, יוחנן בן גודגדה , יהודה בניו של ד  ע״ב: וכן בתוספתא בריש תרומות אמד ר

 חרשים וכו/
 11 אמרו לו משם ראית טהרות וכר. ר״ש פ״א מ״א.

ן על ידיו. בד: הוא תורם והן מקיימין וכר. אבל, ב והן מקיימי ת ו  15 הוא כ
, פ״א היא. מ׳ דע״ב. והתנא שלנו הסמיך  כנראה, שהגי׳ שלפנינו היא הנכונה, עיין ידוש

 לדין תרומה את דברי רשב״ג שנאמרו לענין גיטין.
/ בשם , מכירה היא, אות א טח וכר. הגה״מ פכ״ט מה  17 איזה הוא שו

 הירוש, והתום/
, השרשיס לך ג׳נח ערך חלם (בכר עמ׳ ם חלום וכר. בס ח פעמי ט ו ם ש  18 פעמי
/ ואפשר שהי׳ לפניו  155) : ובמשנה עתים חלום עתים שוטה, וכ״ה בבבלי ד״ה כיח א
, מקח וממכר, ק״ם ע״ג: תניא בתוספתא  כן גם בתוספתא. וכן בםמ״ג עשין פ״ב ה
ם שפוי כל מעשיו קיימין וכו׳ עיי״ש, י ת ע ל ם שוטה ו י ת ע  דתרומות מי שהיה ל
, הירושלמי: פעמיט שוטה פעמים חלום הרי הוא כפיקח לכל דבר. בשעה י  וזה מתאים לג

 שהוא שוטה וכו/
, הנכונה, עיין במשנה פ״ג מ״ד: י  20 הוא תורם ואביו מדבר על ידיו. זו היא הג
ץ י  בד״א כשלא דבר, וכן בירושלמי: ואביו מוכר על ידיו וצ״ל: מדבר, ועיין מ״ש ר

.258 ,  אפשטין במ. ח. כם״ג עמ
ו לא הוא  שם: אמרו לא הוא שתרם אלא אביו שאומן אחריו. בד: אמדו ל
 שתרם אלא אביו שאימן אחריו. ועיין ד״ש פ״א םמ״א. ועיין מאמרו הנ״ל של אפשטין.
נו שלו ירד לתוך שדה חברו וכר. בס׳ המפתח ת שאי זה צד תורם א  21 כי
׳ ע״ב): בירור זה בתוספת תרומות כיצד אמרו תורם שלא מדעת ם ) ׳  לר״נ עירובין ע׳ א
/ עיי״ש שמעתיק כל הברייתא  תרומתו תרומה הרי שירד לתוך שדה חברו ולקט וכו

.( ) וב״מ (כ״ב א,  ומציין לבבלי קידושין(נ״ב ב,
. םמ״ג עשין קל״ד. קצ״ז ע״ד. ועיין דיבמ״ץ בכורים ב והאנס והגזלן וכו, נ ג  25 ה

 פ״ב מ״ג.
 28 הבן והשכיר והעבד וכו׳. םמ״ג הנ״ל.

 29/30 הבן בשל אביו וחאשח בעיסתה וכו׳. עיין להלן ב״ק פי״א 37014
 30 אריס שתרם ובא בעל הבית ועיכב. םמ״ג הנ״ל.

, תרומות הייד ובהשגות שם. ת הגורן וכר. עיין רמב״ם פ״ד מה  32 פועל שתרם א
 35 : תרומתן תרומה. וכ״ה בירושלמי פ״ג ה״ד׳ מ״ב ע״א בכי״ר וכי״ם. ובירוש׳
 לפניגו: אין תרומתן תרומה, ולזה כיוון בס״מ שם שכתב שיש ט״ם בהעתקה. ושוורץ

 בהג״א עמ׳ 240 העדה נ״ב לא הבין את דבריו.
/ ברייתא קשה מאד, והגהת המפרשים היא כו ת להפקיר ו י ב  שם: רשאי בעל ח
 בלתי אפשרית, כמו שיוצא מדברי ר״י להלן, וכן הירוש׳ פ״א םה״א. מ׳ ע״ג ידע רק

 מדעת ד׳ יוסי.
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 «מ׳ 26.
ץ מוכרין;1ברחוק ליקח בקרוב וכו׳. ברשב״א גיטין נ״ב א׳ ד״ד•"מתני׳:  ד א
 וכדתגיא בתוספת׳ דבבא בתרא פ׳ שמיני ובתוספתא דתרומו׳ אין מוכרי׳ ברחוק ליקח
 בקרוב ברעה ליקח ביפה אין דנין לחוב ולזכו׳ להכניס ולהוציא יתומיו אלא אם כן
 נטלו רשות מבית דין. וכן במרדכי גיטין פ״ד סי׳ שפ״ב: ובתוספתא דפסכת תרומות

 בפרק קמא גרסינן אין מוכרין וכו׳. ועיין מ״ש להלן *410.

ת דין. עיין ס׳ הזכות להרמב״ן גיטין ס״ד (פ״ד י ת מב ן נטלו רשו  8 אלא אם כ
 ע״ד), הראשונים הנ״ל, רשב״א ב״מ ע׳ סע״א (קל״ט ע״א), מ״מ בשמו פי״א מה׳
 נחלות ח״י. תום׳ שנדפסו בש״ם ראם על שם ד״י הזקן קידושין מ״ב א׳« ר׳ ירוחם בם׳

 מישרים נתיב כ״ו ח״א, ר״ן מגילה פ״ג סי׳ אלף פ״ד.

 אבל בר״ן גיטץ פ״ה סי׳ תפ״ז: וה״ג בתוספתא וכולן אם נטלו רשות מבית דין
 מותר שאין לך בדברים אלא מקומן ושעתן. והנה כל זה עושה רושם של םיגגון משני
 (עיין משנת ערכין םפ״ו), ולפנינו אין זכר מזה. ואולי היתד• תוספתא מעץ זו במקום
 אחר, כי כן ראיתי בשו״ת הרשב״א ח״ו סוף סי׳ רמ״ט: וכדגרסי׳ עלה בתוספתא בפ׳
 ה נ ז ק י ן וכולן אם נטלו רשות מב״ד מותר. ועיין גם בשו״ת שלו ח״ה סי׳ ק״ב. אבל
 לפנינו אין זכר מזה בגיטין וגם אם נניח שנשמטה לפנינו התום׳ בגיטין. קשה למה
 הניחו כל הראשונים (והרשב״א בעצמו בכלל, עיין לעיל) את התום׳ בגיטין במקומה

 והביאו ממרחק לחמם.

ן נשים ועבדים וכר. רשב״א גיטין נ״ב א׳  11/12 אין בית דין עושין אפיטרופי
 סד״ה הא דתניא אין עושין, ריטב״א שם ד״ה ואין עושין. ריטב״א קידושין מ״ב א׳ ד״ד,
 וקשיא, ר״ן גיטין פ״ה סי׳ תם״ז׳ חידושיו שם נ״ב א׳ ד״ה ואט מינן, שו״ת הרשב״ץ

 ח״ב סי׳ קט״ט׳ שו״ת יכין ובועז ח״ב סי׳ מ״ז.

ת לגדל אצלו כחן וכר. בד: היה למד אצל לוי או כהן. וצ״ל:  15/16 אם חי
 היה למוד אצלו לוי או כהן וכר, ואסור להאכילם תרו״מ. מפגי שרגיל תמיד להאכילם
 משלו(ועיין דמאי פ״ד מ״ד), אבל בבן אשתו שאינו מאכילו לשם צדקה מותר לתת

 לו חלקו, מפני שאחרת לא יזון אותו כלל.

 ובכי״ע (לפי צ. 104) הסדר: יתום בן לוי וכו׳ ומאכילו מפני תיקה העולם. קטן
 שאמר לאחד בשוק וכו׳.מאכילו מפני תקון העולם. אם היה לגדל (צ״ל: למוד) אצלו
 כהן או לוי וכו׳ אס היה בן אשתו כהן או לוי הרי זה מאכילן [מחלקן]. אם חייב לו
 מזונות וכר ועושה לו בחלקו סגולה. וסדר זה הגיוני מאד. ואם חייב לו מזונות ועושה

 סגולה — הכל מוסב על בן אשתו.

ת מעשר וכו׳. רשב״א גיםין ל׳ ב׳ םד״ה הא דתניא. י ב  19 לא יתרום בעל ח

ל ישראל וכר. כסויפ סי״ח הוצ״ לונץ עמ׳ תל״ח. ם ש ר ת  25 גוי ש

גא בישראל אחד. עיין להלן עמ׳ •248.  26 וםעשח בפי
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 פ״ב.
/ עיין מ״ש להלן 16130. ת הפסח וכו ט א ח ו ש  34 ה

 עמ׳ 27.

/ כל הברייתא בכפריפ פ״כ (קרוב ן על שאינו מינו וכו  2 אין תורמין ממי
, ת״נ.  לסופו). עמ

/ וכן בכפו״פ הנ״ל, ועיין רש״ש חולין קל״ו ה על זח וכו  4 תורמין ומעשרין מז
 ב׳׳ חי׳ הרין שם, דק״ס שם.

/ כל הברייתא בר״ש פ״א מ״ה. צד אין תורםין מחדש על הישן וכו י  5/6 כ
 ועיין דיבמ״ץ שם.

 13 מעשר שיני... מעשר עני. בד להפך. וכ״ה בכי״ע (לפי צ. 104). ולפנינו,
 כנראה׳ טה״ד.

/ ר״ש ודיבמ״ץ שם. כו ד אין תורמין מן התלוש ו צ י  שם: כ
א בדרך והיתד. בידו כלכלה וכוי. בר״ש טבול יום ס׳יד מ״ד: תניא ב  18 מי ש
 בתוספתא דתדומות פרק המוכר מי שבא בדרך וכו׳׳ עיי׳׳ש כל הברייתא עד שר 22.

/ כפו״פ פי״ג, עמ׳ של׳׳ט. ד אין תורמין מפירות ארץ וכו זח צ  23/24 כי
/ ריבמ״ץ פ״א סמ״ה׳ ר״ש ורא״ש שם כו  24 אין תורמין מפירות ארץ ישראל ו

 (פי שנים פרה ע״ג). כפו״פ פי״ג עמ׳ של״ז.
ה בסוריא. עיין רמב״ן ב״מ ק״א א׳ ד״ד. וקםבר (מובא גם ד ה ש  25 שקנ

 בשטמ״ק שם).

 9מי 28.

/ ר״ש ספ״ג, או״ז ח״א ה׳ ערלה סי׳ שכ״ו וסי׳  7 אבל ערלה וכלאי הכרם וכו
 שכ״ז, מ״א ע״א, פירוש לתו״כ המיוחם להר״ש, קדושים ריש פרשה ג׳, ע״ט ע״ב,
 ריטב״א קידושין ל״ו ע״ב (עיי״ש), פי׳ הרא״ש כאן םפ״ג מ״ח ע״ג, פיס׳ הרא״ש
/  קידושין פ״א סי׳ ם״ב, (בשם ר״ת ור״ת בשם רבינו פטר) תום׳ הרא״ש שם ל״ז א
 רבינו ירוחם בם׳ אדם נתיב כ״א ריש ח״ב, ר״י בר טובי בגבול מנשה לר״מ
 גרוםבדג עמ׳ 27, ומשם משמע קצת שהראיה של דבינו פטר אינה מדברי ר״ת אבל

 עיין דא״ש קידושין הנ״ל.
אה שליש• עיין מדרש ת דבר בידוע שלא הבי ח מ צ  14 ואם זורעה ואינה מ
/  תנאים עמ׳ 76, ידוש׳ שביעית פ״ב ה״ז, ל״ד ע״א, ידוש׳ מעשרות פ״א ה״ג, מ״ט א

/  בבלי סנהדרין ם״ט א

 פ״ג.
/ או״ז חיא ה׳ תפילה סוף םי׳ צ״ט. כו ה אמרו אילם לא יתרום ו י מ  15 מפנ
 מגן אבות למאירי׳ עניין ג׳ עמ׳ כ״ח. ועיין תום׳ מנחות נ״ה א׳ ד״ד. במחשבה, רוקח

 סי׳ ש״פ שהזכירו התום׳ שלפנינו.
ך הרעה. הרמב״ס בה׳ בכורים סוף פ״ה כתב פה מתו י ת ה ן יכול לבור א  16 שאי
 לעניין חלה: הסומא והשכור מפדישין חלד. לכתחלה שאין בעיסה רע ויפה כדי שיכוונו
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מי יעמיד  ויפרשו מן היפה. אבל בספרי זוטא שלח, הורוביץ םון״ עמ׳ 283: הא כי
. ולפי זה יש גם בחלה דין התוספתא שלגו.  ע ר י פ ה ו י פ ר י ש מ ן ה מ ו ב ח ר
 אבל בוודאי היה לרביגו מקור שאין בעיסה דין רע ויפה. ועיין מאירי חלה עמ׳ 37

 ובהערות ר״א סופר שם.
י מד. ערום אמרו לא יתרום וכו׳. בד לנכון: מפני מה אמדו ערום וכו׳  20 מפנ

 ועיין כפו״פ פי״ח עמ׳ תל״ד.
ה הולך להפריש תרומה וכו׳. דמב״ן בכורות סוף ה׳ חלה. ובסיס׳ חלה  21 חי
 להרשב״א (קרוב לסופו), כ״א ע״א: ותניא בתוספתא היה מהלך להפריש תרומה
 ומעשר אומד ברוך אשר קדשנו להפריש תרומה ומעשרות (עיין לעיל •16 ומש״ש)
 מאימתי מברך עליהן משהפרישן אם הפרישן אם עתיד לקרות להם שם אין בהם
 משום קדושה עד שיקרא להם שם אם אין עתיד לקרות להם שם כיון שהפרישן
 נתקדשו. וקרוב בעיני שיש לפנינו השמטה בדברי הרשב״א וצ״ל כמו ברמב״ן הנ״ל

 שהתחיל בתום׳ ברכות וסיים בתוס׳ שלנו עיי״ש הלשון.
 24 ר׳ יהודה אומר מודד אדם וכו׳. כפו״פ פייח עמ׳ תל״ה.

 25 שלא יתרום במשקל. בד: שלא יתרום במדד. ובמשקל. ובגי׳ זו נשתמד לנו
 עדיין שריד מן הגי׳ הנכונה: לא יתרום במדד. [שוקל אדם את טבלו ומכגיסו לתוך

 ביתו ובלבד שלא יתרום] במשקל, וכ״ה בכי״ו.
 30 חדי אלו תרומה. בכפו׳׳פ פי״ח עמ׳ תל״ח: הרי אלו פטורין. אבל אפשר

 שהעתיק לשון הרמב״ם תרומות ספ״ד.

 עמ׳ 29.

ן וכו׳. בד: על מה טי ת לבו על מה שבקי ת הגורן צריך שיכוין א  1 התורם א
 שבקשין, וכ״ה גם בכפו״פ פי״ח עמ׳ תל״ח. אבל בריבמ״ץ, בר״ש וברא״ש מעשרות
 פ״ה מ״ד העתיקו מן התוספתא כאן: על מה שבקוטעין, (ברא״ש: על הקוטעין) וכ״ה
: ד ״  ברמב״ם תרומות ספ״ד, וכ״ה במשנה מעשרות שם. ובסמ״ג עשין קל״ה קצ״ז ע
ד שיכוין את לבו שתהא זו תרומה על הכרי ד  תניא בתוספתא התורם את הגורן צ
 ועל מה שבצדדין ועל מה שבתוך התבן וכו׳. ובשו״ת מהר״ח או״ז סי׳ קכ״ט, מ״ב
 סע״ג: שכתב רבינו אבא מרי ז״ל בתשובה אחת דתניא במס׳ (צ״ל: בתום׳) דתדומות

 התורם את הגורן צריך שיכוין את לבו על מה שבצדדין ועל מה שבתוכו וכר.
ת חבור וכר. עיין המשך כל הברייתא בראשונים הנ״ל.  2 התורם א

: התורם את זגיו וכו/ יסס״אע״ד) ל(פישנ י ת וכר. ברא״ש הנ ג ת ה  2/3 התורם א
/ כל הברייתא עד שו׳ 18 בכפו״פ פי״ז עמ׳ ת״ל. כו א מינין חרבה ו ה מבי  13 חי
 15 אלא אם כן הקיף. כבד העיד בהג״א שמדברי הרמב״ם פ״ג מה׳ תרומות
 הי״ט משמע שהדמב״ם לא גרם את המלים ״אלא אם כן״ והמשיך את המלה הקיף להלכה

 שלאחריה: הקיף חמשה ציבורין וכו/ אבל בכפו״פ הנ״ל גורם כלפנינו.
ת ואחת. יש לפנינו השמטה לפגי ח ת תורם מכל א ח י מגורות בעליה א ת  16 ש
 בבא זו ובד לנכון; היכנים פירותיו לתוך ביתו אף על פי שהן מפחדין תורם מאחד
 על הכל. שתי מגורות בעלייה אחת תורם מכל אחד ואחד. וכיה בערך גס בכפויפ הגיל.
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 אבל בםמ״ג עשין קל״ד, קצ״ז ע״ב: תניא בתוספתא פידות המפוזרין בתוך הבית
, תרומות . וכ״ה ברמב״ם פ״ג מה ל כ ל ה ת ע ח א  או שתי מגורו, שבבית תורם מ
 הי״ח. אבל יש לציין כי כן דרכו של הםמ״ג להעתיק מן הדמב׳ים ולפתוח במקור

, 42 שר 25126.  דברי הרמב״ם, עיין להלן עמ
ר חאלה. בד: משתעקר האלה׳ וכ״ה בירוש׳ מעשרותסיא, מ״ט ע״א. ש ע ת י ש  18 מ
ק מאימתי ״ פ : בתוספת תרומות ב  שבת פ״ו, ח׳ ע״ב, אבל בערוך ערך אלה ב׳
. ולפני הערוך היתד. חלוקה אחרת בפרקים, ן ר ו ג ך ה פ י ת ה ש  תורמין את הגורן מ

 ופ״א נסתיים לפניו באמצע פ״ג. ופ״ב נסתיים בסוף פ״ג עיין היטב בערך קלפם.
ו כבור. וכן במה״פ מעשרות נ ת חגורן תורם מן חבבור על שאי צ ק  19 כבור מ
, כבר מקצת הגורן תורם : ובתוספתא כתיבת יד על קלף ישן הגי י  פ״א ה״ד דיה תנ
, ועיין שם פ״ג םה״א במה״פ םד״ה מן הבית. ולעצם  מן הכבוד על שאינו כבוד וכו,
 הענין עיין בידוש, מעשרות שם ובפי, הרידב״ז שם, ואפשר ששיטת התוספתא היא
 שדוקא בגורן אחד תורם מן הכבוד על שאינו כבור, אבל במ״א אינו תורם, מפני מקצת

.30° ,  אנשים שאוכלים תבואה עם המוץ. עיין מ״ש להלן עמ
, וכן . בד וכי״ו להפך: בש״א תורמין וכו, , י אומרים אין תורמין וכו ת שמא  28 בי

 היה בתום, לפני הראב״ד עדיות פיה מ״ב.
 29 ומודים שאם תרם שצריך לתרום שניה. וכן מעתיק בפ״מ פיא היה, ומכיון
, כן, וכן מעתיק  שאינו מעיר כלום מספרו כת״י הרי נראה קצת שגם בספרו היתה הגי
 הראב״ד בעדיות פ״ה מ״ב, עיי״ש פירושו. ולפיכך נ״ל שאין להגיה בתום, (וגי, הירוש,
ד (ובמשנה שלפני התום, היתד. מ״ד סמוכה למ״ח,  נראה להלן), ובבא זו הולכת על מי
.  וזהו סדר הגיוני מאד): אין תורמין זיתים על השמן ולא ענבים על היין ואם תרמו וכו,
: אין תורמין ו , אחרת בברייתא ז י  ואשר לירושלמי הרי ברור לי שהיתה לפניו ג
 שמן על זיתים וכו, וצריך להוציא מהם מעשר. [אין תורמין זיתים על השמן ולא
, יוסי , מאיר] ר  ענבים על היין ואם תרם תרומתו תרומה ואין צריך לתרום דברי ר
 אומר בית שמאי אומרים תרומת עצמן בהן ובית הלל אומרים אין תרומתן תרומה (וכן
 מעיד בעל מלאיש בפ״א מ״ד שכן היא הגירםא בנוסח הירושלמי של ר׳ אלעזר איזכדי,
 וכ״ה מפורש לעיל בירוש, בה״ד. והנוסחא שלפנינו בירוש, הוא תיקון ע״פ משגת
א (כצי׳ל) צריד לתרום שניה (כגי, ו ה  עדיות ם״ה מ״ב) הכל מודין שאם תרם ש
, מאיר מחמיר בגדר מי חטאת מפני  התוספתא שלפנינו). ומזה הוכיח הירוש, שר
 שמשטף הלשון משמע שהרישא (שמן על זתים) היא מדברי ד״מ ורואים שהחמיר ואמר
, מנא את משנת עדיות ואמר: לית כאן זיתים על שמן  יחזור ויתרום. ואח״כ הגיה ר
, יוסי אומר תרומה ויחזור ויתרום, כלומר, , יוסי דר  אלא שמן על זיתים דהיא דר
 הרישא של הברייתא שלפנינו בתום? היא אינה רק מדברי ד״מ אלא ד״ה היא וגם
 ר׳ יוסי מודה בה, (לשיטת ב״ה), ועל פיה אפשר לפרש את המשנה, אבל בזיתים על

 שמן מודים ב״ש וב״ה שאין תורמין לכתחילה.
 עמ׳ 30

.  1 התורם זיתים שמן וכר. צ״ל: זיתי שמן וכו,
ן בן גמליאל אומר תורמין על אוכלין וכר. וכיה  2 דברי רבי רבן שמעו

, משובשת, י  בירוש, לפני הראשונים, עיין אהצו״י עמ׳ 13, ולפנינו בירושלמי הג
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ן י י ע ) י נ  3 מודים בקלופסין וכר. בערוך ערך קלפם: בתוספת תרומות פרק ש
29̂) םודין בקולפסין שתורם על האוכלין חוץ מגרעיניהן והם זתים גדולים  מיש לעיל 

 ראויין לאכילה ואינן עושין שמן וכו, עיי״ש.
. ריש םפ״א, ד״ש מעשרות פ״א מיו, רא״ש כאן  שם: התורם ענבים לשוק וכו,

 םפ״א (פי שנים, מיו ע״ג).
ד לעשותן פראגר. בד: ועתיד לעשותן פדי, וצ״ל: פרד, (ועיין י  4 רימונים עת
 דקים חולין ק״ו ע״ב העדה פ׳) וכ״ה בראשונים הנ״ל, ובריבמיץ מעשרות פיא מיו

, כו ה וצ״ל: מםרדין רמונין ו ר  כדתניא בתוספתא תרומות מםדדין רמונין לעשותו פ
 באשגרה מלהלן 7627, עיין מש״ש.

ה וכר. כל זה מוסב על מ״ט: גמלך י י נ ת שמאי אומרים צריך לתרום ע י  5 ב
. ועיין ההמשך כתוספתא. (או״ש פ״ה  לדורכן איגו צריך לתרום, וע״ז חולקים ביש וכו,

 מה׳ תרומות היד).
 9 תורמין מן המוץ על הכרי אבל לא מן חכרי על הערימה. בד: תורמין
 הערמה מן המוץ על הכרי וכר. ואולי צ״ל: הערמה עם המוץ על הכרי וכו׳ (עיין
: ואם אינו ממרח עד שיעמיד ערימה), והיינו מפני שכבד נגמרה ו י  מעשרות פיא מ
 מלאכתה, וישישמחשיבין דוקא תבואה עם המוץ, ומכיון שהן שגי גרנות אין תורמין

, 2910 ומשיש.  מן הכרי הכבוד על הערימה שאיגה כבורה. ועיין לעיל עמ
 שם: הכגיס שובלין לתוך ביתו וכר. עיין מפרשים. ועיין להלן 8424.

ו לו שובלין וכר, עיין םמיג עשין קליד, קציז ע-ב. תמנ  10 בן לוי שנ
. . בד: רבי אליעזר אומר תורמין וכו, ,  12 רבי אומר תורמין וכו

פלה דליקה בגורנו בפרסגנא וכר. בד: שנפלה דלקה בגרנו ה שנ ש ע  . 13 מ
. ונראה הפירוש שבשעת ההצלה עיי טמאים נטמאו חלק  (ציל: בגרני) כפר םגנא וכו,
 מן הגרנות, ותרמו מן הטהור על טמא. וחכמים חלקו עליו ואמרו שתרמו אחיכ מן

ה , בחסדי דו  הטהור על הטהור ומן הטמא על הטמא. ועיין הפי
, הישר לרית פיג עיב (הוצ, מקינ . בם צה וכו, י ו כב ן בפי ך שאי פ ש  16 מביא מ
, 172): ואפילו הכי לא הוד. מוקף אלא איכ נוגעין כדאמריגן גבי חביות שצריך  עמ
, כיוון, וגם א וכו, עיי״ש, ואינני יודע לאמו תום ת פ ס ו ת  שפופרת שנוגע יין ביין ב
, חלה להרשב״א י״א  עצם הדין קשה, עיין מע״ש ספיג ובמפרשי המשנה שם, ועיין פי

 ע״ב, וצ״ע.

 פ״ד.
, תיק. ועיין להלן 11311. מ . כפו״ס סליא ע , ת וכו ב ש  23 התורם והמעשר ב

, תמיח. מ . כסויפ פ״כ ע , ת וכו פ ן על ה  24 תורמין מן חיטי
, תיל. מ ם וכר. כפויפ פייז ע י  27 סלי תאנ

 29 תורמין קלופסין על זיתי שמן וכר. בערוך ערך קלפם: דתניא בדיש סיג
ן חורמין קלוססץ על י , 3) דתוםסת תרומות א , 2918, ובעמ׳ זה שו מ  (ועיין מיש לעיל ע

. ועיין הגירםא בעה״ש,  זיתי שמן ולא זיתי שמן על הקלופםץ וכו,
 30 יין צלול קל שאינו צלול. עיין כפויפ סיכ עמי תמיו.
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/ ברוקח סי׳ שפיח (ד׳ פאגו): והא דתגי בתוסס׳ כו  32 תורמין יין שאיין מבושל ו
 תורמין יין שאינו מבושל על המבושל ולא המבושל על שאינו מבושל וכן היד. רשב״ג
, מן המבושל [על] שאינו מבושל. וכן היה דשב״ג אומר יין מבושל אין בו משום  אומ

 גילוי ולא משום יין נסך וכו׳ (ובד״ח של הרוקח לקתה הפיסקא בחסרון).

31 na 

ב: וסייעו זו הסברא / ברמבין ביב ס״ד רעי כו מצאת מגולח ו נ ת ו  7 התורם חבי
/ עיייש  ממה שמצאו בתוספתא במסכת תרומו׳ התורם חבית של יין ונמצאת מגולה וכו

 שמעתיק כל הברייתא עד שו׳ 14.
/ מה״פ נמצאת של חומץ וכר. תום׳ הראיש נדה ב׳ ב ת של יין ו  9 חתורם חבי
 דיש פיג דיה התורם בשם תוספתא כיי, ועיייש ספיב דיה רבי, ועיין תום׳ ב״ב םיד ב׳

 דיה יין, נדה ב׳ ב׳ דיה היה.
/ ריש דפיג. תום׳ יבמות פיט א׳ דיה קישות,  11 דברי רבי שרבי אומר וכו
י שנים מיז עיד). תום׳ הראיש גדה ומהיפ הניל. פ ) ג י  דמב״ן ב״ב הניל, פי׳ הדאיש רפ
ח בלבו לתרום מיין על יין וכר. רשב״א יבמות ם״ט א׳ כל הברייתא,  12 חי

 ועיין ריטב״א שם.
ת חומץ. ככי״ע וכי״ו: מה שבידו דו יין היין תורם ויחזור ויתרום א ה שבי  ־ 12/13 מ
 חומץ החומץ תורם ויחזור ויתרום את היין. ואין כאן שינוי נוסח כמו שחשב צ. אלא
 יש כאן בבא אחרת שנשמטה לפנינו, וצריך להשלימה בשו׳ 13 לפני המלים היה בודק
 וכו׳. וכן מעתיק בד״ש וברא״ש רפ״ג הנ״ל, ברמב״ן ב״ב ודשב״א יבמות הנ״ל, עיי״ש

 שמפרשים את כל הבבות.
ת הפרשתו אמר מעשר עני חרי זח מעשר עני. שהדי יכול לתרום, ע ש  25 ב
ד ד  מעשר עני משוס צדקה בכל עת שירצה, ואינו יכול לחזור בו, אבל, כמובן, צ
 לתקן אח״כ מע״ש. ודברי שוורץ כאן הם דברי הבאי שהרי אי אפשר לתרום משנה
 על חברתה, ואם תרם אין תרומתו תרומה (פ״א מ״ד.) ומכרי אחד לא יתכן מע״ש

 ומ״ע כאחד.
 26 מעשר עני ואמר מעשר שיני דבריו קיימים. כלומר, תקן את הכרי ממ״ע

 שחרי גס מ״ע הוא שני לראשון. ועיין גי׳ הדפוסים.
: משום מעשר ל י / אולי צ כו ן ו י  27 ר׳ יוסי אומר אס משום מעשר עני נתכו

 שני נתכוין וכו/
 28 גוי שתרם תרומתו תרומה וכוי. כפו״פ פ״ד עמ׳ כ״ז.

ד / ידוש׳ ברכות ס״ז םהיא, י״א ע״ב, דמאי פ״ג הי כו י דברי רבי ו ו תי כג  31 הכו
 כ״ג ע״ג, שם פ״ו הי״א, כ״ה ע״ד, 'שקלים פ״א ה״ה, מ״ו ע״ב, כתובות ס״ג ה״א, כ״ז

 ע״א, מדרש שמואל ספי״ג ועוד.

 עמ׳ 32

״ב ע״ב): ותניא גוי י ) ו ״  1 גוי שהפריש בכור וכו/ בשו״ת הרשב״א ה״ה, סי׳ נ
 שהפריש פטר חמור וחלה מודיעין אותו שהוא פטור חלתו נאכלת לזרים ופקד חמוף

 גוי העובד (*״ל: גוזז׳ ועובד׳) בו והו/ והוא מציין גם לברייתא שלהלן 9914.
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י חוא וכו׳. עיין השגות פי״ב מה׳ מעשר ה״ה.  6 אמר פדו
י וכר. עיין מ״ש לעיל עמ׳!313 ו תי כג  9 הכו

נתנה לכהן תרומתו תרומה. הברייתא והמשכה קשה מאד. תי שתרם ו  10 כו
 ועיין במפ׳ שנדחקו והגיהו. ולפי חומר הנושא נ״ל לפרש שהכותי גתן את התרומה
 לכהן שלו, היינו כהן כותי (עיין עליהם להלן ״49 ואילך ומס׳ כותים פ״ב ה״ד),
 והתנא שלנו סובר כותים גרי אריות, ואין קנין לעכו״ם להפקיע וכו׳, ונמצא שהכרי שלו
ד הפרשה, אבל כמובן אינו חייב לתנו לכהן, שהרי אין חיוב על גוי לתת את ד צ  טבל ו
 התרומה לכהן, וכדי להתיר את הכרי די בהפרשה בעלמא. ואעפ״י שאם נתן אח״כ את
 התרומה לכהן כותי נמצא שהפריש לכתחלה ע״מ לתת אותה לזד בתור תרומה אבל
 מ״מ הדי התרומה שלו היא, ומה איכפת לנו אם הפרישה ע״מ לתת אותה לזד. (כמובן,
 שיש לחלק בין הפרישה ע״מ לתתה לזר ובין הפרישה במקום שהולכת לאבוד). וע״ז
 חולק רשב״א ואומר שצריך (היהודי שקנה את התבואה) לתרום שניה, מפני שלא היתה

 כאן הפרשה כדין תרומה.
ה זו מכהן שתרם ונתנו לבהמתו. הרי גס כהן מפריש נ ת ש ה נ  11 אמרו לו מ
 ומחזיק לעצמו(כמו כותי) ואם נתן לבהמתו, נאמר שאין זו תרומה כלל מפני שנחשוש
 שתרם לכתחילה ע״מ לתתה לבהמתו, ונמצא שאין כאן תרומה כדינה, ממש ככותי שתרם

 ע״מ לתתה לכהן שלו.
 12 שזו נתרמה בקדושה ווו לא נתרמה בקדושה. בכהן אין לנו שומ יסוד
 לחשוש שתרמה מלכתחילה ע״מ להאכילה לבהמתו, ונמצא שנתרמה בקדושה ואח״כ
 נמלד עליה להאכילה לבהמתו, אבל בכותי שנתנה לכהן שלו כמנהגו, הרי יש ידים

 לדבר שנתרמה לכתחילה ע״מ כן ולא נתרמה בקדושה.

 פ״ה.
א תרום וכו׳. ד״ש ם״ד מ״ד.  28 האומר לשלוחו צ

א ע״ג): ״ י ) ׳ מה וכר. בתום׳ רי״ד ב״ק קט״ו ב ת תרו פ ס ו  35 ר׳ יהודה אומר ת
 והכי נמי תניא בתוספתא דתדומות בפ׳ הלוקט דלעת ר׳ יהודה אומד תוספת תרומה
 ניתנת מן הטהור על הטמא ושלא מן המוק׳. ובתום׳ ד חסרות המלים שלא מן המוקף.

 עמי 33

ן שזורי וכו׳. בד: רבי ישמעאל שמורי ור׳ שמעון אומד  3 ר׳ ישמעאל ור׳ שמעו
/ וכן בפתיחת המאידי לאבות (ד׳ ועד* י״א ע״א) מונה בין התנאימ שנזכרו בברייתא כו  ו

׳ שזורי. ״ י ן ,  תרומות: ר
ם גידולי תרומה יוכר. רמב״ם פ״ג מה׳ תרומות ח״ג י ש ש  5 אילו ניטלין אחד מ

 והשגות שם, כפו״פ ריש םי״ח, עמ׳ תל״ג.
 7 אמד ר׳ יוסי מניין לתרוםח וכר. דש״י חולין קל״ז ב׳ ד״ה דאורייתא, םמ״ג

 עשין קל״ג. קצ״ו ע״א.
/ כפו״פ בראש הספר, ועיין דש״י הג״ל. כו ם תרם ועלה בידו ו א  10 מנין ש

ף זו אחד מעשרה• בכי״ע (צ. 104): אחד ממאה אף זו אחד  15 אחד מעשרה א
 ממאה.
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, הישר לר״ת הוצ׳ מק״נ עמ׳ 169, ועל פיו / ם כו  20 ר׳ ייהודח אומר רימונין ו
, הישר ד׳ ווינה ס״ב סע״ד שר אחרונה.  צריך לתקן בס

. בכי״ע (צ. 104) מוסיף: פתוכה בםתוכוח. ת ונתפתחו חח בסתומו  30 פתו
 עמ׳ 34

ת שדרסה וכר. ריבמ״ץ פ״ד מ״י. עו  1 ליטרא קצי
ן על פי שעורין. פיה״מ להדמב״ם פ״ד מי״א.  9 כאלו חיטי

 שם: במשתייר. בד: במשתמ/ אבל הנכון כלפנינו, עיין ידוש׳ פ״ד םהי״א, מ״ג
 עי׳א: והוא ששייר, ועיין בביאורי הרי״א כאן.

, יוסי אומר בבלול תעלה וכר. עיין ר״ש םס״ד וגירםתו בירוש׳ םס״ד.  14 ר
ים וכר. וכ״ה להלן 4024, אבל בכי״ע (צ. 104): ל לחם הפנ  16 וכן פרוסות ש

 פרוסות של תרומה. ובכי״ו: וכן פרוסות שנתערבו. וגס לפי גירםא זו הכוונה לתרומה.
 19 הטבל שנתערב בחולין וכר. םמ״ג עשין קל״ג, קצ״ה םע״ד. ועיין מ״ש

 להלן 5426.
ה של טבל וכר. עיין כפו״פ םפ״ב, עמ׳ י״ז. ועיין להלן 3623 ובמש״ש.  23 ואם הי
ש לו מתירין וכר, עיין מפתח לר״ן גאון לנדרים  24 ר׳ שמעון אומר כל דבר שי

 (מאן Texts and Studies ח״א ע״מ 621).
 25 לא נתנו בהם חכמים שיעור. בירוש׳ שביעית פ״ו ה״ג, ל״ו ע״ד מוסיף: אלא
 מין במינו בכל שהוא ושאין במינו בנותן טעם. וכן הי׳ בתוספתא לפנינו לפני כמה מן
 הראשונים, שהרי כן כותב הריטב״א בע״זע״ג ב׳ ד״ה בשלמא: והקשה ר״ת ז״ל ותיפוק
 לי דהוי טבל דבר שיש לו מתירין דקיימא לן דבמינו במשהו ושלא במינו בנותן טעם
 כדתניא בהדיא בתוספ׳ דתרומות. וכוונת ר״ת בוודאי לתוםפ׳ שלנו שנשנה בה הכלל על
 דבר שיש לו מתירין, ולא לתוםפ׳ םפ״ח, ״40, שאם לא כן הי׳ לו להביא משנה ערוכה
: ועוד דדבר שיש לו  בחלה ספ״ג(ע״ז ע״ג ב׳). וכן בריטב״א שם ם״ז א׳ ד״ה ותו
 מתירין אינו אוסר במשהו אלא במינו אבל במין שאינו מינו בנותן טעם כדאיתא

 בתוספתא בהדיא. ועיין גם דיטב״א בשטמ״ק ב״מ נ״ג א׳ ד״ה ואם איתא.
 וכן בר״ן ביצה פ״ה סי׳ תתקכ״ז (קרוב לסופו): וכדתניא בתוספתא משמיה דר׳
 שמעון דבר שיש לו מתירין מין במינו במשהו שלא במינו בנותן טעם. ומכאן הדי

 ברוד שהכוונה לתוספתא שלפנינו.
 ובמלחמות סוף כיצד צולין: שכל דבר שיש לו מתירין כשאמרו אינו בטל לא
 אמרו אלא במינו אבל שלא במינו בטל הוא שכך רמוז במסכת נדרים במשנה
ת כ ם מ א ד ת פ ס ו ת  פרק הנודר מן המבושל ומפורש שם בירושלמי ושנוי שם ב
ת וכבד כתבתי כן למעלה בפרק כל שעה. ולפנינו אין זכר מזה בתום׳ י ע י ב  ש
 שביעית וכנראה הכוונה היא ברמב״ן לברייתא השנוי׳ בירוש׳ שביעית (ושנוי שם —
 בירושלמי), וכן לשונו בפ׳ כל שעה: פליגי רבנן עליה דר׳ שמעון דאמר במסכת

 שביעית בבריתא ואיתא בנדרים כל דבר שיש לו מתירין וכו/
ן כגון ערלה וכר. בירוש׳ שביעית פ״ו הנ״ל: כגון תרומה ן לו מתירי  26 דבר שאי
 וחלה וערלה וכר. וכבר העיר הרא״ם ז״ל (שטמ״ק נדרים נ״ז סע״ב): ה״ג בשביעית
 כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה וערלה וכו׳ ובתוספתא לא כתיב תרומה ותרומת

 מעשר וחלה וכו/
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 פיו.
ה שנפלה. וכן בכי״ו, אלא שנמחקה המלה טמאה. ובד: א מ  29 סאה תרומה ט
 סאה תרומה שנפלה, וכן קורא הרשב״א לפרק שלנו: סרק סאה תרומה שנפלה. עיין

, ד״ה וסבר.  דשב״א ביצה ד׳ רע״א, יבמות פ״ב ב

 1מ׳ 35

/ / בבלי סנהדרין כ״ו א ו כ ה תרומה שנפלה למאה שביעיית ו א  7 ס
/ ביחוםי תנאים ואמוראים כ״י ערך ו כ מה לזרים טהור שאכל ו  15 באוכלי תרו
, 39): ותניא  טבות רישבא בשם מגילת סתרים לרי׳ן גאון (פחננםקי מגילת סתרים עמ
, עיי״ש׳ ועיץ ערוך ערך טען א׳ שהביא את התום׳  בתוספתא אוכלי תרומ׳ בזרים וכו

 והירושלמי בכורים.

ם ותרקוב. ד״ש פ״ה מ״ב, תום׳ בכורות כ״ב ב׳ דיה תרום.  21 תרו
/ ו כ , אלעזר ברי שמעון במה דברים אמורים בזמן שלא ידע ו  23'22 אמר ר
, אלעזר בד שמעון בד״א שלא , שי״א, נ״ח סע״א: ותניא בתוספתא אמר ר  בראב״ן סי
 ידע עד שנפלה אחרת אבל ידע בה ואח״כ נפלה אחרת הרי זו מותרת, והובאו דבריו
 בקיצור בראבי״ה ח״ב סי׳ תי״ט עמ׳ 34, עיי״ש שהוסיף: והכי נמי קםבד יביא והרב
ל מותרת. כ י ה ר ב ד  רבינו שב״ט דפלוגתא דרבנן ור׳ שמעון בשלא ידע אבל ידע ל
 וכן הביא •בשמם באו״ז ע״ז סוף סי׳ רע״ז, ריש סי׳ דע״ח, ל״ז ע״א עיי״ש, וכן פירש
 הרמב״ם את התוספתא, עיין בפיה״מ פ״ה מ״ח, ועיין פי״ג מה׳ תרומות היו. ועיין
 מרדכי ב״ק פ״ט סי׳ ק״כ, הגה׳ מרדכי םוף ע״ז סי׳ תתג״ח, אגודה ב״ק פ״ט םי׳

 קכ״א, ט׳ ע״ג.
 אבל בדאבי״ה ח״ב סי׳ תי״ט עמ׳ 36 כתב: ואומר אני דר׳ אלעזר בד׳ שמעון
 אדר׳ שמעון אבוה קאי לפרושי. והכי פירושא במה דברים אמורים שהוא מודה לכם
 שאסור בשלא ידע אבל ידע מותרת ורבנן אפילו בידע קא אסרי דהגבהה בעי [וההיא
 דתוספתא ר׳ שמעון היא] וכו׳, והביא ראיה גם מדברי הריבמ״ץ פ״ה מ״ח, וכן מפרש
 הר״ש שם, עיין או״ז ע״ז סי׳ רע״ח, ל״ז ע״ב, ולא עוד אלא שהריבמ״ץ והר״ש
, וכן במרדכי ה ת ש ר ק ה מ ת מ ר  מעתיקים בפירוש מן התוספתא: וחכמים אומרים ה
 חולין סי׳ תש״ו, רא״ש תרומות פ״ה מ״ח (פי שנים נ״א ע״ב), אגודה שם, קצ״א ע״א.
 ובאו״ז הנ״ל אחרי שהעתיק את דברי הר״ש סיים: משמע שהיה בתוספתא שלפניו
 בפירוש וחכמים אומדים הרמתה מקדשתה דהיינו משמע להדיא דאדר״ש אבות קאי.
 ובתוספתא שלפניי [ליתא] (כנ״ל ברור להגיה). וקצת נראה שכל הראשונים העתיקו
 מן הר״ש, והוא מצדו העתיק מן הריבמ״ץ (עיין הערות ר״א אפטוביצד לראבי״ה הנ״ל
 עמ׳ 37 הערה 5), ובריבמ״ץ אפשר לפרש שההוספה הוא פירוש משלו ע״פ הירושלמי
 פיה דה״ח, מ״ג ע״ד. ובהשגות הראב״ד פי״ג מה׳ תרומות ה״ו פירש כשיטת
 הראשונים הנ״ל׳(עיין מהר״י קורקוס שם) ועיין כפו״פ פכ״א, עמ׳ תנ״ה׳ ועיין להלן

 402 ומש״ש. ועיין להלן בסמוך.

ה להעלות. עיץ לעיל גירםאות הראשונים שהוסיפו כאן: ה ב  724שכבר הי
 וחכ״א הרמתה מקדשתה, ובאו״ז הנ״ל העיד שבתום׳ שלפניו [ליתא] והוסיף: מיהו זך,
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ת שכבר היה לה להעלות, דהיינו משמע דה״ק שכבר היה לה ו ת פ ס ו ת ה ל כ ב ש  י
 להעלות וכל העומד להרים כמורם דמי וכן פי׳ רבינו יצחק דםימפונט זצ״ל.

 וכן גם ברמב״ן ע״ז ע״ג א׳ ד״ה והא דמתרצינן (מעשי צדיקים מ״ט ב׳): ור״ש
 מתיר מפני שהוא רואה אותה כאלו הגביהה מאחר שידע בה שכבר היתד. ראויה
. ולפ״ז גם הרמב״ן פירש ש ״ ר א טעמיה ד ת פ ס ו ת  להעלות והכי מפרש ב

 כהריבמ״ץ וסייעתו.
פלה למאתיים וכר. עיין השגות הראב״ד פי״ג מה׳ תרומות ה ערלה שנ א  28 ס

 ה״ו, מהר״י קורקום וכ״מ שט.
/ ובתום׳ מנחות כ״ב ב׳ ד״ד. וד״י: / בד: שנפל וכו כו  31 לוג יין צלול שנפלו ו
 ועוד במסכת תרומות פרק סאה תרומה בתוםס׳ לוג יין צלול שנפל לתוך מאה לוגין

. ועיין תום׳ זבחים ע״ג א׳ ד״ד. ר״י. ה ל ע  עכורין י
/ עיין רמב״מ סי״ג מה׳ תרומות ה״ח, השגות שם, ו כ פל ו ג יין עכור שנ  32 לו

 מפרשי הרםב״ס שם, שו״ת הדדב״ז ח״ב. לשונות הרמב״ם סי׳ רצ״ו.

 עמ׳ 36.

י מגורות בעלייה ת י מגורות בשתי עליות ש ת י קופות בשתי מגורות ש ת  5 ש
/ הגי׳ משובשת, ואין ם־גנון התוספתא עולה יפה, וכן מפורש ו כ ת הרי אילו יעלו ו ח  א
 בירושלמי פ״ד רהי״ב, מ״ג עי׳א ששתי מגורות בשתי עליות אינן עולות. ולפיכך נראה
 שהגי׳ הנכונה היא בכי״ע (צ. 104): שתי קופות. בשתי מגורות בשתי עליות וכו׳,
 והיינו אם שתי קופות הן בשתי מגורות או בשתי עליות יעלו וכן שתי מגורות בעלייה
 אחת, אבל שתי מגורות בשתי עליות לא נזכרו כאן כלל. וכן בר״ש פ״ד מי״ב: תניא
 ב׳ קופות בב׳ עליות ב׳ מגורות בעליה אחת הרי אלו יעלו ר׳ יהודה אומר לא יעלו
 ר׳ שמעון אומ׳ אפי׳ ?ב׳ עיירות מעלות זו את זו ודווקא ב׳ מגורות בעלייה אחת אבל

 ב׳ מגורות בב׳ עליות לא ומפרש בירושלמי וכו׳.
 ומן הד״ש ברשב״א בתוה״ב, ספק תערובות, בית ד׳ ש״ב, קי״ג ע״ב וקי״ד ע״א,
 שו״ת שלו ח״ג סי׳ ד״ן(ויש שם השמטה בפיסקא מן התוספתא), חידושיו לביצה ד׳ א־
 ד״ד, ר״י, יבמות פ״ב ב׳ ד״ה וסבר, דיטב״א שם ד״ה ואיכא, רא״ש כאן, פ״ד מי״ב

 (פי׳ שנים מ״ט ע״ד), נ״י יבמות פ״ח סי׳ ק״ט.
/ עיין בראשונים הנ״ל. ו כ ה ו א ה ובזו אין מ א  ד בזו מ

/ דשב״א בתוה״ב הנ״ל, קי״ד ע״א׳ ו כ ת מהן ו ח ך א ת תרומה לתו א  9 נפלה ס
 כל הברייתא עד שו׳ 13.

ה וכר. תוה״ב הג״ל׳ קי״ג ע״ב, שתי א מ ת של תרומה ט ח ת א פו י קו ת  18 ש
 הברייתות• עיין להלן.

/ יש ו כ ך זו ו ם מזו לתו ת מהן ואין ידוע א ח ה תרומה לתוך א א  22 ונפלה ס
 כאן השמטה וצריך להשלימה ע״פ ד וכייו: לתוך אחת מהן ואין ידוע [לאיזו מהן נפלה
 שתיהן מותרו׳ אם יש בהן לעלות זו את זו מעלות זו את זו ולא יאכלו בטהרה עד
 שיתחשבו שאין בכל עיסה ועיסה כביצה היו לפניו שתי קופות אחת של תדומ׳ ואחת
/ (ואצל צ. כו  של חולין ונפלו משתיהן לתוך שתיהן ואין ידוע] אם מזו לתוך זו ו
 *שיגרם לשו׳ 21 מבולבל והחסרון מתחיל ממקום שסימנתי בשר 22), וברייתא זו
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ה וכוי שתיהן א מ  מובאת בתוה״ב הנ״ל, קי״ג ב׳ והוא גורם: נפלה תרומה ט
, תרומות הט״י ואילך עד / ועיין הגהות הגר״א כאן ורמב״ם פי״ד מה כו ת ו ו ר ו ס  א
 סוף הפרק ובראב״ד ומפרשים שם. וחציה השניה של הברייתא שנשמטה נעתקה גס

, תנ״ו, עיי״ש.  בכפו״פ פכ״א עמ
/ ד״ש פ״ז מ״ד. עיי״ש הפירוש. וממנו ברשב״א ו כ  23 היח טבל ומעשר ראשון ו

 בתוה״ב הנ״ל, קי״ג ב׳ וברא״ש פ״ז מ״ד. (פי שנימ נ״ג ע״א) ועיין להלן 4020.

 פ״ז.
/ עיי כ״מ ם״י סהי״א. אבל גם בפי׳ ד״י ו כ ך שמן ו ס  27 ר׳ שמעון אומר ח
 קרא לש״ב כ׳ כ״ב (ביאהרבוך הפרגקפורטי ח״ח עמ׳ 18) : במסכת תרומות בפרק ר׳
 שמעון אומד הסך שמן של תרומה. ועיין הגהות הגר״א, אבל גם בר״י קרא הנ״ל וכן

 בתום׳ רי״ד עירובין כ״ט ב׳ (ב׳ ב׳) גרס כלפנינו.
ג משלם קרן וחומש. בד: משלם את ג ה יין של תרומה שו ת ש  28129 נזיר ש
 הקרן ואינו משלם את החומש. וכ״ה בדמב״ם פ״י מה׳ תרומות הי״א, אבל בהשגות שס

 כגירםא שלפנינו.

 דמ׳ 37.
לת פרס. בד: כדי שתיית רביעית. וכ״ה ה אחרונה כדי אכי י  3 ועד סוף שתי
 ברמב״ם פ״י ה״ג. ובהשגות שם מעיד שכן הוא בתוספתא לפנינו, וכ״ה במקבילות •156.
 »1892, ״563, אבל לפני הראב״ד הנ״ל היה ב־»156 הגירםא: כדי אכילת פרם,

 כמו שהוא לפנינו כאן בכי״ע.
ם שאכילה בכזית וכר. עיין םמ״ג לארן רנ״ח. ע״ה ע״ג. ש  4 כ

 שם: אכילה ושתייה אין מצטרפין. וכ״ה בכל המקבילות הג״ל. אבל להלן 5654:
 אכל כחצי זית ושתה כחצי זית ממין אחד הרי זד. חייב. ולפיכך נראה דעת הדי״א
 שבבא זו היא אשגרה מיומא 18927, ושמ עיקר מקומה, וכדעת המשנה שם ס״ח מ״ב

 וכמו שמפרש בגמ׳ שם.
ם שאין נותנין תרומה אלא לכהן חבר וכר. עיין להלן 498 ומש״ש. ש  6 כ

 11 בין בשוגג בין במזיד תשלומיו תשלומין. םמ״ג לאוין רג״ח, ע״ה ע״ג.
 15 אכלח משלם שני חומשין. בד: משלם שני קרנין וחומש. וכ״ה בכי״ע (צ. 104)

 וגידםא משובשת היא.
/ להלן 9722. ו כ טר ו  18 ר׳ יוסי פו

/ בפירוש תו״כ המיוחם ו כ  19 ר׳ אליעזר אומר משלמין ממין על שאינו מינו ו
 להר׳״ש אמוד פ״ו פ״ו ה״ו, צ״א ע״ד העתיק את התום/ ועיין תו״כ שם, וכן נעתקה

 התוספתא בתום׳ רי״ד עירובין כ״ט ב׳ ד״ד. דתניא (כ׳ ע״א) כגי׳ הדפום בערך.
/ צ. מציין בשינו״ט: אכל חטים ומשלם ו כ ם ו ל שעורים משלם חטי כ  20 א

 שעורים. גי׳ זו בדויה מלבו ואיננה בד ובראשונים הנ״ל.
ל וכר. כנראה שכאן קורא טבל לתרומה ותדו״מ, עיין ידוש׳ ב ט ת ה  23 האוכל א
מ י ל ב  פ״ו םה״ג, מ״ד ע״ב: והאכילן דבשני תרומה, ולא כבר אכלו, כמאן דאמד ט
/ אבל בר״ש (עיץ כו  נפשו של אדמ חתה מהן. וכן להלן ג88: תילתן של תרומה ו

. ל ב  מש״ש): תלתן של ט
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ן בתוספתא ת נ ׳ ר ד : א ״ ע / בדש״י ביצה ל״ה ם ו כ תן מודח היה ו ר ר׳ נ ס  25 א
 ד מ ע ש ד ו ת הכי איתמר, ועיין הגי׳ בגמרא שם.

/ בד.׳ האוכל את ו כ ה שבתבואה ו נ כ ת ה א ת הדירה ואת הנמלה ו  27 האוכל א
/ אבל כגירסתנו כ״ה ברוקח סי׳ תם״א: בתוספ׳ כו  הנמלה ואת הכנה שבתבואה ו
ה ואת הנמלה ואת הכינה שבתבואה וכו׳ עיי״ש כל ר י ד  דתרומות האוכל את ה
 הברייתא,וכן בפדה פיט מ״ב הדירה והכנה שבתבואה, ועיין מלא״ש שם בשם הרמב״מ,
 אבל בפיה״מ שם(עמ׳ 220) גורס במשנה בדפוסים. ובמס׳ שמחות פי״ב הוצ׳ היגר 197 :

.  שמדבין עליהן את ה ד י ר ה

/ ערוך קף ת התולעים שבעיקרי אילנות וכו׳. ר״ח פסחים קט״ו ב  29 האוכל א
 (האחרון), רשב״ם (בשם הר״ח) פסחים קט״ו ב, רוקח סי׳ תס״א הנ״ל, או״ז ח״ב סי׳ רג״ו,

 סי׳ ע״ב, מאירי פסחים שם (97 ע״א) כולם בשם התוספתא בגי׳ שלפנינו בעדך.
 אבל בעיטור ח״ב שעד הכשר בשר סח״ג (הוצ׳ ר׳ מאיר יונה י״ב ע״ד): דגרסינן
ם וקופא שבירקות. וכן בתוספות פסחים י ת י ז  בתרומות האוכל תולעת שבעיקרי ה
ם י ת י ח תולעת כדתני׳ התולעים שבעיקרי ז ״  קט״ו ב׳ ד״ה קפא: פי ר

) וכר. ! ם י נ פ י ג ר ק י ע ב ש  ו

 30 ושבחומץ הרי אלו מותרין סיננן הרי אילו אסורין. בד: ושבחומץ הרי אלו
, ונשמטו בטעות המלים: מותדין םיננן הדי אילו. ובגידסתנו כ״ה בר״ח. ן י ד  א ס ו

 (רשב״ם ותוספי) רוקח ומאירי הנ״ל.

ן את י ג פ ת היין. בכי״ו: המסנן את היין. וכן להלן 1352: מ  30/31 המסנן א
 הביצה וכוי. עיין מש״ש.

 «מ׳ 38

/ בד: עובטין וכו׳ אין בהן משום גלוי. וצ״ל: עובשין ו כ  8 שהדיח בהן חובשין ו
 וכו׳ כגירםתנו, ובירושלמי פ״ח ה״ה, מ״ד, ע״ד: הדיח בהן ענבים ואובשין לחולה

. והוא מאשר הגי׳ שלפנינו. ר ו ס  א
ל ב ל זמן שעולה ח ם חמין כ  8/9 מימ שנתגלו וחיממן אסורין משום גלוי מי
/ וכן הסדר בירושלמי כו  וכר. בכי״ע (צ. 104) : מי חמין כל זמן וכר מים שנתגלו ו

 הנ״ל, אלא ששם כל סדר התוספתא הוא אחר עיייש.
/ עיין מנוה״מ הוצ׳ ענעלאו חיד ו כ ם מגולין לא ישפכם ברשות הרבים ו  9/10 מי

 עמ׳ 585, והשוה הלשון בבבלי ע״ז ל׳ ב׳.

 12 וכמה הוא בקרקעות סאה. בד: אדבעי׳ סאה, וכיה במשנה ובידוש׳ רה״ו,
 פרה מעיד׳ ובכי״ע (צ. 104): אחד ארבעים סאה.

/ עיין יוחסין 69 ע״ב. ו כ  15 מעשה שהלך ר׳ יוחנן בן ברוקה ו

 1) עיין חולץ סיז בי. וכן בבבלי מו״ק ד׳ ב׳: בדידים שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. ובתום׳
 שביעית עמ׳ 6 שו׳ 23׳ מו״ק עמ׳ 229 שו׳ 15 : שבעיקרי אילנות.
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בה ובפלסגר. בד חסדה המלה ובפלםגר. ובכי״ו: דה בתי  19 לגין שהניחן בשי
ט לגין שהניחו בשדה ״ , 23: בתוספתא תרומות פ  ובאלפסנה. ובערוך לר״ש ג׳מע עמ
ר הרי זה אסור. ופי׳ חמלה לא נתברר לי. ובירוש׳ כאן: בשידה ו ם פ ל א ב  ובתיבה ו

 תיבה ומגדל, וגירםא זו אינה מקורית, אע״פ שכ״ה גם בירוש׳ כי״ר.
ק חוצץ• בד חסרה המלה חוצץ, אבל בירושלמי פ״ח היה, מ״ד, ק ה פ י  22 אם ה
, הנכון בפי׳ רשים. ובפ״מ שם: וכן הוא בתוספתא  ע״ד: אם היה פקקו חוץ, ועיין הפי
ה ה״ז מותר. וגי׳ זו היא מתום׳ כ״י שלו(אע״פ שלא הזכיר את ץ ב  פ״ז ואם היה פקק ח

 הכ״י) והיא מתאימה לכי״ו.
/ להלן 3ג689. כו יה ו  30 אמרו לו על תרומה תלו

 «מ׳ 39

עה של בני אדם וכוי. כל הברייתא עד םוף הפרק ברד״ק ש״ב כ׳ כ״ב  2 סי
 בשינויים והרחבה, ושם: ובדברי רבותינו ז״ל סיעה של בני אדם וכוי. ובפ״י ר״י קרא
 לשמואל שם יאהרבוך הפרנקפורטי ח״ח עמ׳ 18 בפירוש: במסכת תרומות בפרק ר׳

 שמעון אומר הסך שמן תרומה סיעה של בני אדם וכו׳ כל הברייתא עד סוף הפרק.
 3 יהרגו כולס ולא ימסרו וכוי. םמ״ג לאוין קם״ה, נ״ט ע״ד.

ם והן מבחוץ וכוי. ברד״ק הנ״ל: בזמן שהוא מבסגים והם י א מבפנ  5 בזמן שהו
 מבחוץ כמו שעשו בני יהודה בשמשון פי׳ שהיה יכול להמלט שמשון שהיי מבפנים
 בסלע לפיכך לא נתנוהו להם אלא מדעתו אבל הוא והם מבפנים וכו׳ עיי״ש ובסי׳ ר״י

 קרא הנ״ל.
/ ברדיק הנ״ל: ר׳ שמעון אומד כך אמרה כו ן אומר בך אמרח לחם ו  8 ר׳ שמעו
 להם כל המורד במלכות בית דוד חייב מיתה. נ ״ א ר״ש אומד והוא שנתחייב מיתה
 כשבע בן בכרי, ור״ש זה הוא ר׳ שמעון בן לקיש בירושלמי פ״ח ה״י, מ״ו ע״ב. ועיין

 בב״ר ספצ״ד, הוצ׳ אלבק 1184 והעדות ר״ח אלבק שם• ועיין אהצו״י עמ׳ 69.
/ דשיי סנהדרין עיב ב׳ םדיה יצא, רא״ש כאן ס״ח מי״א  9 המורד במלכות וכו

ד ב׳) בשם רש״י. י  (פי שנים נ

 פ״ח.
 14 הידים והטבול יום אין פוסלין וכר. עיין להלן 66140 ובסשיש.

/ עיין להלן 38817. כו צד הוא עושה ו י  שם: חדש כ
/ וכן בריבסיץ / בדוכי״ו: מאהלגינין של תרומה וכו כו ח לגין של תרומה ו א  16 מ
ה: ובתוספתא תניא ק׳ ליגנין של תרומה וכו/ אבל בריש שם: ובתוספתא תני  פיט מי

 ק׳ לוג וכו/ וכן בראיש שם (פי שנים ניד. ב׳).
/ בכי״ע (צ. 104): תלש יעלה. וכן הוא בדיש הניל םמיה. כו ש ועלה ו ל  17/18 ת

 ובריבמיץ הנ״ל: תלש ועלה פי׳ בדיעבד יעלה.
ן וכר. בד: ד׳ שמעון אומר וכר. אבל בריבמ״ץ י  18 ר׳ יחודח אומר אף יתכו

ל: ר׳ יהודה אומד וכר. י  ודיש הנ
ה כי״ו ובבלי / ציל כותי בחסיות, כמו שהוא ב כו ות ו כש עם חנוני בחנ  22 המנ

ח רעיב, ועיין ברייץ שמובא בשטמ״ק שם נ״ח סע״א ד״ה ודילםא. י  נדרים נ
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. באו״ז ח״ב סה וחימצה ר׳ ייוסי אומר וכו, ח שריסקו ונתנו לתוך העי  27 תפו
: גם בע״ז (=בענייו זה׳ שמי פירות עם מים מחמיצין) בתוספת׳  פי׳ רנ״ו, נ״ח ע״ד
. ונראה ה והכא גריס ר׳ יוסי מתיר וכו, ר ו ס  תפוח שריסקו ונתנו לתוך העיסה ה ״ ז א
 שיש קצת חסרון בדברי הר״ש מפלייש וצ״ל: ה״ז אסורה [ר׳ יוסי אומר אין חימוצו

 חימוץ] ובירו׳ גרים ר׳ יוסי מתיר וכו׳. ועיין להלן.
 23 ר׳ יוסי אומר אין חימוצו חימוץ. בראבי״ה ח״ב סי׳ תס״ח עמ׳ 97 : ואף על
 גב דבתוםפתא תניא ד׳ יוסי אומד אין חימוצו חימוץ. םמכינן אידושלמי(ס״י ה״ב. מ״ז

 ע״א ומקבילות בכ״מ) דגרםיגן ר׳ יוסי מתיר (מתיר לגמרי ואיננו אפי׳ חמץ נוקשה).

 «מ׳ 40.
 2 ידע בו ואחר כך נתחמץ אסור. בד: מותר, ונראה שגי׳ ד היא אשגרה בט״ס
 משורה שלמעלה, אבל העיקר: אסור, ואין זה דומה כלל לתרומה, כי שם צריך להגביה
 אחר שנתבטלה מפני גזל השבט, אבל כאן צריך להגביה כדי שלא תחמץ בגופה, ומה
 מועילה ידיעתו כאן, וגם בהגביה חידוש הוא, ואין לגו להוסיף על החידוש. אבל גדולי
 האחרוגים סמכו על הגידסא שבד, עיין ח״ד, ואולי לוא היו רואים את גירסת כתה״י

 היו חוזרים בהם.
 4 אסור לזרים. אבל מותר לכהגים. וכן מפורש בירוש׳ ערלה פ״ב ה״ט, ס״ב ע״ג.

 ועיין דיבמ״ץ ערלה פ״ב מי״א ובהערה על הגליון שם.
ר לכחגים. בפ״מ ערלה פ״ב ה״ח גרם בתוספתא (כגראה כ״י שלו): מתיר  5 מתי

 לזרים ולכהגים.
 5/6 יין של תרומה שנפל על גבי פירות ידיחם והם מותרין. יש כאן השמטה,
 כנראה, בטה״ד וצריך להשלים [וכן השמן של תרומה שנפל לתוך הפרות ידיחם והן
 מותרין] וכן מפורש להלן»־652, וכ׳׳ה גם בד בערך. אבל בד במקואות שם נשמטה
 הבבא הזאת בטעות כמו שנשמטה כאן לפנינו אצל צ. ברם באו״ז ע״ז סי׳ רנ״ב, ל״ג
 רע״ד מעתיק מתום׳ מקוואות גם.את הבבא של שמן שנפל על גבי פירות עיין מש״ש.

קפה אותו והיין מותר. וכ״ה בד ולהלן 65227, אבל באו״ז הנ״ל גרס שם  6 י
 וקפה אותו היין מותר.

. בר״ש ערלה פ״ב מי״ג גודם ה ר׳ אליעזר אומר יהא אדם סך וכו, י  9 שח
.12 , א יהא אדם סך וכו, עי״ש שמעתיק את כל הברייתא עד שו  בתוספתא: ל

. א יהא אדם םך וכו, . בר״ש הג״ל: ל ,  10 וחכמים אומרים יהא אדם סך וכו
. , , 126 הערה ז , ודק״ס פסחים עמ ת וכר. עיין גזיר ל״ו ב כו י מדו ת ו לפניו ש  16 הי
י מדוכות. מעיני המפרשים נעלם לפי ת י קדרות ... ולפניו ש ת ו לפניו ש  18 חי

, עיי״ש הגידםא.  שעה שהתוספתא מובאת בפסחים מ״ד א
/ ד״ש פ״ז פדה ועיי״ש הפירוש ועיין מ״ש ה טבל ומעשר ראשום וכו  20 הי

 לעיל ״36. וצ״ע אם *ראשום״ הוא טה״ד או כתיב אחר.
/ בכי״ע חסדה המלה אסורה כו ת ו כו רה שנתערבה בחתי ה אסו כ י ת  21/22 ח
, הנכונה של התום, תרומות אבל בתוספתא חולין 8«508 גודם:  וזו היא באמת הגי
, ד״ד, שאני: ובתוספתא (כוונתו , א  חתיכה אסורה. וכן בחידושי הרשב״א חולין ק
 לתום, חולין הנ״ל) חתיכה אסורה שנתערבה בחתיכר ואפלו הן אלף כולן אסורות
, חתיכה שנתערבה בחתיכף ןכף עיי״ש  והרוטב בנותן טעם. ובתוספת, דמסכת תרומ
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 כל הברייתא. וכן בתוה״ב שלו דיני תערובות בית ד׳ ש״א׳ ק״ד ע״א: ותניא בתוספת׳
 דמסכת תרומה חתכה שנתערבה וכו׳. וכן מעתיק מתום׳ תרומות ברא״ש חולץ פ״ז סי׳
 ל״ה ובשו״ת הרשב״ש סי׳ תדי״ג ד״ה והשלישי, קכ״ו ע״א. וגי׳ כל הראשונים בגי׳

 כי״ע, אע״פ שאין ג״מ לדינא בין שתי הגירסאות ועיין מ״ש בתום׳ חולין שם.
ת שנתערבה וכו׳. עיין תום׳ יבמות ם״א ב׳ דיה דברי הכל. א ט  23 חתייכה של ח

 27 מין במינו בכל שחן וכו׳. עיין מ״ש לעיל 3425.

 פ״ט.
א שאין בו רביעיית. יש כאן חסרון לפני זה וצריך להשלימו מ  30 דג ט
 ע״פ ד וכי״ו (עיץ שינוים). וכן בראב״ד לתו״כ שמיני ספ״ד, ג׳ ע״א: ולפי מה שאמרו
 בתוספת׳ דתרומות נראה דר׳ יהודה לא פליג את״ק אלא פרושי קא מפרש דקתני
 בתוספת׳ אמר ר׳ שמעון בן מנסיא אין לך גרב שמחזיק סאתיס (שיש) [שאין] בו
ש סלעים בגליל דג טמא שאין בו רביעית אלמא ר׳ מ  עשרה משקל זין ביהודה שהן ח

 יהודה פרושי קא מפרש וכו׳. ועיין תו״כ שם. ועיין ר״ש פ״י מ״ח.

 עמי 41.

ה וגו׳. וכן בכי״ו בערך. וכן במה״ס אנ י תו ׳ הוא כ י מה  2 ואביו ואמו לא ידעו כ
 פ״י ה״ה, ד״ה ותני כן: ובתוספתא כתיבת יד מסיים ואביו ואמו לא ידעו כי מה׳ הוא

 כי תואנה הוא מבקש מפלשתים וכו׳ עיי״ש הפירוש.

 ונ״ל שלתוםפתא זו כיוון השואל ברשב״א, וע״ז השיבו בשו״ת ח״א סוף תקכ״ג:
 ופי׳ התוספתא שאמרת באביו ואמו לא ידע, לא ידעתיה. הודיעני מה ואולי בעיה אגיד
 לך אם אמצע מקום לפרשה. ובלי ספק לא היתה הוספה זו לפני הרשב״א, כמי

 שאיננה בד.
 3 מדיחו ומותר. בריבמ״ץ פ״י מ״ח: אבל הדג בעצמו מפרש בתוספתא ד<

י דהיז. מ״ז ע״ב. ד מדיחו ומותר* ועיין ידוש׳ פי מ ו א א י י  ח
 5 אלו הן מיני חרםיות וכו׳. ערוך עדך דבר אי. ובפיה״מ להרמבים ט״ט מ״ז:
 אמרו בתוספתא החסיות השום וכו׳, וכן בכפו״פ פמ״ז עמ׳ תרמ״ט (ד״ד תי״ח םע״א):
 תוספת מסכת תרומות פ״ט אלו הן מיני חםית הלוף והשוס והבצלים והקפלוטות. ועיץ

 בכר ממלונו של תנחום הירושלמי (גרמנית) עמ׳ 66 סוף הערה 2.
׳ תמיה. ל ר׳ יוחנן בן ברוקח וכו׳. רוקח ם,  10 ר׳ ישמעאל בנו ש

סרת ואינה נאסרת. ברוקח הנ״ל: ובתוספת [ו]בס׳ כל הבשר  11 שלוקח או
 ב ס פ ר י ש ן גרסי׳ שלוקה אוסרת ואינה נאסרת. וכן בס׳ המכריע סי׳ ע״ב (נ״ח ע״ב):
 ובמקצת ספרים וגם בתוספתא דתרומות מצאתי כתוב שלוקה אוסרת ואינה אוסרת. ועיין
 דק״ם חולץ קי״א א׳ (קג״א ע״א) הערה ט׳ ויש להוסיף לדבריו את הרוקח

 והמכריע הג״ל.
. בד וכי״ו הסדר אחר. עיין בשינו״ם. וכ״ה גס בכי״ע ר  שם: ביצים ששלקן כ

 עיין צ. עסי 104. ועיין הסדר שהיה לפני הראשונים שאביא להלן.
ך ערך געל. ת  12/13 גיעולי ביצים כד. עיץ ע
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/ בתום׳ חולין ס״ד ב׳ ד״ד. ת וכו ו א מ לקן עםיי ביצים ט  13 ביצים טהורות ששי
 גיעולי: ובתוספתא במס׳ תרומה וכו׳ והכי תניא התם בצים [טהורות] ששלקן עם בצים
 טמאים אם יש בהן בנ״ט אםורין ואם לאו מותרות גיעולי בצים מותרים באכילה ביצים
 ששלקן ונמצא באחד מהם אפרוח ובו׳ כל הברייתא עד שו׳ 16, וכן גט ברמב״ן חולין
 ס״ד ב׳ ד״ה גיעולי. וברשב״א שם ד״ה ת״ר, תוה״ב שלו ה׳ טריפות בית ב׳ ש״ג, ג׳
 דע״ב, שם דיני תערובות בית ד׳ ש״א, ק״ח סע״ב, ר״ן חולין פ״ג סי׳ תשפ״ו — בכולן
 הבבא של גיעולי ביצים תיכף אחרי הבבא של ביצים טהורות ששלקן עם ביצים

ת הרשב״א ח״א סי׳ תקכ״ח, ד  טמאות, וזהו שלא כסדר שבד, ועיין ש

פה תאכל. עיין בתשב״ץ ח״א סי׳ קל״ו ד״ה השלישית מ״ש על  14 נפש חי
 הביטוי ״נפש היפה״.

ם ואינו חושש. הראשונימ  15 אוכל אדם דגים וחגבים בין חיין בין מתי
 (שאזכיר להלן) מסדו בשם ר׳ סעדיא שהגבים מתים אסורים, וכבר השיג עליו רב האי
 גאון מתוספתא זו בתשובתו שנדפסה בםעדיאנה של שכטר עמ׳ 62 (ועיין גיאוניקה של
 גיגצבורג עמ׳ 45), ועיין במגילת סתרים לר״ן הוצ׳ פוזננסקי עמ׳ 72, ויפה העירו
 שמלשון רב האי משמע קצת שהוא לא האמין שרב סעדיה אסר אותם מעולם. וזו היא,
Z ח״ד עמ׳ 74. וכן בברית דמשק f i i B - n כנראה, דעה חיצונית עיין מיש פוזננםקי 
 שפרסם שכטר עמ׳ 12 : והדגים לא יאכלו כי אם נקרעו חיים ונשפך דמם וכל החגבים
ם וכו/ והעיר ע״ז הנ״ל בצופה האנגלי י י פ ח ד ה ם ע י מ ו ב ש א א  במיניהם יבאו ב
 מהדו׳ חדשה ח״ג עמ׳ 424. ועיין עיטור ה׳ שחיטה שער ב׳ ח״ג(הוצ׳ ר׳ מאיד יונה כ״ה

 ע״ב), ומ״ש הג״ל במגילת סתרים לרין שהוציא לאור עמ׳ 73.
 ותוספתא זו נעתקה גם בתוס׳ שבת צ׳ ב׳ ד״ה דלא, ע״ז ל״ח א׳ ד״ד. לעולם,
, ד״ה במאי, חידושי הרשב״א חולין ס״ה סע״ב,  חולין ם״ד ב׳ ד״ה גיעולי, שם ס״ו א
 תוה״ב שלו בית ב׳ ריש שער ה׳, נ״ו ע״א, שו״ת שלו ח״א סי׳ שס״ד, םמ״ג עשין סוף

 סיב, קלי׳ט ע״ד, מרדכי חולין ריש סי׳ תש״מ, יכין ובועז סי׳ ס״ד, כ׳ ע״א וע׳׳ב.

 16 יין של תרומה וכר. להלן 6914.
ן וכו׳. להלן 8813. ת התבלי  18 צורר א

 19 ואם לאו אםורין. בד וכי״ו נוספה כאן ברייתא שלמה, וכיה להלן 6917. 8814.
/ כפו׳יפ פכ״ו, עמ׳ תפ״ג. כו  שם: דבש תמרים ו

 עמ׳ 42.

/ בראבי״ה ח״א םי׳ קנ״א עמ׳ 154 מביא תוספתא כו ה לאכילה ו תנ י  1 תרומה נ
 זו ומוסיף: וכי האי.גוונא תניא בתוספתא דשביעית לגבי שביעית.(698).

ןד״ש שביעית פ״ח מ״ב. י ל שעיברה צורתו. עי  3 ולא תבשי
 4 שנפסלה מלאכול אדם וכלב אוכלה וכר. עיין בגליון הש״ם לירוש׳ חלה פ״ד ה״ג.
ת אניגרון סניגרון. ברש״י שבועות כ״ג דע״א: כדתני׳ בתוספתא דדמאי  6 לשתו
/ / ברכות ליה ב  או תרומת (ותרומות ?) יין לתוך אניגרון ואכסיגרון. ועיין דש״י יומא ע״ו א

/ עיין כל הברייתות להלן 12710 ואילך ומש״ש. כו  שם: החושש בשיניו ו
 12 והאשה לא תדיח בו את בנה. עיין להלן 12721. ובירוש׳ מע״ש פ״ב ה״א,

ר • ו ס ה א מ ו ר ת  נ״ג ע״ב: והתני מדיחה היא אשה בנה ביין מפני הזיעה ב
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, שופך את היין ושותה אחד כך בתוך אותה י תח ואינו חושש. פ  13 שופך ושו
 הכום ואינו חושש לשיריים (הרי״א). ובד: שופך ושונה וכו/ וכבר העיר בהג״א לבבלי

ספתא *114). ״תו ) ׳  בי1ח ל״ו ב

 פ״י.
ג אסורין. מלח אחרונה חסרה בכי״ע (צ. 104). i קליפי אתרו t 

ת אוכלין אותן. בד: שהקיאות אוכלו/ ואיי שום ספק ו א ק ה י ש  17/18 מפנ
: גבי בוסר מה אית ג ד ה״ז, ליה עי  שהקיאות־־שהקיהות. וכן בירושלמי שביעית פי
 לך (אמד) [מימר] אמר ר׳ אבון שכן דרך הקיהות אוכלות אותו. ודטגר בעמ׳ 37
 שם העיר לאו״ז עיז פיב סי׳ קנ״ד, כ״ב ע״ג שכתב כי אינו יודע לפרש מהו קיחות (כן
 גדם בירושלמי שם). ובפירו׳ דשים שביעית שם: כעובדות ששיניהן קיהות שמתאוות לכל
 דבר אוכלות אותו. ואולי קיהות הם אנשים שתאבונם קהה ואוכלים דברים חריפים
 (כמו בוסר ומעי אתרוג) לעורר את תאות האכילה. ועיין בהערות הרי״א כאן שפירש

 כהוגן. ודברי לאוו בפלארה ח״ג עמ׳ 303 צריכים תיקון.

ת והרקבניות. ו ל ו צ נ ת וחרקביביות וכר. ברמב״ם פייא הי״ג: ה לו  21 המצו
 ובכ״מ שם מציץ לביד םע״ד—ג (הוצ׳ תיאודור-אלבק עמ׳ 861): כזה שמציל מן
: כנצולה  הגיצולת. ועיץ בהערות שם. ואולי אפשר לפרש כן גם בבבלי ברכות ט׳ ב
 שאין בה דגן. (כגי׳ בה״ג, הוצ׳ מק״ג עמ׳ 594 שו׳ 1, תשה״ג הרכבי, סי׳ שצ״ח

 עמ׳ 213).
/ עיין מיש על כל הברייתא להלן 883. כו  23 תלתן של תרומה ו

/ בםמ״ג עשין קליד. קצ״ז כו הא בתרומת מעשר של דמאי ו כמח י  25/26 ו
ב: תניא בסוף תוספתא דתרומות תרומת מעשר שהיה אחד משמנה בשמינית (ולזה  עי
 דמו בלאווין קנ״ב ג״ח ע״ב) מוליכה לכהן וכו׳ עיי״ש כל הברייתא בלשון הרמב״ם מיג
 כל הט״ז. וכבר העירותי לעיל ״29 שכן היא דרכו של הםמ״ג. ועיץ מיש להלן ׳43,

 ״44 בסוף ההערה, ״46, °*92, •127.

י פ״מ םי״א םה״ה(ד׳ ראם עמ׳  27 במה דברים אמורים בטהורה וכר. בתום׳ כי
 114): בדיא בטמאה אבל בטהורה. וכצ״ל וכיה גס ברםב״ס וםפ״ג הגיל.

/ השגות הראב״ד ו כ ל חפירות ו ר כ א ש ב ר ש ש ע ה אומר בתרומת מ ת  28 וכן א
 מיג מה׳ תרומות הט״ז.

 31 עבד כחן שברח וכוי. להלן 25026.

 Aעמי 3

ת הנר שמן שרפת וכר. םם״ג לאווין רג״ח. ע״ה עיד׳ כסו״ם  4 ממלא לו א
 פכ״געם׳ תסיו—שניהם בשם התוספתא, ושניהם העתיקו את לשון הרמב״פ סי״א הט״ז

 ואילך. ועיין מיש לעיל עמ׳ 4226•

ת צרכיו של ישראל. ס׳ הישר לר״ת יבמות סי' ייא, ו׳ ע״א.  5 ולא לעשו
ות וכר. במאירי יבמות ם״ו ב׳ (הוצ< אלבק עמ׳ ו בחנ ף עמ ת ו ת ש  5/6 אם חי

 251) : וכמ״ש בברייתא באחרון של תרומות שאם היה ישראל שותף וכו/
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ח בידח נר וכף. בכי״ע (צ. 104): בת ישראל וכו/ וזהו שריד ת י ח ת כחן ש  10 ב
 של הבבא שנשמטה לפנינו וישנה בד וכי״ו, וכן באגודה סוף תרומות, קצ״ב ע״ב: תניא

 בתוספתא בת ישראל שנכנסה להדליק מכהנת טובלת פתילה בשמן שרפה ומדלקת.
, א׳ ד״ה כהן, םמ״ג / רש״י כריתות ז כו  11 סך כחן עצמו שמן של תרומה ו

 לאווין רניח, ע״ה ע״ד. ועיין להלן 4616
ן עצמו שמן של תרומח ונכנס למרחץ. ג״ל שזו הלכה לעצמה ואין  12 סד כה
 לה יחס להלכה הבאה, והפירוש הוא שמותר לו לכהן לסוך שמן של תרומה ולהכנם
כ למרחץ, אע״פ שאסור לו לסוך במרחץ. וכן שנינו בירוש׳ שביעית פ״ח םה״ב, ״ ח  א
 ל״ח ע״א: ותני כן אין סכין שמן של שביעית במרחץ אבל סך במחוץ ונכנס. ולא שמן
לא בבתי )«) לא בבתי כניםיות ולא בבתי מדרשות (צ״ל: לא בב״כ ולא בב״מ־  (שריפ,
 כיסאות ולא בבתי מרחצאות, עיין רטנר שביעית 73, ומ״ש בירוש, כפשוטו ח״א עמ׳
נו י  440. והיו סכים בשמן בבית הכסא כדי להעביר ריח רע, עיין בבלי ברכות נ״ג א/והי
. והפי, הוא שאין סכין(ולא  בשמים, היינו שמן, עיץ מ״ש לעיל 149) מפני ביזיון קדשי,

 מדליקין!) שמן בבית המרחץ מפני בזיון קדשים אבל סך מבחוץ ונכנס כדין שביעית.

ו אף על פי שניסך ממנו. בד: אין הזר ח ש מ ל  12/13: אין חזר נמנע מ
 נמנע מלשמשינו, אבל גם ברמב״ם פי״א ה״ח גורם: למושחו. ונ״ל שזהו דין מיוחד
ד להלכה הקודמת, והפי, הוא שמותר לזר למשוח ולסוך לכהן, ואע״פ שטובל ידו י  ואינו ש
 בשמן תרומה, וידו ניסכת מן השמן. וידידי הגר״מ חםקין מפרילוק העירני על פיה״מ
 להרמב״ם מע״ש פ״ב מ״ב וז״ל: רצה לומר שיתן הכהן לישראל שמן של תרומה וימשח
 אותו בו ולא נקפיד במה שידבק בידו מן השמן וכר וכן אמרו בגמרא (ירוש, שם פ״ב
 ח״ב, נ״ג ע״ג) מה הקלו בתרומה כהדא דתגיא סך כהן שמן תרומה ומביא לישראל
 ומעגילן על גבי מעיו ואינו חושש, וזו היא הרישא של הברייתא שלנו. ולדעת הרב
, הדמב״ם שהירושלמי כיון לסוף הברייתא והיינו לבבא שלנו שמפורש בה דין  הנ״ל פי

 הדמב״ם. אבל מהרמב״ם ביד החזקה הנ״ל נראה שפירש אחרת, עיי״ש.

 13 לא יסוך כחן שמן וכר. בכי״ע סדר אחר, והיינו הבבא שמן של תרומה בשר
 14 לפני בבא זו(צ. 104).

 15 שמן תרומח אין חוסמין וכר. בדשב״א ב״מ ל״ח ב׳ ד״ד• ואסיקנא (פיב
 ע״ד): ותניא שמן של תרומה אין מסיקין בו תנור וכירים ואין סכין וכר, ועיי״ש בהערה.
י מותר וכר. כל הבבא משובשת והנכון  18 שמרים של תרומה ראשוו אסור שנ
, 114) וכצ״ל: של״יתדומה ראשון ושני , ראם עמ  הוא בכי״ו ותום, כ״י פ״מ (פי״א ה״ה׳ ד
, מאיר אומד שלישי בנותן טעם. שיני — ראשון אסור ושני  אסור שלישי מותר. ר

, מאיד אומד שיני בנותן טעם.  מותר. ר
ש וכר. וכ״ה בכי״ו ותום׳ כ״י פ״מ הנ״ל. ובד משובש. ד ק  20 ושל ה

ז סי׳ ״ ע ה ״ בשו אסורין בהנאה. וכן מובאת התוספתא באויז ח  21 שמרי גויס שי
 קפ״ג, כ״ה ע״ד, בתוה״ב להרשב״א בית ה׳ סוף ש״ג, קמ״א סע״א, ר׳׳ן ע*ז פ״ב
 סי׳ אלף ד״מ׳ ארחות חיים ח״ב ה׳ יין נסך סי׳ ט״ו, עמ׳ 250 ואוהל מועד לריש

 :*ל שצ״ל שמן של תרומ׳, ונשתבש שריפי באשגרה ממשנת סוף תרומות.
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 ירונדי ח״ב דיני יין נסך, כ״ט ע״א. ובתום׳ ע״ז ל״ד םע״א: ובתוספתא תניא שמרים
 שיבשו אסורים בהנאה. ולזה כיון הרשב״ץ בה״ג סי׳ רצ״א,

/ ויןקמ״ח,ג״הע״ב: וכן ראיתי בתוספתא שמרי יין שיבשו וכו  אבלבסמ״גלאו
 ובוודאי צ״ל: שמרי [ג] וין שיבשו. ומן הםמ״ג העתיק בםמ״ק סי׳ רב״ג (ד׳ קרימוגא
 קי״ד ע״א): וכן בתוספתא שמרי י י ן של עע״ז שיבשו אסורים בהנאה, וכן בכל בו סי׳

 צ״ו: שמדי יץ של גוים.
/ וכיה 1ם בכיי פ״מ הנ״ל, ולהלן 66426 ובבלי זבחים ע״ט בו ל זב ו  שם: חרסן ש
 ב׳ ובד משובש. ובכי״ק של הבבלי שם (עיין דק״ם שם 148 סוף הערה ה) גורס: חרצן

 של זב, וכ״ה גס בס׳ חסידים הוצ׳ מק״נ םי׳ תתשפ״ב, עמ׳ 296.
א וכו/ עיין נוסח הלישנא אחדינא בדקים זבחים עמ׳ 148 מ ׳ עשירי ט י  23 אפ

/  הערה ה
ת חדמע. עיין רמבים פי״ב מה׳ תרומות הט״ז. ן לבי ל משליכי כ ה  29/30 ש

 עם׳ 44.

/ כפו״ס ספי״ח, עמ׳ תימ. כו  1/2 עשרה אין חולקין ו

. ה ל ר ו  ע
ן ראוי לחם יג ולקורות ולעצים דבר שאי ע לסי ט  9/10 דבר חראוי לחם אבל נ
 חייב בערלה. בכייע (צ. 104) : דבר הראוי להם חייב בערלה ודבר שאין ראויה להם
 פטור מן הערלה. ונראה שגי׳ מוטעית היא. ורחוק בעיני לשער שהיתה כאן ברייתא
 אחרת שאמרה כי הנוטע עצים למאכל במקום שאין מחשיבים את האוכל פטור מן

 הערלה (ירושלמי פ״א היא, ס׳ רע״ד), כי מסגנון הלשון אינו משמע כן.
 ובספרא קדושים פרש׳ ג׳ ה״ג גי׳ אחרת וכיה גם בכי״ר, אבל בילקוט שם גודם

 כמו בתוספתא. ועיין מלא״ש ריש ערלה.
׳ / בליקוטות הרמבץ ר״ה י ו כ י ו מת  10/11 נטעו לעצים וחשב עליו לאכילה מאי
ז ע״א) ושו״ת הריב״ש סי׳ רפ״ג כגי׳ הדפום. אבל בכי״ו: וחשב עליו לאכילה (ט״  א׳

 מגיץ תיל כל עץ מאכל. מאימתי וכו׳, וכיה גם בספרא הניל.
/ כל הברייתא בריש פ״א מ״ב, ס׳ יריאיס השלם םי׳ ע״ה, כו וטע לרבים ו  11 חנ
 כ״ז ע״א עיי״ש, או״ז ח״א סוף סי׳ שי״א. מ׳ ע״א. ולעניין השימוש באילן שנטע לרבים,

 עיין להלן 39712.
ר מן חערלח. בד חסרה המלה ״מאליו״. ובריש הנ״ל ו פטו  12 העלה לרבים מאלי
ת בספרא הנ״ל ה״ד בכי״ר. ובפיה״מ להר״מ פ״א מ״ב: בתוספתא  גורם כלפנינו, ו
 העולה מאליו פטור מן הערלה, וכיה בס׳ יריאים הג״ל עמ׳ 52 ועמ׳ 53, וכיה באו״ו

 הג״ל ובספרא הניל בדפוסים.
ר מן הערלה. ו ט ג חייב בערלה. בכי״ע: ס ג נה ובעציץ ובראש ה טע בספי ו  13 הנ
 וכן באו״ז ח״א ה׳ ערלה סי׳ שי״ג, מ׳ ע״א: דתניא בפרק׳ בתוספתא הנוטע בספינה'
/ והקשה מזה על משנתינו ששגתה שהגומע בספינה חייב ט ו ר וכו בעצת ובראש הגג פ  ו
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 עיי״ש. וזו היא בלי ספק הגי׳ הנכונה ועל פיה מתפרש יפה המשך התוספתא. ונ״ל קצת
 שהמלים *הנוטע בספינה״ הן פי׳ מן המשנה (וכעדותו של ד״ת בשבה״ל השלם י״ד
 ע״א: דרך התוספתא באלף מקומות ליקה קצת מן המשנה לזכדון דברים) ולפיםקא
 זו הסמיך הנוטע בעצת וכו׳ פטור. וקצת סמך להשערתי היא שבכי״ו חסרה באמת
 המלה ״בספינה״, כלומר הושמטה הפיםקא של המשגה כרגיל מאד אצלינו בתוספתא.
 אבל חזקיה (בידוש׳ פ״א ה״ב ם״א ע״א) סובר: הנוטע בעצת שאינו נקוב חייב בערלה
 עיי״ש הטעם. ועיין רמב״ם פ״י מה׳ מע״ש ה״ח. ובעניין הנוטע בראש הגג׳ עיין שו״ת

 הרא״ש כלל ב׳ סי׳ ד׳, מנחת קנאות לד׳ אבא מרי בר״י הירחי עמ׳ 108 ואילך.
יב ואם לאו פטור. וכן מעתיק  14 וחזר ונטעו בעציץ גקוב אם יכול לחיות חי
 באו״ז הנ״ל. אבל בכ״ז קרוב לוודאי שהגי׳ נשתבשה וצ״ל: בעציץ נקוב [חייב]. אם
 יכול לחיות פטור ואם לאו חייב. וזו היא פיםקא ממ״ג, וכן פירש לנכון בהג״א. ועיין

 מ״ש להלן.
 15 חופר גומח בארץ ונוטעה בח אם יכול לחיות חייב ואם לאו פטור. וכ״ה
 בערך באו״ז הנ״ל. אבל הנכון הוא בשו״ת הרשב״א ח״ג סוף סי׳ רכ״ה: שבתוספתא
 דערלה וכו׳ דתניא התם כיצד יודע אם יכול לחיות אם לאו חופר גומא בארץ ונוטעו
. וכן העתיק את התשובה מכ״י בברכי יוסף ב י י ׳ ואם לאו ח ו ט  בה אם יכול לחיות פ
 יו״ד סי׳ רצ״ד ם״ק י״א, וכן מעתיק בארחות חיים ח״ב עמ׳ 214. וזו היא בלי ספק

 הגי׳ הנכונה.
ס חייב בערלה. וכן מעתיק מן התוספתא בם׳ יראים השלם  16 ובין מן השרשי
 סוף סי׳ ע״ה, כ״ח ע״א, וכו בכפו״פ פג״ד, עמ׳ תשל״א. אבל באו״ז ח״א ה׳ ערלה דיש
. ר ו ט : תגיא בתוספתא אילן העולה בין מן הגזע בין מן השרשים פ  סי׳ שכ״ו, מ׳ ע״ד
 פי׳ פטור מן הערלה, וכ״ה הגירםא בבבלי ב״מ קי״ט א׳ בכ״י ה׳ (דק״ם שם עמ׳ 357

 העדה ב׳), ובראב״ד (בשטמ״ק) וברמב״ן שם (קג״ט ע״ב).
 17 העולה מן הגזע חייב מן השרשים פטור. וכ״ה בכפו״פ הג״ל בשם התוספתא.
 אבל בבבלי ב״מ הג״ל: ד׳ יהודה אומר מן הגזע פטור ומן השרשים חייב. וכיה ברמב״ם
 פ״י מה׳ מע״ש הי׳׳ט. ודברי הכפו״פ שם וכן דברי מהד״י קודקוס ברמב״ם שם (וממגו

 בכ״מ שם) צ״ע רב.
טע חייב בערלה. בד וכי״ו: פטור. אבל כגירםתיגו ך נ  שם: הקדישו ואחר כ
ב בערלה י י  כ״ה גם באו״ז הנ״ל דיש סי׳ שכ״ו: תניא בתוספתא הקדיש ואח״כ נטע ח
 וכו׳ כגירסתנו. ולפיכך נ״ל קרוב לוודאי שיש השמטה לפנינו וצ״ל: הקדיש ואח״כ גטע
ב בערלה. וכן מפורש בירושלמי פ״א י י ר מן הערלה. נטע ואח״כ הקדיש] ח ו ט פ ] 
 ה״ד, ס״א ע״א. וכ״ה בדמב״ם פ״י מה׳ מע״ש ה״ז. ובקרית ספד למבי״ט שם כתב:
 נראה דהקדיש הקרקע ולהכי כל גידוליו הקדש ולא חייל איסור ערלה על הקדש וכר.
 ולולי דבריו הי׳ אפשר לומד שנטע לכתחילה לשם הקדש וזה נקרא הקדיש ואח״כ נטע,
 ובדברי התוספתא לעיל פיאה םפ״ג ׳־22: הנוטע כרם להקדש פטור מן הערלה. ועיין
 רטנר כאן 211, אבל לא דק בזה שחשב כי בירוש׳ מובאת הסיפא של התום׳ וחסידה
 שם חמלה ״ופלאו״׳ אלא להיפך בתום׳ חסידה הבבא שמובאת בירוש׳ והסיפא של

 התוספת׳ לא הובאת שם כלל. ועיין להלן,



 62 ערלה עמ׳ 44

. וכ״ה ת נטיעתו ע ש נח לו מ י מו מת שו ופדאו מאי טע ואחר בך הקדי  17/18 נ
 באו״ז הג״ל. והפירוש הוא אע״פ שהקדיש ואח״כ נטע פטור, ורואים שהקדש פטור
 מערלה, והייתי יכול לטעות שהזמן שהיה מוקדש אינו בא בחשבון (ומה שהוא חייב
 בערלה בנטע ואח״כ הקדיש הוא מפני שכבר נתחייב), ולפיכך משמיעה לנו התוספתא

 שהוא מונה משעת נטיעתו.
 ואולי צריך להשלים את החסרון ע״פ גידסת הדפוסים באופן אחר: הקדישו ואחר
 כך נטע פטור נטע ואח״כ הקדיש [חייב. הקדיש ואח״כ נטע ופדאו] מאימתי מונה לו

 משעת נטיעתו.
י וכר. וכ״ה באר׳ז הביל מת ב עץ מאכל על גבי עץ סרק מאי  18 גוי שהרכי
 סי7 שכ״ו. וכ״ה בשו״ת הרשב׳׳א ה״ה סי׳ נ״ו, י׳׳א ע״ד, אלא שיש שם השמטה בציון
 המסכת וצריך השלמה וכצ״ל: ועוד תניא בתום׳ בפ״ה (צ״ל: בפ״א או בפ״ק) דתרומות
] גוי שהרכיב עץ מאכל ע״ג  [אבל ערלה וכלאי הכרם שווין בגוי וכר ועוד תניא בתום,
 עץ סרק מאימתי מונה לו משעת נטיעתו. ועיין בהערות ר״ח פאלאגי שם. וברא״ש
 קידושין פ״א סי׳ ס״ב (בשם ר״ת): ותניא נמי בתוספתא נכרי שהרכיב עץ מאכל
 מאימתי מונין לו משעת נטיעתן. וממנו ברבעו ירוחם ס׳ אדם נתיב כ״א ח׳׳א. ובכפרפ
 פנ״ד עמ׳ תשל״א: תוספות גוי שהרכיב עץ מאכל על גבי עץ סרק מונה לו משעת
 נטיעתו. וכן אצל ד״י בר טובי בשם ר״ת (גבול מנשה לר״מ גרוםברג עמ׳ 27) :

 ובתוספתא תניא גוי שהרכיב וכר כגירסתנו.
 ובפירוש לתו״כ המיוחם להר״ש קדושים, צ׳׳ט ע״ד: וכן תני בתוספתא מי שהרכיב
 אילן מאכל על גבי אילן סדק אע״פ שישראל [אינו] רשאי לעשות כן חייב בערלה. (כ׳׳ה
ה תמהני (צ״ל: ל ר ת ע נ ש מ ו נ ש ד י פ ש כ  הלשון בירוש׳ פ״א ה״ב, ס׳׳א ע׳׳א) ו
 תמהנו) אמאי נקט אילן סרק וכר. בריש לפנינו אין זכר מזה. ועדותו של גראס בצופה
 הצרפתי ח״ז עמ׳ 61 הערה 6 שכתב כי רמזי המפרש לפירושיו במשנה (ובתוכם מנה
ה לפירוש הר״ש במשנה היא עדות בלתי ל מ ה ב ל ם מ י מ י א ת  גם פיסקא זו) מ

 נכונה מתחילה ועד סופה׳ וע״ז במ״א.
 ובסמ״ג עשין קל״ז, ד״א ע״ב: תניא בתוספת׳ גוי שהרכיב אילן מאכל על גבי
 אילן סרק חייב בערלה. והעתיק את לשון הרמב״ם פ״י מה׳ מע״ש ה״י, כדרכי׳ עיין מ״ש

 לעיל לעמ׳ 42 שו׳ 26|25.
 23 תנור שחיסיקו בקליפי עורלה וכו׳. כפו״פ פנ״ד עמ׳ תשל״ב.

ע ירק וכר. ובד מפורש: ט נ  25 ספק ערלת ... ובחוצה לארץ מותר כרם ש
 כיצד כרס וכו׳. פתח בערלה וסיים בכלאים, וכל המפרשים נדחקו בזד״ ובאמת יש
 לפנינו השמטה בתוספתא, ונאמנת עלינו עדות המרדכי קידושין פ״א סי׳ תק״ב (אני
׳ ובירושל׳ שילהי ערלה אי זו היא ת פ ס ו ת  מעתיק מד״ק רם״ט): וראיה מדתני׳ ב
 ספק ערלה כדם של ערלה וענבים נמכרי׳ חוצה לה בא״י אסור ובסודיא מותר. וא״כ
 בדוד שצ״ל: כיצד כרם [של ערלה וענבימ נמכרים חוצה לו בא״י אסור ובםודיא

 מותר], כמו בירוש׳ פ״ג דה״ח, ם׳׳ג ע״ב. ואח״כ מביא גם דין של ספק כלאים.
ע ירק וכו׳. ירושלמי שם, אלא שנשמט בדפוסים וישגו בד״ק וכן ט נ  26 כרם ש

ט (כנראה מכ״י ד״ש םיריליאו).  במלא״ש פ״ג מי
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 ד מ א י •
 עמי 45. פיא.

, יוסי אומר שיתין שבצפורי וכוי. כפו״פ פל״ז. עמ׳ תקכ״ח.  9 ד
 11 בראשונה חיה חומץ שביהודה וכר. עיין דיבמ״ץ ור״ש פ״א מ״א.

 12/13 הבכורות והסייפות בגינה חייבות ובבקעה פטורות. ואלו חן וכר. לפי
 זה יוצא שהפירות שבגינה תמיד חייבות ואפילו אין עדיין שומר מפני שהן בחזקת
 משתמרים ודעת בעה״ב עליהם. ויתכן שלברייתא זו כיוונה הפסיקתא רבתי י׳ הדברות פ׳
 קמייתא הוצ׳ רמא״ש ק״ח םע״א: תגי ר׳ חייא הנשמר בגינה אסור משוס גזל ושאינו
 גשמד בגיגה מותר משום גזל. ועיין סדר עולם פ״ה הוצ, רטנד, י״ג ע״א הערה כ״ט.
 והפירוש הוא שכל חפירות השמורים בגיגה אסורים משום גזל (וממילא חייבים
 במעשרות) ושאינם שמורים בגיגה, אלא בבקעה, מותר משום גזל. ומובן הדבר מאליו

 שבפירות שאין עליהם שומר עסקינן. ועיין ידוש׳ כאן ואהצו״י עמ׳ 82.
 15 כזיב עצמה וכר. כפו״פ פי״א, עמ׳ רע״ז.

 שם: חזקת ארץ ישראל חייב וכר. כפו״פ פי״א, עמי דע״ב.
 24 פירות ארץ ישראל שרבו וכר. כפו״פ פי״ג, עמ׳ ש״מ.

 27/28 הלוקח מן החמרת בצור וכר. כפו״פ פט״ו עמ׳ שם״ד, שם פי״א״עמ׳
 רע״ח-דע״ט. והפי׳ הנכון של כל הברייתות הוא בהג״א.

 30 ר׳ יחודח אומר החמרת היורדת וכר. כפר׳ט פי״א, עמי רע״ג.

 עמי 46.

נה בציפורי. שיבוש ברור, והנכון הוא בד וכי״ו:בקםרי וכ״ח בכפו״פ,  1 מן הספי
, רע״ג.  עמ׳ רנ״ו ועמ

 7 אמרו לו אחרי שחוריתח לנו. אולי צ״ל: אחרי׳ (־־אחריך) שחוריתח וכו/
 עיין מכילתא בא פט״ז, הוצ׳ הורב־־ץ־רבין עמי 59 שר 1.

/ עיין פ״מ פיג ה״ד(ד׳ זיטומיר ו כ  7/8 על אוצר של יבנה שלפנים מן חחומח ו
 י״ב ע״א) מ״ש מתום׳ כ״י ופירושו בירושלמי שם, ואחרי כל הפירושים, דברי ר״י בן

 קפוםאי נשארים סתומים.
 22 חלוקח לזרע וכוי, ר״ש פ״א רמ״ג.

, תקי״ב,כגירםתיגו,ובד משובש. ל וכר. כפו״פ פל״ד, עמ ב ט ת ח  23 ואין מחפין א
 24 חלוקח יין וכוי. עיין ערוך ערך אלוגתית.

ך חקילור וכר. עיין םמ״ג ןישין םוף קל״ה, קצ״ט ע״ד, והעתיק  27 יין ליתן לתו
 את לשון הרמב״ס סי״ג מה׳ מעשר הי״ד. ועיין מ״ש לעיל לעמ׳ 42 שר 25/26.

 עמי 47.

 5 כפת חמרחץ וכוי. כפו״פ פ״ב, עמ׳ ט״ז עיי״ש,
/ וכן במשגה םפ״א. ועיין כו ך וכו/ בד וכי״ו: שמן שהגרדי ו ס  7 שכן חגרדי ה

 ר״ש םפ״א שהביא את התום׳ ופירשה.



ב עמ׳ 47 י י פ א מ  64 ד

 פ״ב.
: א ״ ע ר א ״  9 חאורז במקומו מותר בחולת אנטוכיא. וכן ברש״י בכורות ל
, בירוש׳ י  בתוספתא דמםכת דמאי בפרק האורז במקומו מותר בחלת אנטוכיא, ועיין הג

 ריש פירקין. ובד משובש.
, דע״ט, עיי״ש. . כפו״פ פי״א עמ ח וכו, ו א , יוסי אומר ה , אליעזר בר  שמ: ר

. בפרטן אינך ,  0נ המקבל עליו ארבעה דברים מקבליו אותו להיות חבר וכו
, רע״ב ד״ד, , והמפרשים נדחקו בזה מאד, אבל מדברי רש״י בכורות ל ,  מוצא אלא ג
, דברים, ובשר  דברי למדתי שהחבר צריך להיות גם נאמן וגם הנאמנות נכללת בתוך ד
ל (במקום המקבל, וה״ו״ נשתבש ל״ה״ בהשפעת המשנה, או ב ק מ  12 צ״ל: ו
 בהשפעת ה״ה״ שבסוף המלה בטהרה) עליו להיות נאמן. ואח״כ מתחילה פיסקא של
, והיינו המקבל עליו להיות נאמן מעשר את שהוא  מ״ב.• מעשר את שהוא אוכל וכו,

 אוכל וכו, כמו במשנה שם.

 ונ״ל שדווקא פרט זה אם נאמנות נכללת בכלל ה״ד״ דברים או לא היה שנוי במחלוקת
, דברים היה מקובל בחבורות בלי שום חולק), והיה תנא שהחליף  (כנראה שהמספר ד
, דברים נוסף על  במקום הנאמנות דבר אחר, מפני שסבר כי חבר צריך לקבל ד
, 132) : כל המקבל עליו  הנאמנות. וכן באמת שנינו באבות דר״ן פמ״א (הוצ, שכטר עמ
 ארבעה דברים מקבלין אותו להיות חבר אינו הולך לבית הקברות ואינו מגדל בהמה
 דקה (דעת ר״י במ״ג) ואינו נותן תרומה ומעשר לכהן ע״ה ואינו עושה טהרות אצל
 ע״ה ואוכל חולין בטהרה. והנה שלשת הדברים האחרונים הם כמו בתוספתא, אבל
 נוספו עוד שני דברים הראשונים, והתנא חשב אותם רק לאחד מפני שהם
 שייכים לסוג מיוחד, עיין פ״ב םמ״ג ובמפרשים שם. אבל עיין בהערות
, אחרת, אבל נראה שהגירםא שהעתקתי י  שכטר שם שהעיד כי בספרים ישנים שם ג

 שהיא מבעל תומת ישרים היא הנכונה.

. צ״ל: ומקבל עליו להיות נאמן. ואח״כ מתחילה , ות נאמן וכו  12 המקבל עליו להי
. , , ב  טי׳ של מ״ב. עיין מ״ש לעיל מרש״י בכורות ל

, תקי״ז. מ , אומרים המתארח אצל עם הארץ נאמן. כפו״פ רפל״ג ע חכ  13/14 ו
. . בד: יהא נאמן על אלו מימיהן וכו, , הם וכו מי  14 עלי הוא נאמן אמרו לו מי

. , , לו מימיהן וכו ] א  וצ״ל: יהא נאמן על [אח,
, , (ם, ע״א). תום  16 עם הארץ שקיבל עליו וכר. מפתח לר״ן עידובין ם״ט א

, ד״ד. וכולן (ח׳ ע״ב). , אלחנן ע״ז ר א , ר , ד״ד. וכולן, תום  בכורות ל״א א
, ה״ג: מיכן אמדו גד שקיבל  20 גר שקיבל עליו וכר. בספרא קדושים פרק ח

, עד כמה. . ובר״ש שם: מכאן אמרו בתוספתא דדמאי ומייתי לה בפ  עליו וכו,
 21 כחן שקיבל עליו וכר. עיין רש״י בכורות ל״א רע״א ד״ה וכולן.
, 293 שר 25. מ , הורביץ ע  25 ועריפת העגלה, עיין ספרי זוטא הוצ

 28 המקבל עליו לשרת וכר. ילקוט המכירי מלאכי עמ׳ 15־14: תוספתא המקבל
 עליו שירות יש לו במתנות (כגיר׳ ד) ושאין וכו/

ן וכו,״ רש״י וילהוט המכירי הנ״ל. ועיין להלן 5227. ם עושי י  29 בזמן שחכחנ
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 עמי 48.

 1 וכולן שחזרו בחן וכו׳. דש״י הנ״ל. תום׳ שם ד״ד• וכולן. תוס׳ ר׳ אלחנן ע״ז
, ע״ב) ד״ה וכולן. ח ) ׳ , א  ז

 6 ומקבלין לכנפיים וכו׳. ערוך ערך כנף א׳.
 13 אינו דומה חבר שקילקל וכו׳. רש״י בכורות ל׳ ב׳ ד״ד. לפי.

ה הולך אצל אבי אמו וכו׳. ריבמ״ץ פ״ב םמ״ג, ר״ש שם. י  שם: בן חבר שה
 ועיין להלן 4918.

 16 צריכין לקבל עליהן וכתחילח. בכי״ע (צ, 104): כתחילה, ובד: בתחילה, ועיין
 רש״י בכורות ל׳ םע״ב ד״ה צריכין.

 23 לא יאמר. חבר לעם הארץ וכו׳. ריבמ״ץ פ״ב מ״ג, וכל התוספתא עד סוף
 הפרק נעתקה בס׳ חסידים תתתת רס״ה, עמ׳ 450.

ן לי ככר זה וכו׳. דיבמ״ץ פ״ב מ״ג, ושם: ותן  25/26 עם הארץ שאמר לחבר ת
א ״  לי דבר ואוכלנו, וצ״ל: ככר, כמו שהוא בד״ש שם, רא״ש שם (פי שנים י
 ע״א). וברמב״ן ברכות מ״ד• א׳ סד״ה זו ששנינו: אבל בתוספתא דמםכת דמאי בפרק
 שני ראיתי עם הארץ שאמר לחבר תן לי ככר זה ואוכלנו וכו׳ עד להלן עמ׳ 49 שו׳ 2.

 ועיין גם ס׳ חסידים הנ״ל.
ט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח וכו׳. בד וכי״ו: אבד ושי  29 לא י
 מן החי לבני נח ולא כוס יין לנזיר. וכגירסת כי״ע כ״ה גם בערוך ערך שט ד׳, ס׳

 חסידים ורמב״ן הנ״ל ומקבילות בבבלי פסחים ב״ב ב׳, ע״ז ו׳ ב׳.

 עמי 49•

 1 ועל כולן אין מברכין עליהן וכר. עיין רמב״ן הנ״ל וברכי יוסף או״ח סי׳ קצ״ו
 ס״ק ד׳ ובשיורי ברכה שם..

 פ״ג.
: העיד ד ר׳ יוסי בן משולם משום ר׳ נתן אחיו וכו׳. בבבלי גיטין ס״ב א׳  4 העי
ן אחיו שאמר משום ר׳ אלעזר בן חםמא וכו׳. נ ח ו  ד׳ יוסי בן המשולם משום ד׳ י
 ובכי״מ שם: העיד ר׳ יוסף בן המשולם משום ר׳ יונתן שאמר משום ד׳ אלע׳ חםמ׳.
ן אחיו ת נ ו א העיד הלכה משום י ו ה ו ם ל ו ש : בערך ר׳ יוסף בן מ b 7  וכן ביוחסין 0
. ׳ ת פ ס ו ת  שאמר משום ד׳ אלעזד חסמא בסוף פ׳ הניזקין וכן בפ׳ ה׳ דדמאי ב
 אבל בפתיחת המאירי לאבות (ד״ד כ׳ ע״א, ד׳ וינה י׳׳ב ע״א) הוא מונה בין התנאים
ן אחיו ש״ר יוסי ן׳ המשולם, והיא כגי׳ שלפנינו ועיין ת ׳ נ  של מם׳ דמאי: ר

 להלן««56.
ן נותנין תרומה וכו׳. כפו״פ פי״ט, עמ׳ תמיב. ועיין לעיל 498. ם שאי ש  8 כ

תי וכו׳. עיין מ״ש בירושלמי כפשוטו ח״א  12/13 חולק כחן ישראל עם כחן כו
 עמ׳ 375.

 22/23 חבר שהיה מיסב במשתה וכו׳. כפרס פל״ט, עמ׳ תקמ״ה עיי״ש כל
 הברייתות עד שו׳ 28.
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 28 עם חארץ שחיה משתמש בחנות חבר וכו/ ם׳ חסידים סי׳ תתתת דםימ
 עמ׳ 450, עד להלן עמ׳ 504. ושם: שהיה משמש בחנות וכר.

 עמי 50.

פה אחת. המלה אחת חסרה בד וכייע (צ. 104), אבל ישנה  2 עם נחש בכפי
 בם׳ חסידים הנ״ל.

ח ביתו וכוי. בד: על פתח ת  5/6 בסח דברים אמורים במוכר בחנותו על פ
ו על פתח חנותו. וכן ברמב״ם , וכן בירוש׳ פ״ב ה״ד, כ״ג ע״א: על חנותו א ו ת ו נ  ח
ו ת י : בתוספתא בד״א במוכר על פתח ב  פ״ט מהי מעשד הי״ב. אבל בר״ש פ״ד מ״ד
 אבל במוכר בפלטר או בחנות הסמוכה לחנות (כ״ה בד״ר, ובד״ח: לחנותו) חייב בשני.
 ובדא״ש שם (פי שנים י״א ע״ב): ובתוספת׳ קתני בד״א במוכר בחנותו על פתח
ו אבל מוכר בפלטר או בחנו׳ הםמוכ׳ לר״ד.(!) הרי זה חייב במעשי שני, דאין ת י  ב

 הפרהדדין חובטין אלא למוכר בפרהסיא, ועיין ד״ש הנ״ל.
ת שדרכו למוד בגסה מודדו וכר. כל הברייתות עד שו׳ 16 נעתקו בד״ש  ד א
 פ״ב מ״ה, ומכיוון שיש כמה שינויים בין ד״ר של הר״ש ובין ד״ח אעתיק חלק מן
 הר״ש ד״ר: תניא בתוספתא את שדרכו למוד בגסה מ\דדו בין דקה בין גסה טפילה
 דקה לגסה את שדרכו למוד בדקה מודדו בין דקה בין גסה טפילה גסה לדקה. אלו דברים
 הנמכרין בגסה אלו מיני תבואה וקטנית דרכו לימדד בדקה דברי ד׳ מאיר וחכמי אומי
 דברים שדרכו לימדד בדקה ומדדו בגסה מ ש ע י ע ו ומוכרן דמאי ומודדו בדקה הרי
 זה חייב וכר כמו בר״ש ד״ח (אלא שבקום: ובלח הין מדה גסה, מהין וכו׳ כתוב שם
ן מדה גסה, מהין וכוי), ועיין שו״ת רמ״ע מפאנו סי׳ כ״ח מ״ש על י  בט״ס: ובלח א

 המשנה והתוספתא כאן.
 15 קליפה של שום. וכיה בר״ש הניל, אבל הנכון בד: קליעה של שום.

לח לי וכר. בכפו״פ פיה עמ׳ ה ששי ש ע ן בן גמליאל מ  18/19 אמ׳ רבן שמעו
 ג״ה (ד״ד ט״ז ע״ב): ולשון התוספת מסכת דמאי פ״ג, אמד רשב״ג מעשה ששילח לי
 דבי יוסי ברבי אתרוג גדול (וכ״ה גס בד וכי״ו) מצפורי ואמר זה בידי מקטרי ולמדנו
: ויעשר ג  בו שלשה דברים וכוי. והגי׳ ״גדול״ נראית נכונה. עין ידוש׳ כאן פ״ג, כ״ג ע״

/  ממני עליו׳ וידעו שהי׳ בו יותר משיעור מצומצם׳ ועיין תום׳ ע״ז נ״ט א
 20 וחיה טמא• עיין מיש להלן 67534.

 22 איתמר חבר שחיה מוכר וכר. המלה איתמר ליתא בד וכי״י׳ ואין להבין
 איך נפלה מלה זו לתוספתא. אבל הגידסא האמיתית של כי״ע נותנת לנו מפתח לזה.
 וכן הוא שם (לפי צ. 140) : אף על המתוקן את שדרכו למנות דמיי נאמן. איתמר חבר
 וכו/ וקרוב בעיני שאיזה סופר כתב בחפזון: את שדרכו למנות איתמר, [עיפ הגמרא
 ביצה ג׳ ב׳(ומקבילות): את שדרכו לימנות שגינו] דמיי נאמן. חבר וכר. ומכיון שאין
 לזה שום מובן העבירו אח״כ את ה״איתמר* אחרי המלים: דמיי נאמן. ובאמת חי׳ צריד

 למחוק את האיתמר יחד עם ״לימגות״ ולהגיה למכור, כמו שהוא לפנינו.
 24/25 גבאי קופח ביום טוב לא היו גובין וכו/״בד: גבאי קופה אין גובין וכו/
 ובס׳ חסידים סי׳ תתתת רם״ה, עמי 450 :"גבאי קופה ביוםל טוב לא היו גובין ומכריזין

 כדדן שגובין ומכריזין בחול וכוי.
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( בטחרח. צ״ל: גוב[ל]ין נטהרה. ובידוש׳ פ״ג ח״א, כיג ע״ב: הפגבלין  29 גובי,
 בטהרות (הג״א).

. ד  דמ׳ 51 ם״

/ וכ״ה בד (ולא: להחזי/ כמו שמוסר צ.) אבל הנכון  3 חרוצה להחזיר עלי ובו
 בכפויפ פל״ו, עמ׳ תקייח (ד״ד ר״ז ע״ב): ומיהו בתום׳ פ״ד אמרי׳ הרוצה ל ה ח ז י ם

 עלי ירק ולהקל ממשא לא ישליך וכו/
ח כלום דברי ר׳ מאיר ש ה ודאי לא ע קנ ה דמאי ודמאי שתי קנ  8/9 ודאי שתי
. רבי יוסי אומר וכו/ ובהשגות הראב״ד / בד: דברי דבי י ע ק ב כו  ר׳ יוסי אומר ו
 פי״ג מה׳ מעשרות הי׳י׳ט: ובתוספי אמרו דמאי שתקנו ודאי ודאי שתקנו דמאי לא עשה
ם ו ש א (החילוף בין יעקב ועקיבא רגיל מאד) ור׳ יוסי אומר מ ב י ק  כלום דברי ר׳ ע
ק ודאי שתקנו דמאי וכו׳ עיי״ש. אבל במהרי״ק שם מעתיק את ההשגה: דברי ח צ ׳ י  ר
ל אחז בזה התוספת ב וכו/ ובכפו״פ פי״ח, עמ׳ תל״ז(ד״ר צ״ט ע״א): והרב ד ק ע  ר׳ י
ב דהוא קב ונקי. ויפה העירו שם שלפי זה צ״ל: ופסק כר׳ [אליעזר ק ע  ופסק כר׳ י
 בן] יעקב דהוא קב ונקי, והיתד, גירסתו בתום׳: דברי [ר״א בן] יעקב. ובכל אופן גי׳
ק אין לה סמך בכי״י, וכן לא גרם כן גם ח צ ׳ י ם ר ו ש  הראב״ד: ר׳ יוסי אומר מ
 במאירי בפתיחתו לאבות (ד׳ וינה י״ב ע׳׳א) שמנה את שמות התנאים במם׳ דמאי, ותיכף

י דמאי הזכיר את ד׳ יצחק ממם׳ תרומות. ר ח  א
/ בם׳ חסידים סי׳ תתתת דס״ה, עמ׳ 450 מעתיק כו קן ו  14 כל העיר מוכרין מתו

 את הברייתות עד שר 18.
/ עיין בם׳ המפתח לר״ן גאון בגנזי שכטר כו טה ו  15 כל חעיר מוכרן בשר שחו

 ח״ב עמ׳ 334, ובדברי הר״ל גינצבורג שם עמ׳ 333 והשוה ם׳ חסידים הנ׳׳ל.
ן אחר חחדש. נשמטה לפנינו אח״ז ברייתא שלימה וישגה י שרצי  28/29 מפנ
 בד וכי׳׳ו, עיין שיגו״ם אצל צ. וכן בםמ״ג עשין סוף קל״ה, קצ״ט ע״ד: עוד תניא
 בתוספת׳ דדמאי מצטדפין פירות חוצה לארץ עם פירות ארץ ישראל כדי שירבו על
 פירות הארץ לפוטרן מן המעשרות. וכן בכפו״פ םפכ״ב, עמ׳ תם״ב (ד״ד ק״ד ע״ב): מם׳
 דמאי פ״ד בתוםפו/ מצרפין מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ כדי שירבו על פירות

 הארץ לפטרן מן המעשרות.

 עמ׳ 52.

/ עיין שו״ת מבי״ט ח״א כו ת ו י ע י צה לארץ על פירות שב ׳ פירות חו  3/4 מצרפ
 סי׳ כ״א, ד״ד ח׳ עיב.

/ כפו״פ פ״ד, עמ׳ ל״ג. כו ר בכל מקום דמאי ו ג קת ת  6/7 חז
ד ו׳ ע״ד) ד״ה ד״ ) / רשב״א חולין ו׳ א׳ כו  12 חמפלץד פירות אצל עם הארץ ו

 הגותן, שרית הרשב״ץ חיא סי׳ ם״ו. ליד ע״ב.

 16 אםר לו נטלתים והנחתי לך ישנים ובו׳. רשביא ורשביץ חניל.
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 18/19 הגיח קיסרי ומצא אגרי הניח אגרי ומצא קיסרי וכוי. בד: וזניח עגרון
ו ד ג ו הניח א ד ג  ומצא קםרי או קיסרי ומצי עגדון, וברשב״א הנ״ל: הניח קיסרי ומצא א

 ומצא קםרי. וכן בירוש׳ פיאה פ״ב ה״ה, י״ז ע״א: אגדו (שתים עשרה פעם שם).

י וכוי. כפו״פ פ״ד, עמי ל״ד, ועיין בהערה שם. ד פירות אצל הגו  23 המפקי
תי אינו חושש משום מעשר וכוי. וכיה  25/26 השולח ביד עמי הארץ וביד הכו
 גם בד בערך. אבל ברשב״א חולין ו׳ א׳ ד״ה הנותן: ועוד שנינו שם בתוספת׳ השולח
 ביד עמי הארץ וביד הכותי ה ר י ז ה חושש משום מעשרו׳ ומשום שביעית השולח ביד
 גוי הרי זה חושש וכוי. וכנראה, גי׳ משובשת היא. ועיין שו״ת מבי״ט ח״א סי׳ כ״א, ז׳
 רע״ג. ובתשובתו שבאבקת רוכל סי׳ כ״ג (ד״ד י״ח ע״ב״ע״ג) ישנה השמטה בנוס׳

 התוספתא ויש לתקנה ע״פ תשובתו הנ״ל.

קת המשתמר. י שבחז  26/27 אבל חמרי גוים שהן מדיירין בעיר אינו חושש מפנ
 בד: אבל המרי גוי׳ המודדי׳ מן הגורן לעיר אינו חושש לא משום מעשרות ומשו׳
י (כ״ה בד״ר) גוים מ ר  שביעי׳ מפני שהן בחזקת המשתמר. וברשב״א הנ״ל: אבל ח
ם מן הגורן לעיר אינו חושש משום מעשרות ומשום שביעית מפני שבחזקת י ד ד ו מ  ה
 המשתמר. ובתוה״ב שלו בית ה׳ ש״ד, קמ״ו סע״ב: וכן אמרו בתוספתא חמרין
י ולא משום שביעית. א מ  ה מ ד ו ד י ן מן הגורן לעיר אין חוששין להם לא משום ד
 וכן בשו״ת שלו ח״א (ד׳ בולוניא) סי׳ ק״ז: ותניא בתוספתא של מסכת דמאי המרי גוים
 ה מ ד ו ד י ן מן הגורן לעיר אינו חושש משום מעשרות ומשום שביעית מפני שבחזקת
ן י ד ו (=המד  המשתמר. ונ״ל שגירסא זו היא הנכונה וצ״ל לפנינו: חמרי גוים ה מ ד ד י ן
 וה״ו״ הוא ניקוד, כידוע) מן הגורן לעיר וכו׳. ודווקא ביטוי זה מתאים לחמרים הטעונים
 משא כבד ומתנהלים בכבידות. וממש ביטוי זה בעניין זה נמצא בברייתא בבבלי ב״מ ל״ג
ה עמו. עד פרסה. וברש״י שם: ומדדה עמו. לאחר שהטעינו שמא ד ד מ : תנא ו  א׳
 יחזור ויפול. וכל המלונים (לרבות בן יהודה) לא הביאו מקום זה מב״מ, ויש להוסיף

 לערך דד שני מקומות הנ״ל.

ת וכר. בכי״ו: טוחנין ומרקדין. וברשב״א י ע י  30 טוחנין ומרקידין אצל אוכלי שב
 חולין הנ״ל: דלעיל מינה תני בתום׳ דמאי טוחנין ומדקדק אצל אוכלי שביעית ואצל
 עושה בטומאה אבל לא לאוכלי שביעית ולא לעושה בטומאה. ובבי״ע (צ. בשינו״ס ולהלן
ן עושין בטומאה לא י א  104) הגי׳ משובשת: טוחנין ומרקידין אצל אוכלי שביעית ו

י בטומאה. ל כ ו א  לאוכלי שביעית ולא ל

. ה  דמי 53 פ״
ת ואוכל ביום טוב. עיין כפו׳יפ פל׳יט עמ׳ תקליח. ב ש  10'9 שואלו ב

ת למוצאי שבת. צ״ל: בחול לשבת. [בשבח] למוצאי שבת. ב ש  JO שואלו בחול ל
ת וכו׳. כפו״פ פל״ט, עמ׳ תק״מ. ב ה מוכר פירות ערב ש  11 הי

ר של דמאי וכו׳. כפו״פ שט. ש ע  12/13 תרומת מ
 14'13 יותר על כן אמר וכו׳ ערוך ערך דמאי עיי״ש.

ת וכו׳. ערוך הנ״ל, שם ערך דמע, פיה״מ להדימ פ״ד ב ת ש מ י א ם ש ש כ  15 ש
 מ״א, ר״ש שט.
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/ בכפו״ם פל״ט, עמ׳ תק״מ (ד״ד ש״ג ע״א): עוד  15/16 זח טבל וזה תרומה וכו
ר מ א י  שם (בתוספתא) כשם שאימת שבת על עם הארץ כך אימת תרומה עליו ש
 זה טבל וזה תרומה זה ודאי וזה דמאי אף על פי שאמרו החשוד על דבר לא דנו ולא
, תקל״ט (ד״ד ש״ב ע״ב): ומיהו בתוספות  מעידו לא נחשדו ישראל על כן. ושם עמ
 שאפילו בשלו נאמן כמו שתראה מההיא שאימת שבת על עם הארץ. וכיוון לתוספתא
 הג״ל, עיין רמב״ם פי״ב מה׳ מעשר הי״ז ובאו״ש שם, וכבר קדמו בכפו״פ הנ״ל.
 והמעיד בהוצ׳ לונץ לא הבין את דברי בעל הכפדפ. ויש לציין שבהוצ׳ לונץ שינו
 תמיד את ציון בעל הכפו״פ—תוספת, תוספות, ל״תוםפתא״, ורק כאן השאירו את הנוסח

 הנכון: תוספות, מפני שלא הבינו את העניין.
/ ד״ת אצל ר״י בד טובי בגבול מנשה לר״מ גרוםברג ה צווח ואו׳ וכו י ה  17 גוי ש
 עמ׳ 26: דהא בסופא דהך מתניתא וכו׳, ראבי״ה ח״ב סי׳ תשט״ו עמ׳ 416, או״ז משמו
 בח״ב ה׳ יו״ט, סי׳ של״ב, ע״א ע״ב, הנ״ל (בשם הנ״ל) ה׳ אבילות סי׳ תכ״ח, פ״ח
 ע״ב, מרדכי מו״ק פ״ג סי׳ תתקנ״ה, רא״ש מו״ק פ״ג סי׳ ל״ב, הג״מ פ״ז מה׳ אבילות

/ ריקנטי סי׳ קמ״ד.  ה״ה אות ו
 שם: פירות עזקה חם. עיין תום׳ מנחות פ״ד א׳ ד״א שומרי.

ן בן גמליאל אומר אינו וכו׳. בר״ת  19/20 נאמן להחמיר דברי רבי רבן שמעו
 הנ״ל: נאמן להחמיר כדברי ר׳ רבן גמליאל אומר אינו נאמן וכו/ וכן בראבי״ההנ״ל:
(של רבי), ו א ל אומר אינו נאמן וכו׳ ושמע מינה דרבן גמליאל זה אינו בנ ל י מ ב ן ג  ר
 ומיהו נראה לכאורה דבנו הוא, דאילו זקינו הוא, הוד, מקדים מילתיה למילתיה דרבי
 וכו׳ עיי״ש. וכן באו״ז הג״ל סי׳ של״ב: ר״ג אומר, אבל בה׳ אבילות מעתיק רשב״ג אומר.
 ובמרדכי מו״ק הנ״ל מעתיק בשם מהר״ם ב״ב: ושאלו לראבי״ה וכו׳ והביא לו
ד מ ו א ג ״ ב ש  ראיה מהא דאמרינן בתוספתא דדמאי וכו׳ ומסיק עלה דברי רבי. ר
, וכו׳ עיי״ש ותראה שבמרדכי בוודאי אין ל ק ה א ל ל ל ב ר א י מ ח ה י ל ו ג ן ה מ א  נ
 ט״ם, כי מכאן מוכיח שהלכה כרשב״ג נגד רבי ולפיכך נאמן להחמיר. וכן בהגה״מ ה׳

 אבילות הנ״ל. ועיין שרת תרומת הדשן סי׳ ר״ב.
ק הנ״ל: ורבינו אבי העזרי הביא ראיה דנכרי מסיח לפי תומו ד  אבל ברא״ש מ
 נאמן לעניין אבילות וכו׳ ומסיים בתוספתא דברי רבן שמעון בן גמליאל. ר׳ אומר נאמן
 הנכרי להחמיר אבל לא להקל. וקיימא לן הלכה כרבי מחבירו וכו/ אולם ברא״ש
 קידושין פ״א סי׳ ס״ב: (בשם ר״ת) מדקתני בסיפא דהך מתני׳ אבל אם אמר מאיש
. ולעצם העניין אין ספק שהגי׳ הנכונה היא כמו י ב  פלוני לקחתים נאמן להחמיר דברי ר
 שהיא לפנינו, וכ״ה בירוש׳ פ״ו הי״א, כ״ה ע״ד, וכן מעתיק בראבי״ה עצמו (חוץ ממה

 שהוא גורם ר״ג במקום רשב״ג), וכן מעתיק בשמו באדז ה׳ אבילות הנ״ל.
 וג״ל קצת לשער שבמרדכי ובהגה״מ נהפכו הדברים מפגי הסיבה הבאה: הרי
 ראינו שהראבי״ה גרס ר״ג במקום רשב״ג ואמר שם בעמ׳ 417, כי לפי סברתו שריג זה
(האב) שנאמן להחמיר, והראשונים הנ״ל שידעו שיש  הוא בנו של רבי, הלכה כדברי ד׳
 כאן מחלוקת בין רשב״ג ורבי, הרי בהכריח יחסו לרשב״ג (האב) את דברי רבי ולרבי

(ד״ג ברבי).  (הבן) את דברי
 26/27 היה עומד בתוך בני אדם וכו/ ר״ש פ״ד םמ״ה. עיי״ש הגירסא עד להלן
 עמ׳ 54 שר 2. וכן כי׳ז ברא״ש שם, (פי שנים י״ג ע״א) ויש לתקן את סוף הפיסקא

 בר״ש ע״פ הראיש הנ״ל.
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 28/29 במח דברים אמורים שאיין מכייר וכו׳. השגות הראב״ד פי״ב מה׳ מעשר
 ה״ה עיי״ש ובכ״מ שם.

׳ 54. מ  ן

 1 במה דברים אמורים בתרומת וכו׳. םם״ג עשין קל״ה, קצ״ט םע״ג, רע״ד.
, ופירש מסגי שבשנות ע ב ו ש . בר״ש פ״ה סמרה גרם: בשנת ה ע ו ב ש ת נ ש  13 ב

 השובע נותנים מתנות מרובות.
ל שנתערב בחולין וכר. רש״י חולין קל״ה ב׳ ד״ה טבל עיי״ש, ר״ש חלה ב ט  22 ה
 פ״ג םמ״ט עיי״ש, וכן בשו״ת מהר״ם ב״ב הוצ׳ מק״נ ריש עמ׳ 125 : ומשבחן נמי
י שנתערב בחולין שהוא אוסר בכל שהוא ואם יש לו א מ  בתוספתא דמם׳ דמאי גבי ד
 פדגםה ממקום אחד מוציא לפי חשבון אע״פ שהוא קל אוסר בכל שהוא כטבל גמור

 וצ״ע. ועיין לעיל ״34 ומש״ש.

׳ 55. מ  ן

ו מסייעין וכו׳. ילקוט המכירי מלאכי עמ׳ 33 בשם תוספתא  8 כחגים ולוים שהי
 דיומא(!). ועיין מכירי מיכה עמ׳ 20.

 10 יותר על כן אמרו תרומתן וכו׳. כפו״פ ספי״ח, עמ׳ תל״ט, מכירי מיכה הג״ל.
׳ הרי צד א י ש כן כ ד ק ת מ ו ׳ אני אף במתנ ן בן אלעזראומר או  17/18 ר׳ שמעו
גה וכר. כל המפרשים גדחקומאד בפי׳ הברייתא הנ״ל והגיהו ת כהו ו נ ת ם זוז מ  עלי מאתי
 אותה הרבה, ונעלם מהם לפי שעה דברי הרא״ש בתוס׳ לבכורות כ״ז (מזבח כפרה מ״ב
 ע״א): רשב״א אומר (כן גרם בגמ׳ שם עיי״ש בשטמ״ק) אף מתנות כהונה כיצד ישראל
 שהפריש מאתים זוז למתנות כהונה ומצאו ישראל אחר וכו׳ ונראה דה״פ שהפריש ר׳
 זוז להלותן לכהן להיות מפריש עליהן מתנות כהונה בכורות וכו׳ כההיא דפ׳ כל הגט
 (ל׳ א׳:) המלוח מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן והילד וכו׳
 עיי״ש. שוב מצאתי במהרי״ט אלגזי ה׳ בכורות פ״ד, ס״ב ע״ד שהעתיק את התוספתא:
 אף במתנות כן, וכתב : מתבאר מתוספתא זאת דעיקר הגידםא בברייתא דשמעתין
 כמ״ש הדא״ש בתוספותיו (כיוון לרא״ש הג״ל) דרשב״א פליג את״ק דלת״ק אפי׳
 במפריש מעות למתגות כהוגה איגו דשאי ולרשב״א אם אמד הרי עלי ד׳ זוז למתגות

 כהוגה דהייגו שהפריש ר׳ זוז להלוות לכהן דשאי לומר הילך ותן לבן בתי כהן וכו׳.
ם לוג. כ״ז הוא טעות הדפום או מעתיק ם לי בששי נ  19 טבלים ואמר לו כהן ת

 הכיי, עיין צ. להלן עמ׳ 104.
ל ישראל וכו׳. כל הברייתא בר״ש פ״ה מ״ט עיי״ש, ש  21 מעשרין מ

 22 דברי ר׳ מאיר. עיין תום׳ די״ד קידושין מ״א ב׳ ד״ה תרומת.
ן שזורי וכר. כפו״ס פ״ד, עמ׳ כ״ב, יוחסין •80.  25 אמר ר׳ שמעו

 עמ׳ 56.

ה שגכגסו רבותיגו וכו׳. כל הברייתא עד שו׳ 10 בכפו״פ פ״ב, עמ׳ ט״ז ש ע  4/5 מ
 ועיי״ש פ״ה, ג״ג ע״א.

ץ נקוב חייב במעשר וכו׳. הגירסא הנכונה גשתמדה לגו בכפו״פ פל״ו,  10 עצי
ו נקוב חייב במעשרות נ י א  עמ׳ תקכ״ב (ד״ר ר״ח ע״ב): תוספת סוף פ״ה עציץ ש

 תרומתו אין מדמעת ואין חייבין עליהם חומש.



71 5 6 - 5  דמאי פ״ו עמ׳ 7

 פ״ו.
/ ברי״ף ב״מ פיט סי׳ תקמ״ב: תניא במסכת דמאי כו ח בין שוכר לחוכר ו  15 מ
 «ה בין שוכר לחוכר וכר (ועיי״ש בנ״י וברבינו יהונתן מובא בשטמ״ק שם ק״ד דע״א
 ד״ה בהלכות תניא במם׳ דמאי כו׳) וכן בס׳ השטרות לר״י הברצלוני עמ׳ 95 שו׳ 2,
 ועיץ גנזי קדם ם״ה עמ׳ 99 ובערוך ערך חכר ובעיטור ח״א אות ק׳ קבלנות, הוצ׳ ר׳
 מאיר יונה ס״ב ע״ג, ועיין בירוש׳ דפ״ו. אבל באו״ז ב״מ סי׳ של״ח, מ״ו םע״ד: תניא

 בתוספתא דדמאי וכו׳, ועיין מ״מ פ״ח מה׳ שכירות ה״א.
נו נאמן וכר. בשו״ת הרמב״ן סי׳  18/19 לא יאמר ישראל לגוי ולכותי ולמי שאי
 קם״ח (הוצ׳ אסף עמ׳ 86) : ועוד מצעו בתוספתא לא יאמר אדם לגוי ולכותי ולמי
י נ ש ר  שאינו נאמן על המעשרות הילך מאתים ושקול על ידי לאוצר אבל אומר לו פ
 מן(האומנות) האוצר וכו׳, והובאה תשובה זו בם׳ התרומות שער פרו ח״ד סי׳ י״ח.

 ועיין אהצו״י עמ׳ 128.
/ בשו״ת הרמב״ן הנ״ל: וכן לא יאמר לחברו כו ת ו י  20 וכן לא יאמר אדס לחב
י מן האומנות ולענין נ ש ר  הילך מאתים זוז ושקול על ידי לאומנות אבל אומר לו פ
 דבית היא שנויה ופירושה שהוא נותן לו מאתים זוז מעכשו שיפול תחתיו לאומנות
 המלך שהיא עליו בשוד. שלש מאות ומשום דמקדים ליה דינר פרע במקומו יותר ופרשני
 (עיין גי׳ הרשב״א להלן) מן האוצר מותר דלמ׳ מפייס ליה בשוד, מאתים או בפחות מיכן
 וכו׳, וכן בם׳ התרומות הג״ל, ופי׳ זה מתאים קצת יותר לגי׳ הרשב״א: פשרני מן האוצר.

 ובשו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תרפ״ו: ודמיא למה שאמרו בתוספתא לא יאמר אדם
י מן האומנות נ ר ש  לחבית הולך מאתים זוז ושקול על ידי לאומנות אבל אומ׳ לל פ
י מן האומניות נ ר ש  וחכם אחד כתבה בחבורו בשם הרמב״ן ז״ל ופירש וכר, אבל פ
 מותר דילמא מפייס ליה במאתים או בפחות מכן. ועיין הגי׳ בירושלמי ספ״ו, כ״ו רע״א

/ ועיין שו״ת ר״י בן לב ח״ג סי׳ כ״ט.  ובבבלי ע״ז ע״א א
ה מישראל תורם וכו׳. כל הברייתא בר״ש פיו מ״א, רא״ש שם ד  21 חמקבל ש

ד ע״ד). י  (סי שנים י

 עמי 57.

אמר לו וכר. בר״ש פ״ו מ״י: תניא בתוספתא גבי  17 ירשו מרחץ רשאי שי
 מרחץ דגר וגוי שירשו את אביהם ירשו מרחץ רשאי לומר לו טול אתה שבת בחלקך
 ואני חול בחלקי ואם התנה עמו במנת כן מותר. ונשמטה כאן הסיפא, עיין בגליון שם.
 ולעומת זה ברא״ש ע״ז פ״א סי׳ כ״ד: והכי איתא בתוספתא עכו״ם וגר שירשו מרחץ

 מאביהם לא יאמר לו הגר טול אתה בשבת וכו׳, ונשמטה כאן הרישא.

 19 ?קחו מרחץ אינו רשאי וכר. ם׳ התרומה ה׳ ע״ז םי׳ קמ״ז, תום׳ עיז כ״ב
 א׳ ד״ה לא, תום׳ ר׳ אלחנן שם (כ״ג ע״ב), או״ז שם םי׳ קמ״ב, כ׳ ע״ד, םמ״ג לאוין
ז  ס״ה, כ״א ע״ד, מרדכי שבת סוף סי׳ תם״ב, ר״ן ע״ז פ״א םי׳ אלף רי״ח, אגודה ע״

 םפ״א סי׳ י״ד (בשם ס׳ התרומה הנ״ל), ם׳ ע״ג.
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 עמ׳ 58. פ״ז.

: מפריש תרומה ומעשר ד  16 הפריש תרומה ומעשר נותנו לכהן והשאר שלו. ב
 וכר, וצ״ל: מפריש תרומת מעשר, או תרומה ותרומת מעשר, כלומד ישראל שקנה מן
 הלוי תבואה שנתחייבה כבר במעשרות, הרי זה דומה לישראל שירש טבלים ממורחים
 מבית אבי אמו כהן שהוא מעשרם והם שלו וגם כאן המעשרות הם שלו, והתרומה צריך
 ליתן לכהן, מפני שגם הלוי צריך ליתנה לכהן. (ע״פ הרי״ט אלגזי בכורות ס״ח,

 קע״ח ע״ד).
ה לכהן וכר. בד: ישראל שקבל שדה מכהן וכר, וכ״ה ד  21 ישראל שמכר ש
, מע״ש ה״כ. אבל בהשגות שם: א״א נוםחא ד ת ו ם פ ת א ישראל  ברמב״ם פ״ו מה
ר לכהן וזה עיקר וכן הוא בירושלמי, ועיין מהד״י קורקוס שם, ועיין כ מ  ש

 רטנר עמ׳ 123.
, גיטין פ״ג ה״ז. מ״ד. ע״א ת לישראל וכר. ידוש ו ע יב מ א חי  23 וכן בן לוי שהו

, י״א, ח׳ סע״א, והוסיף: שנוי, בתוספתא דדמאי. , צדקה סי  והביאו באו״ז ח״א ה

 עמ׳ 59. פ״ח.

, שע״ב. . דש״י כתובות צ״ח רע״ב, ריץ שם פי״א, סי , ת יתירה וכו ח ו לו א  3 נתנ
, תקל״ה עיי״ש. . כפו״פ פל״ח, עמ , אך זח מעשר וכו , יחודח הי  6/7 אמר ר

. פיה״מ להר״מ פ״ז מ״ג, ר״ש ורא״ש ת דין הוא וכו, אי בי , יוסי אומר תנ  11 ר
, תק״מ. מ  שם (פי שנים ט״ז ע״ב). כפו״פ פל״ח, ע

. כל הברייתא בר״ש ם״ז , ת ושכח וכו ב ם בערב ש תי  1 הלקח יין מבין הכו
, כגירםתנו בערך, וכ״ה גם בתום, רבינו פרץ ב״ק ם״ט ד״ה מיחל  מ״ד ד״ה תניא בתום,
, ד״ד. מיחל: ובערב שבת בין השמשות איירי ד). אבל בתום, עירובין ל״ז א ,  (מ״ג ע/
ם וכר. ובגליון שם מגיה: ועדיין לא קדש עליו ו י ו ה י ל ש ע ד ק  כדקתני בתוספתא ו
, ד״ד. הלוקח. ובגליון שם: לפנינו ליתא אלא כמו  היום, וכ״ה גם בתום, יומא נ״ו א
. אולם הדברים פשוטים שלפני התום, לא היו המלים ״ערב שבת ,  שהביאה הגמ
,154 , , יומא, כמו שאינן בכ״י ובמקבילות (עיין דק״ם יומא עמ  עם חשכה עומד״ בגמ
), ולפיכד אמרו, ובערב שבת בין השמשות איירי כדקתני בתוספתא כלומר,  הערה י,
 שבתוספתא מפורש בערב שבת, ובעלי התום, מוסיפים מעצמם שקדש עליו היום תיכף
, ד״ה שני:  לאחר שקנה ולא הספיק להפריש בערב שבת. וכן מפורש בתום, סוכה כ״ג ב
 בערב שבת בין השמשות איירי כדקתני בתוספתא הלוקח יין מבין הכותים בע״ש ושכח
, וכן הוא  להפריש. ולא ששכח עד שקדש היום דאם כן אפילו לקרות לו שם אסור וכו,

, הרא״ש פ״ז מ״ד (פי שנים ט״ז ע״ג).  בפי

, כפו״פ פ״ה, , תה וכר. עיין הראשונים הנ״ל, ערוך ערך חל א  14 ומיחל ושו
, תקל״ד. מ , נ״ב, פי״ח טוף ע מ  ע

, תקל״א מ . בכפו״פ פל״ח, ע ,  20/21 נוטל תרומה ותרומת מעשר ומניחה וכו
 (ד״ד ש׳ סע״ב): וזאת תרומת מעשר שהפריש יזריקנה או יפםידנה וכו, ומיהו בתוספות
ר ומניחה במקום המוצנע אחד תרומה ש ע ת מ מ ו ר  פ״ח אינו נראה כן דאמרי׳ נוטל ת

 טהורה ואחד תרומה טמאה. ולפי גירםת הכפו״פ בבא זו מוסבת על דמאי.
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ח וכו׳. השגות הדאב״ד פי״ב מה׳ י ה מפ ת ש ת לא י  29 קראו שם לשולי חבי
 מאכלות אסורות ה״י, והובאו דבריו בתוה״ב להרשב״א בית ה׳ ש״ב׳ קל״ה ע״א. וכל
 הברייתא נעתקה גם בכפו״פ פכ״א, עמ׳ תג״ג. ועיין מאירי סוכה כ״ג ב׳ ד״ה ולענין

 (60 ע״ב) וכפו״פ פל״ח, עמ׳ תקל״ד מה שהקשו מתוספתא זו ומה שתרצו שם.
ם לשולי קדירה. בד: אבל הקורא שם לשולי מגורה וכוי. וכ״ה  30 אבל קורא ש

 בכפו״פ םכ״א, עמ׳ תג״ג.
י כלכלות וכו׳. ר״ש פ״ז מ״ו כל הברייתא עד עמ׳ 60 ת  31 חיו לפניו ש

 שו׳ 1 עיי״ש,
 שם: בטלה תרומתן. צ״ל: נטלה תרומתן כמו שהוא בד. ובר״ש חנ״ל: ניטלה

 תרומתן.
ס וכו׳. דיבמ״ץ פ״ז מ״ו עיי״ש. י נ י תאי ת  32 נוטל ש

 33 מעשרותיהם מעשרות כלכלה בחברתה וכו׳. רא״ש פ״ז מ״ו(פי שנים י״ז ע״א).

 שביעית.
 עמ׳ 61 פ״א•

ו וכו׳. פיה״מ להר״מ, ריבמ״ץ. ר״ש ורא״ש נ  6 רבן גמליאל ובית דינו התקי
 פ״א םמ״א (פי שנים ל״ב ע״ב). כפו״פ פמ״ז. עמ׳ תדכ״ח, אגודה ריש שביעית. קפ״ט

 ע״ג. רשב״ץ אבות פ״א מט״ז, י״ד רע״ב.
 8 והשאר של אחד וכר. עיין בירוש׳ נוסחת הר״ש םיריליאו י׳ ע״א. ואולי

 השלים ע״פ התוספתא.
עה וכו׳. בפ״מ פ״א ה״ו: וה״ג בתוספתא כתיבת יד אשד י ט נ  10 זקינה ונראית כ
 לפני אשר הובאה ממצרים, וזקינה נראית כנטיעה הרי היא כנטיעה ונטיעה נראית
 כזקנה הרי היא מקינה מה בין זקינה לנטיעה זקנה עד עצרת נטיעה עד ר״ד, זקינה
 מעין ג׳ ונטיעה (נראית כזקינה מה בין זקינה לנטיעה זקינה מעין ג׳ ונטיעה)
 מעין עשרה. ועיי״ש בפ״מ שפירש את הנוסחא שלפניו, אבל נראה יותר שהמלים
 שהקפתי נכפלו בטעות מלמעלה, ועיין פיה״מ להרמב״ם םפ״א ובברכי יוסף יו״ד סי׳

 דצ״ד ם״ק ט׳ ומ״ש בשם קול הרמז שט.
עה וכו׳. כל הברייתא בריש םפ״א. ועיין ריבמ״ץ שט. טי א נ  14/15 ואיזו הי

ת וכו׳. ר״ש פ״ב םמ״ד. עו טי ת הנ ן א  19׳18 משקי
 19 ר׳ יוסי בן כיפר וכו׳. בד: בן כיפה, אבל בד״ש הנ״ל: בן כיפר, וכן בפתיחת

 המאירי לאבות, י״ב ע״ב.
ות וכר. בערוך ערך בדד א׳ מביא את הברייתא שבבבלי מויק גי  23 אילו הן עו
 ד׳ ב׳ ואומר: תניא נמי הכי בריש תוםפ׳ שביעית אלו הן עוגיות וכו׳. וכנראה
, שמפרשת את המשנה של מו״ק 2 2 9  שלא היה לפני בעל הערוך בבא זו• להלן מו״ק ״

 שם, ועיין יחוסי תנאים ואמוראים עדך בד ציתאי ד׳ ע״א.
ן ובו׳. עיין להלן 22913 בגי׳ ד וכי״ו.  24 מותרין ומשמטי

ת וכר. ריבמ״ץ שיב מ״ה׳ ר״ש שם םמיה. עי י ערב שבי  25 פג
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 27 ואין מקנחיין וכוי. בכייו: ואין מנקבין, וכיה בדיבמ״ץ ור״ש הנ״ל.
, הנכונה. עיין לאוו פלורה היא י . זו היא הג גה וכו,  30 אין תולין ת ח ו ב י י בתאי
 עמ׳ 233, ובירוש׳ פ״ד ה״ד, ל״ה ע״ב: ת ו ב י ן (כ״ה לנכון בד״ו) וכ״ה בסורית, עיין

 לאוו שם. וכן גרם (תחובין) בתוס׳ כ״י פ״מ, עיי״ש פ״ד ה״ד.

: ד ת חותך. בד: ובשביעית יופך. בפימ פ״ב הי עי  31 במועד צורר ובשבי
 ובתוספתא פ״ק גדים רשב״א אומר במועד צ ו ר ד בשביעית חותך. והעתיק מתום׳ כ״י

. ך ת ו  שלו, כפי שרואים מן הגירסא: ח

ן וכר. להלן 11826׳ וסקירה זאת היתד, רווחת בעולם העתיק, ל י א ח ת  שם: סוקרין א
 עיין לאוו פלורה היא עמ׳ 235.

 עמ׳ 62.

, אחרת לגמרי. ובפ״מ הגיל׳־(מתום, י ן וכר. בד ג ן ומקטפי ן ומקפצי  2 מקווצי
 כ״י, עיין לעיל): מ ס ק ל י ן מקווצין מקטפין ומסתתין וימגמזין עד ד״ה וגוטל את

ף םמין את הגפגים בשביעית, ועיי״ש הפירוש.  הרואה רשב״א א

: י ה שלשה ימים וכר. במה״פ פ״ב ה״ב ד״ה רב  4 רבי אומר עד לפני ראש השנ
. ולפי גי׳ זו ם ו ם י י ש ל  ובתוספתא כתיבת יד אשר לפני כתוב בה, עד לפני ד״ה ש
 צריך להגיה. בדברי ת״ק, או שנפרש בדבריו שמותר לחרוש ולהשקות אפילו כל

 שלשים לפני ר״ה, ודוחק.
. בכי״ו חסרה המלה ובעציץ, ת הזרעים בגללים ובעציץ וכו,  5 אין בודקין א
 ואיננה גם בכ״י פ״מ, עיין מה״פ פ״ד ה״ד ד״ה אין מציתין, ובדרך כלל יש לומר
 שגירסאות כת״י פ״מ מתאימות ברובן לכי״ו. ועיי״ש במה״פ על שאר דברי הברייתא.

 פ״ב.
ג ב׳ דיה ר״ש. ובריטב״א י . רשביא דיה י , ם וכו ו מי ע ממנ  14 פול מצרי שמנ

 שם ד״ה א״ל אביי מעתיק את כל הברייתא עד שו״ 21.
י מריעות. וכ״ה בהשגות הראב״ד פ״א מה׳ מע״ש היי, ת ו ש ע ממנ  16 שמנ
 וברמב״ם שם: אריות, ובכי״ו (לפי אוה״ג שבש״ם ווילנא): אריוות׳ ועיין בהערה שם.
 ובד כאן: מרבעות, ובירושלמי פ״ב ה״ח, ל״ד ע״א: מורביות, ובכי״ר שם: מרביות
, ת ו נ ו  ובירושלמי מעשרות פ״ד ה״ה, נ״א ע״ב מודייות. אבל בריטב״א ד״ה הנ״ל: ע

, פ״ב כאן.  וכ״ה במשנה ט
. אבל בריטב״א דיה הגיל , . וכ״ה בבבלי ר״ד• י״ג ב , פר אומר וכו  17 ר׳ יוסי בן כי
. וכן מונה במאירי בפתיחתו  מעתיק מן התוספתא: ר ״ ש בן כפר חנינא אומר וכו,
, ע״א, ן בן כיפר (עיי״ש בד״ר כ ו ע מ , ש  לאבות בין התנאים של תוספי שביעית: ד
 ד״ו י״ב ע״ב), וכבר העיר שם ר״ח פאלאגי שבגירסתנו לא נמצא תנא זה במס׳
 שביעית. ולפיכך ברור לי שכווגתו לכאן והיתד• לפגיו הגירסא ר׳ שמעון, כמו בריטב״א.

ן בן גמליאל וכר. עיין הראשוגים להלן.  23 אמר רבן שמעו
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בה אבל בר״ש ה ולהלן 8121 בכי״ע ו  24 ועל שלא הנץ לעתיד לבוא. וכ״ה ב
 פ״ב סמ״ח: תגי בתוספתא אמר רשב״ג לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הגמור
. ובן באגודה שביעית פ״ב, קפ״ט ע״ד: על  לשעבר ועל של הגץ לעתיד לבא ובו,
 הגמור לשעבר ועל הנץ להבא, וגירםא זו נראית נכוגה. ובריבמ״ץ פ״ב מ״ח: תגיא אמי
 רבן שמעון בן גמליאל לא נחלקו על הגמור שלשעבר ועל ה ע ש ב י ן שהוא לעתיד

 לבא ועל מה נחלקו וכוי. ועיין השגות הראב״ד פ״א מה׳ מע״ש ה״י,
ה קציציין וכו׳. ערוך ערך קץ (ח,). עה״ש קע״ד ע״א. ש  28 ואם ע

 עמי 63.

ת שזרעה לזרע וכו׳. עיין השגות הראביד פ״א מה׳ מע״ש ה״י, ב ש  2 ה
׳ בן אלע׳ אומר וכו׳. עיין ריבמ״ץ פ״ג מ״ד. ע מ  24 ר׳ ש

ם וכו׳. עיין ריבמ״ץ הנ״ל םמ״ה וכנראה היה הו ביית סאתי ח כל שדי ת י  25 ח
 לפניו הסיום בתוספתא כמו במשנה ד׳ שם בסופה.

 עמי 64.

ן סחריים וכו׳. עיין ריבמ״ץ פ״ג מ״ד.  2 בכל עושי
 4 ולא בחולו של מועד וכו׳. עיין ערוך ערך נער.

 פ״ג.
ב וכו׳. כל הברייתא בר״ש פ״ג מיה. צ ח  8 לא ייפתח אדם מ

 9 בםח דברים אפוריים וכר. בד וכי״ו: אמר ר׳ יהודה בד״א וכו׳. וכן בכפו״מ
 ספמ״ח, עמ׳ תרם״ה (ד״ד תכ״ב ע״א): תוספות פ״ג אמר דבי יהודה בד״א בזמן
 שמתכוון וכו׳. אבל בריבמ״ץ פ״ג מ״ה: תניא בד״א במתכוין, וכן ברא״ש שם (פי שנים
 ל״ד ע״ג): תו׳ בד״א וכו׳. וכן מן ההשמטה בד׳ש הנ״ל (עיי״ש) נראה שלא גרם אמר

 ר׳ יהודה והתחיל להעתיק סתם: בד״א וכו/ ונשמט ע״פ דמיון ההתחלות.
 10 אפילו דבר מרובה מותר. וכ״ה בכל הראשוגים הנ״ל, ולפיכך אין להגיה, ועיין

 הפירוש בר״ש הג״ל.
וצא ממנו. בר״ש פ״ג מ״ה: אבל אין ר י ו י ג א ף על גבי הארץ ו צ  12 סלע ש
ן (כ״ה בד״ר) י א  לשון התוספתא משמע כן דקתני סיפא סלע שצף על גבי הארץ ו
ב ע״ג סלע צ ז ג  יוצא ממנו אם יש בו וכו/ ועיין רא״ש סמ״ה, ובפי שנים שם ל״ד ע״

 הארץ. והעיקר כלפנינו.
/ בריבמ״ץ פ״ג מ״ז: ובתוספתא בו יעתן ו ת ומחרישה מז שבו  13 אבנים תו
 תניא אבנים תושבות ומחרישה מזעזעתן. וכן בתוה״א להרמב״ן עניין הקבורה (קרוב
 לסופו), דיו מ״א סע״ב (ואני מעתיק מד״ק): ושנו בתוספת שביעית אבנים תושבות
:  שמחרישה מזעזעתן וכו׳ ועיי״ש הביאור לפני זה. ועיין ר״ש פ״ג מ״ז. וכ״ה הגי׳ בד

 שהמחרישה מזעזעתן.

ת חרבים וכר. בד:מםלקין דרך רשות הרבים וכו/ובריבמ״ץ  15 מסקלין דרך רשו
 םפ״ג ״. תניא מםקלין רשות וכו/ אבל בר״ש ורא״ש שם כלפנינו, עיי״ש,
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י דרך יחיד ומפני דרך חרבים ומפני חספד. בד: מסלקין  17/18 מסקלין מפנ
• . וכיח ג ר מ ע , (ולא: הספק, כמו שציין צ.). ובכי״ע: מפני מ  וכוי ומפני דרך הספ
ר ומפני דדך ש י  בריש הנ״ל: או למקום הטרשין (והסרה המלה מםקלין) מפני דרך ה
. ואפשר שהגי׳ שלפנינו: ומפני הספד היא הנכונה. ועניינה הוא ר פ ע  הרבי׳ ומפני ה
 שמםקלין מפני הספד (עיין הירושלמי כפשוטו ח״א עמי 428). כמו שקוצרין ממני האבל

 (מנחות פ״י מ״ט ולהלן ״529).
ת וכו׳. כפו״פ פמ״ז, עמי תרג״ג. ו ג  18 עושין ספחים שבראשי ג

 19/20 מסקלין מקוסין וכו׳. בכי״ו: מקוצין, ועיין מיש לעיל 622.
. וכיה גם בד. ואין לזה שום מובן. ע ו ר ז ן יכולין ל  29/30 אלא עד מקום שח
ב: שלא גזרו אלא על הגדר שהוא יכול לעמוד בו. ואולי גם  ובירוש׳ פ״ד ה״ב, ל״ה רעי
 לזרוע פירושו לעמוד, עיין בצופה האנגלי, מהדו׳ חדשה כי״ב עמ׳ 344 הערה 49. אבל

 הראיה ממס׳ כלה שם מיוסדת על טעות הדפוס בדפוס ווילנא.
י וכו׳. עיין שוית מבי״ט ח״ג סי׳ סיד. ל״ב ע״ד. ח מז חגו ד  30 חמקבל ש

 עם׳ 65.

: ה״ז לא יחליק ולא ידריג אלא ו ד הי  1 חרי זח לא יחליק וכו׳. בכיי פ״מ פי
 מתכוין כדי שתהא קציצתן שוה.

 4 שלש בתולות חן וכו׳. ערוך עדך בתולה.
ת הקנים בחישת הקנים• בתום׳ כיי פ״מ פיד ה״ד גרם, כנראה:  12 אין מטילין א
 אין מציתין את האור בחישות הקנים, כמו שהוא בירוש׳ שם. ואפשר שכיוון רק למלה

 ״בחישות״.
 15 אבא שאול אומר מברך בחורשין. עיין פימ הנ״ל, והנכון כנראה: מברה (או

 מברין) בחורשין, עיין גליון אפרים בירושלמי שם. ובכי״ע (צ. 140) : מכדך.
א וכו׳. וזו היא הגי׳ הנכונה. בו ת חאילן משי מתי אדם רשאי לקוץ א  .17 מאי
י מפ״ד. ובד הגירםא 222 וצרף לכאן ותמצא כל מי  ובשביעית עסקינן, ועיין לעיל 3

 משובשת.

 פ״ד.
: אמי לו וכו׳. ובכפויפ פמ״ז. עמי ד  21 אמר לו חרי חן אצלך בטבריא וכו׳. ב
 תרמ״ז(ד״ר תי״ח ע״א): תוספות אמרו לו והדי עמך בטבריה ועושות לשנה אחת. וכיה

 בירושלמי פ״ה סה״א, ליה ע״ד.
ת וכו׳. תום׳ גיטין ז׳ ב׳ דיה עציץ. תום׳ מנחות עי ת הלוף בשבי  21/22 הטומן א
 פ״ה דע״א ד״ה כאן (שתיהן בשם הרשב״ם), דמב״ן גיטין ז׳ סע״ב דיה באנו, שם
 כ״א ב׳ ד״ה כתבו, רשב״א וריטב״א שם ז׳ ב׳ ד״ה א״ר זירא, תום׳ הרא״ש שם ד״ה

ת (168 םע״א). צ  עציץ, חי׳ הר״ן שם ד״ה עפר. ועיין גם מאירי מ״ז ב׳ ד״ה ע
 22 ר׳ מאיר אומר דרך ארץ וכו׳. וכיה בתום׳ גיטין ומנחות הנ״ל, רשב״א ותום׳

 הדאיש הניל, אבל בד: דבי אומר וכו׳.
ים נותן לעניים רובע וכר. ריבמיץ פיה מ״ג וריש ח שלש שנ ח  24/25 אם ש

 שם. ועיין פיהימ להר״מ שם.



 שביעית שיד עמ׳ 67 ־־ 65 77

א ארץ ישר׳ וכוי. בכפו״פ פי״א,עמ׳ רעית (ד״ד סיד. ע״א): תוספת  30/31 איזו חי
 מסכת שביעית פ״ד אי זהו ארץ ישראל מנהר דרומה של כזיב והלך סמוך לעמון
 ומואב. אבל מן הירוש׳ פ״ו ה״א, ל״ו ע״ד רואים שהמלים סמוך לעמון ומואב מוסבות

 למטה עיי״ש הגירםא.
 32 עיירות ארץ ישראל סמוכות לספר וכו׳. כפו״פ פ״י.עמ׳ די״ג,

 עמי 66.

 2;1 עיירות המותרות בתחום נואי וכו׳. כפו״פ פמ״ז עמ׳ תדל״ו.
ת וכו׳. בכפו״פ פ״ה עמ׳ נ״ד (ד״ד י״ו י צ י יבות במעשרות בתחום צ  4 עיירות חי
 עי׳ב): תוספת׳ מסכת שביעית פ״ד עיירות שחייבות במעשר בתחום סוסיתא עושית
ד מ  עין יעדים וכפר יערים דנב (עיין להלן בהוס׳ צ. עמ׳ 104) הצפיח וכפר צ

 וכו׳ עיי״ש.
, ושם בפי״א עמ׳ ד״ע (ד״ד ם״ג ע״א): ד מ  5 וכפר צמח. בכפו״פ הנ״ל: וכפר צ
 וכן כפד כמד הנזכר בתום׳ בתחום סוסיתא זכרנוהו פיה וכו׳. אבל הנכון כלפנינו: כפר צמח.
יץכר. כל הברייתא והמקבילות בספרי עקב  6 תחום ארץ ישראל פרשת אשקלו
 פי׳ נ״א (הוצ׳ פינקלשטיין עמ׳ 117) וירושלמי כאן פ״ו ה״א, ל״ו ע״ג נחקרו בפרוטרוט
 ע״י הר״ש קליין בס׳ השנה של היברו יוניאן קוליג׳ ש״ה עמ׳ 197 ואילך עיי״ש ונוסח
 התוספתא עיי״ש בעמ׳ 214 ואילך. ובכפדפ פי״א, עמ׳ רע״ח (דיר ם״ה ע״א): עוד שם

 (בתום׳) תחומי ארץ ישראל פרשת אשקלון ושורא דעכו.
 14 בוצר ודורבן דורך על ידיחן ומוסקין והן עושין על ידיהן. בד: בוצרין
 ודורך על ידיהן מוסקין ואוטם (=ועוטן) על ידיהם. המפרשים לא הרגישו שיש לפנינו
ד להשלימה ע״פ הברייתא להלן 998 וכצ״ל כאן: בוצר ודודכין [על ידיו ד צ  השמטה ו
 מוסק ועוטנין על ידיו. אלא הן מלקטין והוא אוגד על ידיהם בוצרין והוא] דורך על

 ידיהם מוםקין והו׳ עוטן על ידיהם.
ת וכו׳. כל הברייתא בר״ש פיו עי ת לשבי עי  16 בצלים שנכנסו מערב שבי

ד עיי״ש,  מי
ת למוצאי שביעית. תום׳ פסחים נ״א ב׳ ד״ה כל עיייש. עי א משבי צ י  17 ש

ה שזרעו כרם גדור בצפורי בצלים. בד: מעשה שזרעו כרם גדול בצלי׳ ש ע  18 מ
 בצפורי. ובר״ש הנ״ל: מעשה שזרעו כרם ג ד י ד בצלים וכו׳ וכרם גדיד שם מקום וכוי,
ר: ומנכשין ן לתוכו ומביאין ירק לתוך קופותיהם. בדיש הנ״ל, די  19 ומנכשי

.  לתוכו (בד״ח: בתוכו) ומביאין ירק לתוך ק י ת ו ת י ה ן
ת מינו. צ״ל אין המין מתיר א׳(־־אלא) מינו. ר א ן מתי  23 אין חמי

ר החדש. בד: לא יטול ממנו בשביעית עד שיתיר תי ו עד שי  24/25 לא יטול ממנ
 את החדש. וגי׳ משובשת היא. והכוונה הוא למו״ש (כמו שהגיה בח״ד) שלא יטול ממנו עז

 שיתיר החכם (עיין לעיל שו׳ 23) אח החדש לכולם.

 עמ׳ 67.

ן ומייבשין וכר. כל הברייתות עד שר 7 ו אומרין אין כובשי  1 בראשונה חי
 בכפו״פ פמיז, עמ׳ תרנ״ג, ד״ר תי״ט עיא עיי״ש.
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צה לארץ לארץ וכובשיין כובשת מחו חו מבייאיין ייבשת ו ת שי י ת  213 רבותינו ח
, משובשת וצ״ל כמו שמעתיק בכפו״פ י  ומייבשין. בד גשמט כל זה, אבל גם לפנינו הג
 הנ״ל: רבותינו התקינו שיהיו כובשין ומיבשין ומביאין יבשות וכבושות מחוצה לארץ
, שלפנינו יוצא י  לארץ. כלומר, כובשין ומייבשין בחו״ל ומביאין לארץ, אבל לפי ג

 שכובשין ומייבשין בארץ.
ך אחת. ועיין להלן 39116 ובכייו שם ומשיש. ר  15 אלא בריכה אחת. בד: ב

. , ם וכו י ד התאנ ן נובלות ע חי ם יום משי ו נובלות חמשי ם עד שיהי י ג  17/18 מהפ
ת י ן גובלות וכר. וכן בירוש, פיה י ת י ן ונובלות וכר מ ש י  בכייו: מהפגים עד ש
 םה״א, ליה ע״ד: מן הפגין ועד השיטין(!) הנובלות המשים יום מן השיתין הנובלות
, תני רבן שמעון . וכן בריבמ״ץ דמאי פיא מ״א: גרסינן בתוספתא בשביעית פרק ד  וכו,
, יום מן ה ש י ת י ן  בן גמליאל אומר וכו, מפגין ועד ה ש י ת י ן הנובלות נ

, יום.  ועד התאנין נ

ג ד וכר. בדשיי ר״ד. ט״ו סע״א דיה דתניא: הי , יוסי אבטולמוס העי , ר מ  21 א
 בתוספתא דמםכת שביעית א״ר יוסי אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים אתרוג

.27 ,  אחר לקיטה למעשר וכו, עיי״ש, וע׳יפ זה הוגה בגמרא שם, ועיין דק״ם שם עמ

, דיה מיתיבי, ובדקיט יב במעשר וכר. עיין רשיי ד״ה ט״ו א ן לך שחי  24 שאי
. , , 26 הערה ע מ  שם ע

 פ״ה.
. ריבמ״ץ, ריש (ויש שם ס״ם) ורא״ש פיו מיה , צאו וכו ת שי עי  26 פירות שבי

 (פי שנים ליה עיב).
, תרים.  שם: דברי רבי. הראשונים הנ״ל וכפו״פ פמיח, עמ

, רע״ד(ד״ד ס״ד ע״א): מ . בכפו״פ פי״א ע , צה לארץ וכו  27/28 אין מביאין תרומה מחו

 תוספת מסכת שביעית פיה אין מביאין תרומה מחוצה לארץ אמר רשב״ג אני ראיתי
, זח בידי מקלקיא וגזרו  את שמעון בן כהנא שהיה שותה יין של תרומה בעכו ואמ
, זו הכל הוא מדברי שמעון בן כהנא. אבל גם ת ה ו בספינה, ולפי גי א ש י ש ל  ע
, מ . ועיץ כפו״פ םפי״ג ע , ע״ב גורם כגי׳ שלפנינו בתום,  בירוש, חלה פ״ד הי״ב, ס

 שמ״ב שמביא חלק מברייתא זו.

 עמ׳ 68.

י וכוי. ריבמ״ץ. ר״ש ורא״ש פ״ז מיב. ר אנ  3 אמר לחן מחמי
ת וכר. בראשונים הנ״ל: שהשמן של שביעית, ובדא״ש שם: י ע י ב ל ש  4 שמן ש

.(2 , . (עיין כי״ו לשו מ ״ / והכל מהוכחת ד  שהרי שמן של שביעית וכו
, ד״ה מיתיבי , א / בחידושים המיוחסים להר״ן שבת צ כו  5 וחלבצי• וחירענה ו
 (ניה םע״ד): דאלו בתוספת, דשביעית לא קתני הוסיפו אלא הכי תניא התם
 החלביצין והלעינון והבורית והאהל יש להן שביעית ולדמיהן שביעית יש להן ביעור

 כר. ומקור דבריו הוא הדמב״ן שמ ד״ה הא דאותביה עיי״ש.
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, 161 : ופי תוספת  שם: והבוריית והאהל וכו׳. בפיה״מ להרמב״ם נדה פ״ט מיו, עמ
 שביעית קאלוא הבורית והאהיל יש להן שביעית ולדמיהן שביעית. ועיין במיוחס

 להד״ן הנ״ל.
, 33: אדן. בתום׳ מ , .האגוד לר״ש ג׳מע ע א וכו׳. בם ג  6 עיקר חרוב ועיקר ה
 שביעית עיקר החרוב ועיקר הגה ועיקר האוג ופרח שלו והאירן ופי׳ רב דוסא גאון כי

 שמע מן הזקנים הראשונים כי האדן הוא אלכאן (בובר מתקו: אלבאן) בלשון ערבי.
15 , מ ן לוקחיןמורסן וכו׳. בשו״ת מהר״ם ב״ב הוצ׳ מק״ג ע ן והפטםי  8'1 הצבעי

 נעתקה כל הברייתא עד שוי 11, ועיין להלן.
ת ו כ תה חתי תה מחרוזות מחרוזות אבל מביאין או  8/9 נבילה ואין מוכרין או
ת על גבי מוטות. וכן ברוקח םי׳ תם״ז: בתוספת׳ נבילה אין מוכרין אותה כו  חתי
 מחרוזות אבל מביאין אותה חתיכות חתיכו׳ על גבי מוטות. אבל בשו״ת מהר״ם ב״ב
 הנ״ל: נבילה ואין מוכרי׳ (כ״ה בכ״י עיין •בהערה ח׳ שם) אותה מחרוזות מחרוזות
ט ע״ג מוטות. וכן בד: ואץ (והמלה נבלה חסרה) מוכדין י ר ב ן אותה א י  אבל מ ו כ ד י
 אותה מחרוזות מהרוזות אבל מוכרין אותה איברין איברין על גבי מטות. ואגו רואים

 שגי׳ הרוקח היא בגי׳ כי״ע, וגי׳ מהר״ם היא כגי׳ הדפום.
 ולעצם הברייתא הגה ברור שהמלה גבילה היא פיםקא מן המשגה (עיין מ״ש לעיל
, וגשמטה בד כרגיל. אבל גי׳ הדפוס בגוף הברייתא, והייגו ההקבלה בין מחרוזות (44 1 3 

 ובין איבדין, היא יותר גוחה. עיין שקלים פ״ז מ״ג: גמצא בגבולין אברים גבלות.
 חתיכות מותרות, ובירוש׳ שם ה״ה, ג׳ ע״ג: אם היו מחרוזות מותרות, ולפיכך אין
 מוכרין אותה מחרוזות כדין כשידה אלא איברין כדין גבילה. (ועיין בבאורי הרי״א
: מ ב י א י ן אותה איברים, עיין ביצה פ״ג מ״ג. ׳  כאן). ולעומת זה מתקבלת יותר הגי
: לא יהא מביא א כלבים כופרים וחולדת הסנאין וכו׳. בד הא מבי  9/10 לא י
 כלבים צופדין וחולדות הםנאין וחתלין וקיפו׳ למכרן לגוי ולירכ׳ (=ולירכב. ואצל צ.
 בשנו״ם בטעות : ולשכב) עליהן וכו׳ מותר למכרן לגוי ולישכ׳ (=ולישכר ואצל צ.
 בטעות: ולשכב) עליהן. ובשו״ת מהר״ם הנ״ל: לא יהא מביא כלבים כופרין וקופים
 וחולדות הסנאים וחתולים למוכרן לגוי ולשכור עליהם וכו׳ ונ״ל דה״ט משום דאםור

 לגדל כלבים כופרים וחולדות הסנאים כדאי׳ במרובה (פ׳ א׳) וכו׳, עיי״ש שהאריך.
 ובשו״ת הדשב״א ח״א סי׳ ש״א: ובתוספתא דשביעית שנינו בפרק חמישי לא יהא
 מביא כלבים כופרים וחלדת הםנאין וחתולין וקופות ומוכרן לגוים ולשכור עליהן אבל
 המוריים וגבנת בית הגיאקי והפת והשמן שלהם מותרין למכרן להם לישראל ולשכור

 עליהם. ואותה התשובה גם במיוחסות סי׳ קע״ג בשינויים•קטנים.

 ודווקא להביא אסור, אבל אם היה לו אין איסור למכור לגוי מחמת איסור מכירה
4 : ר׳ שמעון בן אלעזר אומ׳ מוכרין כלב׳ 6 2 1  של בהמה דקה. עיין להלן ע״ז פ״ב 2
 כופריים וחולדות הםנאות וחתולות והקופות דברים המנקים את הבית וכו׳. ועיין להלן

 ב״ק «*362 ובבלי שם פ׳ א׳, וכנראה שלדברי רשב״א מותר גם לקנות.

 והנה אנו רואים מגי׳ כתהי״י בתום׳ ומשו״ת מהר״ם והרשב״א הנ״ל שאסר לסחור
 בחולדת הםנאין וחתולים וקופים, והנה יש להתפלא על התשובה ביכין ובועז ח״ב םי׳
 כ״ה שנשאל אם מותר לסחור בקוף, והשיב להיתר וסיים בתשובתו: ובתוספות
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: אחרת י א חולדות וחתולץ וקופץ. ואולי חיתה לו ג י ד ה ו ב ר י ת  דשביעית ה
 בתוספתא לפנינו.

. ר״ש פ״ז מ״ג, ויש שם טיס ודבריו צריכים הא לוקט ירקות וכו,  11/12 לא י
, הרא״ש שם (פי שנים ל״ט ע״א).  תיקון עיפ פי

, ש״ל, •מ״ב ע״א, שו״ת הדשב״א . אויז ח״א סי , ה בנו וכו ת ש מ  13 לקח הבכור ל
, קע״ג), שו״ת רמ״ע מפנו סי׳ ל׳. , ש״א (=מיוחסות סוף סי  ח״א סוף סי

. ריבמ״ץ ור״ש פ״ז מ״ד והראשונים הנ״ל, ועיין שו״ת , אני וכו, מ , אומר או  14 ר
 הרמ״ע מפנו הנ״ל.

: 18 , מע עמ ,  14/15 לולבי האלה והבוטנה וחעיטורין וחאדיל. באגור.לר״ש ג
 בתום, שביעית פ״ה' ל ו ב ל י האלה והבוטנא והאטדין והאדל.

 19 שיש לקט בשביעית. צ״ל: שיש לקטב שביעית. וכן במיוחס ליונתן שמות
 לדליד: קטף. ובתרגום ירושלמי שם: קטב.

. ריבמיץ ם״ז דמ״ז.  20 וורד חדש שכבשו בשמן ישן וכו,
י פ ) ז י ם שכבשן ביין ישן וכר. ריבמיץ. ריש ורא״ש פיז מ  21 החרובין החדשי

 שנים ליט עיב).
 25 העירית שלקטה וכר. עיין מיש ר״ע לאוו בםה״י לכבוד שוורץ עמ׳ 311 ואילך.
ב: ואין נותנין , תרמי ט. בכפו״פ פמ״ז עמ  26 לא לתוך הכר ולא לתוך הטי

.  אותן לתוך כר או ט נ א וכדאיתא בתוספתא וכו,

 עמי 69.

. בפי׳ לתו״כ המיוחם להר״ש בהר ה וכו, נ י ת התא ח ת  1 הלכה בהמה מאליה ל
, היז. ק״ב ע״ב: ובתוספתא הלכה הבהמה תחת התאנה ואכלה מאליה אין מחייבין  סרק א

, תרמ״ב. . ועיין כפויפ פמ״ז, עמ  אותה להחזירה שנאמד ולבהמתך ולחיה וגו,
ל: והא דתניא י . במיוחס להר״ש הנ , ת וכו י ע י  3 אין מאכילין אכסניין פירות שב
 בתוספתא אין מאכילין לאכםניא פירות שביעית ולא את הנכרי ולא את השכיר היינו
 אכסניא המוטלת עליו שחייבים למלך לפרנסם וכן שכיר שמזונותיו עליו, ועיין כפו״פ

, תרג״ג. , תרמ״ב ועמ  הנ״ל עמ
: כדתניא ספיחי , . בר״ח פסחים נ״א ב , ן וכו  6ספחין של שביעית אין תולשי
 שביעית אין תולשין אותן ביד אבל חודש כדרכו ובהמה רועה כדרכה. ועיין ערוך םוף

 ערך ספח.

 פ״ג
, 154. עיין מ״ש לעיל , קנ״א עמ . ראבי״ה ח״א סי , ה לאכילה וכו תנ ת נ עי  8 שבי
 421, וכל הברייתותעד הי״ג נכפלו בתוספתא, (לעניין תרומה), עיין מיש במקבילות לעיל

 תרומות 4116 ואילך, 421 ואילך, 4313 ואילך.
 10 ולא תבשיל שעיברה צורתה. עיין ד״ש פ״ח מ״ב.

ן צ. 104), י ו(עי י נ ץ ונותנן לתוך המדורה. בכי״ע: עציו או עי בע בו עצי  26 צו
ת ונותנו לתוך מדורה. ונראה שגי׳ כי״ו היא הנכונה צ ת, ובד: צובע בו ע  ובכייו: ענ
, הוא שטובל עניץ של פשתן בשמן וגותגו לתוך המדורה של אש כדי להאיר. ור׳  והפי
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 יוסי השתמש כאן בלשון המדוברת (השוה ירושלמי סוף תרומות: בגיז דאנא צבע
 פתילה — מפני שאני טובל פתילה), וזה רגיל בספרות המשנית. ודווקא לשפוך שמן
 לחוד המדודה אסור, אבל לטבול אניצי פשתן ולהדליק מותר (עיין לעיל *68), מפני

 שדרכו בכך.

 עמ׳ 70.

, ד״ה נמצא: ותני ת ומכרה וכר. ברמב״ן ע״ז ם״ב א ת החבי  2 ולא ימלא א
 בתוספתא לא ימלא את החבית ומוכרה כמות שהיא אלא אומר חבית זו אני מוכר בדינר

.  כלכלה זו אני מוכר בתריםי, וכו,
, תרמיט. . כפו״פ פמ״ז, עמ ת לחשוד וכו, עי  6 אין מוכרין פירות שבי

. בד: וכן שהיחד. בידו , ת וכו עי ח בידו סלע של שבי י 16̂ וכן בן לוי שח 17 
 סלע וכו׳ והמלים ״בן לוי״ חסרות. אבל ברוד שהגי, שלפנינו נכונה וצריך להעביר את
 המלים ״וכן בן לוי״ להלכה הקודמת ופירושו שחילוק זה ישנו גם בבן לוי לעניין
 מעשר, וכן מפורש בירושלמי פ״ח ה״ד, ל״ח ע״א שהביא את הברייתא הקודמת וסיים:
 וכן את מוצא בבן לוי. ואח״כ צ״ל: היה (ולא ״שהיה״) בידו, וכן מפורש ברמב״ן,

 עיין להלן.
, ד״ה נמצא: וחכי . ברמב״ן ע״ז ם״ב א ת וכו, עי ה בידו סלע של שבי י ח  17 ש
 תניא בתוספתא היה (זו היא הגי׳ הנכונה, עיין לעיל) בידו סלע של שביעית ובקש ליקח
 בו חלוק הולך אצל חנוני ואומר לו תן לי מן הפירות ונותן לו והלה אומר הרי פידות
 (צ״ל: פירות) הללו נתונין לך במתנה וכו׳. ועיין הלשון בברייתא שבבבלי סוכה מ״א

, ובדק״ם שם עמ׳ 125.  א

ת שביעית מ י . ברמב״ן הנ״ל: והתם תניא פ ת אין לוקחין וכו, עי  19 פירות שבי
.  אין לוקחין בהם מים ומלח וכו,

: בתוספת שביעית מפרדין ,  27 מפררין רימונין לעשותן פרר. בערוך ערך פרד א
 רימונים לעשות פרד. ועיין מ״ש לעיל 304.

. ז ״  עמי 71. פ
, י  3 אוכלי אדם כאוכלי בהמה. בכי״ע: אוכלי אדם ואוכלי בהמה. וזו היא חג

 הנכונה, כי לפי גידםתנו צ״ל להפך וכמו שהגיה הגר״א.
ת בלבד. בד: אין מתחלל אלא באותו ו י אין מתחלל אלא על מע ר שנ ש ע  4/5 מ

 מין בלבד. והנכון כלפנינו, ועיין להלן 895.
: מתחללין (משמע , ה ועוף וכו׳. בבבלי סוכה מ׳ ב  10מחללין אותו על חי
 בדיעבד), אבל בתום׳ שם ד״ה על: ואפילו לכתחילה שרי ר״מ לחלל כדקתני בהדיא
, וכ״ה גס בתום,  בתוספת׳ דשביעית אחד שביעית ואחד מעשר שני מ ח ל ל י ן אותו וכו,
 הרא״ש שם ד״ה על (ל״ג ע״א), ועיין גם תום׳ קידושין נ״ו א׳ ד״ה במזיד, ב״ק

 צ״ז בי ד״ה דזבין, תוס׳ שנץ ב״מ שאביא להלן בסמוך.
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ן דברי ר׳. בתום, ותום, הרא״ש סוכה הגיל מעתיקים  11 ביין חיין ביין שחוטי
, (בשטמיק שם ה וכיה בבבלי שם. ובתום׳ שגץ ב״מ ג״ה ב , מאי  מן התוספתא: דברי ר
ד (ציל: פרי) אין מחללין, אחד  ד״ה ויחזור): והיק בהדיא בתוספתא דשביעית פי
 שביעית ואחד מעשי שגי [מחללין אותו] על בהמה חיה ועוף ועל בהמה בעלת מום בין
 חיים בין שחוטין. וחכיא לא אמרו אלא בזמן שהן שחוטי׳ וכוי, ואפי׳ לכתח׳ שרי ר 0 מ
 לחלל כדקתגי בהדי׳ בתוספת׳ דשביעית מחללין, דמחללין משמע לכתחלה. ומזה

 משמע שגשמטו בשטמיק המלים ״דברי ד״מ״ לפגי: וחכ״א.
: ד י  12 מעשר שיגי אין פורעין מהן מלוה וחוב וכו׳. בסמיג לאווין רגיט׳ עיו ע
 תגיא בירושלמי שאין פורעין מהן וכו, וכן ראיתיה בתוספת׳ דשביעית. ועיין מיש

 לעיל 249•
. עיין כפויפ פמ״ח׳ עמ׳ תרג״ט. , ה וכו  22 ושפלה של
טפת. ביר פציט־ג, הוצ׳ אלבק 1276.  27 זו ארצו שחו

י וכו׳. בדש״י עירובין כיח ב׳ דיה לא הוזכרו: בתוספתא ג  30 לא הוזכרו פ
 דשביעית היא ומייתי בגפ׳ דפםחים בפרק מקום שגהגו וכו׳.

 עמ׳ 72. פ״ח.
ת דין וכו׳. כל הברייתא עד שו׳ 24 געתקה בריש  15 בראשונה היו שלוחי בי
 וראיש פיט מ״ח, תום׳ די״ד פסחים ניא ב׳ דיה ונטל (ט״ז ע״ג), רמבין בהר
ו ע״ב  כ״ה־ז(עד שו׳ 27) עיין הפיסקאות ממנו להלן, והובא ברשב״ש סי׳ רנ״ח, מי

 דיה ולעניין.
תחי עיירות. וכיה ברמבין (בפי׳ שברשביש: מחזירין)  שם: מחזרין על פי

 וברא״ש הנ״ל (ובריש: חוזרין).
. וההבדל בין שתי ן  אבל בד: יושבין, וכ״ה בתום׳ רי״ד וברמב״ן ד׳ ליסבו
 הגידסאות הוא חשוב ומעניין, כי לפי הגי׳ מחזרין, עלינו בהכרח לפרש ששלוחי ביד

 נשלחו מן המרכז, ולא כל אחד ואחד בעירו.
ע זמן תאנים... ועודרין אותן. וכן בד: עודדי׳ אותן, וכיה ברמבין ד׳ י  17 הג
 ליסבון ונפולי ובפי׳ שברשביש וכיה בראיש הנ״ל (בתום׳ רייד יש כאן השמטה).
: ר י : ו ג ו ד ר י ן אותן, אבל הגי׳ הנכונה נשתמרה לנו בר״ש הנ״ל ד  וברמב״ן ד׳ רומי
ן אותן, ועיין בב״ד רפמ״ו. ובב״מ פיט ב׳ בדיוק שבוש כזה״ עיין דקים שם ו ד י א  ו
 עמ׳ 267 הערח ש׳ ועיין להלן 8322 ׳123 ומשיש, ובד״ח בר״ש *מתוקד: ועודרין אותן.
ע זמן ענבים וכו׳. בדמב״ן הגיל הסדר אחד: הגיע זמן זיתימ, ואח״כ י  18 הג
 הגיע זמן ענבים, וכיה גם ברמב״ן ד׳ נפולי ר״ן, וסדר זה מתנגד למציאות, שהרי מקודם
 מגיע זמן ענבים ואח״כ זמן זיתים (עיין נדרים ם״ב ב׳ ועוד). אבל בידינו לבדר איד
 נפלה טעות זו בספרי הרמבין, ולשם זה אעתיק את הפיםקא מרמבין ד׳ דומי (דליה ?)

 וכיה שם:
ן על פתחי עיירות כל מי ר י ז ח  ושנו בת״כ בתוספתא בראשונה היו שלוחי ביד מ
 שמביא פירות לתוך ידו היו נוטלין אותן ממנו ונותנין לו מזון שלש סעודות והשאר
 מכגיסין אותו לאוצר שבעיר הגיע זמן תאנים שלוחי ביד שוכרין פועלים וגודרין
ד שוכרין פועלים ומוסקין אותן  אותן ועושי׳ אותם דבילה וכו׳ הגיע זמן זתים שלוחי בי
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 ועוטנין (ברשב״ש: ועוטרין) אותן בבית הבד וכונסין אותן בחביות ומכניסיו אותן
 באוצר שבעיר ומחלק להן מהן בערבי שבתות כל אחד ואחד וכוי. ורואים מכאן
 שהסופר קיצר במילה ״וכו׳״ אחרי המלה דבילה, והשמיט את כל הבבא של ענבים.
 וכן חסרה בבא זאת גם בפיםקא שברשב״ש הניל, ומעכשיו מובן הדבר שהמדפיסים
 בנפולי שהדפיסו בוודאי ע״פ ד׳ רומי רצו להשלים את הבבא החסרה והשלימוה

 שלא במקומה.

ן ב י ש  אבל ברמב״ן ד׳ ליסבון (רמ״טז) ושנו בתום׳ בראשונה היו שלוחי בד י ו
 על פתחי עיירות כל מי שהביא פירות לתוך ידו היו נוטלין אותן ממנו ונותנין לו מהן
 מזון ג׳ סעודות והשאר מביאין אותן לאוצר שבעיר הגיע זמן תאנים שלוחי בד שוכדין
 פועלים ועודרין אותן ועושין אותן דבלה וכונםין אותן בחביו׳ ומכניסי אותן לאוצר
 שבעיר הגיע זמן ענבים שלוחי ב״ד שוכרין פועלין ובוצרין אותן ומרכין אותן בגת
 וכונסי׳ אותן בחביו ומכניםין אותן לאוצר שבעיר הגיע זמן זיתים שלוחי ב״ד
 שוכרין פועלין ומוסקין אותן ו ט ו ע נ י ׳ אותן בבית הבד וכונסין אותן בחביות

 ומכניסין אותן לאוצר שבעיר ומחלק מהם ערבי שבתות כל אחד וא׳ לפי ביתו וכו׳.

/ בתום׳ ע״ז ס״ב ב׳ ד״ה יזפי: כדתגיא כו ת הביעור עניים אוכלין ו ע ע ש י  22 הג
 בתוספתא הגיע שעת הביעור עניים אוכלין אחר הביעור ולא עשירים דברי ר׳ יהודה.
 ר׳ יוסי אומר אחד עניים אחד עשירים אוכלים אחר הביעור, ועיין דיטב״א שם ד״ה דבי ד׳
 ינאי. ולכאורה תמוה למה הביאו מן התום׳ והרי משגה מפורשת היא לפנינו בפ״ט מ״ח,
 ושאר הראשונים שהעתיקו את התום׳ העתיקוה דרך אגב שהעתיקו גם מ״ש לפני בבא
 זו ולאחריה. ובוודאי היתה גי׳ אחרת לפני בעלי התוספות, עיין במלא״ש במשנה שם,
 והםתייעו מן התום׳ לגידםת המשגה. ועיין ברמב״ן שם שהוכיח מתוס׳ זו שביעוד

 בשביעית איגגה בשריפה וכו/ גגד שיטת הרמב״ם.

ל: ותגיא ש לו פירות לחלק מחלקי לעניים. בתום׳ רי״ד פסחים הגי י  24 מי ש
 נמי התם (בתוספתא) מי שיש לו פירות וחלקן(צ״ל:לחלקן) מחלקן לעניים מי שיש לו

 פידות שביעית וכר. וכ״ה ברמב״ן (ובפי׳ שברשב״ש) הנ״ל.

ת הביעור וכר. ריבמ״ץ פ״ט םמ״ב. ע ת והגיע ש עי ש לו פירות שבי י  25 מי ש
 ר״ש ורא״ש שם מ״ח ד״ה מחלקן, תום׳ רי״ד ורמב״ן הנ״ל, תום׳ פסחים נ״ב ב׳
 ד״ה מתבערין, דאבי״ה ח״ב סי׳ תי״ז עמי 31, ם׳ יריאים השלם םי׳ קנ״ח ע״ה ע״א,
 סמ״ג עשין קמ״ח, ד״ה ע״ג, כפו״פ פמ״ח, עמ׳ תדנ״ו — כולם בשם התוספתא, (חוץ

 מן הריבמ״ץ שלא הזכיר מפורש תוספתא).

/ בד המחלוקת הפוכה וממילא הפוכים גם כו ת ו ט מ ש ות אין מ ת חנ פ ק  27 ח
 דברי רבי להלן. ובאו״ז ח״ד, ע״ז סי׳ קי״ח, י״ז ע״ד גורם בתום׳ כגירס׳ כי״ע בין

 ברישא ובין בדברי רבי, ועיי״ש הפירוש.

/ כפו״פ פמ״ט, עמ׳ תדעיא. ו כ זקפה ו ה ו מ ג ח פ ש ת א ב ו ת  29 כ
י ירושלים / בקונטרס הראיות להריא״ז כי כו [ ו ת על המשכו י ב ת ח  30 המלוח א
 ב״מ פ׳ הזהב (24 סע״א): ובתוםפו׳ בסו׳ שביעית תניא המלוד, את חברו על משכון

 אע״פ שהחוב מרובה על המשכון ה״ז אינו משמט.
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ן או בשטר וכוי. כפו״פ ממיט, עמי תריע. ת על המשכו י ב ת ח  31 המלוח א
 עמ׳ 73.

ת מלוה וכוי. או״ז ח״ד׳ ע״ז סי׳ קי״ט, י״ז ע״ד, ט מ ש ת מ י ע י  1 וכשם שהשב
 דא״ש גיטין פ״ד סי׳ י״ח.

ט ואין יורשין וכוי. בעיטור. פרוזבול. חוצי ר׳ מ ש ן אומר הוא מ  7/3 ר׳ שמעו
 מאיד יוגה, ע״ז סע״ב, או״ז ח״ד ע״ז סי׳ ק״כ, י״ח סע״א, ם׳ התרומות שער
 מ״ה ח״א סי׳ די ד״ו ר״ד ע״ב, כפו״פ פמ״ט, עמי תרע״ב — כולם בשם

 התוספתא, עיי״ש.
 4 ר׳ יהודה אומר פרוזבול המקושר וכוי. בפי׳ ד״ח לגיטין (גדפם בם׳ תורתן
 של גאוגים וראשוגים ח״א הוצ׳ אסף עמי 187) : ותגא (גט) מקושר הדייגים חותמין

 מבפנים והעדים מבחוץ אמרו לו כול. והכוונה לתום׳ שלגו *). וכן בתום׳
 כתובות כ״א א׳ ד״ה עד: דתניא בתוספתא דשביעית פרוזבול המקושר ר׳ יהודה אומר
 עדים חותמים מבחוץ וכו׳ עיי״ש, וברמב״ן שם ד״ה א״ל: כך שנוי׳ ר׳ יהודה אומר
 פרוזבל המקושר הדיינים חותמין וכו׳, עיי״ש, וכן בתום׳ הרא״ש שם כ״א םע״א, ויש
 שם חסרון וצריך להשלימו ע״פ התוספות, וכן בשמו בשטמ״ק ב״ב קם״א דע״א:
ר מקושר וכו׳. ותוספתא זו מובאת גם בחי׳ הרמב״ן ב״ב ט  בתוספתא דמם׳ שביעית ש
 ק״ס ב׳, שו״ת הרשב״א ח״ב סי׳ רנ״ד (=מיוחסות סי׳ ק׳), חידושי הד״ן בשטמ״ק ב״ב

 קס״א סד״ה וליחוש.
ת דין צריכין קיום. בירוש׳ ד״ה ס״ג ה״א, נ״ח ע״ד ה בי ש ע  4/5 אמרו לו אין מ
 (גיטין פ״ט םה״ח, נ׳ ע״ג, סנהדרין םפ״ג, כ״א ע״ד) מפורש שגם מעשה בית דין צריך
 קיום, וכבר התקשו בזה הראשונים, עיין בתום׳ בתולות הנ״ל, וברמב״ן הג״ל (עיין גם
ל אינו ״  תום׳ שם) רצה לחלק בין פרוזבול ושאר מעשה ב״ד ואמר שם: ולשון א
. וכן ברשב״א שם (מובא בשטמ״ק כ״א ת ו א ח ס ו נ  מתיישב ללשון הזה ושמא אינו ב
 א׳, ד״ר כ״ו ע״א): והקשו בתום׳ מדתניא בפי בתרא דמסכת שביעית אין מעשה ב״ד
 צריך לקיום וכו׳ ואמר שיש מי שתירץ שיש הבדל בין ב״ד מוחזק (שאינו צריך קיום)

 ובין ב״ד שאינו מוחזק.
 ובריטב״א שם (אני מעתיק משטמ״ק, כי שם הלשון יותר מתוקנת): והא דתנן
 במם׳ שביעית אמרו לו אין מעשה ב״ד צריך קיום, ההיא אינה עניין לזו כלל דהתם
 משוס דםבר ר׳ יהודה ברישא דפרוזבול צריד לחתום בו עדים ודיינין, אמדו לו שאינו
 צריך שאין מעשה ב״ד *צריך קיום אחר ואפי׳ לדבריו די לו שיחתמו שם ב״ד וכוי.
 ודברי הריטב״א נראים מוכרחים, וזהו באמת הפשט הפשוט בתוספתא שהחכמים
 השתמשו במליצה בעלמא ואמרו למה לו עדים אחדי שחתמו כבר דיינים, ואץ חתימת
 הדייגים זקוקה לאישור העדים, אבל אין מדברים כאן בערעור כלל. אלא שמצד שני
 עושה המליצה הזאת רושם של נוםחא קבועה, של הלכה קצובה, ולכן נדחקו חדמב״ן

 והרשב״ם ליישבה.
 ומעניינים מאד בנידון זה (מבחינה אחדת) הם דברי תלמידי ר׳ יונה (מובאים

ו אינה nrrr לי״. אבל ברייתא זו יענה רק בלשון זו, ן ז ו ש ל  1) אסף מעיר סם: ״ברייתא ב
 ובלשק אחרת איננה ואינה יכולה להיות.
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 בשט*״ק ש0 כ״ה רע״ד): ואיכא דקשיא ליה מיחא דתגיא בתוספתא מעשה ב״ד אין
 צריך קיום וכו, ובירושלמי מפרש בהדיא דהנפק צריך קיום (הכוונה לירוש׳ שהבאנו
 בתחילת ההערה) והא דתניא בתוספתא דהנפק אין צריך קיום איכא למימר דקים לחו
, אושעייא ובקיאין היו בעלי תלמוד ירושל׳ , חייא ור  בירושלמי דלא איתניא בי ר
ן ו ש ל ו ה ת ו א י ב מ ל ש ו ר י ת ב ו י ו צ ם מ  בתוםסתו, שבידינו כי ה
ו עוד דגמרא דידן מסייעא לירושלמי וכו׳. ודרך אגב יש לנו כאן עדות מ צ ע  ב
 שברייתא זאת היא רק בתוספתא ולא הובאה בירושלמי, והירושלמי חולק עליה, ובאמת

 איננה בירושלמי לפנינו.
 אבל בתשב״ץ ח״ג סי׳ י״ו: ואף על פי שהתוספות הקשו על זה הירושלמי
ר דמםכת שביעית והרשב״א ז״ל הוצרך לחלק בין בית דין קבוע ח י א מ ל ש ו ר י  מ
, כ״ב שם: וכבר הוקשה לבעלי , וכן בסי  לבית דין שאינו קבוע אבל הרמב״ן ז״ל וכו,
 התוספות ז״ל ע״ז הירו, מ ה י ר ו ש ל מ י אחר דבסדר זרעים ממסכת שביעית בפ׳ בתרא
 דתניא התם אין מעשה ב״ד צריך קיום וכו׳. ברם ברור לי שלא היה לפניו ברייתא זו
, שאיננה לפנינו בירוש, וכעדות תלמידי ר״י הנ״ל, אלא שהוא דייק מהלשון  בירוש,
 ,,דתניא במסכת שביעית״ שהכוונה לירושלמי (וחשב שהיה לפניהם ברייתא זו
 בירושלמי), אבל באמת לפנינו מפורש בתוספות: בתוספת, שביעית, וגם מהלשון
 במסכת שביעית אין הכרח שהכוונה לירושלמי. וע״פ תשובה זו של הרשב״ץ כתב
, רס״ו, מ״ט ע״ב: והירושלמי אומר דמעשה ב״ד לא צריך קיום,  גם בנו הרשב״ש בסי

 והכוונה היא לתוספתא שלנו.
 ובכפו״פ פי״ב עמ׳ של״ג מובאת תום׳ זו בלי שום פירושים.

/ הביאה ד׳ יעקב מקורםן(בשו״ת מהר״ם ב״ב כו ה שלוו בשטר אחד ו ש מ  5 ח
, קמ״ו), או״ז ח״ד, ע״ז סי׳ קכ״א, י״ח ע״ב, סמ״ג עשין  ד׳ קרימונה סי
/ רא״ש גיטין  צ״ד, קע״ט ע״ג וממנו בהגה״מ פכ״ה מה׳ מלוה ולוה ה״ט אות ט

, תקט״ז. ת הרדב״ז ח״ג סי ד  פ״ד סי׳ י״ח, ועיין ש
ש לו קרקע כותביין לו פרחבול. בםמ״ג הנ״ל: אפילו אחד  7 אפילו אחד שי
ל  שיש לו קרקע כותבין. וברא״ש הנ״ל: אפילו יש לאחד קרקע כותבין פרוזבול ע
/ ואצל ר״י מקורסן הנ״ל: דשב״ג אומר , וכן ברבעו ירוחם, מישרים נתיב ז ן ל ו  כ
 אפילו לאחד (צ״ל: לאחד). וכ״ה הלשון בהגה״מ הנ״ל. אבל באו״ז חנ״ל: אפי׳ אחד

 שיש לו קרקע א י ן כותבין עליו פרוזבול. וכנראה ט״ם הוא.
/ באו״ז ח״ד, ע״ז סי׳ ק״כ, י״ח ע״א: כו ן לאשה ו , כותבי ו ת א צפי , חו  11 ר
 תניא בתוספתא ד׳ חוצפית ה ת ד ג מ ן אומר כותבין לאשר, על נכסי בעלה. ובכפו״פ

, שלפנינו. י , תרע״ח כג  פ״נ. עמ
ת אף עי ח של מוצאי שבי ן עליו פרוזבול ערב ראש חשנ מתי כותבי  11/12 אי
, / בדג אימתי כותבין פרוסבול ערב ראש השנה של שביעי כו  על פי שחזר וקרעו ו
 כתבו ערב ראש השנ׳ של מוצאי שביעי, אף על פי שחוזר וקרעו וכו/ וכן מעתיקים
,  בל התום׳ כגי׳ ד בריבמ״ץ ר״ש (פ״י מ״ה) ואו״ז (בשם הר״ש) סנהדרין סי
, ר׳ מאיר  ע״ט, י״ב ע״דיי״ג ע״א. וכן בתשובת ר״ן גאון שבעיטור ח״א, פרוזבול, הוצ
, תרע״ה) : כדתגן אימתי כותבין עליו  יונה ע״ו ע״ג (והובא גם בכפו״פ רפ״נ, עמ
. וכן ברא״ש גיטין פ״ד סי׳ י*ח: תניא ת י ע י ב ל ש  פרוזבול ערב ראש השנה ש
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 בתוספתא אימתי כותבין עליו פרוזבול ערב ראש השנה של שביעית. וכל הראשונים
 הג״ל מאשרים את גירםת הדפום.

 אבל ברמב״ן ראה ט״ו־ספ״א: שכך מצינו בתוספתא שכותבין פרוזבול ערב ר״ד,
. וכן בשו״ת הרשב״א ח״ב סי׳ שי״ד: ראיתי בקונדריסך ת י ע י ב  של מ ו צ א י ש
 וכו׳ וכדתנן אימתי כותבין פרוזבול ערב ראש השנה של שביעית קודם שתכנס
 שביעית וכו׳ ומה שכתב דתנן אותה משנה איני יודע היכן היא שנויה וזו אינה משנה
ת ו א ס ר ג  אלא תוספתא היא וגרסא משובשת נזדמנה לך בה, והכי איתא ב
ה נ ש ש ה א ב ר ר ל ע ו ב ז ו ר ן פ י ב ת ו י כ ת מ י ת א ו ק י י ו ד  מ
ן ו ע מ י ש ב ר ה ל נ ש מ י ה ש ו ר י פ ה ב ב ו ת ן כ כ ת ו י ע י ב י ש א צ ו ל מ  ש
 (צ״ל: שמשון. אבל צ״ע, שהרי ראינו שהר״ש גרם כגירםת הדפוסים) ז״ל ואעפ״י
 שהרב בעל העיטור ז״ל כתבה לאותה תוספתא באותה משגה גרסא שכתבת (עיין
 עיטור הג״ל) אגב חורפיה לא עיין בה וכו׳. והגה גירסת השואל אין להביא בחשבון
 כלל כי לא גירםא משובשת גזדמגה לו אלא הוא פשוט העתיק מן העיטור, וכן יוצא
י ת ע ד א י  מפורש מהמשך התשובה ברשב״א שם: ועוד ראיתי בקוגדריס דבר ל
ו והוא שכתבת, אם הביאן לאחר עבור השמיטה איגו צריך לומד משמט ך ז ן ל י א  מ
 אגי, וזה איגו וכו׳. ודברים אלו מפורשים בעיטור הג״ל ממש באותו עגיץ, עיי״ש

 בהוצ׳ ר׳ מאיר יוגה ע״ו ע״ב־ע״ג.
 וכן בשו״ת המיוחסות סי׳ צ״ח: מה שכתב הרב בעל העטור וז״ל דאין כותבין
 פרוסבול משגכגסה שביעית ומייתי לה מדאמריג׳ אמתי כותבי׳ עליו פרוסבול
 משגכגסה שביעית ערב ד״ה של שביעית וכו׳ אלא שהוא ז״ל גיר׳ משובשת גזדמגה לו
 וקבלה כהלכת׳ בלא טעמא וסמך עלה, ותו׳ היא שגויה פ׳ אחרון של שביעי׳ והכי
ל ה ש ״ ב ד ר ל ע ו ב ס ו ר ם פ י ב ת ו י כ ת מ י א ג א ק ו א ד ח ס ו ג  תגיא הת׳ ב
׳ אע״פ שחזר וקרע לאחד מכאן וחוזר וגוב׳ עליו והולך אפי׳ זמן י ע י ב י ש א צ ו  מ
 מרובה וכו׳, ובגוםחאות הרב ז״ל הי׳ כתו׳ ער״ה של שביעית, והבין (צ״ל: והכין)
 מתניא התם בנוסחאי דוקגי, גם בשלגו כך כתוב בה אלא שהיה משובש באמת אח״כ
 בדקתי אחר פי׳ המשניות לרבי׳ שמשון ז״ל ומצאתי שגם היא התו׳ כנוסח׳ שכתבתי
 וזה גכון. וא״כ הגוםחא שלגו—נוסחת כי״ע היא אחת מן הנוסחי דווקני שהעיד עליהן

 הרשב״א.
ן בן גמליאל אומ׳ כל מלוה שלאחר פרוזבול הריי זח אינו  13/14 רבן שמעו
: הרי זה משמט, והגהה זו(למרות זה שהוא נתלה . בחזון יחזקאל מגיה כאן  משמט
 באילן גדול) אין לה שחר, כי גירסתנו מתאשרת ע״י רב חפץ, ר״ן גאון, הרמב״ם,
 ריבמ״ץ, הר״ש, העיטור והאו״ז (עיין ע״ז להלן), וכן נעתקה גם בשו״ת המיוחסות

 סי׳ צ״ח.
ו משמט״ היא למעלה מכל ספק ופקפוק, ולפי זה יוצא נ י א  ולפיכך גירסתגו: *
 שהפרוזבול צריך להיות לפגי ההלואה. ועכשיו מתעוררת השאלה איך להתאים תוספתא
 זו למשנתנו: פרוסבול המוקדם כשר והמאוחר פסול0. ועל מדוכה זו ישבו כבי•
 הגאונים והראשונים. בפיה״מ להרמב״ם פ״י מ״ד. פירש את משנתנו שפרוזבול המוקדם

 1) ו*יץ גם תוספתא חולץ פ״א ד״כ״ה, 50132 ומשיש.
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 הוא פרוזבול שקדם להלואה, והוא כשר ממש כדברי רשב״ג, אבל פרוזבול המאוחר
 שנכתב אחר הלואה פסול מפני שנתחייב כבר בדיני הלואות שתהא משמטתה ואין
 הפרוזבול מועיל שוב. ועיי״ש שמביא את דברי רשב״ג כנוסחתנו, ואע״פ שהדברים
 מעורבבים שם בדפוס, אבל מתוך דברי ריבמ״ץ בפ״י פדה אנו רואים שהרמב״ם הביא
 את התוספתא לראייה לפירושו, שבן הוא כותב שם: וראינו(ר״ש) [ר״מ] ז״ל שפי׳
 בגליון משנתינו המוקדם למלוה כשר דהיינו דינא דתני רשב״ג וכו׳, ומפני שרצה

 להעמיד משנתינו כרשב״ג אטו הכי אישתבש.
 והנה דברי הרמב״ם כאן הם דברי רב חפץ, שכן הוא מעיד לנו בעצמו בתשובתו
 (ד׳ ליפסיא סי׳ קל״ח, פאר הדור סי׳ ק״מ, הוצ׳ פריימן סי׳ ד״מ, עמ׳ 226) על פירוש
 זה שכתב בפיה״מ כאן: ונמשכנו באותו פירוש על מה שכתב בעל ספר הדינים ר ב
 ח פ ץ נ״ע והטעות הוא מעל הספד הזה ונמשכנו אחרי דבריו וכו׳, וברור שרב חפץ
 הביא את התוספתא (כדרכו תמיד בחבורו) ועל פיה פירש את המשנה, ומכאן רואים

 שגרם בתוספתא כגי׳ שלפנינו.
 ורב נסים גאון בתשובתו שבעטור ח״א, פרוזבול, הוצ׳ ר׳ מאיר יונה ע״ו ע״ג
 (ואני מעתיק מעיטור כ״י נוירק, קכ״ב ע״ב): תשובה לרבינו נסים פרוםבל על שני
, כדגרםי׳ במשנתנו כל חוב שיש לי ולא ר א ו ל ר ה ח  ענינים האחד צריך כתיבתו א
 קתני שיהיה לי, ואע״ג דאמ׳ ד״ש ב״ג (הפיםקא של העיטור הובאה בכפו״פ רפ״נ,
 עמ׳ תרע״ה, ועיין בהערה 2 שם, והכ״י שלנו מאשר את דברי המעיד) כל מלוה שלאחר
 פרוסבל אין משמט, אין סומכין אלא על משנתנו. ורואים שר״ן פירש את משנתנו

 כפשוטה (וכפי׳ הירושלמי שם) והחליט שרשב״ג חולק על משנתנו.
 ובריבמ״ץ פ״י מ״ד, נסה לפרש שמלוה לאחר פרוסבול פירושו שמאחר שהיה לו
 פרוסבול למלוה אינו משמט ואפילו נקרע עיי״ש, עוד פירש שם שלאחר פרוסבול
 פירושו לאחד שניתקן פרוסבול נאמן תמיד ובשיטתו בגיטין, ורשב״ג חולק על
 משנתנו. ועיין בר״ש שם פ״י מ״ד, שהביא את שני התירוצים של הריבמ״ץ , ודברי

 הדיש נעתקו באו״ז סנהדרין סי׳ ע״ט.
 אבל בעיטור שם פסק כרשב״ג של התוספתא, והיינו שהפרוזבול צריך להכתב
 לפני הלואה, ופירש את משנתנו בדרך חדשה וכ״ה שם (אני מעתיק מכ״י הנ״ל קכ״ג
 ע״א): והאי פירושא (של ר״נ גאון הנ״ל) לא בריר לן. ומסתברא דכל מלוה שנעשית
 אחר זמן הפרוםבל אינה משמטת וכו׳ והא דרשב״ג דתוםפת׳ עיקר הוא, ופרוםבל
, בשטר (צ״ל: כשטר, כמו שהוא בפיםקא שבכפו״פ ה ו ל מ ה ל ו ל  [הוא] שעושה ה
 רפ״נ) חוב שכותב הלוה ונותנו למלוה, כדתנן וליתומים ולנכסי (צ״ל: על נכסי)
 אפטרופין, והתם לווין נינהו, והיינו דתנן פדוסבל המוקדם כשר, שאם לוה ממנו בניסן
ה לדיינין לכתוב זמן הפרוםבל מאדר שלפניו, אם עליו מלוה באדר הרי ו ל  וצוה ה
 שתיהן אינן משמיטות ותבא עליו ברכה שהוא מורע את כהו ואם לוה ממנו בניסן וכו׳
 כדפוס. ואנו רואים שבעל העיטור ניצל מן הקושי שבמשנה ע״י זה שפירש כי הלוה
 הוא הכותב של הפרוםבל, אבל אם המלוה יכתוב יהי׳ הדין להפך, והיינו פרוםבל

 המוקדם פסול (מפני שמייפה את כוחו) והמאוחר כשר ממש כדין שאד שטרות.
 והרישא בתוספתא שלנו ששנתה שכותב פרוסבול בערב שביעית *לא בא למעט
 אלא שאין כותביו אותו משכנם שביעית אבל קודם שביעית כותביו אותו״ (עיטור שם

 ע״ו ע״ז0 וכ״ה ברא״ש גיטין מ״ד סי׳ י״ח.
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 סוף דבר, הגירסא הגכוגה בתוספתא, היא כמו שהיא לפגיגו, והפשט במשגה הוא
 כפי׳ הירושלמי שפרחבול המוקדם הוא, שהקדים את זמגו, והמאוחר שאחד את זמגד
 והפשט הפשוט הוא שרשב״ג חולק על משגתגו (וכפירוש ר״ן גאון) וכן חולק הוא גם
 על הרישא של התוספתא, וכן, כגראה, גם שיטת הרמב״ם ביד החזקה פ״ט מה׳ שמיטה

 ויובל הכ״ב, ופסק כת״ק, ודברי הכ״מ שם צ״ע רב.

. ם י א ל  כ
 ם׳י׳א.

ן והדילועין וכו׳. כפו״פ םפ״כ, עמ׳ תג״א. וכ״ה בידו׳ פ״א, כ״ז א׳ בכי״ר.  21 הקישואי

וגות אילו אבל התורמוס וכו׳. י ז בא שונה אלא בשת ה ר׳ עקי  25/26 לא חי
 לפי גירסא זו יוצא שר׳ עקיבא שנה שהזוגות הם כלאים זה בזה. ועיין במשנה ג׳ פ״א,
/ וכ״ה גם בהוצ׳ לו ובפיה״מ  ובמלא״ש שם סמ״ב, ובדק״ם שם עמ׳ 15 הערה ד
 להרמב״ם הוצ׳ באמברגר. ועיין בירושלמי שם ה״ה, כ״ז ע״א, ולפי שטף סיגנון הלשון
 יוצא כאילו מדברים שם רק על איסור וכן פירש בר״ש םמ״ה, אבל עיי״ש מ״ג, וממילא
 גם הלפת והנפוס כלאים, והוספת ר׳ עקיבא היא ג״כ לעניין כלאים. אבל עיין גירםת
 הירוש׳ המוגה שהביאו במהרי״ק פ״ג מה׳ כלאים דרו, ולפי זה ברור שד׳ יונתן לקולא
 קאמר, וממילא ברוד שהלפת והנפוס אינם כלאים. ולפיכך נראה שגי׳ ד היא הנכונה
א התורמוס ל  (בתיקון קל): לא היה ר׳ עקיבא שונה (אלא) בשני זוגות אלו א

 וכו/ כמו שהגיה הגר״א.
/  28 בשקי של ציפרי. עיין מ״ש במבוא לירושלמי כפשוטו עמ׳ כ

/ בכפו״פ םפ״כ, עמ׳ תנ״א (ד״ר ק״ב כו ת ומצרית כלאים ו  30/31 דלעת ארמי
 ע״א): תוספות מסכת כלאים פ״ק דלעת יונית עם המצרית ועם הדמוצא אף על פי

ן זה לזה כלאים זה בזה. ועיין בהערה בהוצ׳ לונץ.  שממי
ה דברים נאמרו בדלעת יוונית וכו/ בר״ש אהלות 'ס״ח םמ״א נעתקה ש מ  31 ח

 כל הברייתא עד סוף העמוד, עיי״ש שמפרש אותה.
/ עיין מ״ש להלן 2794.  33 הנודר מן הדילועין וכו

 זמ׳ 74.

/ באו״ז ח״א ה׳ כלאים סי׳ רג״ח, ל״ז ע״ב: תניא כו  1 .תרנגול טוות ופיסיוני ו
/ וכן בכי״ע (צ. 104): טווס;  בתוספתא דפרקין תרנגול טווס ופסיוני וכו

 2 פרדה שתבעה זכר. עיין דק״ם חולין ק״ו ע״ב (מן הספר), הערה ר׳.
/ או״ז הנ״ל. כו  2/3 שור ושור חבר ו

ה דברימ נאמרו בשור הבר וכר. כל הברייתא עד שר 9 נעתקה בר״ש ש מ  4 ח
 םמ״ח. או״ז ח״א, ה׳ כיסוי הדם סי׳ ש״צ, ג״ד ע״ג, כפו״פ פנ״ח. עמ׳ תשם״ח, ועיי״ש

 הביאורים בכפויפ.
רא ובר. וכן ביוחסין״64: אג , יחודה בן ר משום ר ׳ בן גמליאל מתי ע מ  14 רבן ש
 ובתוספתא בפ״ק דכלאים רשב״ג אומר משום ר׳ יהודה בן אגרא איש כפר עכו.
. ן י ר ם ו ם א י מ כ ח  ובסוטה מ״ג ב׳ : משום ר׳ יהודה בן גמדא איש כפר עכו. ו
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ר (כגי׳ היוחסין) מ ו  ובכי״מ שם חסרות המלים ״בן גמדא״. ובהג״א מגיה: רשב״ג א
 במקום מתיר וכותב: והך דרשב״ג וכר לאו אדלעיל, אלא אדלקמו קאי וכר. ונעלמה
 ממנו גמרא ערובה בסוטה הנ״ל, ורואים ממנה שדברי דשב״ג מוסבים על אילן בירק.

: וזורעי, זרע וזרעוני אילן כאחה ובכי״ו: ת וכר. בד ח א  19 זורעין זרעוני אילן כ
ם וזרעוני וכר, וכ״ה בירושלמי פאה פ״א ה״ד, ט״ז ע״ג. אבל ברמב״ן י ע ר  וזורעין ז
: ועוד מצאתי בתוספת׳ דכלאי׳ זורעים זרעוני אילן כאחד  חולין פ״ב ב׳ ד״ה דאמר ר״י
 הזורע חרצנים עם החטים היו לוקה את המ׳ וכו/ וכן ברמב״ן שם ם׳ רע״א: דתניא
 בתוספתא דכלאים וזורעים זרעוני אילן כאחת וכו׳ עיי״ש, וכן לשון זו גם בר״ן חולין
, תשפ״ג, וכן בתשב״ץ ח״ג סי׳ שי״ד: ואפילו לערב זרעוני אילן ולזרעם  סוף סי

 כאחד מותר כדאיתא בתוספתא דכלאים.
/ השגות פ״ב מה׳ כלאים חי״ג עיי״ש הפירוש. כו ופך ו  23 לא יזרע עד שי

ת היום ככולו. אשגרה מלהלן מנחות פיי, 52914, וכאן צ״ל: ומקצת צ ק מ  25 ש

 היום ככולו. וכע״ז להלן עמ׳ 80 שו׳ 5/6 עיין מש״ש.

 עמ׳ 75.* פ״ב.

 3 מלא העול השרוני. עיין השגות פיג מה׳ כלאים הי״ב.
/ ריבמ״ץ, דיש ורא״ש פ״ב מ״ח (פי שנים כ׳ ע״ג). כו ן נופו גבוה ו  20 אילן שאי

, רע״ג, ל״ח ע״ב,  אויז ח״א ה׳ כלאים סי
 22 וגדר שנמוך עשרה טפחים. ריש פ״ב מיי. ועיין ריבמ״ץ שם.

ת ומחצה מרובעות. בעדוך ערך ת רובע עשר אמו ת בי ד א מ  23/24 וכמה הי

 בית רובע: פי׳ בית רובע, בית רובע הקב. מצאנו בתוספת כלאים רובע הקב עשר
: ותני בתוספתא דכלאים ו י  אמות ומחצי על י׳ אמות ומחצי. וכן בריבמ״ץ פאה פ״ג מ
י  רובע הקב י׳ אמות ומחצה על י׳ אמות ומחצה בקרוב, ועיין ר״ש שם. ובד״ש כאן מי
 מעתיק את כל הברייתא עד שו׳ 27 עיי״ש שעומד על החשבון ומפרש שהעשר אמות
/ וכן בס׳ הכריתות להר״ש מקינון  הן באמה בת ו׳ טפחים והמחצה הוא באמה בת ה
: מצעו תנא שמזכיר אמות וכל אמה בת ששה טפחים  לשון למודים שער ב׳ סי׳ ע״ד
 וכשמזכיר מחצה רוצה לומר באמה בת ה׳ טפחים. בתוספתא דכלאים, וכמה היא מדת
 רובע עשר אמות ומחצה מרובעים ולא תמצא המנין הזה מכוון אם לא תאמר שהאמות

 בנות שש טפחים וכו׳ חצי אמה דקאמר וכו׳ דהיינו ב׳ טפחים ומחצה.
ן טמיג לווין רעיט, עיט םעיא. י עי / דיש הנ>־ו כו דת ירק בירק אחר ו  24/25 עבו

/ ריש הנ״ל ופ״ג מיג. כו  26 אפילו אין שם אלא קלח אחד ו
־ היי לפני ה״ט, ר ח / בד וכי״ו הסדר א כו ו ו ת בתוך שדה  28 מותר אדם לעשו

 וכיה גם בתשה״ג הרכבי וריח שבת, עיין להלן.

 עמ׳ 76.

ת וכו׳ בתשה״ג הרכבי םי׳ תכ״ה״ ו ת לתוך שדחו תלמי  1/2 מותר אדם לעשו
 עמ׳ 219 : ותנו רבנן ברייתא בתוספתא מותר אדם לעשות בתוך שדהו תלמיות קטנות
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ה מיגין אחד מיכן ואחד מיכן ואחד באמצע. מותר אדם ש ל  שלטפה דליתי לתוכן ש
 לעשות בתוך שדהו ערוגות קטנות שלששה ששה טפת׳ וליתן לתוכן חמשה המשה
 מינק ד׳ על ד׳ רוחות וא׳ באמצע ומותר אדם לעשות בתוך שדהו גומה קטנה שהיא
, רוחותיה ומותר אדם לעשות בתוך  עמוקה טפח וליתן לתוכה ד׳ מינין והופכן לד
 שדהו תלם להיות נוטע קישואין ודילועין אבטיחין ומלפפונות והופכן אלו לצד זה
 ואילו לצד זה. וממקור זה שאב הר״ח שבת פ״ה ב׳. וכן מעתיקה בנוסחא זו בערך
 במגילת סתרים לד׳ נסים בגנזי קדם של לוין ם*ה עמי 166. וגי׳ זו מאשרת לגמרי

 את גי׳ ד וכי״ו.
ה של דילועין בירק וכו׳. כל הברייתא בר״ש ספ״ג, אלא שבד״ח של הר״ש ד  8׳י7 ש
 הפי׳ משובשת וגם נשמט הסוף שם׳ ולפיכך אני מעתיק את כולה מר״ש ד״ד: תניא
 בתוספת׳ שדה של דילועי׳ בירק אורך שש׳ טפחי׳ ורוחב מלואו. אחד שורה של דלועין
ה ר ו ש ב ו׳ טפחים ו ח ד בתבואה אורך י׳ אמות ומחצה על ת ח  ואחד שורה של ירק א
ה עד ד  של ירק בירק אורך ו׳ טפחי׳ ורוחב מלואו ושל תבואה בירק אחד מראש ה ש
ם של פתיח. שורה של דילועים בירק בין שדה לחברתה י״ב י ח פ  ראשו על רוחב ג׳ ט
 אמות וכן תבואה (כאן נגמרת הפיסקא בד״ח) של ירק בירק אחד בין שורה לחברתה

ם של פתיח. י ח פ ב ג׳ ט ח  ו׳ טפחים ושל תבואה על ת
(פי שנים כ״ג. ע״ג): מחצה אורך וכו׳. ברא״ש פ״ג מ״ז ת ו  9 בתבואה עשר אמו
׳ אמות. כמו שהוא  בתוספתא מפרש באורך ו׳ אמות ומחצה על רחב ו׳ טפחים. וצ״ל: י

 לפנינו ובר״ש הגיל.
 16 נוטל הימנו וחתר ונוטע וכוי. עיין כפויפ פג״ח׳ עמ׳ תשס״ד.

ם נכנסין לתוך שדהו אלא י חו אין הכהנ ים כלאים בתוך שדי  18 ישראל שקי
ת הקברות. באו״ז ה׳ אבילות סי׳ תכ״ד׳ היב פ״ו ע״ד: ותניא תה כציון בי ן או י  תא
 בתוספתא דכלאים פ״ב ישראל שקיים כלאים בתוד שדהו אין הכהנים נכנסין בתוכה
ם כי בחבר עסקינן שלא י ש ר ס י מ ת י א ר  ורואין אותה כציון של בית הקברות ו
 היה מגיח כלאים בשדה לולי שיש שם קברים והכל אסור בהנאה ולכד לא יכנסו

 הכהנים לתוכו.

 19 אין עושין עם ישראל בכלאים וכו׳. וכ״ה בירוש׳ סוף ערלה עיייש, אבל
י בכלאים וכו׳ מפגי שממעט את התפלה. וכ״ה בבבלי ע״ז ם״ג ו ג  בד: אין עושץ עם ה

ר י ן עם הגוי וכו׳).  םע״ב (אלא ששם: אין ע ו ד

 פ״ג.
פרצה וכו׳. עיץ דמב״ן ב״ב ב׳םע״א, כפו״פ פגיח עמ׳ תשג״ח. ת הכרם שנ צ י ח  30 מ

 ןמ׳ 77.
ה וכו׳. ריבמיץ פ״ז מ״ב. ת ע ט א מ כמה חי  1 ו

ם וכו׳. עיין ריבמ״ץ ד״ג״ל. י ת ד ש ג נ ם כ י ת  3 חיו ש
ח טפחים. עיין ההשמטה בד. וכן בפי׳ סדרי ש ת ולשורה ש ו מ  13 לכרם ארבע א
 משגה לד׳ נתן אב הישיבה כ״י הםפריה הלאומית. ל״א סע״ב: לקול אלתוםפה נותן
 לכרם ד׳ אמות ולגפנים ו׳ טפחים. י
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׳ 18, ועיין ו  19 נראה דברי ר׳ אליעז׳ בחריץ המבורץ וכוי. עיין גירםת ד לעיל *
 מה״פ פ״ה ה״ג ד״ה מן מה.

 *מ׳ 78.

י מין זרעים חרי זה כלאים בכרם. מדרבנן, והגר״א ביו״ד סי׳ ר1״ו  2 ופול המצר
 אות ז׳ גורפ: ואינן כלאים (והעיר עליו הרי״א), ועיין מ״ש להלן.

ן זרעים ואינן כלאים בכרם. במשגה ת המלך מי  2/3 האירוס והקיסוס ושושנ
 ספ״ה: הארוס והקיסוס ושושנת המלך ו כ ל מיני זרעים אינן כלאים בכרם. ובהשגות
 הראב״ד פ״ה מה׳ כלאים הי״ט סומך על נוסחת התוספתא ומוחק את המלה ״וכל״
 וסובר שדווקא מיני זרעים אלו כגון האירוס וכו׳ אינן כלאים משום שאין מקיימים
 כיוצא בהם. וכן בר״ן חולין פרק גיד הגשה (קרוב לראשו) ד״ה וכר״י בן בתידא:
י ן, דומיא דקנבום ולוף, שאינן כלאים ל א כ ן נ י א  לאפוקי שאר זרעוגי גינה ש
 בכרם כדתניא בתוספתא האדום והקסום ושושנת המלך מין זרעים ואינן כלאים בכרם
 וכו׳. ומלשונו משמע ג״כ שדווקא זרעוני גינה (דומיא דקנבום ולוף) שאינם נאכלים

 אינם כלאים בכרם, אבל לא כל מיני זרעים.
 אבל בראב״ן סי׳ נ״ב, כ״ב ע״ב: ובינותי בספרים ועיינתי במשנת כלאי׳
א ומצאתי כי מיני זרעי אינן אסורין בכרם זולתי קנבו׳ ולוף ובו׳. וכנראה ת פ ס ו ת ב  ו
 פירש את התוספתא כפשוטה: האדום וכו׳ — מין זרעים, כלומר כל זה הוא מין זרעים
 וממילא אינם כלאים והמלים *מין זרעים״ הם נימוק וטעם לפטור, ואין חילוק בין
 המשנה והתוספתא. וכן ראיתי בם׳ הישר לר״ת סי׳ תכ״ה, מ״ב ע״א: וכן מצעו
ש ו ם ׳ ק ר י א  בתוספתא ר׳ מאיר משום רבו, ואין לזה מובן, ונ״ל שצ״ל: ה
, והוא מסתייע מן התוספתא (כמו מן המשנה שהביא שם) שאין ׳ ו כ  (־קיסום) ו

 כלאים במיני זרעים.
 ובריבמ״ץ ור״ש פ״ה מ״ח מעתיקים את התוספתא בלי שום פירושים.

 3 ר׳ דוסתאי בר׳ יחודה אומ׳ וכוי. רמב״ן חולין ם׳ רע״א. ר״ן שם סוף סי׳ תשפ״ג.
:20 פה וחאוטם וחגמי וכו׳. בם׳ האגור לר״ש ג׳מע בערן אטן, עמ׳  4 חשו

 בתום׳ כלאים פ״ג הושבה והאוטן והגמי וכל הגדלין באפר.
 5 הקנים וחחגין והזורד וכו׳. בם׳ האגור שט בערך [אטד]: ובתוספתא כלאים
 והקנים והתגין והוורד והאטדין מין אילן ואינם כלאים בכרם, זה הכלל כל שמוציא
 עלין מעיקרו הרי זה ירק וכל שאינו מוציא עלץ מעיקרו הרי זה אילו• ועיין כפו״פ

 פמ״ח, עמ׳ תרם״ג.
א עליו מעיקרו וכר. עיין בה״ג הוצ׳ מק״ג, עמ׳ 72 ועמי צי  5/6 זה הכלל כל המו
I עמ׳ 62 ובהערות שם, פר״ח באוח״ג I עם׳~91 ובהערות שם, הנ״ל I 56. אוח״ג ברכות 
 הג״ל עמ׳ 48 והערה ז׳ שם, ויש להוסיף גם אוהל מועד ח״א ק״ב סע״א: והביא רבעו

 חגגאל זאת התום׳ בפירושו.
 ובמפרשים לברכות הביאוה בתום׳ ר״י מ׳ א׳ (כ״ו ע״ד) ד״ה כל, תום׳ הרא״ש
־ כולם לעגיין ברכה. ועיין מאירי שס  שם (כ״ה ע״ד), רא״ש שם פ״ו םי׳ כ״ג -

 מ״ג ב׳(149 ע״ב).
: תגיא בתוספתא כל שמוציא עליו מעיקרו. פי׳ ג  ובאו״ז ח״א סי׳ קע״ב, כ״ח ע״
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 מן השורש וכו׳ ובן כתב באלפס (אינו ברי״ף לפנינו) וכן כתב מורי רביבו יהודה ב״ר
ת ולא מצאתי אך ו כ ר ל ב ש ת ו ת פ ס ו י ת ת ש י ב ת ש פ י ח נ א  יצחק ו
 בתוספתא דכלאים ס״פ איזהו קרחת הכרמ תניא זה הכלל כל המוציא עליו מעיקרו הרי
 זה ירק וכל שאינו מוציא עליו מעיקרו ה״ז אילן. ועיין רא״ה ברכות עמ׳ קכ״א,
/  וכפו״פ פג״ו, עמ׳ תשל״ט. וכן נעתקה התום׳ ברוקח ס׳ שמ״א, שכל טוב שמות י׳ ה
 עמ׳ 60. ם׳ עץ חיים (בסה״י למש״ש עמ׳ 94 נ), רבינו ירוחם ס׳ אדם נתיב ט״ז
/ כל בו ברכת הפירות, ארחות חיים ח״א ה׳  ודג, אבודרהם ה׳ ברכות ריש שער ד
 ברכות סי׳ כ״ו ל״ח ע״ד, מנוה״מ ח״ג עמ׳ 450. והראשונים שהביא לוין בהערותיו
 לאוה״ג שציינתי בריש ההערה — כולם הביאו את התוספתא לעניין ברכת

 האדמה ופה״ע.
ת שמאי אומ׳ וכו׳. כפו״פ פג״ד סוף עמ׳ תשכ״ו בשם תום׳ מם׳  9 חצלף בי

 כלאים םפ״ג, ועיין בבלי ברכות ל״ו סע״א.

 פ״ד.
 11 רבן גמליאל ובית דינו וכו׳. עיין פיה״מ להרמב״ם פ״ד םמ״ג.

צה לכרם וכו׳. כפו״פ סג״ח׳ עמ׳ תשג״ה ועמ׳ תשנ״ח.  12 העושה מחי
׳ אם היו קנימ מדוקרנים וכר. ברוקח סי׳ צ׳׳ד: בתוספתא  18/19 ר׳ יוסי או
) ר׳ יוסי אומד אס היו קנין מדוקרנין  בפ״ד דכלאים ובפ״א דעירובין מייתי לה (ט׳׳ז א,

 ועשה לה פיאה מלמעלה מותר נמצאת אומר שלש מידות במחיצות וכר.
צה וכו׳. ריבמ״ץ פ״ד םמ״ד. עיי״ש. דות במחי ה אומ׳ שלש מי ת א צ מ 19̂ נ 20 

ה לחבירו וכו׳. להלן 1408 : כל הא בין קנ ח צריך שלא י ש ל ש ת מ  20 כל שפחו
 ששלשה משלשה ועד ארבעה צריך כדי שלא יהא בינו ובין חבידו וכו׳. ולפי הנוםחא הכתובה
 שם ההלכה ההיא היא כרשב״ג שסובר כי דין לבוד הוא בפחות מד׳. אבל במפתח לר״ן שבת
ג ע״ב): ובתוספת׳ בפר׳ ג׳ כל שהוא פחות מג׳ צריך שלא יהא בין קנה מ״ )  ק״א א׳
 לחברו ג׳ טפחים כדי שלא יכנס גדי. ולכאורה משמע שהכוונה לתוס׳ עירובין הג״ל
 (שכן הוא שם בפ״ג בהוצ׳ שלפנינו), והיתד• לפניו הגי׳ שם כמו כאן. וכ״ה באמת
 בכי״ל שם. ורחוק להניח שהיתה לפניו חלוקה אחרת בפרקים כאן, שהרי גם לפגי

 הרוקח (סי׳ צ״ד) וכפו״פ (פג״ח, עמ׳ תשג״ה ועמ׳ תשג״ח) היה כאן פרק ד׳.
 אבל בעירובין י״ד א׳ (ג״ז ע״א) כתב: עיקר בירור זה בתוספת כלאים והיא
 הברייתא האמורה בזה הפרק הבא לפגיגו כל שהוא פחות מג׳ וכו׳ וכבד ביררנוהו בסר׳
 הזורק במם׳ שבת. וא״כ בהכרח שכיות לתום׳ שלפגיגו. ולפיכך ג״ל כמעט ברוד שט״ם
"D* קטגה גפלה בדברי המפתח, וצריך להעביר את סימן הקיצור מן ה״ד״ על 

־בפדק רבן גמליאל. ועיין מ״ש להלן בסמוך. ג  ובמקום: בפר׳ ג׳, צ״ל: בפ׳ ר״
ו קנימ מדוקרגין וכר. בערוך עדך סאה (ב): ובסוף הפרק בגמ׳ ם חי 25̂ א 26 
ל היו שם קנים א י ל מ ן ג ב  השיירא (עירובין ט״ז א׳) ובתוספתא דכלאי׳ ב פ ׳ ר

 הדוקרנים ועשה להן פיאה אפילו ביותר בעשר מותר.
תר וכר. ריבם״ץ ור״ש פ״ו מ״ד. ועיין כפו״פ פג״ח. עמ׳ תשג״ט. ׳ לו מו  30 אמ
ת קורה זו אסור וכו׳. ריבמ״ץ ור״ש פ״ו םמ״ד, ועיין רא״ש שם (פי ח  32 ת

 שנים כ״ח ע״א).
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 עמי 79.

ם באמח. בריבמ״ץ וד״ש פ״ו מי׳ו ח טפחי ש ש א ועוד אחד מ כמה חו  415 ו
 גורסים: אחד מששה באמה. וברא״ש שם (פי שנים כ״ח ע״א): פידוש עוד מפרש
 בתום׳ דאותו ועוד הוא טפח. ועיין פיה״מ פ״ו מ״ו וביד פ״ח מה׳ כלאים ה״ה״ ורואים
 שהרמב״ם גרם: אחד מששים באמה, כלומר עשירית טפח. וכן בכפו״פ פנ״ח עמי
 תשנ״ט (ד״ד תמ״ג ע״ב): ומפרש בתוספו׳ מכלתין פ״ד כמה ועוד אחד מששים באמה
 וכו׳ עיי״ש שמעיד להרמב״ם וריבמ״ץ הנ״ל. אבל קשה מאד למחק את המלה ״טפחים״
 שישנה בד ובכי״י. ולפיכך ג״ל שהגי׳ הנכונה נמצאת בפירוש ששה סדרי משנה לד׳
׳ ח  נתן אב הישיבה כ״י הספדיה הלאומית בירושלים, ל״ב ע״א: וכמה הוא ועוד א׳ מ
. ואנו רואים שגם לפניו היתד• הגי׳ טפחים, ובדוד כמו כן שבמקום מח׳ צ״ל: ם י ח פ  ט
 מה׳ (החילוף בין ח ו״ד,״ כמעט שאינו ניכר בכי״י), והפירוש הוא שצריד אחד (כלומר.
 טפח אחד) מה׳ טפחים באמה, עיין רש״י סוכה ל״ב ב׳ ד״ה אמה בת ה׳, ועיין ידוש׳
 סוכה פ״ג ה״א, נ״ג ע״ג. וכן מפורש בתוספתא כלים סוף פ״ו דב״מ: ר׳ מאיר אומד כל
ה ש מ  המדות שאמרו חכמים בכרם כגון וכו׳ ו פ י ם ק י ע ד י ס וכו׳ כולן באמה של ח
 טפחים. ומכיוון שהמדה בפיסקי עריס באמות השלמות היא באמות קטנות ולפיכך
 צריד גם הטפח להיות קטן והיינו אחד מששה מאמה בת ה׳ טפחים, מפני שבכל
 מקום ה״ועוד״ הוא טפח מאמה בת ו׳ טפחים והיינו חלק הששי מאמה, וכאן טפח
 יהי׳ חלק החמישי באמה, ולפיכך קרוב בעיני שצריך לצרף את שתי הגירסאות ולקרוא:

 כמה הוא ועוד אחד מששה [מה׳] טפחים באמה.
 ובכל אופן נ״ל ברור שצריך לפרש בדרך זו (אס לא נקבל את ההגהה) את גי׳
 הריבמ״ץ וכו׳ וגי׳ ר׳ נתן אב הישיבה, והפירוש יהיה: אחד (טפח אחד) מששה טפחים
 באמה (או מחמשה טפחים באמה), כלומר הטפח נשאר קבוע מבלי שים לב באיזו אמה
 אנו מודדים, וזה יהי׳ ההפך ממה שפירשנו מקודם, והברייתא מחדשת לנו שאין

 ה״ועוד״ ״ששית האמה״ אלא מדד, קבועה — טפח.

אה שהשרישה וכו׳. בם׳ השרשים לר״י ן׳ ג׳נח ערך קדש הוצ׳ בכר עמ׳  15 תבו
 442: ובתוםפה תבואה שהשרישה הרי זו אסורה מקודשת ומקדשת גפנים שהשרישו

 וכו׳ כל הברייתא.
ן עד ן אבל לא מתקדשי  15/16 גפנים שהשרישו הרי אלו אסורין ומקדשי
׳ עשו וכו׳. בם׳ הישר לר״ת סוף סי׳ תכ״ה: ומצא תירץ בתוספתא בשילהי ם׳ ד  שי
 גמליאל דכלאי כרם הגפני׳ שהשרישו הרי אלו אסורין ומקדשין ואין מתקדשין וכו׳
 נראין הדברים שהתוספת׳ אומר׳ מדרבנן שהגפנין אינן נאםרין אלא מדרבה וכו׳. אבל
א ל ל ב ה א ל י כ א  בראב״ן סי׳ נ״ג, כ״ב ע״ג (הוצ׳ הר״ש אלבק כ״ב סע״ד) והגפני׳ ב
ה עד שיעשו כפול, ולנכון העיר הר״ש אלבק שזו היא שיטת הראב״ד בפ״ה א נ ה  ב

 מה׳ כלאים הי״ד.

ת עשו ומקצתן וכו׳. עיין ם׳ השרשים הנ״ל. צ ק  n>6\ מ
ן אומ׳ וכר. עיין רמבין שבת צ״ה םע״א.  19 ר׳ שמעו



ם שיו, *מ׳ 80 - 79  94 כלאי

 פ״ה.
ם גזל וכר. עיין להלן 11326. ן משו י תי  20 כלאי• הכרם מו

לדה מן חסום וכר. עיין הסדר בד בכל הברייתא, אבל בריבמ״ץ  21 חמור שי
, רע״ט, ליה ע״ג הסדר הוא כלפנינו. ועיין אגודה , כלאים סי  ור״ש פ״ח מ״א. או״ז ח״א ה

 כלאים, קפ״ט ע״א.
ת חסום וכר. יריאיס השלם םי׳ שפיח עמ׳ 408, םמ״ג לאווין ן קושרין א  25 אי

 רפ״ב פ׳ ע״ב.
 25/26 ולא הליבדקוס. בד: ולא את הלפרקים.

: תגי ד״מ פוטר. וכן בפי׳ ג  26 ודי מאיר מתיר. וכן בירושלמי פ״ח ה״ג, ל״א עי
, ד ד ״ מ מתיר. , ע״א): ותני עלה בתו , (לשון חכמים ח  המיוחם להראב״ד לתמיד כ״ז ב

, יהודה מתיר. , יריאים וםפרג הנ״ל גורם: ור  אבל בם
, המיוחם להדאב״ד הנ״ל (לשון חכמים י ן בירידה וכו׳• פ ו מסייעי  שם: אם הי

, דע״ב).  ח
, 403, םמ״ג לאוין , שפ״ח, עמ  27 לא יקשור סוס לפרד וכר. יריאים השלם םי

, ע״ג. ועיין הגהות מרדכי עירובין ספיא.  רפ״ב, פ
. , יהודה אומד בן סוםיא וכו, . בד וכי״ו: ר ,  28 בן סוסיא ובן חמורח כאחד וכו
 וכן בשו״ת מהד״י דטרני כ״י קנטבריא Add. 474 דף 68 ע״ב: מה שכתבת אלי על
 רכיבת הפרדה זו אינה צריכה לפניי, איסי הבבלי בלחוד הוא דאםר אבל רבנן פליגי
 עליה ושרו דהא בפירו׳ חזיגן דרי יהודה וחכמי׳ פליגי עליה בפרי בתרא דתוספת כלאים
 דתני התם ר׳ יהודה אומ׳ בני םוסיא ובני חמור׳ כאחת אםורי׳ זה עם זה וחכמי׳ אומי
 כל הפירדות מין אחד הן איסי הבבלי אומ׳ אסור לרכוב על הפרדס(!) מקל וחומ׳ כר.

 והתשובה נעתקה מכ״י גם בברכי יוסף יו״ד סי׳ רצ״ז ם״ק י״ג, אלא שהשמיט את
 הפיסקא מן התוספתא, עיי״ש.

 29/30 איסי חבבלי אומ׳ אסור לרכוב על גבי פירדח מקל וחומר וכוי.
 בילקוט מלכים רמז קס״ח: תוספתא דכלאי׳ והרכבתם את שלמה בני על הפרד אשד לי
 י ש י הבבלי או׳ אסור לרכוב ע״ג פרד מק״ו וכו׳. ובתום׳ חגיגה ב׳ ב׳ ד״ה לישא:
ה אסור לרכוב על הפרידה ד ו ה ן י  ובתוספתא דמס׳ כלאים תניא אמר ר׳ א י ם י ב
 וכוי. וכן באגודה ערכין סוף סי׳ אי, ר״ז ע״ג: פירש ר״י דאיתא בתוספתא דמםכת
 כלאים איםי בן יהודה אומר אסור לרכוב על הפרדה מקל וחומד וכוי. ועיין גליון תום׳
 ב״ב בשטמ״ק שם י״ג א׳ ד״ה תקנתם. ועיין שו״ת הדשב״א ח״א סי׳ תצ״א שביאר את
 התוספתא, ועיין כפו״פ פנ״ח, עמ׳ תש״ע (ד״ר תמ״ה ע״א): תוספת איטי בן הבבלי
 אומר אסור לרכוב על גבי פרדה וכוי. ובמדרש תנאים (הוצ׳ ר״ד הופמן) עמ׳ 138 :
 איםי בן עקביה אומי לא ירכב אדם וכוי. וא״כ רואים שתנא זה נזכר בשמות השוגים
: איםי הבבלי, איסי בן יהודה, איםי בן עקביה, עיין בבלי פסחים קי״ג בי. ועיין  שלו

 אהצו״י, עמ׳ 62.

 עמ׳ 80.
 1 הרי חוא אומ׳ וחרכבתם וכו׳. תשב״ץ ח״ב סי׳ ד, ג׳ םעיד•

ע וכו׳. בר״ש ס״ח םמ״א: ובתוספתא קתני אמר ן מתקו בי ן אין משי ח ל ׳ מ : א  שם
 להן אץ משיבין מן התקוע אמרו לו וכו׳ פי׳ תקוע תוקע עצמו לדבר הלכה וכו׳ (עיץ
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 יבמות קיט ב׳), ועיין הביאור באריכות בשו״ת הדשב״א הנ״ל. ועיין או״ז ח״א ה׳
, הרא״ש פ״ח מ״א (פי שנים כ״ט ע״ד)  כלאים סי׳ רנ״ח ל״ז ע״ב, פי
 עיי״ש, הלכות קטנות שלו ה׳ כלאים סי׳ הי. ועיין ילקוט מלכים סי׳ קם״ח הנ״ל, ומשם
 משמע קצת שהיה לפניו הסיום בתוספתא: בדיה מששת ימי בראשית היתה, אבל
 ברור הוא שבעל הילקוט צרף את הירושלמי לתוספתא. כרגיל אצלו. ועיין גם כפו״פ
 םפנ״ח, עמי תש״ע ובהערה 3 שם, אבל המעיר לא ידע שדברי הכפו״פ הם דברי הר״ש
 הנ״ל, והוא הביא את הירושלמי ואח״ב את התוספתא ובאר את היחס ביניהם. ונאמנת
2N, 6 ע״ב: 5 9  עלינו עדות ר׳ אליהו מלונדריש בפרקים מס׳ זרעים שלו כ״י ירושלים 0
 ובתו׳ משני אין למדין מן התקועות פירו׳ שתקע עצמו חוץ מדבר הלכה אמרו לו הדי

. י ד י י מ נ ש א מ ל  הוא אומ׳ ויעש הישר בעיני ה׳ ולא סר מכל אשד צוהו. ו
ח חפרש בין ר׳ מאייר לוזכמ׳ וכו׳. עיין ערוך ערך כלב, ריבמיץ וריש  3/4 מ

 פיח מ״ו. כפו״פ םפנ״ח עמ׳ תש״ע(עד שו׳ 9).
ב לו כלב וכו׳. וכ״ה גט ת יתו לבנו ר׳ מאיר אומ׳ כ ב חי ת ו כ ה  4 אלא ש
 בד (ודברי צ. בשנו״ם טעונימ מחיקה), וכן מעתיק הר״ש ובעל כפו״פ. אבל הגי׳ הנכונה

א כתב לו את הכלב וחכ״א כתב לו את הכלב.  היא בריבמ״ץ שט: ד״מ אומר ל
ב לו כלב. צ. לא הדגיש שנשמטה אצלו בבא שלמה. וכ״ה בד: הכותב ת  5 לא כ
 בהמתו לבנו ר*מ אומד לא כתב לו כלב וחכמים אומדים כתב לו כלב. וגט כאן הגי׳
 הנכונה היא בדיבמ״ץ הנ״ל: הכותב בהמתו לבנו ד״מ אומר כתב לו את הכלב וחכ״א

 ל א כתב לו את הכלב.
 וקרוב בעיני שבריש פ״ח מ״ו הנ״ל יש השמטה וכצ״ל שם: בתוספתא קתני מה
 הפרש יש בין ר׳ מאיר לחכמים אלא שהכותב חייתו לבנו [ר׳ מאיד אומר לא כתב לו
 את הכלב• וחכ״א כתב לו את הכלב. הכותב בהמתו לבנו] ד״מ אומר כתב לו כלב וחכ״א

 לא כתב לו כלב. וממנו לקח גם בכפו״פ הנ״ל.
ן בחמה טחורה וכר• לשון זו היא אשגרה מלהלן 53434, וכאן צ״ל:  5/6 שאי

 אין בהמה וכו׳. וכעין זה לעיל 7425•
ת הפרה וכר. להלן 38819, 44323,  9 חחוסם א

ג בלבד. וכיה במקומות שציינתי לעיל, ועיין מ״ש ידידי וחג והמנהי  9/10 אלא חנ
 ד״ח אלבק במחיי לכבוד קרוים עמ׳ קנ״ב.

 10 צמר הגמלים והרחלים אסור. ואין לזה שוס מובן (הערת צ. שבד חםרה
 המלה אסור אינה נכונה, כי גם בד: אסור). וכאשכול כ״י כרמולי קכ״א ע״ב מעתיק
 מכאן ואילד עד סוף הפרק (לפניי העתקות הר״ש אלבק ז״ל שראיתי בידי בגו הריח
ר י ן ת : תניא בתוספתא בסוף כלאים צמד גמלים וצמד הרחלים מ ו ל ד  אלבק) ו
א ש נ י  במה דברים אמורים בזמן שטרפן זד, בזה והביא פשתן ביניהם וטרפן. ל
א בד״א בזמן שהביא פשתן וטרף עמהן וטרפן זה בזה (עיין להלן) אבל ח ר י נ  א
 העושה חלוק שכולו צמר גמלים וצמר ארנבים וארג בו חוט אחד של צמד בצד זה

ה אסור וכר (עיין להלן). ד ז צ  וחוט אחד של פשתן ב
 וכן בפירוש המיוחם להראב״ד תמיד כ״ז ב׳ (לשון חכמים ח׳ ע״ג): לפי׳ בתו׳
 מדייקת נמצאת הגידסא בלא שינוי אלא לפי פשוטה כתובה כך, צמר הגמלים והרחלים
ר בד״א בזמן שהביא פשתן וטרף עמהן וטרפן זה בזה אבל העושה חלוק שכולו ת ו  מ



 96 נלאיפ פ״ה עמי 80

, כלומר מותר לחברן ר ת ו  צמר וכו׳ ופי׳ הברייתא כך היא צמר הגמלים והרחלים מ
 יחד בפשתן שיביא בניהם הפשתן ויחברם יחד וכו׳ עיי״ש.

 ונמצא שיש לנו שגי עדים (כי״ע וד) על הגי׳ אסור ושני עדים (הראב״י והמיוחם
 להראב״ד) על הגי׳ מותר. ולפיכך ברור בעיני שאין כאן לא איסור ולא היתר, אלא
 עיקר הגירםא: צמד הגמלים והרחלים (ולא יותר) וזו היא פיסקא ממשנה א׳ פ״ט (עיין

 מ״ש לעיל 4413).
 וכ״ה באמת בס׳ חפץ המובא בפיה״מ לר׳ נתן אב הישיבה כ״י ירושלים, ל״א
 ע״ב: לקול אלמשנה צמר גמלים וצמר רחלים, וקאלת אלתוספה צמר גמלים וצמר
 רחלים, בד״א שטרפן זה בזה והביא פשתן ביניהם וטרף וכו׳. וכן בפי׳ תמיד המיוחם
 להראב״ד הג״ל למעלה מן הפי׳ שהעתקתי לעיל: בתוספת׳ דכלאים קתני הרי שער
 הגמלים והרחילים בד״א בזמן שהביא וכו׳. וא״כ יש לגו שוב שגי עדים שהמלה *אסור״
 איגגה בתוספתא, ומכאן ברור שיש לגו קטע של פיסקא מן המשגה, וכרגיל במקרים
 אלו משמיטים הסופרים את הפיסקא לגמרי. וכן, כנראה, לא היתה הפיסקא לפגי כמה
 מן הראשוגים שכולם מתחילים להעתיק מן המלים, בד״א וכו׳. וכן יוצא ברוד מתשובת
 הר״ש שבאו״ז ח״א, ה׳ כלאים סי׳ ד״ש, ל״ט ע״ג שכתב: וגראה דההיא ברייתא
 קיימא אמתגי׳ פ׳ בתרא דכלאים צמר גמלים וצמר רחלים וכו׳ והשתא קתגי עלה
 בברייתא בד״א בזמן שהביא פשתן וכו׳, ורואים שהוא בעצמו היה מסופק על מה

 מוסבת הברייתא.
ן וטרף עמהם וטרפן זה בזח ת ש א פ  10/11 במה דברים אמוריים בזמן שהבי
 אבל חעושח חלוק וכו׳. בד: בד״א בזמן שטרפן זה בזה והביא סשחן ביגיהן וטרף
 אבל העושה חלוק וכו׳. כלומר שטרף מקודם את הצמר גמלים ורחילים ביגס לבין
 עצמם ואח״כ טרף פשתן ביגיהם, וכן היא הגי׳ בס׳ רב חפץ שהבאתי למעלה. אבל
 בד״ש פ״ט מ״א, פי׳ הרא״ש שם, תשובת הר״ש באו״ז ח״א, ה׳ כלאים סי׳ ד״ש,
 ל״ט ע״ג, או״ז שם סי׳ רצ״ג, ל״ט ע״א, פי׳ המיוחם להראב״ד תמיד הג״ל, בכולם
 הגיד׳ בתום׳ כגי׳ כי״ע. וכיה בשיגוים קלים גס בשו״ת הרשב״א ח״א סי׳ ש״ם, שו״ת
 הרא״ש כלל ב׳ סי׳ ה׳, ה׳ כלאי בגדים שלו, גדה פ״ט סי׳ י׳, תשב״ץ ח״ב סי׳ ד׳, ג׳

 ע״א. וכאשכול כ״י הג״ל מביא את שתי הגירםאות, עיין מ״ש בריש שו׳ 10.
 וגידסא חדשה לגמרי היתה לפגי בעל ס׳ יריאים, וכ״ה שם (בשלם) סי׳ של״ג,
 קפ״ז ע״א: מפרש בתוספתא בד״א בזמן שהביא פשתן וטרף ביגיהם אבל הביא חוטי
 צמר רחלים וטרף בין חוטי צמר גמלים אסור, וכ״ה בםמ״ג לאווין רפ״ג, פ׳ סע״ד, וכ״ה
 בתשב״ץ ח״ב סי׳ ד׳ ג׳ ע״א (כנראה לקח מן הםמ״ג עיי״ש, ולעיל שם בסמוך העתיק
 את התום׳ בגי׳ הר״ש מפגי שלקח מן הר״ש) וכ״ה בח״ג שם סי׳ שכ״ד, ס״ה ע״א. ולפי
 הראשונים הנ״ל נמצא שיש חסרון והשמטה לפנינו בתום׳ וכצ״ל: וטרפן זה בזה אבל
 [הביא חוטי צמר רחלים וטרף בין חוטי צמד גמלים אסור] העושה חלוק וכו׳ וזה
 עניין אחד. וכן באמת מעתיק ביראים שם עמ׳ 372 (וכן בסמ״ג שם): דתגיא נמי התם
 בתוספתא חלוק שכולו צמר גמלים וצמר ארגבים וכו׳. והתוספתא לא קשרה הלכה זו

 עם המשגה בדבור *בד״א״.

ן אסור. בד: וחוט ת ש ט אחד של צמר בצד זה וחוט אחד של פ  12 וארג בו חו
ה אסור. ההבדל בין הגירםאות חשוב מאד, כי לפי גידם׳ ד גדאה ד ז צ  אחד פשתן ב



 כלאים ם״ה עם׳ 80 97

 שאפילו החוטים אינם סמוכים ג״כ אסור. וכגירסת ד כ״ה גם באשכול כ׳׳י הנ״ל
 ובריש פ׳׳ט מ״א בד״ח, או״ז ח״א ה׳ כלאים סי׳ רצ״ג, ל״ט ע״א, (והוא מפרש גט לגי׳
: וחוט אחד של פשתן בצד אחר), וכ״ה  זו, שאם החוטים אינם סמוכים מותר מדלא קתני
 בם׳ יריאים השלם סי׳ של״ג, עמ׳ 372, סמ״ג לאווין רפ״ג, פ׳ ע״ד, המיוחם להראב״ד
 תמיד כ״ז ב׳ (לשון חכמים ח׳ רע״ג), מאירי יבמות ה׳ ב׳ (הוצ׳ אלבק עמ׳ 45), שו״ת

 הרא״ש כלל ב׳ סי׳ ה׳ וכפו״פ פג״ט עמ׳ תשע״ב.
 אבל ברור שגירםתנו היא הנכונה ובר״ש בד״ח הגי׳ משובשת ובריש ד״ד (פ״ח
ד אםו׳ וכו׳, צ ה ב  מ״א): וארג בו חוט של צמר בצד זה וחוט אחד של פשתן ז
 ורואים שהמלים ״זה בצד״ הן טיס וצריך למחקן, וכל הפירוש שלו שם מיוסד רק על
 גידסתו שהיא כגי׳ כי׳׳ע. וכן הוא בפי׳ הרא״ש שם (פי שנים ל׳ רע״ד) שבוודאי
 העתיק מן הר״ש (עיין גירםת עצמו בתשובות שלו ובה׳ כלאי בגדים שהבאתי לעיל), וכן
 מעתיק הר״ש בעצמו בפ״ט םמי׳ט: חוט אחד של צמר בצד זה וחוט אחד של פשתן, וכן
 בתשובה שלו שבאו״ז סי׳ ד״ש, ל״ט ע״ג: ומיהו אשכחן בתוספת׳ פ׳ בתרא דכלאים
 וכו׳ חוט אחד של צמר בצד זה וחוט אחד של פשתן אסור. ונראה דיש משם
 ראי׳ אדרבה להתיר, דמשמע ששני החוטין ארג בצד אחד זה אצל זה, מדלא קתני וחוט
י ת ק ד  של פשתן בצד אחר p וכו׳ ואין לומר שחסר מן התוספתא בצד אחר, כי ב
ה ואין כתב בהו בצד אחד א י ב ם ה י ע ר י ז ש ו ר י פ ם ב ג ת ו ו ת פ ס ו ה ת מ כ  ב

 (צ״ל: אחר), ואין לך עדות גדולה מזו!
 וכן כנראה היתד• הגירםא לפני הרב ר׳ משה בר חםדאי, שכן מעתיק בשו״ת הדיח
: ״אכן ב י  או״ז סי׳ ח׳ ד׳ עיא את התוספתא כגרסת הר״ש, והוא כותב שם בדף ד׳ ע
 קשה מברייתא דתוםפתא שהבאתי לעיל חלוק שכולו צמר גמלים וכו׳ חוט אחד של
 צמר בצד זה וחוט אחד של פשתן אסור. והוא (ר״מ בר חםדאי) הביא אותה ברייתא
 ואינו רוצה לפרש שב׳ חוטין זה אצל זה כמו רבעו שמשון אלא רוצה לפרש חוט אחד
 בצד זה וחוט אחד בצד אחר׳׳, וא״כ הם חולקים רק בפירוש, אבל לא בגירםא. ועיין
 גם שו״ת הרשביא ח״א סי׳ ש״ם, תשב״ץ חיב סי׳ ד׳, ג׳ ע״א, וגם הם מעתיקים כגי׳
 כי׳׳ע, אבל אפשר שהעתיקוה מן הר״ש, שהרי הם תיכף לזה מביאים את פירוש

 הד״ש. ולעצם המחלוקת עיין גם ראב״ן סי׳ קי״ו, מ״א ע״ב.
 12/13 בגד שיש בראשו אחד כלאים וכו/ אשכול כיי הנ״ל, ם׳ יריאים השלם

 סי׳ של״ג םוף עמ׳ 372. או״ז חיא ה׳ כלאים םי׳ רציב, ל״ט עיא.
 13/14 חלוק של צמר שנפרם ופירפו בחוט של פשתן ושל צמר אם תפרן
 אסור וכו/ בד: ופירפו בחוט של פשתן ושל פשת׳ שנפרט ופירפו בחוט של צמר אס
 תופרן אםורין וכו/ וכנראה שידי סופרים חלו בתוספתא זו שכן כותב ר״ת בתשובתו
 שהביאה הראבי״ה ח׳׳א, סי׳ קצ״ג, עמ׳ 224: בתוספתא שלנו מצאתי חלוק [של צמר|
 שנפרם ופרפו בחוט אסור, ולא יותר. ופירושו כן הוא חלוק שנפרם, כמו בגדיו יהיו
 פרומים, ופרפו בחוט, שסתם חוט של פשתן הוא, ולכך לא חשש לומר בחוט של פשתן וכו׳
 קא משמע לן ברייתא דפריפה חבור הוא לכלאים וכו/ וכן בראבי״ה עצמו סי׳ דיו עמ׳
 296 : והא דתגן בתוספתא דכלאים חלוק של צמר שנפרם ופרפו בחוט אסור, כגון

 1) באו״ז הנ״ל םי׳ ר*״ג חשב שיש הבדל בץ יב«ד זה* ובין ״בצי אחד״׳ ונדחק בזה מפני שהיתה
 לפניי גירםת ד כתוספתא, אבל הוכחת הר״מ היא מזה שלא הזכיר כלל ״בגד״ אצל חוט של פשתן.
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 שלא יכול להתקיים [בלי] פרפו (אפטוביצד בתיקוניו והערותיו לא כיוון יפה). אבל
 גם הגירםא שלפנינו היתה ידועה לר״ת וכן הוא כותב שם עמ׳ 225 : ולדברי האומר
 ופרפו בחוט של צמר ושל פשתן (והיינו הגי׳ של כי״ע בערך) תיקשה ליה אמאי נקט
 חלוק של צמר שנפרם ופרפו אסור, תיפוק ליה דאםור משום החוט לבדו שהוא שעטנז
ח חלוק של צמר שנפרם ק ו ל  וכו׳ וטעות גמור בספרים וכו׳. וכאשכול כיי הנ״ל: ה
 ופרפו בחוט של פשתן ושל פשתן שנפרס ופרפו בחוט של צמר אם תפרן אסורין משום
 כלאים ויוצאין בהן בשבת. וגירסא אהדת ברא״ש ה׳ כלאי בגדים נדה פ״ט סי׳ כ״ד:
ו בחוט של פשתן. ואם תפרו אסור משום כ ר ו  תוספתא חלוק של צמר שנפרם כ
 כלאים וכן כתב הרמב״ם ז״ל בגד צמר שנפרם מותר לכרוך (לפנינו ברמב״ם פ״י מה׳
: לפרוף) אותו בחוטי פשתן וכו׳ וכתב ד״ח (צ״ל: ר״ת) בתשובה דטעות  כלאים ה״י

 הוא בתוספתא דקשר הוא חיבור לעניין כלאים וכו׳.
 14/15 אם תפרן אסור משום כלאים ויוצאץ בחם בשבת. לפני ר״ת הנ״ל לא
 היה כ״ז בתוספתא׳ עיין לעיל, וכנראה, שלא ידע אפילו מנוסחא כזאת שכתוב שם *אם
 תפרן״, אבל ידע מנוסחא שכתוב שם: אסור משום כלאים וכו׳, וזה מוסב על פריפה,
 שכן הוא כותב שם בסוף עמ׳ 224: דפריפה חיבור היא לכלאים כי ראיתי מקומות
ו שהזכיר לעיל שם ראה במקומות אחרים תוספתא) כתוב שם נ ל  (בניגוד לתוספתא ש
 אסור משום כלאים ויוצאים בהם בשבת וכו׳ עיי״ש להלן (והלשון צריך תיקון קצת),
 וכן היה זה גם לפני הראבי״ה עצמו, עיי״ש סי׳ ד״ו, עמ׳ 296. אבל לפגי הרמב״ם
 והרא״ש הנ״ל היה בתוספתא החילוק בין תפירה ופדיפה, (אלא שהיתה להם גי׳

 אחרת), עיין לעיל.
י חלוקות וכו׳. אשכול כ״י הנ״ל, ראיש ה׳ כלאי בגדים, ת  15 לובש אדם ש

 נדה פ״ט םי׳ כ״ה.
א ל חה ויקשור וכו׳. באשכול כ״י הנ״ל׳ ובלבד ש ת המשי תן א  16 ובלבד שי
/ ף את המשיחה וכו ו ר ט  יתן המשיחה ויקשור בה וכו/ וכן ברא״ש הנ״ל: ובלבד שלא י

/  וכן ברמב״ם כ״י(המבורגר עמ׳ 53) : ובלבד שלא יטרוף המשיחה וכו
/ אשכול כ״י הג״ל, או״ז ח״ב כו  16/17 בלארי נשים אין בחם משום כלאים ו

 ה׳ יו״ט, סי׳ שמ״א ע״ב עיג.
/ באו״ז ח״ב ה׳ ביה״כ, סי׳ שפ״ו׳ פ׳ ע״א: ותניא נמי כו ה ו ב י ת ת  18 מטפחו
 בפרק בתרא דכלאים בתוספתא מטפחת תיבה אין בה משום כלאים. דהיינו מפה או

 מעיל שפורםין בארון הקודש תחת ם״ת או סביב ם״ת וכוי•
/ םמ״ג לאווין רפ׳ג, פ״א ע״א, מאירי כו מ׳ ו הודה או  19 דברי ר׳ מאיר. ר׳ י

/ הוצ׳ אלבק עמ׳ 39.  יבמות ד׳ ב
ם וכר. תום׳ יומא ם״ט א׳ ד״ה קשין׳ ועיי״ש בגליון ד בו כלאי  21 בגד שאב

 םמ״ג לאווין קם״ח, ם׳ ע״א, ועיי״ש בגליון.
/ וזה קרוב לגי׳ ט של צמר ובר. באשכול כ״י הנ״ל: עיינו של צמר וכו י  23 עי

 מ״ע. כי ים, עלולה להפרד ל״נו״. ובן להפך.
ה ניטווה. בד: שבשעה שהיה לגזוז היה ניטיה ה ליגוז חי י ה שה ע ש ב  24 ש
 יבכי״ע: שהיה ל ו ג י ן. וכאשכול כ״י הג״ל: הגותן צמד בפשתן להיות ארוג עליו
ז היה נטווה, ברם הגי׳ הגכוגה והפירוש הגכון הוא בפירוש ו ג  אסור שבשעה שהיד. ל
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 לתו״ב המיוחם לחריש, קדושים םפ״ד, ע״ט ע״א: כדקתגי בתוספתא הגותן צמר
, צמר שאיגו טווי / ל ו ג ז היה גטוה, פי י  בפשתן להיות אורג עליו אסור שבשעה שה
 ורוצה לארוג בגד דק וכו׳ שכשהן ל ו ג ז י ן הן טווין. לא להיות האורג עליו לעכב:
 האורג וכו׳, ואין לזה שום מובן. וג״ל שצ״ל: ל״א (ונשמט הקיצור וגעשה לא) להיות
 אורג עליו, לעכב האורג בתחילת האריגה שלא יעלה וישמוט, וקושר ראשי השתי
 בצמר ובפשתן. ואסור לעשות כן שגטווה בעםק הלגיזה וקשירת החוטין, וחכמי לוגיל

 כתבו כה ועיין מ״ש להלן ז122.
 26 ר׳ חגניא בן גמליאל אומר וכו׳. באשכול כ״י הג״ל: ר׳ חגיגא בן גמליאל
ל פשתן לחגור בו מתגיו אע״פ שהרצועה באמצע. ש  אומד לא יקשור סרק של צמד ב
 ועיין ס׳ יריאים הקצר סי׳ ס״א, כ״ו ע״ב, ובהשמטה קטגה בשלם כי׳ של״ג עמ׳ 372,
 שבה״ל ח״ב (סגולה חכ״ו עמ׳ 76) ה׳ כלאי בגדים, מיוחם להראב״ד תמיד כ״ז ב׳
 (לשון חכמים ח׳ ע״ב וע״ג), סמ״ג לאווין רפ״ג פ׳ ע״ד, חידושים לביצה (שגדפםו בשם

, והראשוגים השוו את התו׳ למשגה ולספרי כי תצא פי׳ רל״ב. ,  שטמ״ק) ט״ו א
פה וכו׳. באשכול כ״י הג״ל: הפקדית והציסה. ו א י ת ד ג ר ט י הצי ת ו  27 חפקרי
 הפוקרין והצופה, אין בהם משוס כלאים ואס תפרן מקבלין טומאה ואםודין משום כלאים.
ו אימרא לפשתן המפורסמת וכו׳. באשכול כ״י הג״ל: ולא  28/29 ולא יעשנ
 יעשנו אימרה לפשתן הפודסת. ו א י ת ד ג ר ם י ולא יעשנו אימרה לפשתן ולא יעשה
 המפורסמת. בכרים ובכסתות הדי זה מותר. ועיין ידוש׳ פ״ט ה״ב, ל״ב ע״א. ובירושלמי

 קידושין פ״ד ה״א׳ ס״ה ע״ב: פירםמו עצמן כאימדא בחלוק.
 29 איספלנית מלוגמא ורטייה וכו׳. אשכול כ״י הג״ל. או״ז ח״א סוף ה׳ כלאים
 סי׳ ש״ז ל״ט םע״ד, שבה״ל ח״ב ה׳ כלאי בגדים (בסגולה הנ״א. רא״ש נדה ם״ט סוף ה׳
 כלאי בגדים, דבינו ירוחם ם׳ אדם. נתיב י״ט ח״ב (קרוב»לםופו). כולם בשם התוספתא,

 כגי׳ כי״ע•
. בס׳ צטמא ו ק ל א א י ל ן האי ת והבהמה אהולין וחכליסיס חגרגים ו מ  30 ח
 האגור לר״ש ג׳מע ערך אכסילון עמ׳ 22 : בסוף תוספתא כלאים המת והבהמה
: וקלע ואילן בכי״ו, ׳ . וכן הגי ן ל י א ע ו ל ק  והאוהלין והאכםילון והגדגם והאםטמא ו
 ובד: וקלע ואילון, אבל באשכול ב״י הנ״ל: המת בהמה והאוהלין והאכלוםין והגרגם
ר ם י במקום קלע ווילון וקלא אילן, ג ת ד י א ן וכר, ו ו ל י ו ע ו ל ק  והאיסטמא ו
 והאי לישנא לאו דווקא דקלא אילן חיה הוא שצובעים בה בגדים וכו׳ דא״כ מפני שהן
ן הוא ו ל י ו ע ו ל ק  צבועים הלך איסור כלאים מהם, אלא ודאי האי לישנא דוקא, ו
 שאין בו איסור העלאה שאינו עשוי לשום מלבוש בעולם. וכן הגיה הגר״א מדעתו:
 וקלע ווילון, במקום וקלע אילן. ולפי עדות זו של הראב״י שנתה התוספתא בפירוש
ע ו ו י ל ו ן אין בו משום כלאים, ומזה משמע שבווילון עצמו יש בו משום ל ק  ש
 כלאים. ועיין היטיב בכורם׳ ביצה י״ד ב׳ ד״ה מפגי, ויש לגו מקור לגי׳ בה״ג בבבלי שם.

 עמי 81.

ם ובגדי כחן גדול וכו׳. באשכול כ״י הגיל, כגי׳ <כי״ע עד סוף י  1 ובגדי כחג
צ׳ ראם על הגליוןם״ט ב׳): וקתגי גמי התם־(בתוספתא): (בהו  הפרק• ובתויי יומא ם״ט א׳
 בגדי כהוגה ובגדי כהן גדול אין בהם משוס כלאים. וכן כרא״ש ה׳ ציצית(מסביב לרי״ף
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, ציצית): וכן מוכח בתוספ׳ דכלאים דתניא בגדי כהונה ובגדי כהן גדול אין בהם משום  ה
 כלאים. בגדי כהן גדול שיצא בהם למדינה חייב. במקדש בין לשרת בין שלא לשרת פטור.
נה וכו׳. בת״י יומא הנ״ל: וכן בסוף ן גדול שייצא בחם במדי  2'1 בגדי כה
/ ועיין רא״ש ה׳ ציצית שהעתקתי לעיל. דא״ש  תוםפתא דכלאים בגדי כהן גדול וכו

 ה׳ כלאי בגדים נדה פ״ט םי׳ כ״ה.

 מעשר ראשון.
 פיא.

 8 ומלאכת מוכנסו. בד: ומלאכת מכנםתו. ובכפו״פ פכ״ו עמ׳ תם״ו (ד״ר ר׳
 ע״א): ותניא בתוספות דיש מסכת מעשר ראשון גורנו למעשרות לחייב עליו משוס טבל

 משתיגמר מלאכתו ומלאכת כניסתו. אבל הנכון הוא כלפנינו. עיין מ״ש לעיל 1827.
לתו אוכל וסופו אוכל וכו׳. כל הברייתא בריבמ״ץ. ר״ש ורא״ש  9 כל שתחי

 פ״א םמ״א.
/ כפו״פ רפכ״ו, עמ׳ תפ״א. כו לתו אוכל וסופו אינו אוכל ו  9/10 כל שתחי

/ בם׳ האגור לר״שגימעעמ׳22: בתום׳ ן והאיסטרובולין וכו  13 האילסרין חפרסקי
 מעשר ראשון האלםרין והאםרקין ואצסרובלין. ועיין בהערה שם. ועיין ערוך ערך אלצדין.

ה. עיין כפו״פ פכ״ו, עמ׳ תפ״ב. נ  14 בקליפה התחתו
/ עיין הג״א, ובכל אופן. המלה איבוד אינה במקומה כו  16 איבוד בין גדולים ו

 כאן, וציון הלכה הוא בטעות. והכל הלכה אחת.
 שם: משיקדיחו. צ״ל: משיקריחו. וכנראה יש כאן שריד מפיסקא של המשנה,

 וצריך להעמיד נקודה לפני מלה זו.
/ עיין להלן 50130. כו ים חייבין ו ם המרים קטנ  17 שקדי

ו היתד! נ כי ו וכן חאיבין אדומים משי נ כי אה וחאיזוב והקורנית משי  19'18 הסי
/ בד: משיניצו (במקום: משיכינו) ובכי״ו: משייבינו. ומ״ש כו ת ו שי יה ונכנסה שלי י  שנ
א:  לפנינו משיכיגו הוא ט״ס, וכבר תיקן צ. בעמ׳ 105 והעיד שבכי״ע הגירסא הי
 מ ש י ב י נו וכן האיכוס וכו/ וגירסא זו היתד, גם לפני הרד״ק שכן הוא כותב
 בפירושו הארוך לתהלים נ״ח י׳ לפסוק: בטרם יבינו סירתכם אטד, ופירוש יבינו —
. ועל פירוש הרד״ק העירני מר פרים  יפרחו, וכן במשנה הפיאה והאזוב מ ש י ב י נ ו

 חורב מתל אביב.
 ומעיני כל המפרשים נעלם לפי שעה שברייתא זו הובאת בירוש׳ שביעית פ״ז היו,
 ל״ז ע״ג: והתני הסיאה והאזוב והקורנית משהובילו 0 (לחצר אבל) אם היתד. שנייה
 נכנסת לשלישית שלישית. מששית לשביעית ששית וכו׳ לית כאן משישית לשביעית
 שישית אלא שביעית. ואין ספק בעיני שהירושלמי כיון לברייתא שלפנינו (וכן שיער
 בספר ניר לירושלמי שם), ואין בין משהובילו ומשהבינו, ולא כלום, אלא שינוי סגנון.
. אית [תניי] תני  עיין לדוגמא בירושלמי ע״ז פ״ג ה״ז, מ״ג ע״א: אנן תנינן א ו ב י ן
א ל ל וכו/ והמלים שהקפתי בירושלמי הם בוודאי שיבוש והוספה מסופרים ש י ב ו  א

; משהוגילו. ל ״ ג ם; םשהוכילן, ו . ובירוש׳ דיו שהובילו, וב״ה בכי״ר, אגל אגל רעי ל ״  1) מ
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ו מה זה *משהובילו״. ובכי״ר הירושלמי עוד יותר משובש וכ״ה שם: והתני נ י  ה ב
א ם ל ל א ב  הםיאה והאזוב והקרנית שהובילו (סוף שורה) שהובילו לחצר א

 הייתה שנייה נכנסת וכו/
 ולעצם הפירוש, אולי יבינו (או ייבינו כגי׳ כי״ו) פירושו שיביאו איבין,

, כי״ע. י  (או אובין) עיין להלן. ועיין לעיל ג
/ עיין מ״ש לעיל בסמוך. ועיין כס״ז לעיל 6224. כו ה נחלקו על האיבין ו  21 על מ

, תפ״ו. / כפו״פ פכ״ו. עמ כו  28 כיון שנתמרח הגורן ו
/ צ״ל: [או] מששולה וכו/ כו לה וקופה ו  29 מששו

, (עה״ש קנ״ד ע״א). / ערוך עדך קף ד כו  31 היין משיקפה ו
 עמי 82.

, פ״א: ונותן לחמטה. ועיין  2 נותן להם מיטה. בד: ונותן לחמית/ ובמשנה ז
(ד׳ ברלין ה׳ ע״ד).  מאירי ביצה ג׳ ב׳ ד״ה מתיבי

, תצ״ד. / כפו״ט פכ״ח׳ עמ׳ תצ״ג ועמ כו  6 המערה מםיחם למיחם ו
/ כפויפ פל״ג, עמי תק״ז. כו  7 הסוחט ענבים לתוך ידו ו

 פיב.
, תק״ד. / כפו״פ פל״ב, עמ כו  11 החמרין ובעלי בתים ו

י פטורין מלעשר. בפ״מ פ״ב ה״ג (הוצ׳ ראם ריש עמי 18): נ  16 אפילו ליום השי
ב לעשר. כך הוא בתוספתא י י  ר׳ מאיר אומר הגיעו למקום השביתה אפי׳ ביום השני ח
 כתיבת יד אשר לפני. וכן בכי״ו (לפי אוד הגנוז): חייב. וכבד העירותי שגי׳ כיי פ״מ
 מתאימות ע״פ רוב לכי״ו. וכן במלא״ש פ״ב מ״ג: והכי תני לה בתוספתא בהדיא ד״מ אומר
 עד שיגיע למקום השביתה ואפי׳ שבת ביום השני חייב לעשר. ועיין מ״ש להלן 25110.
ו: לדושן. ובערוך גרגרת (ב): בראש תוספת י ד לדובשן. בד וכי  17 תמרים ועתי
: לרוששן  מעשרות התורם גרוגרות ועתיד לדורסן תמרים ועתיד לדוששן. ובערוך ד״ו

 (לפי קהוט בהערה 7), ועיין מ״ש בירוש׳ כפשוטו ח״א עמ׳ 433.
 24 אוכל מהן עראי מעשרן דמאי. וכן בכ״י פ״מ פ״ב ה״ד (הוצ׳ ראם םוף עמ׳

: ומעשרו ודאי.  19), אבל בד
/ כפו״פ רפל״ג, עמ׳ תק״ו. כו ׳ לר׳ מאיר ו  26 ומודימ חכמי

/ עיין דק״ס עירובין עמי 121 כו  33 מוטב שיתרמו חברים שלא מן המוקף ו
/ ועיין פי׳ חלה להרשביא, י״ב ע״א, ובהערה שם.  סוף הערה ע

 עמי 83.

/ בהשגות הראב״ד פ״ה מה׳ מעשר ה״ו: בתוספתא ו כ  4 חלוקט במיגין חייב ו
ל במגין חייב והממלא כרסו פטור. כ ו א  אינו כן אלא ה

מ׳ המצרף שלש תאינים לתוך פיו פטור. בד וכי״ו: ן או  5 ר׳ אלעזר בר׳ שמעו
ק אומר וכו/ אבל הגי׳ שלפנינו היא הנכונה, וכן הוא ו ד  ר׳ אליעזר (כ״ה בד) ברי צ
 בירושלמי פ״ג ה״ח, ג׳ ע״ד. והירושלמי מעיר: ר׳ אלעזר בי ר׳ שמעון על ידי דהור.
 אכלן משער גרמיה כן וכו׳ עיי״ש בירושלמי, ועיין פסיקתא דר״כ פיס׳ ויהי בשלח, הוצ׳

 בובר, צ׳ ע״ב.
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. עיין כפו״פ רפליב, עמ׳ ה לאוכלה בחצר וכו, ד ש ה מביא תאינה מן ה  7 הי
ג ה״א דיה מאן (הוצ, ראם עמ׳ 25).  תק״ג, ועיין מה״פ פי

ח והכניסן לחצר כ ה לאוכלן בראש גגו ש ד ש ם מן ה י נ א תאי ה מבי  10/11 חי
ת לא יאכל מחן עראי. וכיה גם ברא״ש פ״ג מיו. ובמה״פ הנ״ל: בתוספתא כתיבת י ב  ח
 יד על הקלף ישן נושן אשר לפני וכתוב שם וכר שכח והכניסן לחצר אחרת לא יאכל
ד יהודה אומר וכו׳. וכן ברמב״ם פיד מה׳ כעשר הי״ג: הביאן  עד שיעשר ר׳ יוסי בי
ן בראש גגו ושכח והכניסן לתוך חצר חברו נקבעו ולא יאכל עד שיעשר. אבל ל כ א  ל
 לפני הרדב״ז שם (יקר תפארת ע״ח ע״ד) היתד. הגירםא ברמב״ם: הביאן ל י ב ש ן
 בראש גגו וכו/ עיי״ש שמפרש את התוספתא לפי גי׳ זו. ובהשגת הראב״ד שם: אני לא
 מצאתי כן בתום׳ אלא ב ח צ ר ו לא יאכל מהן עראי ור׳ יוסי בר״י אומר מעלן בראש גגו
י (עיין הערה מ ע ר ש פ ס ב : ו  ואוכל וכר. ובכפויפ פל״ב, עמ׳ תק״ד (דיר ריד ע״ב)
 שם, שהכוונה לספר מדמשק. ועיין סעדיאגא של שכטר עמ׳ 141 הערה 1 שהביא מקטע
 לאחד הקדמונים: ונסתפקתי בדבר זה עד אשד חזרתי עד דמשק ומצאתי שם כמות ששה
 תוםפתות הובאו מבבל וכו׳) הגרסא כך המביא תאנים מן השדה לאכלן בראש גגו שכח
ו לא יאכל עד שיעשר, ושמא יהיה זה מפני שדעתו לגג וקרוב ת י  והכניסן לתוך ב

 לבית ממי שדעתו לחצר. ואצל הראביד (הנ״ל) מצאתי נםחה אחרת.
ך חצר חברו (בכייע: ח ב י ר ו). ואפשר שהמלה ו ת  ובד גורם: והכניסן ל
 ״חבית״ היא נוסחה אחרת וצ״ל: חצירו, כלומר שצריך לגרוס: לתוך חצירו, כגי׳
 הדאב״ד, או שהמלה ״חבית״ נשתבשה מהמלה הבית (״ת״ נתפרדה ל״ר״ ״וי)

 וצ״ל: לתוך הבית, קרוב לגי׳ ספר השעמי.
ן לחם עליו ׳ בזמן שאי  20/21 אוכלין ומצרפין ו ח י י ב י ן במה דבר׳ אמו
ב ובריבמ״ץ שם וציע. ובד: אוכלין ומצטדפין ו פ ט ו ד י ן  מזונות וכוי. עיין ם״ג מי

י ל ו י מזונות וכו/ י מזונות אבל אם יש להן ע ו  בד״א בזמן שאין להם ע י ל
ו עודרין בתאינים. עיין מיש לעיל 7217.  22 שחי

: לנכש בבצלי׳ וכוי. ובהשגות ת הפועל סנכש בבצלים וכו/ בד  24 השוכר א
: בתוספתא וכו׳ שאמרו השוכר את הפועל להיות מנכש ג  הראביד פיה מה׳ מעשד הי
 בבצלים לא יאחוז את הקלח ויאכל אלא מקדםס עלה עלה במחובר לקרקע ואוכל. פועלים
/ עיי״ש כו  שהיו עוקרים בבצלים או אוגדין אוכלין ופטורין שהתור׳ נתנה להם רשות ו

 שמבאר את ההלכות.
 25 אבל מקרטים חוא במחובר לארץ ואוכל. עיין גירםת הראביד שהעתקתי
 לעיל׳ וכן אצל דשים (הובא במלאיש סיג מ״ג): תניא בתוספתא לא יאחוז קלח בידו

 ויאכל אבל מקרטם עלה עלה ואוכל.
ו עוקרין בבצלים וכר. עיין ראב״ד הניל.  25/26 פועלים שחי

 עמי 84.
/ עיין השגות הראביד פ״ג מה׳ מעשר הי״ט. כו  2 חיתח לו ערימח של בצלים ו
עי עמיר וכו׳. עיין השגות הגיל. ועיין כפו״פ פכ״ז,עמ׳ ת״צ. ל בבקי הא מאכי  5 י

ת וכר. עיין כפו״פ פל״ב, עמ׳ תקיד. ס נ כ ת ה  8 בי
: ב) ד עי / בכפויפ פליב. עמ׳ תק״ה (דיר רי כו נה ו מדת בגי ו ה שע נ י  12 תא
ד בגינה ונוטה לחלון אוכל כדרכו ופטור ואס לקט והניח על מ ו ע ר ש מ  תוספת ת

/  חשלחן אפי׳ אחת חייב וכו
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 פ״ג.
ים לשבת. גיל שזו היא פיםקא מן המשנה׳ ואח״כ נ קת שגימנו תאי ו נ  17/18 תי

 מתחיל ענין אחד. ועיין מה שכתבתי לעיל 4413, 8010.
י  18 שחורות ומצאו לבנות. לבנות ומצאו שחורות הרי אילו אסורות מפנ
 שספיקן אסור ספק מוכן אסור. ניל שזו היא הלכה מיוחדת שנסמכה דרך אגב לדין
 משנתנו שעוסקת בתינוקות שהטמינו תאנים לשבת מה דינו לענין מעשרות, ואומדת
 ברייתא זו בתינוקות שהטמינו תאנים שחורות לשבת ומצאו לבנות וכר הרי הן אסורות,
 מפני שחוששים שמא באו מן המחובר, וזהו ממש דין המשנה בביצה פ״א מ״ד.
 והברייתא מוסיפה: מפני שםפיקן אסור וספק מובן אסור. וממש כסיגנון זה בירוש׳
 שבת פ״א ה״ז, ד׳ ע״א: םברין מימר ם פ י ק ו התירו. ר׳ חנניה ודי יונתן תריהון
ר וכר. והשוה הברייתא להלן בשר 23 ותוס, ביצה ו ס ן א כ ק ה פ  אמרין ס

 עמי 207 שר 10|9.
ים וכר. עיין כפויפ פכיז, עמי תצ״א, ומ״ש נ ה ובהן תאי נ  23 סוכי תאי

 לעיל בסמוך.
(י״ח ע״ד),  24 הכניס שובלין לתוך ביתו וכוי. תוס׳ ר״י ברכות ל״א ב׳ םד״ה כדי
 תום׳ פסחים ט׳ א׳ ד״ה כדי, ע״ז מ״א ב׳ ד״ה ומכניסה, מנחות ס״ז ב׳ ד״ה כדי, נדה

 ט״ו ב׳ ד״ה בהמתו ותוספי הרא״ש שם.
ר וכר. בפירוש הרא״ש ס״ד מ״ה: בתוספתא ם פטו י ת  25 המקליף שעורים ש

 שרי בשנים ואוסר בגי ובחטין שרי בג׳ ואוסר בד׳ וכר.
 27 כוסבר שזרעה לזרע וכוי. בפי׳ הדא״ש הנ״ל (פי שנים ס״א ע״ב): אבל
 זרעו כםבד תני בתוספת׳(תני) לזירים מתעשר זרעו לירק וזירים. וכנראה שיש כאן
 חסרון בדברי הרא״ש, והוא העתיק את הברייתא שבירושלמי פ״ד ה״ה. נ״א ע״ב

 לעניין שבת.
י לא גס לבי וכו׳. בכפו״פ פ״ה, עמ׳ ג״ג(ד״ד י״ו ע״א):  29 אמר ר׳ יהושע מימי
 תוספת מסכת מעשרות פ״ג אמר ר׳ יהושע בן ק ב ו ט ל (עיין גי׳ ד וכי״ו) מימיי לא

 גם לבי לומר לאדט צא ולקט תמרות של חרדל וכבוש והוי פטור מן המעשר.
 30 אסיטליא. עיין ערוך ערך מטליא.

ך שלו לטען בחוצה לארץ וכר. בכפו״פ פ״ד. עמ׳ ל״ב  32 העוקר שותלין מתו
ג העוקר שתלין לטעגן(!) בחוצה לארץ  (ד״ד י״א ע״א): תוספת מסכת שביעית פי

 ולהפקיד ולמוכרן לגוי הרי זה חייב מפגי שמוציאן מידי מעשרות.

 ןמ׳ 85.

י ענבים וכו׳. עיין מהר״י קורקום פ״א ם משמר את שדחו מפנ י פת תאנ י  15 אס
 מה׳ מעשר הי״ב (ם׳ ע״ג) שהעיר על הגירםאות השונות בבבלי פסחים (ו׳ ע״ב) וידוש׳

 דמאי םיא היא, כ״א ע״ג.
ת וכו׳. עיין גי׳ ד וירוש׳ הניל. י ב ו פועלין עוברין ביניהם ואין בעל ח  16 אם חי
ו סתם וכר. כלומר, לא הקפיד על החטין שבתבן, אע״פ שהקונה בנ  17 הזורח תי

 חשב להוציאן פטור משום הפקר. (הגיא)•
 24 הלוסח שדי ירק בסוריא וכו׳. עיין חולין קל״ו א׳.
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: שאין לו אלא זור אחד. ובס״מ ד  27/28 כל*שאין לו אלא ד ייר אחד וכר. ב
, 50) : ובתוספתא כתיבת יד אשר לפני דור אחד. וכן בערוך  פ״ה רה״ז (הוצ׳ ראם עמ
 עדך שם (האחרון): בסוף תוספת מעשרו׳ איזהו שום בעל בכי כל שאין לו אלא דור

 אחד המקיף את העמוד. וכן בריבמ״ץ ור״ש פ״ה מ״ח: דור אחד.
 28 איזהו בצל של רכפא כל שעוקמו מעוך לתוכו. בד: איזה הוא בעל(0
ל (מלה זו באה מגליון המגיה שתיקן בצל במקום צ  של רכפה כל שאין עוקצו ב
 בעל שלעיל) מעוך לתוכו• ובערוך ערך רכפה: בסוף מעשרות תוספת׳ איזהו בצל של

 דכפא כל שעוקצו מעוך לתוכו.
: זה ן אילו גסין המרובעין. בערוך ערך קלקי  29/30 אילו הן גריסין הקלקי
. ועין מיש בעל עה״ש  בסוף תוספת מעשרות אלו הן גריםין הקילקין אילו המרובעין וכו,
, הקלקין כמו : הקלקלין, והנה בד הגי , י ג  בהערה שם. וצ. מציין בשנו״ס שבד וכי״ו ה
, כי״ו (עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה, י  שהוא לפנינו, אבל יש להאמין לו על ג
: כגרים הקלקלי. , טומאות צרעת ה״ז  במקרה זה), כי כן מעתיק גם הרמב״ם בפיא מה
 ועיין מלא״ש נגעים פ״ו סמ׳יא שמעיד: ושם הגירטא בשלשת הדפוסים כגרים הקלקלי

 בשני למדים ואפי, בספר מוגה מספר שכתובה חתימת ידו של הרמב״ם ז״ל בסופו.
, גאונים . בתשו , ת וכו ו נ , אף הקולקס אילו שעוקסיהן קט ו  32 ר׳ מאיר א
,  קדמונים (הוצ׳ קסל) םי׳ ס״ח ל׳ םע״א: ולסוף אשכחנא בתוספתא דמעשר ראשון ר
, ומשם בערוך עדך הלקט , אף הקרקס שעוהציהן קטנים והילקטיהן מרובין וכו,  מאיר א

 (עיין הערת קהוט שם), אבל עיין להלן בסמוך.
. בד וכי״ו: אף הקנטין שלמטה ה וכו, ט מ ל ן ש טי  32/33 ר׳ יוסי אומר אף הקי
. ובערוך ערך קטן (ג׳): בתוספתא סוף מעשרות רימ אומר אף ה ק ו ל ק ס אלו  וכו,
, יוסי אומר אף ה ק ו ט נ י ן של מטה מהן, והיינו  שעוקציהן קטנים והלקטיהן מרובין ד

 קוטין והיינו קוטנין וכו, עיייש הפירוש.

 עמ׳ 86.

, לתו״כ דיבורא דחובה סוף . ראב״ד בפי , ה וכו ד ף זרעוני ש , א מ  6 ר׳ יוסי או
 פרשי י״ב היח. כיח סע״א.

 מעשר שני.
 פ״א.

, תקמ״ז . בכפו״פ סימ. עמ ו וכו, ן אותו אין מרחינין את י נ  10 ואין ממשכ
 (דיר ש״ד ע״ב): והתוספת אין ממשכנין אותו אין מהדהנין אותו ואין שוקלין כנגדו
ל עליהם מעשר שני אחר, לא יתנם לשולחני להתנאות בהם ל  דינרי זהב אפילו ח
 ולהלוותן ולהתעטר בהם. אם בשביל שלא יעלו חלודה הרי זה מותר• ועיין גי׳ כ״י

• ועיין סמרג להלן. , 41 הערה ח,  אקספורד בדק״ס שבת (לכיב סע״א) עמ
: ולא ד ר בחם. ב ט ע ת ח תם ל ם לשולחני ליהנות בחם לא ילוה או תנ  12 לא י
 יתנם לשולחני להתנאות בהן ולהלוותן להתעטר בהן. ובםמ״ג לאווין רנ״ט׳ ע״ו ע״ד:
. ועיין בכפו״פ הנ״ל  ולא יתנם לשולחני להתגאות בהן ולא ילוה אותן להתגדל בהן וכו,
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 שהעתקתי לעיל והוא גודם בגי׳ ד. ואולי צ״ל: ולהתלמד בהן במקום ולהלוותן. עיין
 להלן ב״מ פ״ד ׳379: משכיר אדם מעותיו לשולחני להתנאות בהן להתלמד בהן
 ולהתעמר בהן. ויש שם גירםאות שונות במלה ״ולהתעמר״, עיין מש״ש. ועיין מ״ש

 להלן ״־135.
/ ערוך בערך דהן. כו צד אין מרחיגיין אותו ו י  14 כ

/ בכפו״פ פ״מ, עמ׳ תקנ״ב ע מרוד וכו ב ט מ  20/21 אין מחללין אותו לא על ה
 (ד״ד ש״ד. ע״ב): תוספות מסכת מעשר שני פ״ק אין מחללין אותו לא על מטבע (חסר
 שם המטבע, ובהוצ׳ לוגץ השלימו מלבם) ולא על מטבע שאינו יוצא ולא על מעות

 שאינם ברשותו.
/ ערוך ערך כזב, כפו״ס הנ״ל. כו ת כוזביות ו ו ה לו מע ד הי זה צ  22 כי

ת שבבבל וחן כאן. בד: ת שהן בבבל ולא על המעו ו  24 אין מחללין על המע
 אין מחללין אותו לא על מעות שכן בבבל ולא על מעו׳ שבבבל. אבל הגי׳ הנכונה היא
 בכי״ע, אלא שצריך לתקן את המלה ״שהן״ ל״שבן״ כמו בד, וכן מראה הניקוד שיש
 לפנינו תיקון סופרים, והפירוש הוא שאין מחללין על מעות שכן (=שכאן=של כאז)
 והן בבבל, ולא על מעות של בבל והן כאן, אבל מחליפין על מעות של בבל והן בבבל.
 וגירםא חדשה בכפו״פ הנ״ל: אין מחללין אותו לא על מעות ש ב מ ד י ולא על
 מעות שבבבל, אלא אם היה כן והיו לו מעות בבבל מחללין אותו עליהם. וגירםא

 מוטעית היא, כי גירסתנו מתאשרת גם ע״י הירושלמי פ״א ה״ב, ג״ב ע״ד, עיי״ש.
נן ברשותו וכוי. בריבמ״ץ ס״א מ״ב ת שאי צד אין מחללין על המעו 25̂ כי 26 
 מעתיק את הברייתא כגי׳ כי״ע. וכן בכפו״פ הנ״ל: כיצד אין מחללין על מעות שאינם
 ברשותו היו לו מעות טמונות בקצרה בהר המלך או שנפלה כיסו לבוד אף על פי
 ש י ד ו ע ש ה ו א ש ם אין מחללין אותו עליהם ואם חלל לא קנה מעשר. וכן בפ״מ
 פ״א סה״ב (הוצ׳ ראם עמ׳ 8) : וה״ג בתוספתא כתיבת יד אשד לפני היו לו מעות
 טמונות בקצטרה ובהר המלך או שנפל כיסו לבור אע״פ שהוא יודע שהוא שם אין

 מחללין אותו עליהם. ובד הגי׳ משובשת.
ת וכר. ברייתא קשה. ובשו״ת וצא בו מי שבא בדרך והיה בידו מעו  28 כי
 מהר״ם ב״ב ד׳ פרג סי׳ תתר״ט, ק״ז ע״ד: והא תניא בתוספת׳ דמעשד שיני בפ״ק
 ומייתי לה בהגוזל בתרא (קט״ו ב׳) מי שבא בדרך ומעות בידו ואנס בא כנגדו לא
 יאמר פירות שיש לי בביתי מחוללין על מעות הללו ואם אמר דבריו קיימין. וכן
 בשו״ת שלו ד׳ קרימונא סי׳ קצ״ו, ם״ט ע״ב, והובאו דברי מהר״ס במרדכי ב״ק
 פ״י סי׳ קס״ג. ומשמע שגרם בתוספתא כגי׳ הברייתא בבבלי ולפי זה צריך לומר
/ ובכפו״פ פ״מ  לפנינו: לא יאמר הדי מחוללין עליהם פירות שיש לי בתוך ביתי וכו

 הנ״ל דלג על בבא זו.
ה טעון כדי יין וכדי שמן וכר. כפו״פ פימ. עמ׳ תקנ״ב הנ״ל. י  29/30 ה

 32 משגזרו שיהא בשר תאוח מטמא את חידימ וכו/ עיין מ״ש להלן 6522.

 1מ׳ 87.

 1 ר׳ אלעזר בר יחודח איש איבלייס. ביוחסין 570 : ובתוספתא ר׳ אליעזר בן
 יהודה איש אוכלים בס׳ קמא דמעשד שני. ועיין להלן 6525.
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, יונה מגיח עיס התוספתא ד הקנקן. בהג״א בשם ד ג נ  5 אין צריך לאכול כ
 להלן 9028 : צריך לאכול.

, שו״ת הדדב״ז ח״ב סי׳ תדל״ג. עי ם וכוי. כפו״פ פ״ו. עמ׳ עיט. ו  9 אין משכירין בתי
ן וכוי. עיין ערוך ערך אשפז.  10 עורות של מוקדשי

 10/11 לולבי חזרדין וחחרובין עד שלא ימתיקו וכו׳. תוספתא זו סותרת
, נ״ב שיישב  לתוספתא שבת 1208 ואילך. ועיין שו״ת הרדב״ז ח״א, לשונות הרמב״ם סי

 את הסתירה בתוספתא וברמב״ם שפסק כלשון התוםפתות.
ת ניקחות בכסף מעשר וכו׳. ערוך עדך כפניות. ו י  16 כפנ

ת. תוס׳ שנץ בשטמ״ק ב״מ נ״ה ב׳ ד״ה וחכ״א.  22 בזמן חזה תמו
ג בין במזיד וכו׳. תום׳ סוכה מ׳ םע״ב. ג  24 בין בשו

ח בחמה בעלת מום וכו׳. ר״ש פ״א סמ״ו, רא״ש שם (סי שניט ת י  שם: אם ח
 ס״ג ע״ב).

: לא יצא ג  28 אל יוציא מעשר שלו לפידיון. בירושלמי ם״ב םה״א, נ״ג ע״
 מעשר שני מידי פדיונו. ובר״ש פ״ב מ״א גרם גם בירושלמי כמו שהוא לפנינו בתוספתא

 ופירש את הירושלמי שאין לו פדיון משום ״דלא שייך פדיון בדבר שאין בו ממש״.

 עמי 88. פ״ב.
לתן של תרומה וכו׳. ריבמ״ץ, ר״ש ורא״ש פ״ב מ״ג.  3 תי

ת שערה בשערה. בד כאן ובתרומות פ״י גורס: מעגנת. וכיה ג נ ע  4 אבל מ
 בראיש הנ״ל. ובריבמ״ץ הנ״ל: אלא מעגנות שערה בשערה. ובר״ש הנ״ל: אלא מצננת

 שערה בשערה, וברמב״ם פי״א מה׳ תרומות הים: אבל מעגלת שערה בשערה.
י וכו׳. כל הברייתא עד שו׳ 11 בר״ש ם״ב מ״ד נ  שם: תלתן של מעשר שי

 בשינויים חשובים, ועיין ח״ד•
מאה וכו׳. כל הברייתא נעתקה בריבמ״ץ ן ומאכילין בטו  9/10 שורין בטהרה שפי

 חלה פ״ד מ״ט כגי׳ כי״ע, ובר״ש הנ״ל הגי׳ משונה עיייש.
12̂ אבל שוחקן ועושה אותן טרימא. בערוך עדך טרימא: בתוספת דמעשר 13 
 שני אבל שוחקן ועושה אותן טרימא של תמרים וכו׳ עיי״ש שמפרש כיצד עושין טרימא.

ת וכו׳. ערוך ערך אלונתית. תי ת חיין אלנ  14 אין עושין א

 עמי 89.

ת בלבד. לעיל 714. ו י אין מתחלל אלא על המע נ  5 ומעשר שי
ני מאילך ושלא מאילך. נראה קצת ו עולה מאילך מעשר שי נ ש אי ד ק ה  5/6 ש
 שצ״ל: שהקדש אינו עולה [אלא] מאילך וכו׳. וממש כסיגנון זה בתום׳ סוף תמורה
 ״556: וגותגין הימנו להקדש הבית את הראוי לו מאילך ושלא מאילך והקדש בדק
 הבית אינו אלא מאילך. ואע״פ שיש שם טיס (עיין מיש שם), אבל מ״מ למדנו שיש
 לפנינו מליצה מיוחדת, ולא יכולתי לרדת לסוף פירושה של מליצה זו. ועיין

 בקונקדדנצי׳ לתוספתא של הרח״י קוםובסקי בעדך אילד.
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 7 חומר במעשר שיני וכוי. עיקר הברייתא הוא להלן ביכורים פיא, 10019.
 ועיין מ״ש שם.

ן כן בהקדש. צ״ל: מה שאין כן בתרומה. כמו שהוא בבכורים. עיין ה שאי  9 מ
 מש״ש ועיין לעיל.

י  17 והלא שלמים יש בהן חזה ושוק. עיין כ״מ פ״ו מהי פסולי המקדשין הי
 והשגות הראב״ד שם.

: ו ׳ בן אלע׳ אומ׳ משום ר׳ יוסי כך אמרו וכוי. כר״ש ם״ג מי  18 ר׳ שמע
ה (וכ״ה בד ובמשנה שם) בשם ר׳ יוסי כך ד ו ה  תניא בתוספתא רבי שמעון בן י
 אמרו ב״ה לב״ש וכוי כל הברייתא. וכן בריבמ״ץ שם תניא בתוספתא אמדו להו בית

 הלל לבית שמאי וכוי, כל הברייתא עיי״ש.
 23/24 דבר אחר אין חייבין תרומה ומעשרות אלא עד שירימו. המפרשים נדחקו
 בפרוש הדברים. ובכפו״פ פכ״ו׳ עמי תפ״ו (ד״ד ר׳ ע״א): עוד בתוספות מסכת מעשר
 שני פרק קמא פירות שנגמרה מלאכתן אין חייבין תרומה ומעשרות אלא עד
. ולפי גי׳ זו צ״ל שהברייתא סוברת שאינם מתחייבין במעשרות אלא עד ו מ י ר ע י  ש
 שיעשו ערימה באופן קבוע׳ וכל זה נגד הדין. וגב אחרי שעשה ערימה באופן קבוע

 יכול הוא להמלך ולהעבירם דרך ירושלים.
 ולפיכך נ״ל שהגי׳ שלפנינו היא הנכונה, וכן הוא גם בר״ש הנ״ל (אלא שיש שם
 חסרון בדברי הר״ש), וצ״ל: אין חייבין [משום] תרומה ומעשרות . וכוי, כלומר, אם
 אכל טבלים של פירות שנגמרו מלאכתן, חייב משום טבל ולא על התרומה ותרומת
 מעשר שבהם או שצ״ל: אין חייבין [על] תרומה ומעשרות אלא עד שירימו, עיין

 להלן עמי 92 שוי 2 ושוי 4.
ן לפנים וכוי. להלן ערכין 55026 ואילך. ה י  26 בתי בדין שפתח

ת שמאי אומי אין פודין בהן וכוי. פיה״מ להרמב״ם פ״ג מ״ז.  27 בי
/ כל הברייתא עד שוי 5 בר״ש פ״ג מ״ח• כו  32 לשכה בנויה בקודש ופתוחה לחול ו

 עמ׳ 90.

, 3) בפ׳׳ב במעשי ה קודש. בערוך ערך גג: גגה קודש וגגה חול (להלן שו ג ג  1 ו
 שני בתוספחא.

גגה חול. עיין ההוספה הנכונה בד, וכ׳׳ה בר״ש הנ״ל. כה קדש ו  3 תו
ת וכוי. יש כאי חסרון וצריך כ ש  4 בנויח בחול ופתוחה לקודש ולחול כגון ל
 להשלימו ע״פ ד ור״ש הנ״ל: בנויה בחול ופתוחה לקודש ולחול [כולה חול. בנויה
 בקדש ובחול ופתוחה לקודש ולחול] כגון לשכת בית המוקד וכוי, ועיין גם רא״ש פ״ג

 מ״ח (פי שנים ס״ה ע״א).
 אבל חסרון של כי״ע היה גם לפני בעל תו״י יומא כ״ה א׳ ד״ה חציה שכן הוא
 שם: ובתוספתא דמ״ש קתני לשכה בנויה בקודש ופתוחה לחול כוי בנויה בקדש
 ופתוחה לקודש ולחול כולה קדש, משמע כדפי׳ שאין פתח של קודש מושך אלא הבנוי בו,
ל ופתוחה לקדש ולחול כגון לשכת בית המוקד מכנגד ו ח  אבל בסמוך קתני בנויה ב
ש ד ק  הקודש לקדש כוי, ונראה לרבי שחסר שם ויש לגו לגרוס בנויה בקדש ופתוחה ל
ל כולה קדש (אולי צריך להשלים: בנויה בחול ופתוחה לקדש ולחול כולה ו ח ל  ו
ל ופתוחה לקדש ולחול כגון לשכת בית ו ח ב ש ו ד ו ק  חול) וגרס בתר הכי בנויה ב
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 המוקד וכו/ בכל אופן אנו רואים שגם לפני בעלי התוספות היתד. הגירםא: בנויה
ל וכר כגון לשכת בית המוקה והם השלימו מדעתם כמו שהוא לפנינו בד. ו ח  ב

/ וכיה גם בתו״י הנ״ל כו ד הקודש ו ג קד מכנ ת המו ת בי כ ש  שם: כגון ל
 (היתד. לפניהם גי׳ כייע גם למעלה). אבל בד: בית המוקד תוכן וגגותיהן מכנגד

 הקדש וכו/ וכיה גם בריש הנ״ל.
מאה וכוי. עיין ריבמ״ץ פ״ג מ״ח.  5 אם לעינין טו

/ כעין זה חולקים ר״י וריש בערכין כו , יהודה אומ׳ ו ת הבנוי בחומה ר  8 בי
 פיט מ״ח לעניין בתי עדי חומה. (אויש ם״ב מהי מע״ש הט״ז עיי״ש).

, יוסי וכו/ וכ״ה להלן 36311 / בד וכי״ו: ר׳ אלעזר בר כו מ׳ ו  10 ר׳ אלעזר או
לת יותר מבעיקר. ריש פ״ג מי׳י, תוספי זבחים מיט א׳ ד״ה והרי. ר בטפי  24 תחמי

 28 במת דברים אמורים בשל יין וכר. פיהימ להרמביס סיג מייב.
ה מעשר, וכ״ה בירושלמי פיג ח״י, נ״ד נ א ק  29 קנה מעשר. בפיה״מ הנ״ל: ל

 ע״ג. ועיין מיש לעיל 875. (הג״א).

 עמי 31

״ש ורא״ש םפ״ג. כה רביעית של חולין וכר. ו ד לתו  1 אבל אם הפקי

 פ״ג.
תו המין. ג״ל שזו היא הברייתא שהביא הירושלמי ת שחנוני לוקח מאו ו מ  8 כ
 בפ״ד ודא׳ נ״ד ע״ד: תני אין פודין מעשר שני אלא במין על מינו. כלומר, אע״פ
 שהוא פודה כשער הזול, זהו דווקא כמחיר הזול של אותו מין אבל לא של מין אחר.
 ועל זה תמה הירושלמי שם: דלא כן מה נן אמרין פודין מן החיטין על השעורין ומן
 השעורין על החטין ז וכי יעלה על הדעת שהוא יפדה הטין ע״פ מחיר שעורין 1 ומתרץ
 הירושלמי: לכן צריבה אפילו מן האגרו על השמתית,ומן השמתית על האגרו. כלומר,
 הוא פודה לפי השער הזול של אותו מין ממש מאותו טיב התבואה, אבל לא ע״פ
 המחיר של חטה יותר זולה, שיש לה טיב אחר, אע״פ שהוא אותו מין. וכבר העירותי

 ע״ז ב״על הירושלמי׳ (ירושלים תרפ״ט) עמ׳ 27.
ת שחנוני לוקח וכוי. בריש פ״ד מ״ב: ובתוספת׳ תני הפורט דינר כסף  9 כמו
י פורט ולא כמו שמוכר. המצרף דינר זהב למעשר שני נ ח ל ו ש ה  למעשר שני כמו ש

 כמו שהשולחני פורט ולא כמו שהוא מצרף.
/ כפויפ ס״מ, סוף עמ׳ חקמיח. כו ן לו דמים ו י שאי נ  11 מעשר שי

ו ידועין וכר. להלן 4151, 3*546. ן דמי ני שאי ר שי ש ע  12 מ
/ השגות הדאב״ד פ״ד מה׳ מעיש ה״כ. כו מ ו ת חבעלי ן א פי  14 כו

צד וכר. כל הברייתא בר״ש סיד מיב. וכן י ני אכסרא כ  15 אין פודין מעשר שי
 במפרש לתו״כ המיוחם להר״ש בחוקותי פרק ט׳, קי״ב רע״ד: והתם בתוספתא תניא
 אכסדה כיצד היו לו פירות מורקבין מעות מוחלדון (צ״ל: מוחלדין) לא יאמר כמה
 אדם רוצה ליתן בצבור זה. וכמה אדם רוצה ליתן בכרי זה. אלא אומר כמה אדם רוצה

 ליקח פידות אלו בסלע. ומעות אלו בדינר. וכו/
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 19׳18 לסלע ארבעה אייסרות ובר. בערוך ערך םלע: בתוספת מעש׳ שגי בם׳
 המוליך, םלע ד׳ איםרות ודיגד איסד וכו׳. ועיין להלן 37722.

 23 אלא בשאר המטבע. בד לגכון: אלא כשער המטבע.
מ למעשרותיהם. השגות הראב״ד פ״ו מה׳ מעשר ה״ז. ועיין ביאור  25 קורא ש
, קטיו, ועיי״ש קם״ו ע״ב שהעיד שגס בספר כתיבת יד גורט  דבריו בשוית הרלב״ח סי

 כדפוס. עיי״ש שהאריך.
 26 המוכר אומ׳ טבלים מכרתי לך ובו׳. עיין טמ״ג עשין קל״ה, קצ״ט םע״ב,

 והוא העתיק את לשון הרמב״ם פיו מה׳ מעשרות ה״ה.
ת של מעשר שיגי וכר. עיין פ״מ טיא ה״א (הוצ׳ ראם, ריש עמ׳ 3).  30 האוכל מעו

 עמ׳ 92.

: אין לך בהן אלא עד שירימו, וכ״ה להלן  2 אין לך בחן אלא משירימו. בד
ף הערה ני. ו  שו׳ 4. ועיין דש״י חולין ק״ל םע״ב. ודק״ם שם קע״ח ע״א ס

א פירות מן הגורן לעיר וכוי. שוית מהד״ם ב״ב םוף םי׳ תתצ״ו ה מבי  5׳4 חי
 (ד׳ פרג, פ״ח ע״ג).

י בירושלם וכו׳. עיין גי׳ ד, וכ״ה בערך גם בכפו״פ נ  10 אין פודין מעשר שי
 פמ״א, עמ׳ תקנ״ז, ועיין ספיג עשין קל״ו. ר׳ ע״ב: תניא בתוספתא כשם שאין אוכלין
 מעשר שני בזמן הזה בירושלים וכו׳, והעתיק לשון הרמב״ם פ״ב מה׳ מע״ש היד. כדרכו,

 עיין מ״ש לעיל 42 שו׳ 25/26, ועיין כפו״פ הנ״ל, ע״מ תקנ״ח.
י מירושלם. עיין הראשונים הנ״ל, ועיין שו״ת נ  11 אין מוציאין מעשר שי

 הדדב״ז ח״ב סי׳ תרל״ג.
י נאמן על הראשון וכר. לפנינו הגי׳ משובשת, נ  17 וחכמ׳ אומ׳ נאמן על השי
: וחכ״א נאמן על הראשון נאמן על השני  והנכון בכיי פימ, וכ״ה בפימ פיאה פיח דה׳ ב
 נאמן על השני אינו נאמן על הראשון. כך היא כתובה בתוספתא כ״י על הקלף ישן אשר
 לפני וכו/ וכ״ה בכי״ו, וגם כאן כ״י פ״מ מתאים לכי״ו, כפי שציינתי כבר כמה פעמים•
/ ר״ש דמאי פ״ז כו  20 חאומר מעשר שיני שבחפץ זה מחולל על איסר זח ו
 מ״ד. תום׳ יומא ג״ו א׳ ד״ה הלוקח, סוכה כ״ג ב׳ ד״ה שני, קידושין כ״ו ב׳ ד״ה מעשה,
 תוספות רבינו פרץ ב״ק ס״ט ב׳ ד״ה מיחל (מ״ג ע״ג), רשב״א שם ם״ט
 ע״א ד״ה דתנן, םמ״ג עשין קל״ה, קצ״ט ע״ג (ועיין שם, עשין קל״ו, ר׳
 ע״ג: תניא בתוספתא הפודה מעשר שני קודם שיפריש אותו וכו׳, והעתיק לשון
 הרמב״ם פ״ד מה׳ מע״ש הי״ז, כדרכו, עיין לעיל שו׳ 10), דיטב״א סוכה כ״ג ב׳ ד״ה
 מחל (וגורם שם: כדאמרינן בתוספתא האומר מעשר שני שבכלי זה מחולל על מעות
 האלו וכו׳), כפו״פ פ״מ, עמ׳ תקנ״ג, פי׳ הדא״ש דמאי פ״ז מ״ד (פי שנים ט׳יז

 ע״ד), תום׳ הרא״ש סוכה כ״ג ב׳ ד״ה ומיחל, תום׳ הג״ל גיטין כיה ב׳ ד״ח מיחל.

י יומא ר  21 וחכמ׳ אומי עד שיאמר לצפונו או לדרומו. הראשוגיס הגיל, ת
 ניו ב׳ ד״ה ומיחל.

 21/22 מעשה ברבן שמעון בן גמליאל וכר. הראשונים חנ״ל, (חוץ מן הםמ״ג)
ד׳ קרימונא, ע״ד ןן״ג),  ושו״ת מהדי״ק שורש צ״ה(
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 22 אצל בעל חניית לכזייב. וכ״ה בקטע מן הגניזה (=בקג״נ) שבידי ובכל
 הדאשוניט הנ״ל. אבל בריטב״א סוכה הנ״ל גי׳ משונה: מעשה בדשב״ג וזקנים שנתאדחו

. ט וכו, ו ד ד  אצל בעל הבית אחד ב
ת וכר. וכן בד: אמדו לא נדע. וכ״ה בקג״נ  22/23 אמרו לא נודע חאיך בעל חבי
 ובשו״ת מהרי״ק הנ״ל, אבל בתו״י יומא הנ״ל בט״ס: אמרו לו נראה האיך בעל הבית
. והגי, שלפנינו נכונה. ופירושו, האם לא ״ל: אמרו גדע האיך וכו,  וכוי. ובכפו״פ הנ

.  נדע וכו,
ך. וכ״ה בתום, ותו״י יומא הנ״ל, תום, קידושין, רשב״א ת מעותי א ואכול א  25 צ
, הרא״ש דמאי ותוספותיו לסוכה, שו״ת מהרי״ק הנ״ל. אבל בד בטעות: י  ב״ק, כפו״פ, פ

 צא ואכול את פירותיך, וכ״ה בתום, הרא״ש גיטין הנ״ל.
: השתכרתה במעות. ת מעות. בקג״נ: גשתכדתה במעות. וכן בד ר כ ת ש  שם: ח

. להלן 67015. ת והניח פירות וכו, מ  26 חבר ש

 פ״ד.
, ל״ג (ד״ד י״א סע״א): . בכפו״פ פ״ד. עמ ך שלו וכו,  28 אחד כונס מתו
 תוספת, מסכת מעשר שני פ״ד אחד הכונס מתוך שלו ואחד הלוקח ואחד היורש ואחד
 שנתנו לו במתנה ואחד הלוקח מן הגוי ומן הכיתי סירות טבלי׳ הדי זה חייב בחומש.

 וכן, כנראה, הגירםא גם בקג״נ(הכ״י במקום זה מטושטש).
ד חייב בחומש וכו׳. כפו״פ פ״מ, עמ׳ תקנ״ב. צ י  30 כ

/ בקג״נ: רבי אלעזר בירכי שמעון דה בסלע וכו ׳ פו ע מ , ש , בר ע ל , א  30/31 ר
ל וכו/ וכ״ה בד וכי״ו. ק ש  אומד הפודה ב

 עמי 93.

/ וכן בר״ש וברא״ש פ״ד מ״ד (פי שנים ם״ו ע״א)  2 ובלבד שלא יאמר וכו
, וכ״ה בקג״נ.  ובד וכי״ו: אבל לא יאמד וכו,

ש לי בבית. הנכון הוא בקג״נ: על ה מ ע ו ת שיש לי בתוך הבית.  5 על פירות שי
ן וכוי. םמ״ג עשין קל״ו, ר׳ ע״ג• ועיין בשנו״ס י שותפי י אחים או שנ  6 שנ

 הסדר של ד וכי״ו, ובקג״נ הסדר כמו בד, וגס הגירםאות מתאימות ברובן לד.
 12 של ודאי אצל חבר ושל דמאי אצל עם הארץ. וכ״ה בקג״נ ובד״ש טבול
 יום פ״ד מ״ה, וכן בד: שלו[דיי] אצל חברו של (צ״ל: חבר ושל) דמאי אצל עמי
, מע״ש ה״ח: בתוספתא במ״ש פ״ד מפקידין  הארץ. אבל בהשגות הראב״ד פ״ג מה
/ ועיין  מ״ש של דמאי אצל חבר ושל ודאי אצל עם הארץ אבא חילפי בן קרויא וכו

 מהד״י קורקום שם.
/ בד, כי״ו וקג״נ: על מ ע ו ת כו י על פירות עם הארץ ו נ  19/20 מחללין מעשר שי
 עם הארץ. ובד״ש טבול יום הנ״ל: מחללין מעשר שני על מעות עם הארץ ואף

 על םידות עם הארץ אע״פ שעושין תקלה לבאין אחריו.
, מע״ש הי״ג ובר״ש ך אפונדתו. וכ״ח גם בהשגות הראב״ד פ״ח מה  21 מתו

 הנ״ל, אבל בד וקג״נ: מתוך ביתו.
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 21/22 לא יחלל אלא עד מקום שלוקח. בר״ש הנ״ל: אל יחלל אלא עד מקום
. (לפגי הר״ש היתה חלוקה משובשת בכ״י התוספתא׳ ומלה זו שייכת ס ר ו פ  שלוקח ו
 להלן, וצ״ל: ופורט, ועיין בבאור חזון יחזקאל). ובד: לא חלל אלא עד מקום וכו׳ וכ״ה

 בהשגות הג״ל.
. וכן בד: אם מחמת החוב  22 אי משום החוב מותר אי משום מלוה אסור ובו,
. אבל בקג״ג: אם מחמת חוב אם מחמת (שתי , אם מחמת מלוה הרי זה אסור וכו,  מות
 האותיות הראשוגות הן מטושטשות, אבל ע״פ שרידי האותיות גיכר שהן ימח״) מלוה
. ועיין . וכן בהשגות הג״ל: אי משום חוב ומשום מלוה אסור וכו,  הרי זה אסור וכו,

 הבאור הנכון בחזון יחזקאל.
. בקג״ג: גט[ל ממגו] רשות (מלה זו מטושמשת מאד ת ובו,  25 ונטל חיסנו רשו
 אבל ע״פ הבבואה נ״ל לקרא כן) מפריש עליו (מלה זו תלויה ביני חיטי) והולד נטל
 ממנו דינר מפריש עליו והולך. נטל ממנו טדיםית מפריש עליו והולך ולא עוד אלא
 שאדם מוציא דינר מתוך ביתו מפריש עליו והולך וחוזר מביאו לו באחרונה ואמר לו על

 זה חיללתי. ועיין גירםת ד.

׳ 94.  עמ

. לפני זה נשמטה בטעות הדפום (או המעתיק) ות ובו,  1 לקח הימנו עשר חבי
 בבא שלימה, עיין צ. 105, והיא ישנה בד, כי״ו וקג״נ.

. (האותיות -לד״ ת חשוק בעיניו. בקג״נ: שלא לדחות(ז) וכו, ת א  3 שלא להפחי
 הן ברורות והשאר מטושטש).

/ בד: מוכר מעשר שני לשט חולין  שם: המוכר מעשר שיני לשום חולין ובו
 וכו/ וכ״ה גם בכפו״פ פ״מ, עמ׳ תקמ״ח בשם התוספתא, וגי׳ נכונה היא.

/ עיין להלן 3772 ומש״ש. ש למוכרן וכו ק ב  4/5 מ
, תק״נ, ועיין לעיל 2822. / כפו״פ פ״מ, עמ כו ד לקרות שם ו  21 ר׳ אומר אם עתי
, 5478 ומש״ש. / עיין להלן עמ כו , יוחנן בן ברוקא ו , בנו של ר ע מ ש  25/26 ור, י

 29 זח הכלל עד שלא פדאו וכר. ד״ש פ״ד מ״ח.
, וכו/ ובר״ש , שפדאו מה שהשבי ח וכר. בד: אח י  29/30 ומח שפדאו ומה שהשב
: מה שפדאו אינה שיבוש, עיין מ״ש בירושלמי ׳  הג״ל: ומשפדאו מה שהשביח וכוי, אבל הגי

, כ״ג.  כפשוטו, במבוא, עמ

 עמ׳ 95. פ״ה.
 9 מעשר עיר חרי זח מעשר עיר. עיין מ״ש על הכלים עם כתובות יעיר״ בידיעות

, 8 ואילך.  החברה העברית לחפירת א״י וכו/ משגת תרצ״ג ח״ב׳ עמ
: מגה מוגח ומגד. מוטל. בתוספתא (ח) ח נוטל. בערוך עדך מן ה מונח המנ  22 מנ

, מוצא.  דמעשר שני בפ
 עמי 96.

, תשנ״א. מ / כפו״פ פג״ג, ע כו ת ו י ב  11/12 משחרב ה
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׳ א ט י ם ק ״ ב ׳ ם ו ת , ה י מ ה י ם ש ״ / ד כו ת שמאי אום׳ אין פודין אותו ענבים ו  20 בי
, קצ״ב), רשב״א שם ד״ה לא  ד״ה אימא (והובאו דבריהם בשו״ת תרומת הדשן םי
 תימא, ד׳ ישעי, בשטמ״ק שם םד״ה ולעניו פסק׳ מאירי בשטמ״ק שם ד״ה ולענין,
, קנ״ו, כפו״פ פנ׳׳ג, עמ׳ תשי״ח. ועיין  שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תשמ״ד, מיוחסות סי

 שו״ת הרדב״ז ח״ב סי׳ קע״ט,
/ כל הברייתא עד שוי 30 בכסו״פ פמ״ב, כו  25י24 ר׳ יוסי אומר בערתי הקודש ו

 עמי חקםיח, והגי׳ מתאימה בתחילתה לכי״ע.
ת וכוי. בסי׳ מאיר איוב על איוב לר״מ עראמה פימ (ד״ו  26 כל חעסוקין במצו
 שכ״ז, קי״ח דע״ב): ובתוספתא כל העוםקין במצות פיהם פותחימ בתפלה לפני המקום

 שנא׳ ותגזר אומר ויקס לך.
/ כל הבדייתות עד להלן עמ׳ 97 שו׳ 7 נעתקו כו ן קדשך ו ה ממעו פ י ק ש  28 ה

 בילהוט המכירי חבקוק עמ׳ 44 בשם תוספתא דמעשד שני.
/ בד: מן השמים מאוצר טוב כו ח ו ת פ ׳ י א ם שנ ב שבשמי ו ט ד ה ח צ ז  30 כי
 שבשמים שנ׳ יפתח וכו/ וכן בכפו״פ פמ״ב עמ׳ תקס״ח, ובילקוט המכירי הנ״ל: מן

 השמים מן אוצרו הטוב מן השמים שנ׳ יפתח וכו/
 עמי 97.

/ ו בכלל הברכה וכוי. בילקוט המכירי הנ״ל: הכל היה בשביל ברכה וכו  1 הכל חי
ת נותנין טעם וכוי. בכפו״פ פמיב, עמ׳ בת חלב ודבש מלמד שמעשרו  9׳& ז
 תקם״ט (ד״ד ש״ט ע״ב): תוספות ארץ זבת חלב ודבש מלמד שהמעשרות נוטלין את
 השומן ואת הדגן. ובלי ספק יש כאן חסרון בכפו״פ, וצריך להשלימו ע״ס התוספתא כאן.

ה וכר. להלן 32118 ר ה ן בן אלעזר אומ׳ ט  9 ר׳ שמעו

 חלה.
 פ״א.

 18 המלאי של ישראל וכוי. שו״ת הרשב״א ח״ה. םי׳ ניו, י״ב דע״ג. סיםקי חלה
 שלו(קרוב לסופו), כ׳ עיב, מאירי חלה דיש עמי 30, ועיין מ״ש להלן סםחים 15619.

/ או״ז ח״א, ה׳ חלה, סי׳ רט״ו, ל״ג רע״ב, מאירי כו  19 חעושח עיסה לרבים ו
 םפ״א עמ׳ 16, ועיין משנת ערלה פ״א מ״ב.

/ הראשונים הנ״ל, ומאירי עמ׳ 10. כו סה לאוכלה בבצק ו  19/20 חעושח עי
: קמח קלי שגבלו. וכ״ה באו״ו (שגיבלו) ומאירי  20 קמח קלי שקיבלו וכר. בד

 עמ׳ 16 הגיל.
/ וכיה באו״ז כו ותה ו ב באחרי י בת בחלח מפגי שחי י א חי ג ו ת א סת ח י  20/21 ע
 חיא ה׳ חלה סי׳ רל״ה, ליה ע״ג, מאירי פסחים ו׳ א׳ (9 םע״ב), כפו״פ פט״ו עמי
 ש״ע. וכן בם׳ הישר לר״ת פסחים סי׳ רג״ג, כ״ז ע״א: עיסת ארגוגא חייבת מסגי שהיא
 באחריותם עד שימסר. ובפיםקי חלה להרשב״א, ט״ו רע״א: ותגיא בתוספתא עיסת אדגוגא
א עד שעה שימסור. ועיין בהערה שם. נ ו נ ר א ב ב י י ח  חייבת בחלה מפני ש

/  ועיין חום׳ פסחים ו׳ א׳ ד״ה בהמת, רא״ש שם פ״א סי׳ ה
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, מאיר. יש כאן השמטה והנכון בד: חייבת בחלה ספק יבת בחלה דברי ר  22 חי
 מדומע חייב בחלה דברי ר׳ מאיר וכו/ ועיין לעיל 3718.

/ כם״ז לעיל 215 ואילך. י וכו , ר׳ אילעאי שאלת  23 א
, ובשו״ת , 107 הערה ט / עיין דק״ס פםחיט עמ כו , אלעזר בן עזריה ו  26׳׳25 לפני ר

, מ״א.  הגאונים קהלת שלמה סי׳ מ״ד עמ
/ דאבי״ה ח״ב, סי׳ תכ״ב, עמ׳ 52 ופירש כו סת הכלבים ו  26 ר׳ יחודה אומ׳ עי
 שלברייתא זו כיוונה הגמרא בברכות ל״ז םע״ב, וכמו שר״י חילק כאן בעיסת כלבים
 כך יש לחלק בעיסת כותח. ותוספתא זו הובאה גם בפי׳ חלה להרשב״א ב׳ ע״ב, מאירי

 חלה עמ׳ 12.
ן ובכי״א ב י ע / וכ״ה גם בדאבי״ה הנ״ל: עשאה ב בת וכו י ן חי ה כעכי א ש  27 ע
: עשאה ככרין, וכ״ה בדשב״א ומאירי הנ״ל (במאירי: ככרים).  שם: בעכין. אבל בד
 ובקטע מן הגניזה של הירוש׳ חלה, שנתפרסם בתרביץ ש״ג עמ׳ 128 : עשאה

 ב י כ ו א י ן וכו/ ועיין בהערות שם.
/ י״ג / ר״ש פ״ג מ״א, פיםקי חלה להרשב״א טוף שער ב כו יר קמח ו  שם: כהן ששי
 ע״ב, מאירי חלה עמ׳ 27, ד״ן קידושין פ״ג סי׳ תדג״א. ובכולן: קמח לעיסתו וכו׳ לעיסתה.
: הקמ׳ / וכיה בר״ש, רשב״א ור״ן הנ״ל. אבלבד כו ן ו  28 חקרץ והשאור מצטרפי

 והשאור מצטרפין. ובמאירי הנ״ל: והקמח והשאור והקרץ וכו/
ח אמרו וכו׳. עיין ספרי שלח, פי׳ ק״י, הוצ׳ י מ ׳ ר׳ יהודה מפנ  29 אמ

 הורוביץ עמ׳ 115.
 עמ׳ 98.

/ כפו״פ סט״ו, עמ׳ ש״ם. כו  1 נחתום עיסתו מרובה ו
/ ר״ש דמאי פ״ה מ״א, ושט בד״ח בטה״ד: כו ה ו ש א ם ומן ה  2 הלוקח מן הנחתו
 ומן האיש וכו/ אבל בד״ד שם לנכון: ומן האשד, וכו/ וכן גס בתום׳ יומא ט׳ א׳ םד״ה

 חנן. ועיין מאירי חלה עמ׳ 11.
/ ספרי שלח פי׳ק״י,הוצ׳ הורוביץ עמ׳ 115. כו ן אומ׳ אפילו לא עלת ו  4 ר׳ שמעו

 10 והלא פלני יש בדרום. עיין עדיות פ״א מיו׳ ולהלן 4559.
ת חייב. עיין סי׳ חלה להדשב״א י ת ואחת אלא כז ח ן כל א ף על פי שאי  14 א

 ט׳ ע״א ובהערה שם׳ מאירי חלה עמ׳ 30.
/ תום׳ ע״ז ג״ו א׳ ד״ה שמותר. כו מאה ו  16 וכן פירות שנולד לחן ספק טו

 גיליון חום׳ נדה ו׳ ב׳ ד״ה נולד כגי׳ כי״ע, ובד משובש.
/ כל הברייתא בספר התרומה סוף ד,׳ חלה ו כ ה ו ס י תה לו ע חי ר ו י י תג  18 גר שנ

 םי׳ פיח.
/ וכיה בם׳ התרומה הנ״ל. ובפתיחת המאירי לאבות כו  19 ר׳ יוחנן בן נורי אומ׳ ו

 ייב עיב מונה בין התנאים של תוס׳ חלה - ר׳ יוחנן םתם עיי״ש.
ח מקרצות. בערוך ערך קרץ (ג): בתוספת חלה בסוף סדק ר׳ יוחנן ש ע ת ש  21 מ

 משתיעשה מקרצות.

 פ״ב.
/ ח׳ עיא. / פי׳ חלה להרשב״א סוף שער א כו ן ו טי שה עיסה מן החי  22 העו

 מאירי חלה עמ׳ 33.
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 23 בדגן כשיעור. יש כאן השמטה (בטה״ד ז) ובד מוסיף: אין אדם יוצא בה ידי
 חובתו בפסח עד שיהא בה כשיעור. וכ״ה ברשב״א ומאירי הנ״ל, ובמאירי שם כותב:
 ואין אני מבין פסח זה על שום מה, ומה עגין שיעור חלה ליציאת חובה של מצה, אלא

 שנראה שכונתו לומר שיהא רובה דגן וטעמה דגן.
, רכ״ז, ל״ה ע״ב: והא  שם: הנוטל שאור מעייסה וכוי. באו״ז ח״א ה׳ חלה, סי
 דתניא בתוספתא פיב דחלה הנוטל שאור מעיסה שלא הורמה מתנתה הרי זה מביא

 קמח וכו/ כגי׳ שלפנינו.
/ ר״ש פ״ג רמ״ח. פ״ד םמ״ב, שו״ת מהר״ס ב״ב א קמח ממקום אחר. וכו  24 מבי
, הרא״ש פ״ג מ״ח (פי שנים ע״ג  (ד׳ פרג) סוף סי׳ ש״ט, מאירי סוף עמי 33, פי
 ע״א), הלבות קטנות שלו ה׳ חלה סי׳ טי, רבינו ירוחם, ספר אדם, נתיב כ״א ח״ג

 (קרוב לסופו).
 26121 קב מיכן וקב מיכן וקב שעורים באמצע וכוי. כל הברייתות בגי׳ משונה
ן באמצע י ט  במאירי חלה עמ׳ 38 : ואף בתוספתא שנינו קב מכאן וקב מכאן וקב ה
 הרי אלו מצטרפין קב מכאן וקב מכאן וקב של אשד. אחרת באמצע קב מכאן וקב מכאן
 וקב שניטלה חלתו באמצע מצטרפין, קב מכאן וקב מכאן וקב לגוי או לתרומה
 באמצע אין מצטרפין קב מכאן וקב מכאן וקב אורז באמצע אין מצטרפין קב הטין
 (וקב אורז) וקב שעורים וקב כוםמין מצטרפין וכשהוא תורם תורמ מכל אחת ואחת
 שאין תורמין ממין על שאינו מינו. חצי קב חטים וחצי קב שעורים וחצי קב כוםמין

 נוטל מן הכוםמין וכוי. ועיץ הגירםא והסדר בד.
ן וכוי. וכן בר״ש ן וקב שעורים וקב כוסמין חרי אלו מצטרפי  31 קב חיטי
 כלאים פ״א מ״א, פי׳ חלה להרשב״א ו׳ ע״א, מאירי הנ״ל, פי׳ הרא״ש כלאים פ״א מ״א
 (פי שנים י״ח ע״ב), חלה פ״א מ״א (שם ם״ט ע״ב) והלכות קטנות שלו ה׳ חלה סי׳ אי.
 אבל בתום׳ מנחות ע׳ ב׳ ד״ה תנא: בתוספתא דחלה דקתני קב חיטין וקב שעורים וקב
 כוםמין הרי אלו אין מצטרפין כשהוא תורם וכוי, ועיי״ש בשטמ״ק שם אות כ״ג ואות כ״ד.

/ עיין בראשונים הנ״ל. כו ן וחצי קב שעורים ו  32/33 חצי קב חיטי
 עמ׳ 99.

/ י״ג ע״א, / פי׳ חלה להרשב״א שער ב׳ סוף סי׳ א כו א שנתערב ו מ  3 קמח ט
 מאירי חלה עמ׳ 34.

/ עיין מ״ש לעיל 6614. כו ט ו ק ל הא הוא מ  7 ובלבד שלא י
/ בכפו״פ פי״א, עמ׳ כו ת ו ו מ י א ת יב ואילך ש  12 מינחל לדרומא של אכז
 רע״ח (ד״ר ס״ה ע״א): מסכת (צ״ל: תוספת) חלה פ״ב מנהר דרומה של כזיב ואילך
 שתי ח ל ו ת ד מ א י (כגי׳ ד) ר׳ שמעון אומר אם לא תרם את הראשון כשעוד לא
 יאכל את השני. ועיין פיס׳ חלה להרשב״א י״ז א׳ וכיון למלה ״ואילך״ שבתוספתא כאן.

/ שו״ת הרשב״א ח״ד. סי׳ נ״ו, י״ב, ע״ב, והוא מציין כו י בארץ ו  13 חלת הגו
 לברייתא שלמעלה 321, מאירי חלה עמ׳ 31, כפו״פ פ״ד עמ׳ כ״ו.

/ כל הברייתא בכפו״פ פ״א, עמ׳ י״ד. כו ה ו נ ת כהו ו  14 עשרים וארבעה מתנ
 ועיין ערוך ערך עשר (עה״ש דל״ג ע״א), םמ״ג עשין קמ״ו׳ ר״ד ע״ד.

/ ס׳ התרומה סוף ה׳ חלה סי׳ ס״ח. כו צה לארץ ו ה מחו ת א ב נה ש  29 ספי
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 בכורים•
 עמ׳ 100. פ״א.

ן ולא קודאין וכד. ריש פ״א מ״ד, , כל חגירים כולן מביאי מ , יהודה או  4 ר
, של״א, ראבי״ה ח״ב סי׳ , ד״ה למעוטי ורמב״ן שם ד״ה והכתיב, רוקח סי  תום׳ ב״ב פ״א א
 תקמ״ט עמ׳ 256, או״ז ח״א ה׳ תפלה סי׳ ק״ז, כ׳ ע״א, סמ״ג עשין ק׳ימ,

 ריב ע״ב, פי׳ הרא״ש פ״א מ״ד (פי שנים ק״ג ע״ד).
׳ והיה כי תלך עמנו. וכ״ה בדאבי״ה ואו״ז הניל. אבל ברוקח הנ״ל: א  5 שנ
 שנ׳ והיה הטוב ההוא אשר ייטב ה׳ עמנו, וכן ברמב״ן הנ״ל: משום והיה הטוב וגומר,
 וכ״ה בפי׳ הרא״ש הנ״ל: שנאמ׳ והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה׳ עמנו והטבנו לך.
 אבל בר״ש הנ״ל: דכתיב לכה אתנו והטבנו לך. ובד: שנאמר והיה הטוב כי תלך עמנו

 וגו׳ (ועיי״ש בפסוק במדבר י׳ ל״ב).
ה ר׳ מאיר אומ׳ וכוי. וכ״ה בתוס׳ ר׳ יהודה ברכות כ׳ ב׳  5/6 ר׳ יוסי אומר הי
 ד״ה נשים (י״א סע״ב), תום׳ הרא״ש שם (י״ג ע״ג), מרדכי שם פ״ג סי׳ ם״ב. וכן
 ברמב״ן ב״ב פ״א א׳ ד״ה והכתיב (דיו ם״ד א׳): דתניא בתוספתא הכהגים מביאין ולא

 קורץ לפי שלא נטל חלק בארץ ר׳ יוסי או׳ כשם שנטלו לוים כך נטלו כהני׳.
׳  11/12 ר׳ יהודה אומ׳ עד בור הגולה חייב באחריותן וכו׳. עיין ספרי ראה פי

 ע״ז, הוצ׳ פינקלשטיין עמ׳ 142 ובהערה 17 שט.
י וכו׳. ר״ש פ״ב מ״א. נ ן במעשר שי  15/16 חומר בתרומה שאי

י וביכורים נוהגות וכר. בד: מה שאין כן בבכורים נ ן כן במעשר שי ה שאי  18 מ
 ונוהגת וכו׳. וכן בר״ש הנ״ל: מה שאין בביכורי׳ כן נוהגת וכו׳.

׳ ע״א), ט ) ׳ ת הקנקן וכו׳. ם׳ המפתח לר״ן ברכות ב׳ ב ני קונה א  19 המעשר שי
 עיי״ש. ועיין לעיל 897 ואילך.

 עמ׳ 101. פ״ב.
ה לאנשים וכו׳. הרבה נוסחאות שונות יש בברייתות  4 אנדרגינוס יש בו דרכים שו
 אלו עד שו׳ 21, וכבר הדפיסו את הנוסחאות השונות במשניות הוצ׳ ראם סוף בכורים.
 והנה לפנינו נספחה ברייתא זו למשניות כפ״ד למס׳ בכורים. אבל הר״ש מציעה תמיד
 כתוספתא. וכן הוא כותב בכלאים פ״ח םמ״ה: ותניא בתוספ׳ ביכורים אנדרוגינוס יש
 בו דרכים שוים לאיש ויש בו דרכים שוד, לאשד, ויש בו דרכים שוד, לאיש ולאשה ויש
 בו דרכים שאינו שוה לא לאיש ולא לאשה. וכן בפירושו שנדפס בנספח ליין לבנון
 (פרים תרכ״ו) עמ׳ 8: תניא בתוספתא אנדרוגנם יש בו דרכים שוד, לאנשים ויש בו
 דרכים שוה לאנשים ונשים ויש בו דרכים שאינו שוד, לא לאנשים ולא לנשים וכו׳ כל
 הברייתות, עיי״ש. ובה״ג נעתקו כל הברייתות סתם, עיי״ש בד״ו ה׳ יבמות נ׳ ע״ב,
 הוצ׳ הילדיסהיימר עמ׳ 246 ובה׳ דאו עמ׳ 115. וכבר דן בהלכות אלו אס הן בדייתות
 או משניות בשו״ת הרמ״ע מפנו סי׳ ק״ל והחליט שהן תוספתא והעתיק אותן ופירשן
 באריכות עיי״ש. ויש לציין שברייתות אלו אינן במשנה הוצ׳ לוו אבל ישנן במשנה כ״י
 קויפמן ובקטעים מן הגניזה שפרסם מדקון בםה״י לכבוד ר״י לוי עמ׳ 194 עיי״ש

 בטבלא עמי 203.
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 וכנראה, היו כבר ברייתות אלו נספחות למשניות בזמן קדום ונוצרו אח״כ שני
 נוסחאות שונות: נוסחת הנספח למשנה ונוסח התוספתא — ממש כגורל ידוש׳ שקלים
 שיש ממנו שני טופםים מיוחדים: נוסח הנספח לבבלי ונוסח הירושלמי, וכ״ה גם
,  בירוש׳ הוריות. וכן כותב רבינו משולם בעל ההשלמה בתום׳ שנדפסו בש״ס הוצ
 ראם על שם תום׳ חד מקמאי (כמו שהוכיח לנכון לובצקי בבדקי בתים) יבמות פ״א
: תנן התם בפרק בתרא דבכורים אנדרוגינוס יש בו דרכים וכו, כתבתי זו המשנה ׳  א
, בתרא גרסינן  שהיא צריכה תלמוד במקצת דברים שיש בה. ובתוספתא דבכורים פ
 אנדרוגינוס יש בו דרכים וכו, וכ״כ הראב״ד בפירושיו וכתב בזה הלשון שכתבתי זו
. ורואים שהוא כבר הדגיש את השינויים בין הנספח למשנה ובין התוספתא,  התוספתא וכו,

 ועיין על כ״ז להלן.
עטף ומספר כאנשים. כד חסד כ״ז, ובנספח למשגה: ומתעטף ומםתפד  8 ואינו נ
, בנספח למשנה, וכן בשו״ת רמ״ע , משולם הג״ל שכן היא הגי  כאנשים, וכן מעיד ד
: , י ג , כי״ע, וכן מעיד ר׳ משולם הג״ל שבתוספתא ה  הג״ל. אבל בנוסח הר״ש הג״ל כגי
, משולם שם שהפירוש , בתוס׳ לפני הראב״ד, וכתב ר  ואינו נעטף ומספר כאנשים וכן הי

 לא נתברר אצל הראב״ד ואצלו.
ת ואינו מספר כאנשים. וכן בד״ו: ו ל י ב א , 246 : וניעטף ב  ובה״ג הג״ל עמ
, משולם . אבל ר : נעטף ואינו מספד וכו, ת ואינו מספר ובה׳ ראו ו ל י ב א  ומתעטף ב
 הג״ל כותב: ובעל הלכות גדולות הכי אמר זו התוספתא דאנדרוגינוס בהלכות יבמות
ם וכו/ ובמלא״ש בשם נוםחא י ש נ ו מספר כ נ י א ו נעטף באבילות ו נ י  וכתב א
 מוגהת שהיתה לו בילדותו: ומתעטף כאבל כאנשים וכו, ואינו מספד וכו׳ (הסדר שם

 אחר עיי״ש).
 ולפיכך ג״ל ברור שהגי, שבה״ג לפנינו היא הנכונה: וגיעטף באבילות (מלה זו
, 116) ואינו , ראו, אבל ישנה בפירושו שם עמ  היא בוודאי הוספה ופירוש ואיננה בה
 מספד כאנשים. וכן בתוס, סוטה םפ״ב 29517: האיש נעטף ומספר ואין האשה נעטפת
, ד״ה מה. ובד שם: והאשה מעטפת ואין מספרת. וברור  ומספרת, וכ״ה בתום, שם כ״ג ב
 שצ״ל להפך: האיש נעטף ואינו מספד, והאשה אינה נעטפת ומספרת. והפירוש הוא
 שהאיש נעטף באבילות (או בצרעת) ואין האשד, נעטפת בצרעת (או באבילות), וכן פסק
, טומאת צרעת ה״ח p ואפשר שגם באבילות כן, שהרי אנו משוים  הרמב״ם בפ״י מה
, 588 : ועל כן נהגו הנשים ), אבל עיין ארחות חיים ח״ב עמ  אבל למצורע (מו״ק ט״ו א,
 להסיר מצנפתן וכו, ומשמע שאשה חייבת בעטיפה. ובאבות דר״ן פ״א (הוצ, שכטר
, 4) : עטופה כאבל וכו/ וכן שם גו״ב, ג״ט ע״א: ראשה מכוסה כאבל וכו, וכן מ  ע
/ אבל כמובן שאין מכאן שום ראיה, כי הפירוש הוא שהיא עטופה , ב  בבבלי עירובין ק

 כגבר אבל לא כאשד, אבלה. ובכל אופן אפשר לפרש את ההלכה על מצורע.
 וכן לעגיין תספורת באבילות הרי ידועה היא שיטת הבה״ג שהאשה מסתפרת אחר
, 214, ועיין הברייתא , הילדיםהיימד עמ , אבל ד״ו מ״ג ע״ג, הוצ  שבעה• עיין בה״ג ה
, 230 ובהערות שם, ולפיכך אומרת התוספתא כאן  במסכת שמחות הוצ, היגר סוף עמ

 שאגדרוגיגום איגו מסתפר באבילות כאגשים.
 אבל עיין רמב״ם פי״ב מה׳ ע״ז ה״י, עיי״ש היטב, והוא פירש אחרת.

.or 1) «יץ ס׳ המונות להרמב״ם «סין קי״ב הו*׳ ידידי הגר״ח הילד כ״ד ע״א וגומרה ו׳ 
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טמא למתים כאנשים. במאירי סנהדרין ריש עמ׳ 210: מכאן שכחן  שם: ואין מי
א ת פ ס ו ם ת ש ב  בעל מום אעפ״י שפסול לעבודה מוזהר הוא על טומאת מת וכר ו
ר ולא יראה כן. והנה בתוספתא שלפנינו אין זכר מזה שבע״מ מותר פ ה ו ל נ ע מ  ש
 לטמא למתים, ומברייתא שלפנינו כאן יוצא בפירוש שאין בע״מ מטמא למת שהרי
 אנדרוגינוס הוא לכל הפחות בע״מ וכלשון המשנה בכורות ספ״ו: אין מום גדול מזה,

 ובכל זאת אין מיטמא למתים, הרי לך שבע״מ אסור לטמא למתים.
מ כנשים. עיין דמב״ם פכ״ב מה׳ איסורי ביאה הי״א חד עם אנשי י  10 ואין מתי
 שפסק: אבל האיש מתייחד עם האנדרוגינוס ובמ״מ שם תמה מן התוספתא שלפנינו

 ועיין בשו״ת הדמ״ע הנ״ל, קל״ח ע״ב.
 11/12 ופסול מכל עדות בתורה כנשים. תקון סופדים להרשב״ש, בם׳ יבין

 שמועה להרשב״ץ. ם״ט ע״ד.
נה כנשים. וכן בנום׳ הר״ש: ואינו נבעל  12 ואין נבעל בעבירה ופסול מן הכהו
 בעבירה כנשים ופסול מן הכהונה כנשים, וכ״ה בגוםחא המוגהת של בעל מלא״ש, וכן
 אצל ר׳ משולם הנ״ל בנוס׳ התוספתא: [ואינו נבעל בעבירה כנשים] ופסול לכהונה

 כנשים, וכתב שם שלא נתברר אצל הראב״ד ואצלו הפירוש של ואינו נבעל וכו׳.
: ואם נבעל בעברה פסול מן הכהונה כנשים, וכ״ה בבה״ג דיו והוצ׳  אבל בד כאן
 הילדיסהיימר הנ״ל, וכ״ה בנום׳ הרמ״ע מפנו, אבל ר׳ משולם הנ״ל הביא מן הבה״ג:

 ואינו נבעל בעבירה פסול מן התרומה כנשים.
יע: ואין (=ואם. עיין  וברור שגירסת ד היא הנכונה, וכן צריך לפרש גם גי׳ כי
ן ניטמא י א  נדרים פיג מייא, בד״נ, הוצ׳ לו, ירושלמי ומלא״ש. וכן להלן »292: ו
 טומאת התהום כגי׳ ד, אבל בכי״ע שם ואם נטמא וכו׳, וכן בכמה מקומות ועיין מ״ש
 להלן 12818 154°) נבעל" בעבירה ופסול (=הוא פסול. עיין מיש בתרביץ שיד סיד עמ׳
 377) מן הכהונה (=מן התרומה, כגי׳ בה״ג אצל ר׳ משולם) כנשים. ובס׳ המעשים
 לבני א״י(תרביץ ש״א סיג עמ׳ 10) : אנדרגינם שנבעל בעבירה ונטל את הדין מהוא

 שיפסל מן הכהונה וכו׳, עיין מ״ש בתרביץ ש״ב עמ׳ 973 בהערה 7 לשו׳ 14.

מאתו וכו׳. וכיה בנוסח הר״ש מאתו ואין שורפין על טו יבץ על טו  17 אין חי
 הנ״ל, וכן בבה״ג עמ׳ 247 וה׳ ראו עמ׳ 116 : אין חייבין על טומאתו על ביאת מקדש
 ואין שורפין על טומאתו את התרומה, וכן בנוס׳ התוספתא של הראב״ד ור׳ משולם

 הנ״ל כגי׳ כי״ע. ובן בנוםחא המוגהת של בעל מלא״ש (קרוב לגי׳ בהיג).
 אבל בנספח למשנה: אין חייבים לא על מכתו ולא על קללתו, וכ״ה בנספח למשנה
 שהיה לפני ר׳ משולם הגיל: אין חייבין לא על קללתו ולא על הכאתו לא כאנשים ולא
 כנשים. ובעל מלא״ש פירש בשם ר׳ יהוםף אשכנזי את נוסחת הנספח למשנה, שאין

 בושת האשה דומה לבושת האיש, ובושת אנדרוגינוס אינו דומה לשניהם, עיי״ש.
ם ולא כנשים. וכיה בכל הנוסחאות של התופפתא  17/18 ואין נערך לא כאנשי
 והנםפח למשנה, וכן הביא מן הנספח למשנה ר׳ משולם הנ״ל. אבל בנוסח התוספתא
 היה לפניו ולפני הראב״ד: ואינו מ ב ר ך לא לאנשים ולא לנשים, וכתב שם שפירושה
 לא נתברר אצל הראב״ד ואצלו. והדי״א פירש שאינו מברך פירושו ברכת הזימון/
ו נ י א א ש י צ ו ו מ נ י א  וכדברי התוספתא לעיל ״12 : אנדרגינום מוציא את מינו ו
. ואפשר שצ״ל: ואינו נערך לא כאנשים ולא כנשים [ואינו מברך לא לאנשים ו נ י  מ

 ולא לנשים].
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, ד״ה אמר. ן זה איש וכוי. תום׳ נדה כ״ח א  19 הריני נזיר שאי
/ תום, הרא״ש נדה כ״ח כו , יוסי אומר אנדרגינס ביריא בפני עצמו ו  שם: ר

/ תום, הנ״ל.  א
 20 לא יכלו חכמים להכריע עליו. וכ״ה בכל הנוסחאות והראשונים הנ״ל, וכ״ה
ז עליו, וכן מצא י ר כ ה , יוסף אשכנזי הגיה: ל , 3, אבל במלא״ש מביא שד  לעיל שו
.(4 ,  (בכ״י או בספר מוגה). וכ״ה במשנה כ״י קויסמן ובקטעים של מרקון הנ״ל (בסוף שו
/ תום, הדא״ש יבמות פ״ג א׳ ד״ה אנדרוגינוס ם אינו כן וכו  שם: אבל טומטו

 (לשון חכמים מ״ד ע״ד). תום, ותום, הרא״ש נדה הנ״ל.
/ כל הברייתא ניםפד. בירושלמי ס״ג ה״ו  24 מצוד. להביאן בשבעה כלים וכו
, אמשטרדם, קושטא ואילך, בשינויים מן התוספ/ עיי״ש הגירסא. והברייתא הובאה  בד
 בשם התוספתא בר״ש פ״ג מ״י, אגודה שם, קצ״ה ע״ב, םמ״ג עשין קל״ט (קרוב
: תניא הביכורים מצוד. להביאן בשבעה כלים י  לסופו), ד״ב ע״א. ובריבמ״ץ פ״ג מ״
, כל , כלים פי , 142 : ותנן מצוד. להביא בז , קנ״ב, עמ , יריאים השלם סי  וכו/ וכן בס

, ועיין בר״ש הנ״ל, וה״דבר אחר״ בא להפסיק בין כל מין ומין.  מין ומין לבדו וכו,
. וכ״ה בד. ובםמ״ג הנ״ל: ותאנים למעלה מן הכל  27 ותאיגים למעלה מכולן וכו,
 וכו, ומקיף לתאנים אשכולות ענבים מבחוץ כל זה בתוספתא. אבל בר״ש הנ״ל:
 למעלה מכולן ענבים ומקיף עליהן אשכול של ענבים מבחוץ וכו/ וכ״ה באגודה הנ״ל.
ן ענבים ומקיף וכו/ וכ״ה בהום, שבירושלמי הנ״ל. ה  וכ״ה בריבמ״ץ הנ״ל: למעלה מ

/ הראשונים הנ״ל וםמ״ג עשין ק״מ. ד״ב ע״ב. ו כ ן כל היום ו  28 לא היו מהלכי
/ וכ״ה בריבמ״ץ. ר״ש והוספה שבידוש, כו ן עמהן בחזירתן ו ו מתעסקי  30 לא הי

 הנ״ל. ובד משובש.
, י , באב. הג , והעם בתשע ים בתשעה... בד: זמן עצי הכהני  31 זמן עצי חכהנ
, 97 ואילך. ועיין  בתשעה באב נכונה. עיין מאמרו של רי״ן אפשטין במ״ח כע״ח עמ

.412 , , ישנה ה״ה(1893) עמ  בצופה האנגלי מהדו

 עמ׳ 102.

.2 , / עיין להלן שו כו  1 כל חדרך ו
/ וכ״ה במשנה ובד. והנה תוספתא זו תפתר לנו י פ ס חמלך וכו ר ג  2 אפילו א
 חידה קשה שנתלבטו בה רבים, שכן היתד. מסורת קבועה אצל קדמונינו שבנו של
־ אגריפם השני נקרא גם בשם מוגבז. עיין יוחסין השלם צ״ג ע״ב:  אגריפם הראשון -
 ורב צמח אמר מונבז בן הורדום חסיד ועניו. וכן בסדר עולם זוטא רפ״ט: ומלך
, רכ״ה מ״ט  אגריפם בן המלך הורותם ומלך אחריו מונבז בנו. ובשו״ת פאר הדור, סי
 ע״ג: והוא אגריפם המלך וכר וימת וימלוד תחתיו אגריפס בן אגריפס והוא מונבז
 המלך ומלך עשרים שנה ובסוף ימיו נחרב הבית שניי ועיין בהערות דטנר לסדר עולם
, 142 הערה נ״ו. ואין לגו שום מקור היסטורי לדברים אלו, אבל הרי ברור שחכמינו  עמ

 לא בדו זאת מלבם, לפיכך נ״ל שתוספתא שלנו היתד. מקורם.
, ד״ה בצרן (ד׳ שלוניקי, ל״ד ע״ג): וכדתנן  וכן מעתיקה הריטב״א בגיטין מ״ז ב
, מ ו נ ב ז המלד  התם כל הדרך נותנו ביד בנו או ביד שלוחו, הגיעו להר הבית אפי
, ע״א): וכדתנן , הר״ן שם (ד, קושטא מ  נוטל הסל על כתפו ומכניסו לעזרה. וכן בחי
 התם במסכת (אולי צ״ל: בתוספת) בכורים כל הדרד נותנו ביד בנו או ביד שלוחו
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 הגיע להד הבית אפילו מ ו נ ב ז המלך נוטל הסל וכו/ ומכיוון שבמשנה פ״ג מ״ד היה
 לפני הראשונים: אגריפס המלך וכו, הסיקו מכאן שהוא אגדיפס הוא מונבז. ולפ״ז
 נמצאת למד שאגריפס המלך הנזכר במשנה לשבח הוא אגריפס השני. ולמםקנא זו באו

, 12 ואילך.  חכמים מטעמים אחרים, עיין מ״ש ר״א ביכלר בספרו פריעסטער וכו׳ עמ
 אבל ברמב״ן ב״ב פ״א סע״ב ד״ה בצרן (ד״ו ס״ד ע״ד): מצאתי בתוספתא כל
 הדרך כולה הרשו׳ בידו ליתנו לעבדו או לקרובו עד שמגיע להר הבית הגיע להד הבית
 אפילו א ג ר י פ ם המלך וכו/ ומתקבל על הדעת שהגי׳ הנכונה בתוספתא היא מונבז

 המלך, ותיקנו ע״פ המשגה אגריפס המלך. ועיין רמב״ם פ״ג מה׳ בכורים הי״ב.

ספת הביכורים מן במיגו ועיטור הבכורים מין בשאיגו מינו. כל  4/5 תו
 הברייתות עד שו׳ 10 נעתקו בריש פ״ג מ״י, עיי״ש. ובבא זו היא פיםקא מן המשנה.

ת הביכורים גאכלת בטהרה פטורה מן הודאי וכו/ וכיה בר״ש הנ״ל, פ ס ו  5 ת
 וברייתא זו נוספה בירוש׳ ד׳ קושטה פ״ג ה״ו. ועיין לעיל 473.

יב בביכורים חייב בדמאי ואין ספת הביכורים מין על מינו מדבר שחי  7 תו
 צריך לומר בודאי. הגי׳ הנכונה היא בריש הנ״ל: תוספת הבכורימ מין על ש א י נ ו
 מינו וכר. והפירוש הוא שמכיוון שזה מין על שאינו מינו אין זה נקרא תוספת בכורים
 אלא עיטור בכורים (עיין רדב״ז על הרמב״ם פ״ב מה׳ בכורים הי״ח ומשנה ראשונה

 במקומו כאן), ולפיכך חייב בדמאי וכר.

ו חייב בביכורים פטור מן הודאי נ נו מינו מדבר שאי ן על שאי  8 ועיטור ממי
/ צ״ל: ועיטור ממין על מינו מדבר שהוא חייב וכו/ כמו שהוא בכייו (לפי אוה״ג) כו  ו
 והפירוש הוא שממין על מינו אין זה נקרא עיטור אלא תוספת (עיין רדב״ז ומשנה
 ראשונה הנ״ל) ולפיכך פטור אפי׳ מודאי, כדין התוספתא לעיל בשו׳ 5. והעירני על

ו(ע״פ הרדב״ז וכו׳) ידידי הגר״מ חסקין אב״ד דפרילוק.  פירוש ברייתא ז

נו חייב בביכורים וכו׳. ו מינו מדבר שאי נ ן על שאי  9 ועיטור הבכורים ממי
 והיינו כר׳ עקיבא במ״ט, כמו שפירש בהג״א. ועיי״ש מיש מן הירושלמי.

/ עיין בה׳ ם״ת לאחד הקדמונים (עיין ו נ ן ומזוזות ו  11 כותבי ספרים תפילי
 עליו בתרביץ שיו ם״ג עמ׳ 187) בהצופה האנגלי מהדו׳ ישנה ח״ט עמ׳ 712 (הוצאה

 מיוחדת עמ׳ 44).
מטא וקוצצי אילנות טובים וכר. בכפו״פ פמ״ז עמ׳ תרמ״ה (ד״ד  13 תגרי סי
 תי״ז סע״א): תוספות סוף מסכת בכורים תגרי שמטה ומגדלי בהמה דקה וקוצצי
 אילנות טובים אינם רואים סימן ברכה לעולם. וכ״ה בד (אלא ששם תגרי סמטה). ועיין

 בבלי פסחים נ׳ ב׳ ומס׳ כלה הוצ׳ היגר עמ׳ 343,

 ובד (וכי״ו) מסיים: והעםוקין לגבוה אם היו עסוקין לשם שמים הרי הן בכלל
 ברכה. ועיין לעיל שר 13|12 ואפשר שכפלוה כדי לסיים: הרי הן בכלל ברכה.
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. ת ב  ש
 עמ׳ 110. פ״א.

ה כי״ו וכי״ל.  1 וכרמליית ומקום פטור. ליתא ב
. / בכי״ל: הסוחר בכסות ונו׳ כו ת ו  19 הסוחר כסו

/ בכי״ל: אבל אין קורץ בלילי שבת לאור הנר כו ת ו ב  22 אבל לא בלילי ש
 אפלו הוא וכו/ וכ״ה בד וכי״ו.

נוקות ורב. חסר בכי״ל.  24 תי
, ד וכי״ו. י / בכי״ל כנ ו כ  27 אני ישמעאל ו

, ד״ה תניא. ן בן אלעזר וכר. כל הברייתא ברשב״א י״ג א  28 אמר •ר׳ שמעו
 כגי׳ ד וכי״ל (בערך).

 עמ׳ 111.

, סד״ה הניחא. / תום׳ שבת י״ז ב כו ת ו  2 אילו מהלכו
 3 שעלו ובקרו. בכי״ל: כשעלו לבקרו וכ״ה בד וכי״ו.

/ / בכי״ל: והיה אותו היום קשה להן וכו כו ה לישראל ו ש ה ק ום הי תו הי  4 או
 וכ״ה בד. ואולי צ״ל: אותו היום היה [הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן
 התלמידים] והיה אותו היום קשה וכו׳. וכן, כנראה, היתד. הגירסא לפני בעלי
 התוספות שבת י״ד ב׳ סד״ה ואילו. ועיין מ״ש על עצם הברייתא בהירושלמי כפשוטו

 ח״א עמי 37.
ת הצינור. בכי״ל מוסיף: ערב שבת עם חשכה, וכן בד: בעי שב׳ עם חשבי. ה  7 ת
ת שמאי לבית הילל וכוי. כל הברייתא ברשב״א י״ה א׳ ד״ה ולעניין.  8 אמרו בי
ת כל מלאכתך גמורה מערב שבת. וכ״ה בכי״ל. ובד: כל מלאכתך עשי  12 ו
 שתהא כל מלאכתך גמורה מערב שבת. וברשב״א הנ״ל: ועשית כל מלאכתך

 (מלאכתך) גומרה מע״ש. ועיץ הירוש׳ כפשוטו עמי 52.
ן מים לגינה וכוי. אצל רב סעדיה גאון (הקדם ש״א עמי 125) :  17 פותקי
 פי אלתוםפה וכוי קאלו פותקין מים לגנה ערב יום שבת עם חשיבה והיא מתמלא

 והולכת כל השבת כולה. וזהו לשון הברייתא בבבלי י״ח אי.
/  20 ומתגפרין. בכי״ל בט״פ: מתסגרין. ובסוף הפרק בכי״ל: הלכות ט

 פ״ב.
לה וכוי. בה״ג ה׳ שבת. ד״ו י״ז ע*א (הוצאת הילדיפהיימר  22 מדליקין בפתי
 עמי 85) : תנו רבנן מדליקין בפתילה המחורכת ולא בםמדטוטין ואף על פי שהן
 מחורכין, כל שאמרו חכמים אין מדליקין (בהוצ׳ הילדים׳ בט״ם: אילו השמנים שאמרו
 מדליקין) בהן בשבת מדליקין בהן ביום טוב חוץ משמן שריפה. מפני מה אין
,  מדליקין בשמן של תרומה שנטמא ביום טוב לפי שאין שודפין לא תדומה ולא קדשי

 ולא חמץ בפסח ביום טוב, ועיין להלן.
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 שם: ולא בסמרטוטיין. בד מוסיף: ואף על פי שמחורכין. וכן בכי״ל וכי״ו: ואף
, בה״ג לעיל. וכן בתוספות כ״ט א׳ ד״ה ולא: ומיהו בתוספתא י  על פי מחורכין. ועיין ג
 גד׳ ולא בםמרטוטין אפילו מחורכין. ועיין מרדכי פ״ב סי׳ רפ״ט (והובא באגור סי׳

 שס״ב), ועיין רא״ש פ״ב סי׳ י״ה.
 23 איין מדליקין בחן ביו״ט. המלה ״אין״ מיותרת, ואיננה בד וכי״ל ובה״ג הנ״ל,
ב וכו׳. בד וכי״ו: בשבת,  24/25 כל אילו שאמרו אין מדליקין בהם ביום טו
 וכ״ה בבבלי כ״א א׳, ובכי״ל: כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן מותר לעשותן מדורה
 וכו׳. ואע״פ שברייתא זו ישנה כמעט בלשון זו בבבלי הנ״ל, אבל בס׳ העתים, ה׳ ערבי
 שבתות, עמ׳ 13 : תוספתא כל אלה שאמרו אין מדליקין בהן בשבת וכו׳. וכן בפיה״מ
 להרמב״ם פ״ב סמ״א: ולשון התוספתא כל אלו שאמרנו אין מדליקין בהם בשבת וכו׳.
: תוספתא כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת וכו׳. ׳  וכן ברא״ש פ״ב סוף סי׳ א
 ובאבודרהם ס׳ תפלות של שבת ד׳ ליסבון (בכל שאר הדפוסים נשמט כל זה. והחסרון
 מתחיל אחרי המלים: ״פירוש ומחלבו נותן בשמן ודולק״ בד׳ וויניציאה שכ״ו, נ״ו ע״ד
 סוף סי׳ א׳): ואמרינן בתוספתא כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת אבל עושיי
(ט״ס הוא, וצ״ל: בין, כמו שהוא לפנינו ובראשונים הנ״ל)  מהן מדורה בשבת א י ן
 להתחמם כנגדה בין להשתמש לאורה בין על גבי קרקע בין על גבי מנורה, לא אסרו

 אלא לעשותה פתילה לנר.
 ואע״פ שרגיל הוא אצל הראשונים לקרוא את הברייתות שבבבלי תוספתא, (עיין
 ע״ז בתשלום תוספתא עמ׳ 6 ואילך), ובדרך כלל אינני מציין להם במקרים כאלה, אבל
 כאן משונה הוא שהרבה מן הראשונים מציינים לברייתא זו בשם תוספתא, אם לא

 שנאמר שמקור אחד שימש לכולן.

 עמי 112.

ן לחן לא כך ולא כך• וכ״ה בכי״ל. ועיין הירושלמי כפשוטו עמ׳ 66.  I שאי
ה וכו׳. בכי״ל: אמ׳ ר׳ יהודה יתז ת נ ית בי ן בעלי י י  6/7 אמר ר׳ יהודה שת
ן היינו בעליית בית נתזה בלוד והיו נוקבין שפופרת של ביצה ומלינן אותה שמן י  שתי

 ונתננו אותה וכו׳.
: תנא נותנין טיט או חרסית ט או חרסית וכו׳. בר״ח כ״ט ב׳ י  10 נותנין ט
 תחת [הנר] או גרגיר מלח או גרים של פול ע״ש מבעוד יוט ע״פ הנר להיות

 שוהה. ועיין להלן.
I או גריס של פול. בכי״ל מוסיף: על פי הנד ערב שבת עם חשכה כדי שיהא I 

 שוהה ודולק בלילי שבת. וכ״ה בד, ועיין ד״ח לעיל.
 שם: מעלין בדיופי. וכ״ה בד וכי״ל. אבל ברש״י שבת פ׳ ב׳ ד״ה אנדיפא:

. י י פ ד  כדתניא מעלין בדיופי, ובתוספתא גר׳ ב א נ
ק וכו׳. וכ״ה בירוש׳ ם ר׳ אלעזר בר׳ צדו ן בן אלעזר אמר משו  12 ר׳ שמעו
(וכ״ה גם בהוצ׳ שכטר שם עמ׳ 10). אבל בכייל: רבן  פ״ב ה׳ ע״א, בבלי כריתות כ׳ א׳

 שמעון בן גמליאל או׳ משום ר׳ אלעזר בר׳ צדוק. ועיין גי׳ ד.

ן שזורי. בכי״ל חסרה המלה ״שזורי״.  15 ר׳ שמעו
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ן י א / וב״ח בד. אבל בכי״ל: דבר ש  17 דבר שחייבין על זדונו כרת וכו
 חייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אין עושין אותו בין השמשות (סוף עמוד) ר׳ נתן
/ ונראה שיש כאן חסרון וצ״ל: דבר שאין חייבין על זדונו , אף מן הנדרים וכו  אומ
/ ועיין ] אץ עושין וכו  כרת וכו, [עושין אותו בין השמשות ודבר שחייבין וכו,

 החסרון בכייו.
 19 שלשת דיבק מיתח. בכי״ל: שלשה דבקי מיתה.

/ (ועיין גם לעיל םפ״א)׳ וכן בד נגמר , ה ת חחמיין. בכי״ל מוסיף: הל  21 א
 כאן הסרק.

 (פ״ג נכי״ל וד).

.10 , מ , כ״ה ע י א גרופח. בכי״ל: גדוסה. ועיין שו״ת הגאונים הרכבי ס ה ת  22 עד ש

 עם׳ 113.
/ וכן בד. , יהודה וכו / בכי״ל: מותדין מסני שרע להן ר כו , יחודח ו  1 מותרין ר
, יהודה אסר גם  1/2 מותרין מפניי שרע להן. כ״ז חסר בכי״ל. ולפי זה יוצא שר

/ / ועיי״ש ל״ת א  חמין אם מצטמק ויפה לו. ועיין בבלי שבת ל״ז ב
, יוחנן בן הסנדלר. והיא היא. , יוחנן הסנדלר. בכי״ל: ר  4 ר
/ עיין מ״ש לעיל 3023. ת וכו ב ש  10/11 התורם והמעשר ב

/ בד: על גבי של םיד רותח. וכן היה כו  16 םגלגלין ביצים על גבי סיד רותיח ו
 גם בכי״ל: על גבי של סיד הרותח (ותוקן שם: גב), וצ״ל: על גבי [גג] של סיד. וכ״ה

/  בכי״ו ובירושלמי ס״ג. ו׳ ע״א. ועיין בבלי ל״ט א

 D׳k V (בכייל וד: פ״ד2).
, ד״ה למו״ש. , א  21 ושסתמו נקבים שלו וכוי. רשב״א מ

. כל הברייתא ביחוםי הנאים ואמוראים סוף ן בין בחמין וכו, י פ ט ת ש  25 אין מ
 ערך בייתום׳ ט׳ רע״ב.

, הישר לר״ת שבת סי׳ קפ״ו, כי עיא, ח בביתוס וכוי. ם ש ע , יחודח מ  26 אמר ר
, דיה לא ישתטף.  רשב״א ל״ט ב

, 30 חסר / כ״ז עד רשב״ג אומר בשו כו , יהודח אומר ממלא אדם ו  28/29 ר
. , , ב  בכי״ל ובכי״ו׳ ועיין בבלי מ

ז ע״א י / בה״ג דיר י כו ד המדורה ו ג נ ת עצמו שמן ומתחמם כ  31 סך אדם א
ד המדור, ואינו חושש סכין כל ע  (הוצ, טדויב י״ז ע״ג): סך אדם עצמו שמן ומתחמם כ
 מיגי סיכות. ואפשר שגם הרישא של הברייתא העתיק מן התוספתא (כגי, הבבלי), וכן
 רואים מסדר הברייתות להלן בה״ג שכנראה העתיקן מהפרק שלגו בתום, ע״פ גירסת

/ , וביצה ל״ו ב  הבבלי בשבת קי״ז ב
, של״ה: ושנו בתוספתא סך אדם עצמו שמן ומתחמם  ובמלחמות פ״ג סי

 כגגד המדורה.

ק היה לפני הרשביא עיץ מ״ש להלן 1142. ד119. ק חית לפני הראבי״ה *יין מ״ש להלן 1148. 2) ו  1) ו
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 עמ׳ 114.

ים ואין חוגקין בשבת. בכי״ל: אבל ממשחין את ת המעי ן א  1 אבל אין מושחי
 את המעין ואין חוגקין בשבת. וכן בבבלי קמ״ז ב׳ (ועיין במשגה שם): ת״ר סכין
 וממשמשין בבגי מעיים בשבת ובלבד שלא יעשה וכר. ואפשר שאין חוגקין מוסב ג״כ
 על המעיים, ואין זה עגיין לבבלי ס״ו ב׳ (ושם באמת מותר), וע״ז מוסב

 ה״אבל״ שבתוספתא.
: ועוד תגיא בהדיא בתוםפ׳ , ב׳  2 ממלא אדם כוס של יין וכר. בדשב״א מ
 פ ״ ד (היה לפגיו סדר הפרקים כמו בד וכי״ל) ממלא אדם כוס של יין וגותן על פי

 מחם לא שיחם אלא שתפיג צגתן.
ג וכר. עיין בה״ג שציינתי לעיל 11331 ומש״ש. ג ת שגשברה בראש ח  7 חבי

 8 ואמ יש אורחיס וכר. בראבי״ה היא סי׳ ר״ג, עמ׳ 334: ובתוספתא
י (כסדר הפרקים של כי״ע) מסיים ואם יש כלים מביא כלי אחר ש י ל  דשבת פרק ש

 וקולט כלי אחר ומסלק וכר, עיי״ש.
 9 שופך ושוגח. כם״ז לעיל 4213, עיין מש״ש, וכן להלן 1355.

: דתגיא בתוספתא  10 גרף של רעי ושל מימי רגלים וכר. בר״ח קכ״ד א׳
ו י ל  גרף של רעי ושל מימי רגלים גוטלן ושופכן וכר. ובכי״ל: גוטלו ושופכן וגותן ע
, אלא שגשמטה בדפוסים, וישגה ,  מים וכר. וברייתא זו הובאה גם בבלי ביצה ל״ו ב
, ר׳ ישעיה הזקן  בר״ח וברי״ף שם ובראב״ן ה׳ ביצה (קרוב לסופן), ע״ח ע״ב ובפי
 (ציון הדף שם בטעות, וזה גמצא שם בדף ל״ה סע״ב) ועוד אצל כמה מן הראשוגים,
 ובעל דק״ם לא העיר על זה כלום, וכ״ה שם (אגי מעתיק מן הרי״ף): תגיא גמי הכי
 גרף של רעי ועביט של מימי רגלים מותר להוציאן לאשפה וכשהר מחזירו גותן

 לתוכו מים ומחזירו.
ת רגלו וחיא בתוך חמגעל וכר. עיין הירושלמי כפשוטו עמי 104.  17 לא יסוך א
 20 סכין ומדיחין ומפרכין באדמ וכר. בכי״ל: ומדיחין מפרכין באדם וכו׳
, וכר, ועיין דק״ם שבת עסי  (והמלה סכין ליתא). ובד: פכין ומדיחין ומפרכםין באד

/  105 הערה ע
 21 גיזי צמר של הפתק. בכי״ל: גיזי צמר שבאפתיק.

(ל״ב ע״א): ופירוש ן כתחילה. במפתח לר״ג ל״ד א׳ ת חחמי  22 אין טומנין א
 דילה בתוספת׳ אין טומגין את החמין בתחילה.

ן בן גמליאל אומר וכו׳. עיין רביגו יוגה המובא ברשב״א ובחירו׳  23 רבן שמעו
 המיוחמים להדיטב״א ג״א א׳ ד״ה אעפ״י.

ה חוא וכר. רש״י ג״א א׳ ד״ה אבל.  25 אבל מפג
 30 טומנין מיחם על גבי מיחם וכו׳. רשב״א מ״ח סד״ה א״ל (השגי), המיוחם

 להריטב״א ג״א ב׳ םד״ה מגיחין.
 30/1 ומיחם על גבי קדירח. עיין דש״י ג״א רע״ב.

 עמ׳ 115.
 3/4 אבל מרסק הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש. רמבין, רשביא,
 רא״ה (בחידושים המיוחסים להר״ן) והמיוחם להריטב״א םפ״ד, נ״א ב׳. ובמאירי שם:
 ובתוספתא שאנו (=שנו) אבל מוחק (כ״ה במאירי ד״ד) הוא לתוך הקערה. ובכי״ל

 בסוף הפרק: הלכות ז׳,
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 פ״7 (פ״ה בד וכי״ל).
, וכר. במלחמות פ״ח: וכך שנויה בתוספתא ר׳ מ  5 ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי או
 ישמעאל ברבי יוסי אומד הסום והפרד והלובדקס והגמל נמשכין באפסר. וכן בכי״ל:

 הליבדקם, אבל בד וכי״ו: והדלובקם.
: ׳ . וכן בר״ח נ״ד א , ס וכו כנ יח בחטרתו שתי טלת חתלו צא גמל במטו  9 לא י
 תנא [לא] יצא הגמל כמטולטלת בחטרתא שתכנס בו הרוח אבל יוצא בזנבו הקשורה
, 313 : הנא לא יצא הגמל א תכנם בו הרוח. וכן בס׳ העתים עמ ל  בחטרתו ש
 כמטולטלת התלויה בחוטרתו שיכנס בו הרוח אבל יוצא הוא בזנבו הקשורה בחוטרתו
 שלא תכנס בו הרוח. וכ״ז לקוח מדברי הר״ח, והכוונה לתום, שלפנינו (וכ״ז נעלם
, משובשת והפוכה עיי״ש, , כי״ע. ובד הגי י  מהמו״ל שם). ועלינו לקבל, איפוא, את ג
 ובכי״ל: לא יצא גמל במטוטלת התלויה בחומרתו שלא תכנם בו הרוח. ויש בו חסרון
] שלא  וצריך להשלימו ע״פ כי״ע: התלויה בחומרתו [שתיכנס בו הרוח. אבל יוצא וכו,

 תכנם בו הרוח.
 12 ובלבד שלא יחו מחולחלין. בכי״ל לנכון: ובלבד שיהו מחולחלין, וכ״ה בד.

: תנא ומכנים , . בר״ח נ״ב ב  12/13 ומכניס אפילו עשרח חבלים לתוך ידו וכו,
 חבילין לתוך ידו ובלבד שלא יכרוך לתוך ידו. ובלבד שלא יכרוך ע״ג ידו ולא ישלשל

 חבלים מידו יתר מטפח.
584 , מ סטמא וכר. כל הברייתא במנוה״מ ח״ד ע  20/22 שלשח דברים נאמרו באי

. , דברים נאמרו באיםתמא וכו,  (ממחז״ו כ״י): ג
/ וכ״ח בד ומנוה״מ הנ״ל. ו , שמעון בן אלעזר א / בכי״ל: ר כו , אלעזר אומר ו  21/22 ר
: כל ח משערח ובר. וכ״ה בכי״ל ומנוה״מ הנ״ל. אבל בד ט מ ל  22 כל חיפוי ש

י שלמטה משערה וכר. ו  נ
, ציינו לתום, מ׳ ב ' / במסורת הש״ט לבבלי כו  23 לא ינעול אדם סנדל חמסומר ו
 יומא פ״ד.(1905), אבל שם נוכיח שאין זה עניין לתום, שלנו. ויש ביניהן רק דמיון

 בסגנון לבד.
, שמעון בן אלעזר אוסר. ן אוסר. יבכי״ל בטעות: ר , שמעו , אלעזר בר  25 ור

 ועיין בבלי הנ״ל.
כפח אלא שלא יכפה. בכי״ל: אין צריך לומר שנכפה י  28 ואין צריך לומר שנ

 אלא אע״פ שלא נכפה.
, ק״ב, ועיין מ״ש להלן 11616. / רוקח סוף סי כו ת ו ב ש  29 קושרו ומתירו ב

 ןמ׳ 116.

, לה בתום, באצבעה. ובדוקח י : ותנ , . וכן ברמב״ן נ״ז א ח שבאצבעה ת פ מ  2 ב
: מדתניא בתוספת, ולא במופתא שבאצבע. ועיין מ״ש להלן 2024. ,  סי׳ ק

 4/5 ובקורדקייסין חמוזחבין. בכי״ל: ובקורדםין המזוהבין. ובמגן אבות למאירי
, צ״א: ובתוספתא אמרו יוצאין בקורדקוםין מזוהבים בשבת. ולא היו  עניין כ׳ עמ
 יוצאין בקודיקוםין מזוהבים בבידי. ועיין גירסתו בבבלי פסחים לעיל שם עמי פ״ו.
 וכנראה היתה לפניו כאן הוספה בתוספתא. ואפשר שהיתה לפניו הוספה זו

 להלן ״231.
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, ד״ה והא(ד׳ ע״א). ובכי״ל . עיין תום, די׳יד ם״ב ב  5 פורפת בתחילת ובו,
.  בםוף הפרק: הלכו, ז,

 פ״!?*) (םיו בד וכי״ל).
: בתוספת, יוצא האיש בקיסם שבשיניו , , ק / ברוקח םי וצא אדם בקיסם ובו  7 י

 ובםגדליו לדשו, הרבים ואם נפל לא יחזיר ואין צריך לומר שלא ליתן לכתחילה.
(קרוב לםופו): ובתוספתא דשבת קתני / ברמב״ן ם״ו א׳ , אליעזר אומר ובו  8 ר
 ר״א אומר קב הקיטע אם יש בו בית קיבול כתיתין יוצאים בו ואם לאו אין יוצאין
, ברגלו ולא , דםבירא ליה כיון דאית בה בית קבול כתיתין הדוקי מהדק לי  בו, פי

 משתמיט מינה וכו/
ן טמאין. בד: הגדמין טמאין. וכן בכי״ל (הגרמץז). ושתי הגירםאות  9 חנקטמי
 יש להן על מה שיםמוכו, שכן כותב הרשב״ם בתשובתו להראב״ן (ראב״ן קמ״ה ע״ד):
 והא דתנן אנקמטין טהורין וקשיא ליה דבתוםפתא דשבת קתני אנקטמין טמיאין, אני
 בדקתי בתוספת שלנו כתו, בהו גודמין טמיאין אבל אנקטמין לא כתוב בהו, ואינמי
 גרםינן כדבריו הרי גם אני הרבה ברייתות מצאתי בתוספתא שמכחישי, משגיות

 וברייתות שלנו וכו, עיי״ש.
/ בכי״ל: בפוקרין ובציפה אימתי בזמן שצבען בשמן  10 בפוקרין ובציפי צמר ובו

 וכרכן במשיחה לא צבען בשמן וכו/
, 16 נעתקו בשם התוספתא / כל הברייתות עד שו  12 יוצאין במוך ובספוג ובו
, קמ״ה ע״א: תוספתא בשבת ל ד ״ ח , יו״ט מחלוקת ט , (בעיטור ה  בר״ח ביצה כ״ה ב
 יוצאין במוך ובספוג וכו/ והכוונה שר׳׳ח הנ״ל הביאה, ובפתח הדביר שם מחק את
, רי״ט, , ק״ב, ראבי״ה ח״א סי , שפ״א, רוקח סי  המלה לר״ח), רי״ף כאן פ״ו סי

, , י״ח. ועיין אגודה שבת פ״ו סי , 309, מאירי ס״ו סע״א ד״ה שנינו, רא״ש פ״ו סי  עמ
 פ״ח, קכ״ו ע״א.

, שבת הי״ג וראשוגים הג״ל. אבל / מ״מ פי״ט מה  13 יוצאין בקליפת חשום ובו
/ וכגראה ט״ם היא. פ ל ת ויוצאים באגד וכו ו ק  במאירי הג״ל: וכן יוצאים ב

לה בשבת. ברוקח הג״ל אחדי שהעתיק מן התוספתא עד כאן  16 שיתן בתחי
 המשיך:יוצאין בקמיע מומחה וקושרו ומתירו וכו/ וצרף לכאן את הברייתא שלמעלה

 11529, כרגיל אצלו.
/ בכי״ל: אם החליקה למטה ה ובו ט מ קה ל קה מלמעלה מחלי  18 אם החלי
 מחליקה למעלה ואם החליקה למעלה למטה (צ״ל: מחליקה למטה) מגלה מקצת
 אםפלגית מיכן ומקגח את המכה חוזר ומגלה מקצת אםפלגית מיכן ומקגח את המכה.

 וכ״ה בד (בערך).
/ להלן 16611. בו  19 מפני שבא לידי מירוח ו

. וכן בכי״ל: וזה בזה(!) ן תו וזח חח מקנלי  20 אבל יוצא הוא בזוג שבכסו
/ אבל בד: זה וזה אינן מקבליו טומאה. ועיין ידוש,  מקבלין טומאה. וכ״ה בבבלי נ״ח א

•91,11626U ( ה לפגי ר׳ אברהם זנות נעים היוחסין, עיין מ״מ כי  1ו
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 פ״ו ה״א, ז׳ ע״ד. ובכי״ע וכן בכי״ל חסרה באן בבא שלמה שישגה בד: לא יצא אדם
 בחותם שבצוארו ולא בחותם ש [ב] כסותו זה וזה איגן מקבלין טומאה. וכן בבבלי ג״ח

/ וצ. לא העיר ע״ז.  א
תה וזח וזה מקבליין ח לא בזוג שבצוארה ולא בזוג שבכסו ש א א צ  20/21 לא ת
, הגכוגה היא בכי״ל: לא תצא ב ה מ י לא בזוג שבצוארה ולא בזוג שבכסותה י  טומאה. הג

, עיי״ש. ובד משובש מאד. ן מקבלין טומאה• וכ״ה בבבלי נ״ח א י  וזה וזה א
ת ואם. כ״ז חסר בכי״ל, ואולי גשמט באשגרה מלהלן 20615. ל  24 ולפתוח בו ד

( , חבית (קמ״ז א, . ביוחסין »63: ובס ה בחורקגוס וכו, ש ע , יהודה מ  26 אמר ר
,  אד״י מעשה בהורקגום בגו של ד׳ אליעזר בן הודקגוס וכו, וכן בתוספתא בפרק ה

 דשבת. והיה לפגיו חלוקת הפרקים כמו בכי״ע, ועיין גם להלן 1191.
 28 כרוכה על אצבעו. בכי״ל: כרוכה באצבעו, וכ״ה בבבלי קמ״ז אי.

, 309, ועיין שטמ״ק , רי״ח עמ . ראבי״ה ח״א, סי ,  שם: הרועים יוצאין בסקיס וכו
, ד״ה פיגדיא.  גדריס ג״ה ב

. , , ק ן וכוי. כל הברייתא עד סוף הפרק ברוקח סי ח בר׳טרפו ש ע , יהודה מ  29 אמר ר

ת המדרש. י ב ת המדרש. וכ״ה בד ורוקח הג״ל, אבל בכי״ל: מ י ב ת ל ב  30 בלילי ש

 עמי 117.

,309 , מ , די״ח. ע  1 בסגוס וביריעה ובמילא וכף. רוקח הג״ל, דאבי״ה ח״א, סי
, שבת , ד״ש, ל״ט ע״ג. ועיין רמב״ם פי״ט מה , כלאים סי  תשובת הר״ש באו״ז ח״א ה

, ד״ה פיגדיא. י  הי״ז, ועיין שטמ״ק גדרים ג״ה ב
, , שפ״א, ראבי״ה ח״א סי . רי״ף פ״ו סי , פה וכו בה ולא בקו  שט: אבל לא בתי

, י״ח. י , 309, מאירי ם״ו םע״א ד״ה שגיגו, רא״ש פ״ו ס מ  די״ח, ע
, ס״ח, קכ״ו ע״א. ובכי״ל ם. אגודה שבת פ״ו, סי י הגשמי ת מפג ל צ ח מ  2 ולא ב

/  כאן: הלכות ה

ד וכי״ל). ן (פ״ז ב ״  פ

. פרק זה (והבא אחריו) גקדא בגמ׳ כאן ס״ז ,  3 אילו דברים מדרכי חאמרי וכו
, אשה, , בפי אמוראה בבמ : פרק אמוראי. וכן הוא בערוד ערך אמד (ה׳): תגי תג ,  א
, זה יש בו , פרק הוא בתוספתא שכל משגיות שלו שגויר על דרך אמוראין דב  פי
 משום דרכי האמורי ודבר זה אין בו. וכן ברש״י ס״ז םע״א: בפרק אמוראי. פרק אחד
, 348 (ועיין גם סמדג , שי״ג, עמ , יראים השלם סי . וכן בס  ששגוי בתוספתא וכו,
, במה אשד. יוצאה ובתוספתא , ע״ד ומהרי״ק שורש פ״ח, ד״ק ס״ד ע״ג): בפ / י  לאווין ג
 דשבת מוגה כל מה שהיתר. קבלה ביד חכמים שהיו מחוקותיהם ואין להוסיף עליהם
, תקס״ד). וכן במפרש לתו״כ  ואינם מסברא כי אם בקבלה (והובאו דבריו בריקגטי סי
 המיוחס להר״ש פ״ב ע״ב: אלו דרכי האמורי שמנו חכמימ בתוספתא דשבת. וכן
, קראקא נ״א ע״ד (בשם הרמב״ן): ובתוספת שבת , אחרי, ד  בדרשות ד״י אבן שועב פ

 הנקרא פרק אמוראה.ועיין גם בחידוש, המיוחסים להר״ן ס״ז סע״א.
, תקפ״ז בשם התוספתא׳ ובארחות חיים כ״י  וכל הפרק נעתק בילקוט אחרי מות סי



ו עמ׳ 117 127 י  שבח פ

, 619 ואילך), וחלק גדול מן הפר? גם  שד״ל (תיקוגים והופ, לארחות חיים ח״ב עמ
.( , אליעזר (מדרש ל״ב מדות), הוצ׳ עגעלאו עמ׳ 293 ואילך ג  בברייתא דר

 3 וחמגבח לגודגדין. בד: והמגבה לגודגרון, ובכי״ל: והמגבה לגודגדון, ובילקוט:
 והמגביה לגורגרון, ובא״ח: והמנפה לגריםין, ובל״ב מדות השמיטו לגמרי דרד זו,

 ופירוש הדברים לא נתברר לי.
 3/4 וחמגוררת בנח לבייץ חמתים. בל״ב מדות: והמגרת בנה בין המתים. ועיין

 מהרי״ק שדש פ״ח, ד׳ קדימונא, ם״ד ע״ג.
 6 חניחו נר על חארץ וכוי. וכ״ה בד, בייל וא״ח. אבל בילקוט: הניחונייעל הא

 שיצטערו המתים אל תניחו נד על הארץ שלא יצטערו המתים. ועיין אדחות חיים ח״ב
 ה׳ אבל עמי 576.

ת חחלון בסיירא. במהרי״ק הנ״ל: וכן הפוקק את החלון וכולי 10̂ חפוקק א 11 
 וכהנה רבות מאד וכולם דבר נחוש או דבר תימה וכוי.

א לח לצות וכוי. בכי״ל: שתהא לה לצואת. ה ת  12/13 .וקושרין לח תרנגולת ש
 ובילקוט: שהתחילה לצאת. ובא״ח עמי 619 לנכון: שתהא לה לצוות,

גולת זה שקרא בערב, תרנגולת זו שקראה כזכר וכו  14׳13 האומר סקלו תרנ
 בד: האומד שחטו תרנגול זה שקר׳ בערב שחטו תרנגולת זו שהיא קורא כזכר וכוי.
 וכן בל״ב מדות: שחטו תורנגול זה שקורא בערב, שחטו תורנגולת זו שקרת כמו תורנגול,
ו תרנגולת זו שקוראת ט ח , ש ב ר ע ב ו תרנגול זה שקרא מ ל ק  ובא״ח: האומר ס
 כזכר. ובכי״ל: האומר סיקלו תרנגול זה שקורא מבעדב, שחטו תרנגול זה שקורא
 מבערב, שחטו תרנגולת זה שקוראה כזכר. ויש לפנינו כאן שתי הגירםאות: סקלו

 ושחטו. ועיץ בבלי ס״ז בי.
 14 הרי זה מדר׳ האי. וכ״ה בד ובכייל ובא״ח ובל״ב מדות ובבבלי ם״ז בי. א

 בכ״י אקםפודד שם (דק״ם 146 הערה ד): א י ן בו, וכן שם בכל הםוגיא (עיין דק״ם
 שם), וכן בשר׳ת ד׳רשב״א ח׳׳א סי׳ תי״א, ד׳ בולוניא ע״א סע״ד: בשילהי פרק במה
 אשד, יוצאה כתוב בספרינו א י ן בהם משום דרכי האמורי. ועיין בשרת מהרי״ל סי׳
 קי״א, ובתשובה שלו מכ״י בלשון חסידים לר״ש וורטהיימר, ל״ט ע״א, ובצוואה ר״י
 החסיד םי׳ נ׳. ובב״י בטור יו״ד סי׳ קע״ט: ומהגהת הרמ״ך שמצאתי להדמב״ן בדין זה

א מותר ואין בו משום דרכי האמורי. ת פ ס ו ת ב  נראה שהיה גורם בגמרא ו
 15 ר^רא עורב וא׳ ל ו צרח קרא עורב ואמר ל ו חזור לאחורי״. וכ״ה בד. ול פ
: האומר  זה אפשר לפרש שהאדם אומר לעורב צרח וחזור לאחוריד. וכ״ה בבבלי ם״ז ב
 לעורב צרח (בכי״מ: צווח) ולעורבתא שריקי והחזירי זנביך (כ״ה בכי״מ) וכו׳.
 אבל בכי״ל: קרא עורב ואמר צרה, קרא עורב ואמר חזור לאחוריך, וכ״ה בילקוט
 (אלא ששם בטעות: לאוריך, במקום לאחוריך), וכן בא״ח: קרא עורב ואמר חזור
 לאחוריך. ולפי זה ברור, שהפירוש הוא שאם קרא עורב ואמר האדם, צרה, כלומר, עת
 צרה היא עכשיו, ואם יצא (הוא או חברו) לדרך אומר חזור לאחוריך, מפני

 שלא תצליח.

 1) במגפה שמואל מגיץ בפרק זה לגירםאות שונות שחובאו בם׳ מגדל עמ לר״י עמדץ. אבל ברור

 שרי״ע השתמש כאן בם׳ ראשית חכמת פרק ד״א, שהעתיק ממנוח׳י׳מ (ודד 445), שתשתמש מ»דו במדרש ל״ב מדות.
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 16 שתחא זוכרני• בח. בילקוט: שתהא מבריני בה.
: אל תאכילני פני ברקי/ובכי״ל: אל תאכילנו בד ת. ברקו י ה מפנ נ  שם: אל תאכל

 מפני ברקית. ובילקוט: אל תאכלנה מפני ברקית. ועיין להלן 1206.
ך בארונו של מת שתראנו ו ש ת כדי שתראנו. בד: ח  16/17 נשוק בארונו של מ
/ ד. י ג ק באדונו וכו׳ כ ו ש  בלילה, וכ״ה בא״ח ח״ב הג״ל סוף עמ׳ 619. ובכי״ל: ח
ק ארונו של מת שתראנו הלילה. ועיין גי׳ כי״ו. ובל״ב מדות: דבוק ו ש  ובילקוט: ח

 בארונו של מת כדי שתראה בלילה.
ת שלא תראנו בלילה. בד: אל תישן בארונו מ ל ק בארונו ש ש י  17 אל ת
, ובילקוט: אל ת ח ש ק י נ ו שלא תראנו הלילה. ק וכו, ו ש ח  וכו׳. ובכי״ל: אל ת
ק בארונו ב ד , 620 : לא ת ח ש ו ך שלא תראנו. ובל״ב מדות: אל ת  ובא״ח ריש עמ
 שלמת כדי שלא תראהו בלילה. וקשה להכריע כאן בין הגידסאות, אבל מתקבלת גי׳
 ד וא״ח: חשוך, לא תחשוך (רק בא״ח), ופירושו שיחשיך או שלא יחשיך שם. ואע״פ
 שמצד שני קרובים ע״פ העניין הגירםאות: נשוק, חשוק, דבוק וגם ״אל תישן״ שבד
 יכול להיות שיבוש קל מ״אל תישק״, אמנם מצד הענין — אל תישן קדוב ללא

 תחשוך שבא״ח.

, וכן בילקוט, כגי׳ כי״ע, ד עלינו מלאכה. וכן בד: שלא תכבד וכו,  20 שלא תכבי
 וכן בא״ח: שלא תכביד עלינו המלאכה. אבל בכי״ל: שלא תגבר עלינו מלאכה, וכן

 בל״ב מדות: שלא תגבר עלינו המלאכה.
(בד״ח: התוטם) ׳ כו : התוםמ אור בכותל ו . בד ,  23 האומר חתום אוד בכותל וכו
, הנכונה ופירושו שמכה את האוד בכותל,  ובכי״ל: החוסם אוד בכותל וכוי, וזו היא הגי

 ומחםמו ומעביר ממנו את הגחלים הלוחשות. ועיין להלן.

י חרשין י הקברות הרי זח מדרכי חאםורי. ואם מפנ ל מפנ ח  25/26 הזורק ב

: הזורק ברזל ל ב י ן הקברות ואומר ח ד א וכר, וכן בכי״ל: הזורק  חדי זח מותר. בד
, חדא וכר, וכן בא״ח: הזורק ברזל בין  ברזל בין (מלה מתוקנת, מן ?) הקברות ואמ
 הקברות ואמר הוא [נ״א חדא] וכר. בבא זו קשה מאד, כי בשתי ההלכות למעלה אין
 איסור בעצם המעשה, אלא דק באמירת חדא (או ״הוא״.כגי׳ הא״ח), ולפיכדאםאמר כן
 להזהיר מפני הנצוצות או המים (מפגי שהעוברים ידעו שכן קוראים בשעת חסימת
 אודים ושפיכת מים ונזהרים) מותר, ברם כאן עצם זריקת הברזל בין הקברות היא
, כי״ע שחסר שם, אמר חדא), ואין להבין למה ״מפני י  מדרכי האמרי, (מתקבלת ג
 חרשין מותר״. ואולי הפירוש הוא מפני שהברזל מפחיד את הדוחות, עיין בלוי
, 126. אבל , 159-60, ומ״ש ר״א אפטוביצר בצופה ההגרי ח״ב עמ  צאובערוועזען עמ

 עיין לעיל שר 11.

ת ראשו וכו׳. וכ״ה בילקוט, אבל בד וכי״ל: ח  26 חמתן מקל של אור וברזל ת
 מקל של אוד. ואולי אור= עוד־־סומא.

מ וכר. בכי״ל: השותקת לעדשים והמצננת לאורז לאוזן ת לעדשי ק ת ו ש  30 ה
 (הסופד כתב שתי הגירםאות בפנים כרגיל בכי״י) והמטפחת לנר וכר, וכ״ה בד אלא
 שאין שם, לאוזן. ובא״ח: והמוצצת (כגיר, כי״ו) לאזן והמטפחת לגד וכר. והגי, הנכונה
 היא, כגראה, והמציצת (כגי, כי״ע) לאורז (כגי׳ ד וכי״ל), וזה מתאים ל״צווחת לגדיסיך

.36 ,  שבבבלי ם״ז ב׳. (הרי״א). ועיין במגחת קגאות לד׳ אבא מרי הר״י הירחי עמ
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 עמ׳ 118.

/ וכ״ה בה כי״ל ול״ב מדות. אבל בילקוט בט״ם: נפל נפש וכוי.  1 נפל נחש ובו
/ בכייל: המישבת אפרוחים ואמרה איני מושבתן שבת אפרוחים ובו  2 חסו
 אלא בערומה (אל) איני מישבתן אלא בבתרי, המקדש בתרי והמשלח בתרי וכו/ ובד:
 המושבת אפרוחין ואמרה איני מושבתן אלא בבתולה איני מושבתן אלא ערומה איני
 מושבתן אלא בשמאל איני מושבתן אלא בי תרי והמקדש בתרי וכוי. וכ״ה בעדף
 בילקוט (ושם והמקיש בתרי, במקום והמקדש) ובא״ח. ובל״ב מדות: המושבת
 אפרוחים ואמרה איני מושבתן בשמאל (עיין הערה שם) שלא יהוא מוזרות, איני

ה הרי זה מדרכי האמרי. ל ק ת  מושבתן אלא ב
ת ביצים ועשבים בכותל. וכיה בד וכי״ל, אבל בל״ב מדות: בצים תנ ו  4 חנ

ם בכותל. י ש ד ע  ו
ה כי״ל ול״ב מדות: ומונה שבעה ואחד.  שם: וטחח בפניהם ומונה שבעח. ב

ה בפניהם, וגי׳ ישרה היא. ח ש ו : ת ו ד  ובכ״י ב׳ של ל״ב מ
ל בין חאפרוחימ מפני הרעמים ח ת ב תנ הנ  4/5 חכוברת אפרוחים בכברה ו
 ומפני חברק הרי זה מותר. וכ״ה בכי״ל (אלא ששם חםרות המלים. הדי זה). אבל
 בילקוט: הרי זה מדרכי האמורי, וכן בא״ח: ה״ז מיה. וכן בל״׳ב מדות: הכוברת
 אפרוחין בכברה, והנותנת ברזל בין האפרוחים, שלא ימותו מפני הרעמים ומפני הברק,
 הרי זה מדרכי האמרי. ובד: הכוברת אפרוחים בכברה והנותנת ברזל בין האפרוחים

 הרי זה מדרכי האמורי אם מפני הרעמים ואם מפני הברק הרי זה מותר.
 ולעצם העניין על נתינת ברזל להגנה מפני הרעמים, כבר ציינו (בית תלמוד ח״ה
 עמי 298) לדברי רבינו בחיי פ׳ נח (בעניין דוד הפלגה): כשם שמצינו אף בדודנו זה
ד שלא יבא אלא בגבול ידוע. ר  קצת החכמים שיודעים כח לקשור חלק אחד מן ה ב
 ורצו להגיה ברק במקום ברד, עיין מ״ש ברנשטיין במגזין של ברלינד חי״ח עמ׳ 117

Xcdâ נמצא כבר אצל ocptoat הערה 71. אבל יפה העיר שם בשם קויפמן שהמושג 
(Quaest. N a t u r ה ק י נ י • .4,6(ד״ד משה שובה העירני שגם מ E 7 . 2 . [700. S y m p  פלוטרך [
 מזכירו, ומשני המקומות האלה יוצא שהברד הופנה למקום אחר ע״י כישוף (דם של
 חולה עדים של נדה וכדומה) וא״כ ברור שאין להגיה ברבינו בחיי. ובכי״ל: בםוף

/  הפרק מסיים: הלכות ה

ח בד וכי״ל) 2)  פ״ן1) פי

, 72 : תוספתא / וכן בכי״ל ובד. ובילקוט המכירי עמוםיעמ כו  8 חאומר דני דני ו
 האומ, דני דני וכו/ ובמכידי הושע (הצופה האנגלי מהדר חדשה כט״ו עמי 170) :

. ועיין הירושלמי כפשוטו ח״א, עמי 112.  תוספתא דשבת. האומר דינו דיני וכו,
ת, בילקוט ובילקוט / וכ״ה בכי״ל, בהבל״במדו בו  9 ואומ, אם אלך אמ לא אלך ו

, קע״א, אבל בא״ח: אם שלך אמ לא לך.  המכירי הושע הנ״ל ובספרי שופטים פי
/ ערוך ערך רפא. בו  12 של בית רבן גמליאל ו

 1) וכיה לפני ר״א זנוח. עיין מ״מ להלן 1191, ז1771, 1308. 2) וביה לפני הרעעיא, עיין מ״* להלן

 >)1231, 1197. ולעיל 1142,
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 13 ר׳ יחודח אומר יתיר ונותר אל יחא בביתי. בכי״ל: ד׳ יהודי אוי אל
, יהודה את משנת אביו  יהי בביתו יתר ונותר. כלומר, קלל אותו. ואולי שנה כאן ר

, אליעזר.  ששנה את משנת ד
, צדוק , צדוק אומר הרי זה מרדכי חאמ״. וכ״ה בד ובכי״ל: ור  18 ר׳ אלעזר בר
, צדוק אומי הקושר על חוט אדופ הרי  אומי וכר. ובל״ב מדות (עמי 294 שר 8) : ד

 זה מדרכי האמרי•
 18/19 האומר על תעבור בינותינו וכוי. וכ״ה בכי״ל ובא״ח. וכן בל״ב מדות:
 אל תעבור בינינו שלא תפסיק את האהבה. ובמהרי״ק שרש פ״ח ד׳ קדימונא, מ״ד
 ע״ד: וכן שנינו בתוספתא האומר אל תפסוק בינינו פן תפסוק אהבתינו יש בו משום
 דרכי האמורי ואם מפני הכבוד מותר עכ״ל התוספתא, הרי לך דכל שהוא משום

 תועלת וכבוד מותר ואע״ג דהרגילו בו אמוריים וכר.
: צבי ׳ ת חדרך לפני. וכן בסנהדרין ס״ה ב  21 ושועל לשמאלי ופסק צבי א
ו את ב נ  הפסיקו בדרך. אבל בספרי שופטים פי׳ קע״א: ושועל משמאלי ופסק ז

.299 ,  הדרך לפני. ועיין ספר השרשים לר״י ן׳ ג׳נח ערך נחש הוצ׳ בכר עמ
 22/23 ר׳ ישמעאל אומר זח מעביר על העין. בערוך ערך זכר ג׳: בתוספת שבת
 ובספרי פ׳ שפטים (הנ״ל) ת״ר מעונן זה המעביד ז׳ מיני זמר זכורו על העין וכו׳.

 ועיין סנהדרין ס״ה םע״ב ודק״ם שם וספרא קדושים פרק ו׳ ה״ב.
 23/24.חיום יפה לצאת. בכי״ל:1היום יפה לעשות.

ת לחיות רעות. בד וכי״ל: ועקודות קטניות וכו׳. ובספרא ו י טנ  25 ועקודות קי
 הנ״ל (ד״ו): עקידות קטניות וכו׳, ובכי״ר שם עיירות (או עקדות. מלה מתוקנת

 ומנוקדת) קטנות (ו״י״ תלויה למעלה ־־ קטניות), ובספרי שם: עקידות קטנות וכר.
 ועיץ סנהדרין הנ״ל ודק״ס שם.

 25 וחכמ׳ אומי אילו אוחזי העינים. בםמ״ק סי׳ קל״ו (ד׳ קדימונא מ״ד. ע״ב):
 ובתוספתא מפרש לא תעוננו זה האוחז את העינים דחייב (כלומר, שהרי זהו הלאו של
 לא תעוננו. וכ״ה גם בבבלי הנ״ל ומקבילות). ופטור דאמרינן התם (כלומר, בתוספתא
 סנהדרין פ״י, »4312), זהו ממיתה, אך לוקה הוא וכו׳. ודברי הסמ״ק הובאו בא״ח ח״ב

 עמ׳ 238, והמו״ל שפ הגיה בחנם.
ת האילן וכר. עיין מ״ש לעיל 6131.  26 סוקרין א

ם וכלות ולא מדרכי האמורא. י  27 ממשיכין יין ושמן בצינורות לפני חתנ
: ממשיכין יין בצנורות לפני חתן וכלה וזורקין לפניהם קליות  בבבלי ברכות נ׳ ב׳
 ואגוזים וכר. והנה בתוספתא אין זכר מזה, ואפשר שמנהג זה היה קיים בבבל ולא בא״י
 (כמובן, שאין זה עניין לחילוק קליות ואגוזים). ומנהג זה נתרחב אח״כ גם על חתני
 תורה בשמחת תורה. עיין בספרי המנהגות בווירמישא שפרסם ד״א אפשטין בסה״י
 לכבוד קויפמן עמ׳ 312: ואז חתן תורה ואוהביו וקרוביו, גם חתן בראשית ואוהביו
 וקרוביו באין תחת הברייט הויז עם נשי חתן תורה ובראשית, ועמהן פירות חשובין

 להעמידן על השולחן וגם לזורקן לפי הנערים תחת הברייט הויז וילקטו בשמחה.
 והנה ראיתי שמנהג זה היה קיים בזמן קדום, שכן נמצא בתרגום שני לאסתר
: בידח םיון תרץ יומין טבין ובר וסלקין  פ״ג־ט (הוצ׳ דוד עמ׳ 24) במלשינות של המן
ו ד י ומלקטין יתהון וכר. וכן, בעדך, באגדת אסתר ן ח ז ד י י ש  לאיגר בית אלההון ו
 ס״ג־ח. וכנראה יש כאן עירבוב ובמקום שבועות — יום מתן תורה, צריד להעביר
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: , , תרם״ט, ם״ק ז  מנהג זה לשמחת תורה. וכן מפורש באליהו זוטא, לבוש התור םי
, הבחיי כתב למחות לזרוק פירות לנערים (בשמחת ף ל ל ק ץ ע ב ו ק י ב ת א צ  מ
 תורה), אבל יש במדרש שזה היה אומר המן למלך על כל היהודים, א״כ מנהג קדמון

. ורואים שמנהג זה יוחס במלשינות של המן לשמחת תורה ולא לשבועות.  הוא וכו,

 עמי 119.

/ עיין להלן 42028. ועיין מדרש ל״ב מדות כו  1 וכשם ששורפין על המלכיים ו

, קמא דעבודה זרה וכן בפרק ז׳(היווה , 295. וביוחסין 61 ע״א: וכמו שאמרו בפ  עמ
 לפניו חלוקת הפרקים כמו בכי״ע, עיין גם לעיל »־116) דשבת בתוספתא כמו ששורפין
 על המלכים כן שורפין על הנשיאים. ומעשה שמת רבן גמליאל הזקן ושרף עליו

, מנה צורי וכו, עיי״ש.  אונקלו, הגר מיטתו וכלי תשמישו בע
, / וכ״ה בתום, ע״ז י״א םע״א ד״ה עיקור ובתום, ד כו  3 עוקרין על המלכים ו

 אלחנן שם עיי״ש כל הברייתא. ובכי״ל: מעקרין על המלכים וכו/
/ בכי״ל: ושאין בו טריפה מן הארכובה כו  5'4 ושאין בו טרפה מותר באכילה ו

 ולמטה, ויש כאן חםרון וצריך להשלימו ע״פ ד.
/ הפירוש הנכון הוא בל״ב מדות מ א ן לעוית ולפיקה ולא מדרכי ח תי  6 מבעי
ן י ק י ה ב ק (כלומר, פיקה=פהיקה) או שאחזתו עוית מ ה פ : אדם שהוא מ 2 9 5 ,  עמ
, 445: אדם שהוא מפהק או ד עמ ׳ ,  אותו ואינו מדרכי האמרי, וכר עיי״ש. ובמנוה״מ ח
 שאחזתו עוית, פי׳ מפהק נתעטש, עוית שנתעוות מבעתין אותו, כגון שאומרים לו הנה
 האויב או הנה הנחש נושך אותך וכיוצא בזה, כדי שיבהלוהו וישכח העיטוש ואין בזה

 משום דרכי האמורי וכר.
/ בשם תוספתא / כל הברייתא ברשב״א ספ״ו ם״ז א כו  7 ואילו דברים מותרין ו

ן םפ״ו.  פ ״ ח (כמו בד וכי״ל). ועיין די
ת העין בשבת. ן ועל הנחש ועל העקרב ומעבירין א י ע  8/9 לוחשין על ה
, יוסי אומר טל בשבת. אין לוחשין בדבר ר י , אומר בדבר שנ מל ן בן ג  רבן שמעו
י ם ועל הנחש ועל העקרב ולא מדרכי ע  אף בחול וכר. בכי״ל: לוחשין על ה מ
 האמורי מעבירין על העין בשבת רבן שמעון בן גמליאל או׳ בדבר הניטל בשבת, אין
, אף בחול וכר. וכן הגידםא והסדר בדשב״א הג״ל: , יוסי אומ ם ר י ד  לוחשין בדבר ש
 ולא תכנס בהם מארה. לוחשין על המעים ועל הנחש ועל העקרב ולא מדרכי האמורי.

 אבל בד סדר אחר: מעבירין על גבי מעיין בשבת רבן שמעון בן גמליאל אומר
ם י ד  בדבר הניטל בשבת לוחשין על העין ועל הנחש ועל העקרב ואין לוחשין בדבר ש
, יוסי אומד אף בחול וכו׳. מירםא זו וסדר זה היה גם לפני הרמב״ן, שכן הוא כותב  ר
 בתשובות המיוחסות (תשובה זו היא להרמב״ן, כמו שכתוב בתחילת התשובה ופופה,
, 620 ואילד  וכן נעתקה כל התשובה בא״ח ח״ב כ״י שד״ל, בתיקונים וחוס׳ לא״ח עמ
, 621) : וראיתי בתי׳ , רפ״ג (א״ח הנ״ל עמ , צ״ג) סי  בשם הרמבץ וכן בריב״ש סי
, אחרת לוחשין על העין ועל הנחש ועל העקרב בשבת ואין לוחשין , שבת גיר  דמם
/ וכן הגירםא (בערד) , יוםי אומר אף בחול אין לוחשין בדבר שדי ם ר י ד  בדבר ש

, צ״ג בשם הדמב״ן. , של״ג, נ״ה ע״ד. ועיין ריב״ש סי , שבת סי  בא״ח ח״א ה
, 184, בבלי , פי״ד ה״ג, י*ד ע״ג ומ״ש בירושלמי כפשוטו שם עמ  ועיין ידוש
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, שבת ה״ה / הה מאשר קצת את גי׳ כי״ע. ועיין הגה״מ פכ״ד מה  סנהדרין ק״א א
 אות ד׳.

:394 ,  10/11 וכן חיה ר׳ יוסי אומר וכר. בב״ר פ״מ (מ״א),הוצי תיאודור עמ
, א׳ אין לך בכרכים רע מסדום וכו/ עיי״ש.  ד

/ בב״ד כו ן מן חסודמי ו ן יותר מתו  13 ר׳ נחוראי אומר אין לך בכל הכרכי
 הנ״ל: אמר ד׳ אימי (יוסי) אין לך בכרכים יפה מסדום שחיזר לוט בכל ערי הככר
 ולא מצא כסדום ואילו היו החשובים שבהם ואנשי סדום רעים וחטאים וכו/ ורואים
 מכאן שר׳ נהוראי התכוין לדרוש בגנות הכרכימ ואמר שםדומ היתה המתונה בכרכים,
 ועכשיו צא ולמד מה היו הכרכים, וכן צריך לפרש גם בדברי רשב״ג להלן שהאמוריים

 היו הטובים בעממים, ודרכי האמורי ידועים לנו, וק״ו לשאר העממים.
 17 נקראת על שמם. בכי״ל מוסיף: הלכות די.

 פ״ח 1) (פיט בד ובייל).

ה וכר. דמב״ן כאן ע״ד ב׳ ד״ה הא, בכורות פ״ג(ד״ד ה מן החי מ ח ב  18 הגוזז מן ה
/ המיוחס להריטב״א כאן ע״ד ב׳ ד״ה תולש, ד״ן  ג״ז ע״א), רא״ש שם פ״ג סי׳ ה
ה: וכן התבאר בתוספתא וכו׳ והוא שישנו  פ״ז סי׳ שצ״ב. ובמאירי ע״ד ב׳ ד״ה ז
ן(צ״ל:  (=ששנו) בה הגוזז את הצמד או את השער בין מין בהמה בין מין חיה כגו
 בין) מין החי בין מין המת אפי׳ מין השלח שלהם חייב. והעתיק את לשון הדמב״ם

 בפ״ט מה׳ שבת ה״ז, ועיין מ״מ שם.
/ להלן 12122, ועיין ידוש׳ פ״ח ה״ב, י״א ע״ב. כו  19 יש שחולהין ו

 עמי 120.

/ עיין הגי׳ בד. ובכי״ל: כל כיוצא ו כ יע ו א בו כשר להצנ צ ו י ן כ  1/2 כל שאי
 בו כשד להצניע כשר לו להצניעו והצניעו ובא אחר והוציאו הדי זה חייב. ופירושה,
ו להצניע (ואין כיוצא בה כשר) והצניעו ל ק  כל שכיוצא בו כשר להצניע או שכשר ד

 וכו/ ועיין בבלי ע״ו א׳. ובד, כנראה, נתערבבו שתי גרסאות.
/ בד סדר אחד, ובכי״ל כסדר כי״ע. ו כ עה ו א יין כדי גמי צי  2/3 המו

 3 כדי מזיגת הכוס. עיין רש״י רפ״ח. ע״ו ב׳ ורש״י ברי״ף שט. ואפשר שזהו
 אינו אלא פירוש למלה *תנאי, כרגיל אצל הראשונים.

ן ברביעית. בתום׳ ע״א א׳ ד״ה דם: בתוספתא גרם  5 דם ושאר כל חמשקי
 ושאר מיגי משקין וכד עיי״ש.

 7 שכך כוחלין לחוורואר. בד: לחדוד, ובכי״ל, לחודואר. ועיין דש״י ע״ח א׳ ד״ה
 ליארוד, תוספות שם ד״ה שכן, תום׳ בכורות ל״ח ב׳ ד״ה וסימניך.

/ רמב״ם פי״ח מה׳ שבת היו ומימ שם. כו א מורסן לאכילה בגרוגרת ו צי  7/8 המו
 8 לולבין וזרדין וחרובין וכר. עיין רמב״ס הנ״ל שהעתיק כגי׳ התוספתא ועיין
 מפרשים כאן שנדחקו והגיהו. ונעלם מהם לפי שעה דברי הרדב״ז בשו״ת ח״א, לשונות
 הר^ב״ם סי׳ נ״ב שיישב את הרמב״ם ואת הסתירה מתוספתא מע״ש פ״א עמ׳ 8710.

 1) ובן חיה לפני הראב״ד וחרמב״ן עיץ מ״מ לחלן עמ׳ 121 מורח 4 ומורח 8/9.
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ר פרוע וכו׳. תום׳ ע״ט א׳ ד״ה חזי. ט א ש צי ף המו  16 ר׳ יחודח אומר א
ת פי כור וכו׳. וכ״ה בד. ט כדי לעשו י . ט ט ת חטי י לגבל בו א  19 שיער כד
 אבל בכי״ל: לגבל בו את הטיט לעשות פי כור וכו׳. וכ״ה בבבלי פ׳ רע״ב בד״י וכי״י,
 עיין דק״ם עמ׳ 170 הערה ה׳. אבל בתום׳ שם: המוציא שיער כדי לגבל בו את הטיט.

 טיט כדי לעשות פי כור. כן גר׳ בתוספתא וכן גר׳ רש״י וכו׳. ועיין בבלי ע״ט א׳.
 21 מיליארון קטנה. בכי״ל: אמולירין קטנה.

ת אנדיפי. בכי״ל: כדי י לעשו ה אומר כד ת כילכול ר׳ נחמי  27 כדי לעשו
 לעשות בנכול (ונמחק ע״י קו וע״י נקודות מלמעלה) כנכול (וכ״ה במשנה הוצ׳ לו 34
 ע״ב שו׳ אחרונה, ועיין דק״ס 166 הערה ה׳ מרי״ף כ״י) ר׳ נחמיה או׳ כדי ל מ ו ד

. ועיין במשנה ע״ח ב׳. י פ ו ט נ  א
ה של פילייטין. זכן בכי״ל: בולים נ ט ו צלוחית ק ת ממנ  29 בולס כדי לעשו
 כדי לעשות הימנו צלוחית קטנה של פליטון. וראויה לתשומת לב גידם׳ כי״ו: בילס
 לעשות ממנו צנורה קטנה. והנה בולם היה של זכוכית ושל מתכת כמו שמראה היה
 מזכוכית וממתכת (עיין בבלי קמ״ט א׳). וכן בב״ר פי״ב־י״ג, הוצ׳ תיאודור עמ׳ 111:
י מוצק. ואגו א ד  מוסך בולם אננקי על ידי שהות הוא מעלה חלודה ברם הכא חזקים כ
 רואים ברור מן הפסוק (כראי מוצק) שהוא מביא שהכוונה לבולם — מראה של מתכת
 (מעלה חלודה). ועיין הירוש׳ כפשוטו ח״א עמ׳ 145. והנה השיעור הזה של צינורא
 קטנה הוא השיעור של גחשת (עיין להלן »1212 כגי׳ ד וכי״ל), ומשמיעה לנו הברייתא

 שגם בבולס של נחשת אנו משערים כנחשת סתם.

 עפ׳ 121.

 2 לעשותן מסופות. בד וכי״ו: מםיפם, אבל הנכון בכי״ל: כדי לעשות פסיפס,
 כלומר השיעור הקטן ביותר של אבן הוא שאפשר לעשות ממנה פסיפס.

ת וכוי. םמ״ג לאווין ם״ה, י״ד ע״ג ד״ה הצובע. ב ש  שם: מנין למאדים ב
 ובילקוט תרומה סי׳ שס״ד: תוספת דשבת פ׳ הגוזז ועורות אילי מאודמי׳ (זהו
 הפסוק שאליו מסמיך בעל הילקוט את המדרש) מנין למאדים בשבת שהוא חייב שנ׳
 ועורות אלים מאדמים ועורות תחשים ר׳ יהודה אומר חיה גדולה היתה גדילה במדבר
 ועשו ממנה יריעו׳ וכו׳. והנה מר׳ יהודה אומד ואילך ליתא בתוספתא, ובעל הילקוט
 הסמיך לתוספתא את התנחומא תרומה הוצ׳ בובר סי׳ ה׳ (בתנחומא הנדפס מכבר סי׳
 ו׳ גי׳ אחרת קצת), כרגיל אצלו. ובובר בהערה כ״ח שם: וכן הוא בתוספתא שבת(!)
 ומובא בילקוט רמז שס״ד. ועדות בלתי נכונה היא, כי אין זה בתוספתא בשום מקום,

 ורק הוא שטעה בדברי הילקוט.
ח ע״א), פיה״מ ״ נ ) ׳ ח וכו׳. מפתח לר״ן עירובין ל״א א ק ש א מ  4 ומנין לדם שהו
 להרמב״ם והר״ש מכשירין פ״ו מ״ה, פי׳ הראב״ד לתו״כ שמיני ריש פרשה ח׳, נ״ד
, והיה לפניו חילוק הפרקים כמו בכי״ע), מכירי תחלים  ע״ד (בשם תוספתא שבת פ ״ ח
 פ׳ סי׳ י״ז, ח״ב כ״ב ע״א, כולם מעתיקים את הברייתות עד שו׳ 11. ובאו׳׳ז ח׳׳א ה׳ חלה
 סי׳ רכ״ה, ל״ד ע״ב, ובשו״ת שם סי׳ תשם״ח, קי״ד ע״א מעתיק את התוספתא עד שו׳

 9. ועיין גם בס׳ הזכרון לר״א בקראט מ״ז ע״ג.
ה שהוא ד ח ובר. בד וכי״ל לנכון: מנין לדם ג ק ש א מ ן לדם שהו  8/9 מני
 משקה וכר, וכ״ה בראשונים הנ״ל. ונוסף להם מעתיקים ברייתא זו בשם התוספתא בס׳
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 הישר לר״ת ד׳ וויען ם״ח ע״א, הוצ׳ מק״ג עמ׳ 34, פי׳ הראב״ד לתו״כ שמיני םון*
 פרשה ג׳, נ׳ ע״ד, ר״ש םפ״ו ממכשירין(והובאו דבריו ברשב״א שבת קמ״ד ע״א ד״ה
ק דקתני מנין ר ו ז  שכן), תום׳ נדה י״מ ב׳ ד״ה כתיב (ושם: בתוספתא דשבת פ׳ ה
 לדם שהוא משקה וכו׳, וזהו בגי׳ כי״ע), דמב״ן שם ד״ה ירד (ושם: כדתניא
ח מנין לדם נדה וכו׳. והיה לפניו חילוק הפרקים כמו ״  בתוספתא מםכ׳ שבת פ
ה מנין לדם נדה שהוא נ ו ב  בכי״ע), תום׳ הרא״ש שם (ושם: דתניא התם בפ׳ ה

 משקה וכו׳) ועיין תום׳ הרא״ש שם כ״ג א׳ ד״ה ואין דנין.
ד וכו׳. ערוך ערך זרוע, םמ״ג עשין כ״ב,ק״ה ע״ב. א י  11 מניין לזרוע שהו

 14 תורי דקל שנימ. וכ״ה בכי״ל ובידוש׳ פ״ח ה״ב, י״א ע״ב. אבל בד וכי״ו:
 אחד. וכן בבבלי צ׳ ב׳.

ר עצימ חבילי א ש מ ולהזאה כשיעור הזאה. בכי״ל: לעצים כ  15 כשיעור עצי
 (םוף עמוד, וכפל הסופד המלה האחרונה) חבילי אזוב הפיאה והקרנית לאכילה
ר הזאה. וכן בד: א ש ר עצים ולהזאה כ א ש  כגרוגרת, לבהמה כמלוא פי הגדי, לעצים כ
 כשיעור עיצי׳ חבילי אזוב הםא (צ״ל: הםא׳) והקורנית שהכניסן לאכילה כגרוגרת
 לבהמה כמלא פי הגדי לעצים כשעור העצים להזאה כשעור הזאה. וצ. לא הרגיש

 בהשמטה שבכי״ע, ואולי נשמט אצלו בטה״ד.

 פ״ ט (ם״י בד וכי״ל)1).
 22 יש חולקין בחזיר וכוי. עיין מ״ש לעיל 11919.

א מצמר גפן וכר. דמב״ם פי״ח מה׳ שבת הי״ג ומ״מ שט. צי  שם: המו
 25 שלהבת כל שחוא הרי זח חייב. עיין להלן 2086, הוס׳ שבמשנת ביצה ל״ט

 א׳ ובבלי וירושלמי שם.
ו צינורא קטנח. בכי״ל: ת ממנ ׳ בן אלעזר אומר כדי לעשו ע מ  26 ברזל ר׳ ש
 ברזל ד׳ שמעון בן אלעזר או׳ כדי לעשות ממנו דרבן. נחשת כדי לעשות ממנו צינורה

 קטנה. וכ״ה בד (בערך). ועיין מ״ש לעיל 12029.
 עמי 122.

 1 דוגמא לאירא. בכי״ל: ארגמן כדי ליטול הימנו דוגמא לעירה. והיא היא.
 7 שנים אוחזי[ במלגז ולוגזין וכו׳. ברש״י צ״ב פע״ב ובערוך ערך מלגז פירשו
 שזהו כלי שמהפכים בו תבואה או תבן, ולוגזין פירש״י: מאםפין השבלין. אבל לעיל
 8024 ראינו כי לגיזה היא מלאכה במלאכת הטויה, כמו שפירש המפרש לתו״כ המיוחם

 להר״ש (עיין מ״ש בכלאים שם), וא״כ לגיזה במלגז היא מסוג אותה המלאכה כמו
 שבימה בכרכר, חהתוספתא שנתה אותם יחד.

ן ר׳ יהודה אומר וכו׳. בכי״ל: והוציאוה רי חמפטו י  9 והוציאוה לרשות הרב׳ שנ
 לרשות הרבים ר׳ יהודה או׳ אם לא (מלה זו תלויה בין השורות) יכול אחד להוציאה
 והוציאה שניהם חייבין ר׳ שמעון אומ׳ אע״פ שלא יכול אחד להוציאה והוציאה שניהם
 פטורין שאין שם (צ״ל: שני׳) חייבין על מלאכה אחת. וגי׳ נכונה היא׳ עיין בבלי

 צ״ג א׳.

ק היח ל«גי הושב״א, עיץ מ׳יש להלן 12310.  1) ו
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ב ובין בשבת וכוי. בעל המאור פי״ז םי׳ תם״ז,  20 וחכמי אומי בין ביום טו
 רשב״א ציה א׳ ד״ה והאידנא.

ח פגיה וכוי. בערוך ערך שרק(ד): בתוספת ש ח א  22 משום ר׳ אליעזר לא תקנ
 שבת בפי המוציא ר׳ אליעזר אומד לא תקנח אשד, פניה בבגד שיש בו שרק.

ה מהלך על גבי הארץ וכוי. בכי״ל:  23/24 לאחר ידו ברגלו ובמרפיקו או שהי
ק על גבי הארץ וכוי. ונראה ר ו ובמרפקו או שהיה מהלך ש י פ ב ד ידו וברגלו ו ח א  ב
 שהמלה שרק הוא גליון שנכנס שלא במקומו, ובעל הגליון התכוין לתקן את המלה
 סרק שבשורה שלמעלה (בכי״ל שם: בבגד שיש בו סרק). ולעצם העניין עיין בשו״ת

 יוסף אומץ להרחיד״א סי׳ ע״ז.
יב שתימ. רמב״ן קי״א אי ד״ה האי מסוכרייתא. ן בכולן חי י ח מתכו  26 אם הי

 עמי 123.
: והמנפץ והמנפט, ועיין בגליון ה וכן בבבלי ע״ג ב׳  2 והכותש וחנופט. וכ״ה ב

 שם. ובגנזי קדם של לוין ס״ה עמי 16 : המנפש, אבל בכי״ל: הכותש והנופם.
. ר ד ו ע ה  3 וחגודד וחאורה. וכן בכי״ל: הגודר והאורה, אבל בד וכי״ו: והגודר ו

 ועיין מ׳״ש לעיל 7217.
, . בד וכי״ו: המכבש והסוחט וכוי. וכן בדמב״ן קי״א א  4 המכבס והסוחט וכו,
. וכן בירוש׳  סד״ה האי מםוכרייתא: ושנינו בתוספתא המכבס והסוחט מלאכה אחת וכו,

, ע״ג, עיי״ש.  פ״ז ה״ב, י
עה מלאכה בפני עצמה. בכי״ל, כי״ו, ה רמב״ן הנ״ל וירושלמי: סחיטה  5 צבי

 מלאכה בפני עצמה.
י חטאות. בכי״ל, ד וכי״ו: שלש חטאות, וכ״ה בירושלמי פ״ז ה״ב, ת  7 חייב ש

. , , פע״ב ובבלי ע״ד ב  י
, נ״ח, י ץ גאון, (מובא באו״ז ה׳ שבת פ . ר , ה ותחלוב וכו י ד ה מד ש  9 לא תקל א
, י״ז, מ״ה י , שע״א וארחות חיים ח״א ה׳ שבת פ  י״ג רע״ב, מרדכי שבת פ״ח, סי
, ס״א, שבה״ל השלם ענין שבת סי׳ קכ״ג, מ״ח ע״א (ושם לא ת ק ל ח  ע״ג) רוקח סי

 אשה, ונשתבש לפניו מ״לא תקל האשה״, כמו שמעתיק ברוקח הנ״ל).
, ד״ה היא דתניא: r א י ת וכו7ברשב״א יבמות ק  10 אין יונקין לא מן הנכרי
 אבל מצאתי בתוספת שבת פ ״ י (היה לפניו חילוק הפרקים כמו בד וכי״ל׳ עיין לעיל
, וכן בנמוקי יוסף שמ םפי״ה  1142, 1197) אין יונקין מן הנכרית ומן בהמה טמאה וכו,

, וראשונים הנ״ל. , קמ״ב. ועיין להלן 64233 ובבלי יבמות קי״ד א  סי
מד בפני פיקוח נפש. בכי״ל: ה איי8לך'.דבר שעו נ ה דבר של סכ  10/11 ואם הי
 אם היה דבר שיש בו סכנה מותר שאין כל דבר עומד בפני פיקוח נפש חרן מעבדה זרה

ה כי״ו, דשב״א ונ״י הנ״ל.  וגילוי עריות ושפיכות דמים. וכ״ה (בערד) ב

 פ״י1)(פי״א בד וכי״ל2),

ת חייב. בכי״ל מוסיף: שתי סרטאות זו על גב זו זרק מן  13 חוץ לארבע אמו
, ה י ה תוך ארבע אמות פטור חוץ לארבע אמות חייב. ועיין ג נ ו י ל ע ה ל נ ו ת ח ת  ה

 1) וכן חיה לפני הראבי״ה, עיין מיש להלן 12419. 2) וכ״ה לפני חרשב״א עיין להלן שד 15.
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ו לפלטיא פטור. וכן בד וכי״ו. אלא ששם מוסיף: ת דרך סטי ו  14 הזורק מן החנ
 מן החנות לסטיו ומסטיו לפלטיא חייב. וכל זה שיבוש, והנכון הוא בכי״ל: הזורק מן
, מן החנות לסטיו ומן סטיו ב י י  החנות דרך סטיו ופלטיא (צ״ל: לפלטיא) ח

. ר ו ט  לפלטיא פ
, ד״ה ריש: ואומר אני שהרב ר׳ , א . ברשב״א ק ,  15 סרטא על גבי בקעה וכו
א (היה לפניו חלוק הפרקים  משה ז״ל סמך על התוספתא דמכילתין דתניא בפרק י ״
 כמו בד וכי״ל, עיין לעיל 1142, ז119, ™123) איםרטא על גבי בקעה וכו/ והובאו

, (ז, ע״א) ד״ה וגדולי. , ב  דבריו במאירי ח
, 23 ברשב״א צ״ט אי / כל הבדייתות עד שו כו ד ו ה לרשות היחי ו ש  17 מבוי ש
 ד״ה הא דקתגי מבוי (בקיצור), ועיי״ש שהעיר, כי זו היא הברייתא שהביא התלמוד
 שם ״אלא שדרך בעלי הגמ׳ לקצר בלשון הברייתות בהרבה מקומות ולשונות בלשון,

 ובלבד שתהא הברייתא קיימת״.
 18 אין צריך לחי וקורת וכ״ה בד ורשב״א. הג״ל. אבל בכי״ל בט״ם: צריך לחי וקור/
 20 אין צריך לחי וקורה. בכי״ל מוסיף: רשות היחיד השופע לרשות הרבים הרי
 הוא כרשות הרבים שוד. לכן ולכן וגבוה מן האמצע אם יש גובה עשר׳ טפחים בתוך
 ארבע אמות אין צריך לחי וקורה. וכ״ה בד (בערך), וצ. לא סידר יפה בשיגו״ס שלו.

/ בד וכי״ו סדר אחר, והיינו ה״ו לפני ה״ה, ובכי״ל כו  23/24 עמוד ברשות הרבי ו
 חסרה לגמרי הבבא של גג ברשה״ד.

׳ צ הו ) ז / בפירוש הגאונים לטהרות כלים פי״א מ״ ו כ , ו  27 מנורה ברשות הרב
, , טפחים ופרח שבראשה רחב ד , 24): דתניא מנורה ברשות הרבים גבוהה י  מק״נ עמ
, (עמ, ת״כ) ובהערת קהוט שם.  נוטל הימנו. ועיין בהערה שם׳ ועיין ערוך ערך פרח א

 עם׳ 124.
, רע״א. / דשב״א ח כו  2/3 הזורק בכותל למעלה מעשרה ו

: וישבה לה בבור. ד ב ל ב / וכ״ה בכי״ל וברשב״אהנ״ל, א ו כ ר ו ו ח ישבח לה ב  3 ו
/ ברייתא מיוחדת, וכם״ז בבדייחא שבבבלי כו ן בכדור ו ק אילו המשחקי ג  4 כ

/  סנהדרין ע״ז ב
/ בכי״ל: הרי זה חייב. קופה ברשות הרבים כו  5 הרי זה קונה לרשות חרבים ו

 וכו/ וכן בד (בערך).
נה לחברתה. בכי״ל: ומן ספינה לים ומספינה לחברתה וכן בד(בערך).  12 ומן הספי
, ד״ה ד״י, רמב״ן , ק״א א / תום ו כ ם ו ם גבוהה עשרח טפחי נה שבי  14 ספי

, ד״ה אלא. , םעיב (בשם התוספות), ועיין המיוחם להדיטב״א ק״א א  ורשב״א ק
, קפ״א. / רוקח םי כו נות קשורות זו בזו ו  16 ספי

/ בכי״ל: חזרו להיתרן כו ת ו ב ש ת ב י ש ע נ ה ה צ י ח ל מ כ ק ש י ת י ה  18 חזרו ל
 הראשון. מחצלות הפרושות (ה״ו׳ הראשונה תלויה בין השורות) ברשות הרבים
 מערכין ומטלטלין מזו לזו הוכפלו חזרו לאיסורן חזרו ופרסום בין אונסין בין שוגגין
 בין מזידין בין מוטעין חזרו להיתרן שכל מחיצה הנעשת בשבת ובו/ וכ״ה בד וכי״ו
 (בערך), ובבא זו של מחצלות היתה גם לפני הדוקח הנ״ל, ועיי״ש שהעיר על

 המקבילות בבבלי׳ ועיין גם להלן 15210.
/ רוקח םי׳ קמיג, ראבי״ה חיא םי׳ דיא ה חייבין בעירוב וכנ נ ם שבספי  19 בתי
, 466: תניא בתוספתא דשבת , תיח עמ , 324. ובסוף סי , רל״ג, עמ  עמ׳ 281, סוף סי
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v(114» כ״ה בכי״א שם. והיה לפניו חילוק הפרקים כמו בכי״ע, עיין להלן)פרק עשירי 
/ מאירי עירובין מ״ג א׳ (59 ע״ב) ד״ה בתוספתא, שבחיל השלם ענין שבת קי״א  וכו

.82 ,  סוף עמ
ת שאין להם בתים ו נ י פ / בכי״ל: ושאר ס כו ם ו ן לחם בתי  שם: ושאר שאי
 וכוי, וכ״ה בד, אבל הנבון כלפנינו, וכן ליתא המלה ״ספיגות״ בדאבי״ה (בכל חגי
ם שאץ להם בתים י ש נ א  מקומות שהבאתי) ובשבה״ל הנ״ל, ופירושה ששאר ה
 מיוחדים הרי הם כשרויים בחצר, ועיין הגהות הגר״א. וממש כםיגנון זה להלן

 עירובץ ״140.
 20 פירות או אוכלין. בד: פי׳ או כליי, וכן בשבה״ל הג״ל: סירות או כלים.

ו כלים). א = ) ן י ל כ ו  ובכי״ל: פירות א
ת וכר. עיין מפרשים, א ט תה מלאכח חייב ח ח יודע שעל או  30 אבל לא חי

 ועיין תלמודה של קיםרין עמי 35.

א (פי״ב בד ובייל). ״ י  פ

א וכר. כל הברייתא ברמב״ן ק״ב ב׳ ד״ה אלא (מ״מ משמו  31 הבונה כל שחו
 פ״י מה׳ שבת הי״ב) עיי״ש היטב שמפרש אותה ומביא גם את הירושלמי, עיי״ש. ועיץ

 תופפות ומיוחס לדיטב״א שם ד״ה וליטעמך.
 זמ׳ 125.

ת האבן וכר. עיין בראשונים הנ״ל.  I נטל א
/ בכייל: כל שהוא כו ת כולו ו א חרי זח אינו חייב עד שיקדח א  5 כל שהו
ג או׳ עד שיקדיח את כולו וכו/ ובד: כל שהו הדי זה חייב ר׳ ״ ב ש  הרי זה חייב. ר
 שמעון(וכ״ה בבבלי ק״ג ב׳ וירושלמי פי״ב םה״א, י״ג ע״ג) אומ׳ עד שיקדיח את כולו
/ ובכי״ע צריך להשלים: כל שהוא הרי זה [חייב. ר׳ שמעמ אומר] אינו חייב עד  וכו

 שיקדח וכו/ כגי׳ כי״מ בבבלי שם, עיין דק״ם עמ׳ 222.
 7 הנותן שמן בנר וכר. עיין רש״י כ״ה םע״ב. והתוספתא שהעתיק רש״י הוא

/ וצ״ע.  לשון הברייתא בביצה כ״ב א
: פטור, אבל בקטע של שכטר, עמ׳ 10, ת זו חייב. בכריתות כ׳ א׳  10 והבעיר א
 וכו בכי״מ שם וכן ברביגו גרשום ובתום׳ הרא״ש (עיין שטמ״ק שם ד׳ וויען תדל״ח
 כ״ד ע״א ובשטמ״ק שע״ג הגליון בש״ם ראם שם): חייב, כלפגיגו. (אלא שברא״ש שם

 מביא את שתי הגירסאות).
, וכן בד: וכיבה ר ו ט ת הדלק חייב. בכי״ל: וכבה את הדלוק פ I וכיבה א I 

. וזו היא הגי׳ הגכוגה. ר ו ט  את הדולק הדי זה פ
ם האחרונים חייבין. חםדון י ת ן ובא אחר והגיס ש ת התבלי  14 ואחד נותן א
 והשמטה יש כאן ובד וכי״ו גורס: ואחד נותן את התבלין ובא אחר והגיס כולן
 חייבין אחד נותן את הקדרה ואחד נותן את המים ואחד נו^ן את הבשר ואחד נותן את
 התבלין ואחד מביא את האור ואחד נותן את העצים ובא אחר והגיס שנים האחרונים

 חייבין.
ה: י  והנה תוספתא זו פסקה הרמב״ם פ״ט מה׳ שבת ה״ד, אלא שגרם בבבא שנ
 ובא אחר ונתן את המים ובא אחר ונתן את הבשר וכו׳. וכבר נלאו המפרשים לבאד
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י  את החילוק בין הרישא ובין הסיפא, ועיין בכ״מ שם שהביא פירוש ארוך בשסהר״
 בי רב, ופירש שברישא נתנו כולם בבת אחת ובסיפא בזה אחר זה, ומי שנתן את האור

 פטור מפני שאלמלי העצים היה האש נכבה מאליו.
 וכבר העיר במעשה רוקח במקומו על התשובה ברלב״ח סי׳ כ״א, ב״ח ע״א ואילך
 שבאר באריכות את דברי הרמב״ם והתוספתא (שם כ״ט םע״א) ופירש שברישא היו
 כולם במחשבה אחת וכולם נתכוונו לדבר אחד, משאיכ בסיפא, כל אחד ואחד עשה על
 דעת עצמו עיי״ש, וכל דבריו אלו נעתקו כמעט מלה במלה בשו״ת אהלי תם סי׳
 קכ״ט (בם, תמת ישרים ס״א ע״ב) בשם המשיב עצמו, וכבר תמה ע״ז במעשה

 רוקח הנ״ל.
 ובשרת הרשד״ם או״ח פי׳ ג׳ (ג׳ ע״ג) דחה את דברי הרלב״ח, ופירש שהרמב״ם
 עוסק כאן רק בחיוב משום מבשל, ולפיכך חייבים רק שני האחרונים, אבל מי שנתן

 את האור (בלי עצים) פטור משום מבשל (אבל חייב משום מבעיר).
 והנה אע״פ שהרמב״ם מאשר את גירםת ד וכי״ו, אבל עלינו להעיר שהגירםא
 ברמב״ם עצמו אינה בטוחה, עיין מהר״י בי רב בכ״מ הנ״ל ורלב״ח הנ״ל (כ״ט
׳ ב י ת  סע״א). וכן במעשה רוקח שם (סה״ד): שוב זימן השי״ת לידי נוםחא אחרינא כ
ה האחרוני׳ בלבד חייבים, ובנוםחא אחרת כ״י ש ל  י ד משנת הקס״ב וכתוב בו ש

 משנת הקי״א שכתוב בה שנים האחרונים מחקו תיב׳ בלבד. ועיץ להלן.
 אבל גירםא ישרה בכי״ל: ואחד נותן את התבלין אחד נותן את העצים ואחד
 נותן את האור ובא אחר והדגים (צ׳׳ל: והיגים) שנים אחרונים חייבין. ואעפ״י שיש
 כאן השמטה, ונשמט ע״י הדומות מנותן את התבלין עד נותן את התבלין שבפיפא,
 אבל אנו רואים ברור מכאן שבכי״ל היתה הגידסא בסיפא מקודם נתינת עצים ואח״כ
 נתינת אור, ולפי זה פשוט ומובן למה שנים האחרונים חייבין. וגירםא זו מתאשרת ע״י
 רמב״ם מוגה שמביא בכ״מ שם סה״ד: והנה מצאתי אני ספד מוגה שכתוב בו בדברי
 רבינו בבבא דפיפא ובא אחר ונתן את העצים ובא אחר ונתן את האור ולגירםא זו
 ניחא שאין חיוב כ״א בב׳ האחרונים בלבד וכו׳, והוא דחה גירסא זו מפני שאין היא
 מכוונת לא עם הבבלי ולא עם התופפתא. אבל לפי גירםת כי״ל מכוונת גירסא זו עם

 התוספתא.
 17 וחן נראות חייב. בכי״ל: והן נראין אחת חייב וכן בד (בערך).

ת הספר חייב. בכי״ל: כתב אות אחת להשלים את ת להשלים א ח ת א ב או ת  18 כ
 השם אות אחת להשלים את הספר חייב. וכן בד: אות אחת והשלים את השם וכו׳
 והשלים את הפפר חייב. וכן ברשב״א ומיוחט לריטב״א ק״ד ב׳ מעתיקים את
 התוספתא כגי׳ כי״ל וכ״ה בירושלמי פי״ג ה״א, י״ד ע״א. וכבר פירש בח״ד לפי
 גירסת הדפום שבפיפא מחייב מפני שנתכוין להשלים את הפפד, וגירסת כי״ע, כי״ל

 והראשונים מאשרים פירושו. ועיין או״ש פ״א מה׳ שבת היזז.
ב ת כ ת ה י נ ב ת ר הרושם על העור כ ב פטו ת כ ת ה י נ ב ת ת העור כ  19 חםקרע א
ג וכיה בד ובכייל (אלא ששם: המקרע ע ל העור). וכן מעתיק כל הברייתא עד י י  ח
 שו׳ 25 ברשב״א ק״ג םע״ב והוא העיר על הסתירה בין התוספתא והירושלמי פי״ב,
 י״ג ע״ד. ובמ״מ פי״א מה׳ שבת הט״ז(בדמב״ם שם: הקורע על העוד חייב וכו׳ הרושם
 וכו׳ פטור) ירושלמי ותוספתא. ובמקצת נוסחי התוספתא נמצא הפך מדברי רבעו
 שהקורע פטור והרושם חייב, ועיקר הנוםחא הוא כדברי רבינו לחייב הקורע ולפטור
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 הרושם וכדברי הירושלמי. והנה לפנינו בכי״ע, כי״ל וד וכן ברשב״א יש רק הגירםא
 של ״מקצת נוסחי״.

/ עיין מ״ש להלן 3251 ואילך.  20 בדם הקרוש בחלב הקרוש וכו
/ נמנו כסדר זה להלן 18923 לעניין אחר. כו  21 על עלי כרישין על עלי בצלים ו

, ד״ה הא דאמרי/  22 זח הכלל וכר. רשב״א הנ״ל ורשביא קט״ו ב
ד: חייב. ת פטור אמר וכר. בכי״ל ו תו י או ת  26 ש

, שבת היט ומ״מ שם. תב לקלקל וכר. רמב״ם פי״א מה ו  27 שהכ
, אדם / רבינו ירוחם, ם , ט  27/28 נפל הדיו על גבי הספר וכר. דא״ש פ״ז סי

 נתיב י״ב חי״ה ועיין רמב״ם ומ״מ הנ״ל.
״ל: והמוחק לקלקל פטור אין לך וכו/וכ״ד. בד. /בכי כו  29 המוחק לקלקל אין לך ו

 עמ׳ 126.
/ דמב״ם פי״א מה׳ שבת הי״ד ומ״מ שם. כו  7 קטן אוחז בקולמוס ו

, אליעזר לחכמים וכו/ וכנראה  8 ומודה רבי לחכמ׳ וכר. בד וכי״ל: מודה ד
 שזו היא גירסא משובשת, (עיין ידוש׳ פי״ג ה״א, י״ד ע״א, בבלי כריתות י״ז א׳)/ אבל
 בכי״ו גורם: ומודה רבן גמליאל וכר, וזו היא הגירסא הנכונה, עיין בבלי פרימות

/  ט״ז ב
ם וכר. בכי״ל: אחד נותן את ת המי ם ואחד נותן א ת חקנקנתו  12 אחד נותן א
 הדיו ואחד נותן את הקנקנתום ואחד נתן את המים אחד נתן את המיס ואחד נתן און
 הדיו אחד נתן את המים ואחד נתן את הקמח אחד נתן את הקמח ואחד נתן את המיט
 ואחד נתן את העפר אחד נתן את העפר ואחד נתן את המים האחרון חייב דברי ר׳ יום*

 בר׳ יהודה אר אף האחרון אינו חייב על (צ״ל: עד) שיגבל. ועיין שנו״ם אצל צ.

ד וכי״ל).  פי״ב 1) (פי״ג ב
 17 על גבי שפה. בכי״ל: על גבי םפא, ובד וכי״ו: ספה, והיא ל.יא.

לה חרי זח חייב. כ״ז ליתא בכי״ל, וכן מחקה  17/18 והאורג שלשח חוטין כתחי
 הגר״א ע״פ הבבלי.

 8 נ דומה זו לצילצול וכר. בכי״ל: למה זה דומה לצלצול וכר, והשאר כגי׳ כי״ע.
ד: פטור. ם חייב. בכי״ל, כי״ו ו י פתחי  21/22 שנ

 23/24 וקטן פטור. בכי״ל וד מוסיף: הצד את הישן חייב.
ר יוני שובך וכר. כל הברייתא במפתח לר״נ ק״ז א׳ (מ״ד ע״ב). עיי״ש. צ  24 ח

יל: ויונים דורפיות.  25 ויוני חרדסייאות. בכי
 עמי 127.

כה פטור. ה ועוף אף על פי שנכנסו לתו דה על גבי בחמה חי  2 הפורש מצו
ה וכר סטור, מ ה ב  כ״ז ליתא בכי״ל, והשאר כגי׳ כי״ע, ונמצא שבפורש מצודה ל
י בהמה וכר חייב. ובד הגיריסא להפך. וכן בתוספות י״ז ב׳ ד״ה אין פורםין, ב  על ג
: בתוספתא הפורס מצודה לבהמה או לעוף  והובאו ברשב״א ומיוחם לריטב״א שם

 ונכנס לתוכה חייב.

 1) וכ״ה לפני ריא זכות בעל ס׳ היוזזסץ, עיין מיש 12717.
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 5 וחשיני פטור. בכי״ל מוסיף: ישב אחד על הפתח ובא אחד צדו מבפנים היושב על
 הפתח חייב והצדו מבפנים פטור, וכן בד (בערך), וכן מביאה בדשב״א קיז א׳ ד״ה
: תוספתא ישב אחד על הפתח ובא אחר וצדו מבפני, היושב על הפתח חייב ן  אף אנ

 והצדו פטור.
. , י וכר. דמב״ן ורשב״א פפי״ג, ק״ז א ח ונמצא צב ת פ  6/7 ישב אחד על ה

דה למחשבה. בכי״ל מוסיף: למה זה דומה לנועל את המגדל ונמצא צבי  8 צי
 בתוכו למתכסה בטלית ונמצא צפורת בתוכה אע״פ שמתכוין לישב עד שתחשד פטור
 מפגי שקדמה צידה למחשבה (עד כאן גם ברמב״ן הג״ל) אין לד שהוא חייב אלא
 המתכוין לצוד אבל קדמה צידה למחשבה פטור. (הפוף גם ברשב״א הגיל). וכן

 בד (בערד).
ת וכר. כל הברייתות עד שר 12 נעתקו ברי״ף ב ש י ב כ  שם: אין לועסין מסטי
 ספי״ד פי׳ תל״ה. וכן הובאה תופסתא זו בם׳ האורה סי׳ ם׳ סוף עמ׳ 53, תורת האדם
 להרמב״ן שער המיחוש (ד״ו שג״ה), ו׳ ע״א, סמ״ג לאווין ם״ה, כ״ב ע״א (ושם: תניא
 בתוספתא אין לועםין וכו׳ והעתיק את לשון הרמב״ם פכ״א מה׳ שבת הכ״ה ועיין במ״מ
 שם, וכן דרכו של הסמ״ג עיין מ״ש לעיל עמ׳ 42 שו׳ 26|25), רשב״א ק״ט רע״ב,
 מאירי ק״י ב׳ ד״ה בכור (ע״ד ע״א), רא״ש פפי״ד טי׳ י׳, שו״ת מהר״ח או״ז םי׳

 נ״ז י״ז ע״ב, ארחות חיים ח״א ה׳ שבת פי׳ של״ד, ג״ח ע״ד.

 ועל עצם לעיסת המםטיכי לשם דיח הפה _ efoSfo עיין לאוו פלורה ח״א עמ׳
 197, והוא ציץ להערה בכסו״ס הוצ׳ לונץ סוף עמ׳ תרם״ב עיי״ש.

 9 לא יטיף אדם סם יבש וכוי. בכי״ל: לא י ש ו ף אדם וכו׳. וכ״ה ברי״ף הנ״ל,
 ברוקח סי׳ ק״ו (ושם: בתופפתא לא י ש י ף אדם סם יבש בשיניו וכו׳), ברשב״א,

 מאירי ודא״ש הנ״ל.
 11 חחושש בגרונו וכו׳. עיין חום׳ ר׳ יהודה ברכות ל״ו א׳ ד״ה דתניא ועיין

 רמב״פ פכ״א מה׳ שבת הכ״ד ומ״מ שם.
ג ה״  12 החושש בראשו וכר. שו״ת גאוגי מזרח ומערב םי׳ ם״ז, י״ז ע״ב. (=או

ת ח״א עמ׳ 124).  שנ
ק ר פ  17 אמר ר׳ שמע בן אלעזר וכוי. ביוחסין השלם 43 ע״א: וכן נתופפתא ב
 י 0 ב (היתד. לפגיו חלוקת הפרקים כמו בכי״ע׳ עיין גם לעיל *119) בשבת שחלה ד׳

 מאיר והיה עושה לו רפואה ר׳ שמעון בר אלעזר תלמידו ולא הגיחו וכו׳.
ן מי זבלין מי דקרין ומניח בחן וכו׳. בכי״ל: שותין מי זבלין  19 שותי
בד: שותין מי זבלים מי דקלין ובום עקרין וכו/ועיץ  ומי דקלין ומדיח בהן ובו׳. ו

 להא •231.
 26 ובלבד שלא יגבל. בכי״ל מוסיף": נוחגין שומשמין ואגוזין לתוך הדבש
: בתופפתא מפצעין אגוזים (להלן ״128) ובו׳  ובלבד שלא יגבל. וכן ברוקח טי׳ קט״ו
 גותגין שומשין ואגוזין בדבש ובלבד שלא יגבל. וכן דרכו לצרף תוטפתאות ממקומות

 שוגים׳ עיין לעיל »«116, ומש״ש, ועיין גירםת ד וכי״ו בשגו״מ.
ה קדירח. בכי״ל: אבל עושה מעשה קדרה. ש ע  שם: אבל מחבץ הוא מ

ן וכוי. בבלי קכ״ה בי, בכ״י ור נים ן עושי  27 ומודים חכמי לד׳ אליע׳ שאי
א י»192 ואילך. ה , ועיין ל  עיין דק״ם עמ׳ 285 הערה צ
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 ענד 128.

 1 ושל ציידין. בכי״ל: ושל צירין.
 2 עגולח חייב. בכי״ל חסרה המלה חייב.

 שם: נשמטו לו רצועות מנעל וכר. דאבי״ה שבת ח״א, םי׳ ר״ו, עמ׳ 293, או״ז
, ם״ז, ט״ו ע״ד, ועיין דמב״ם פ״י מה׳ שבת ה״ד ובמ״מ שם.  ח*ב ה׳ שבת םי

 6 חותל של תמרח וכו׳. בפיה״ג טהרות כלים פט״ז מ״ה (הוצ׳ מק״נ עמ׳ 45) :
ע ואוכל. ועיין בהערות ריין ט ק ל של תמרה ופטיליה של גרוגרות מ ת  דתניא א ו

 אפשטין שם וערוך עדך פטיליא.
 7 זח חכלל כל קשר וכו׳. שבה״ל השלם עניין שבת םי׳ קכ״ד, מ״ח ע״א.

 8 באחת מידיו חחבל וכו׳. וכ״ה גס בכי״ל, אבל בד וכי״ו הגירםא יותר מלאה:
 באחת מידיו אין חייבי׳ עליו עד שיהא קשר של קיימא ואי׳ יכול להתירו באחת מידיו

 חבל וכו׳\ וכ״ה בשבה״ל הג״ל.
ן בדבילה וכו׳. בכי״ל: מפצעין באגוזים ו מ פ ר ד י ן ן באגוזין ומחתכי  11 מפצעי
ס ומחתכין וכר. וכ״ה בד וכי״ו. וכן מעתיק םתם בה״ג (הוצ׳ מק״נ) 113, י ו ג מ  ב ר
ן רימוגים י כ ד פ מ  ד״ו כ״א ע״ד. ובדוקה סי׳ קט״ו: בתוספתא מפצעין אגוזים ו
 ומחתבין בדבילה לאותה שבת ולא משבת למוצאי שבת. נותגין שומשין וכו׳, עיין מ״ש
 לעיל °*127. והגי׳ הנכונה היא, מפרדין, עיץ ערוך ערך פרד ובהוס׳ קהוט שם, ועיין

 קהוט שם, ועיין בגמרא קט״ו רע״א.
ן וכו׳. עיין רמב״ן קי״ד ב׳ ד״ה אי ר״י, דשב״א קט״ו א׳  13 ומדיחין בכבושי
 ד״ה יוה״כ, ימיוחם להדיטב״א קי״ד ב׳ ד״ה מותר, ועיין הרב המגיד פ״א מה׳

 שביתת עשור ה״ג.
 16 מדיחין עשרה כוסות וכו׳. ברוקח ריש פי׳ נ״ה: בתופפ׳ מדיחין י׳ כוסות
ך יסב על אחת מהן. ר ט צ  שאם י צ ט ד ך באחד שותה מהן מציעין י׳ מצעות שאט י

 פי״ג*) (פי״ד כד וכי״ל).
ן מ״ש לעיל 10112) י י ע (=אס, ן אי  19/20 ואין צריך לומר דבר לבדוק וכר. צ״ל: ו

 צריך לממד) דבר וכו׳ וב״ה בכי״ל: צרך לו דבר לבדוק גוטל ובודק. ועיין גי׳ ה ובל
 השיבושים כאן יצאו מפני שלא הבינו כי ״ואין״ כאן=ואם.

ת חנדבך. בכי״ל: וגנזו תחת הנדבך. ח  25 ובנאו ת
ן ומדביקין(צ״ל: ומרקיבין) מאיליהן.  28 וחן מרקיבין מאיליהן. בכי״ל: והןמאבדי

: והן מתאבדין מאליהן. בד  ו
ץ קט״ו רע״ב. רשב״א שם םדיה ה״ג רש״י, מיוחם ב מ  29 מצילין אותן. ד

 להריטביא שם ד״ה מאי תניא.
 עמי 129.

 1 ושקעו במים. בכי״ל: ונתנו לתוך פפל שלמים. וכ״ה בדוכי״ו.
 4 קורא את האזכרות. בכייל: קודד את וכו׳.

י נכנסתי וכו׳. בכי״ל: שאלו הרודף רודף אחרינו  5 שאלו הרודף רודף אחרי
 נכנסין אנו לבית עבודה זדה ואין נכנסין אנו לבתיהן של אלו.

ל היוחסין. עיין מ״ש להלן 1308. ע ות נ נ  1) וכ״ה לפגי ר״א ז
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 10 שיפרקו. בכי״ל: שישרפו.
/ ראביה ח״א פי׳ דנ״ה, עמ׳ 336. ו כ  14 כליי שאחזו חאור ו

/ כל הברייתא עד שורה 21 בה״ג הוצ׳ מק״נ כו ת ו ב ש ב ל  17 מצילין מייום טו
/ ועיין הגירפא  עמ׳ 93 (ד״ו י״ח רע״ד): תנו רבנן מצילין מיום טוב לשבת וכו

/  והסדר בבבלי קי״ז ב
/ כל הלשון משובשת. ובכי״ל: הציל כו ת נקייה אין צריך לחציל ו פ  20 מציל כ
 פת נקיה אינו רשאי להציל פת הדראה. פת הדראה רשאי להציל פת נקיה ואין מערימין

/ וכ״ה בד ובה״ג הנ״ל.  בכך וכו
/ בוהזהיד ח״א עמ׳ 44: כך שנו חכמים בתופפתא כו ת בתנור ו כה פ  22/23 חשו
 מי ששכח פת בתנור וכר. וכך דרכו תמיד של בעל והזהיר להעתיק את הבדייתות
 שבבבלי בשם תוספתא, וכאן היה מקום לומר שהכוונה לתוספתא ממש שהרי בגמרא
) חסר הדין: ובלבד שלא יעשה עמו חשבון לאחר השבת, אבל כנראה  לפנינו(קי״ז ב,

 העתיק מבה״ג הנ״ל׳, ואפשר שגם בה״ג שאב מן התוספתא.
 27 בחצירו של יוסף בן סימאי וכר. בפתיחת המאירי לאבות י״ב ע״ב(ד״ד כ׳
 ע״ב): וגתחבר עוד (בתוספתא שבת) שם יופף בן םימאי שם ולא הוזכר שמ משמו דבר

 אלא שפופר עליו מעשה חסידות ושלא חסיד היה ולא חכם.
 29/30 אין מפליגין בים חגדול וכר. עיין דאבי״ה ח״א פי׳ שפ״ה עמ׳ 416, ועיין
 דא״ש פ״א סי׳ ל״ח, אבל כנראה התכוין לברייתא שבירושלמי. עיין הירושלמי כפשוטו
׳ כ״א, י״ז ע״ב אינו משמע כן. ואפשר שהתשב״ץ שאב  עמ׳ 58, אבל בתשב״ץ ח״א סי

 מהרא״ש. ובד וכי״ו הסדר אחר בהלכות כאן, אבל בכי״ל בגי׳ כי״ע.
 עמ׳ 130.

ח מותר. בכי״למופיף: ופוסק עמו על מגת לשבות דברי ר׳ רבן שמעון בן  I הרי ז
ר י ך ומצור לצידן אפי׳ בערב שבת הרי זה מותר. וכ״ה בד, אלא י נ ו צ  גמליאל או א

/  ששם חסרות המלים אינו צריך, אבל הן ישנן גם בבבלי י״ט א
ה לים וכוי. דאבי״ה הג״ל, וכן בשו״ת מהר״ם אלשקד דיש א ב ה ה נ  שם: ספי
 סי׳ ק״ח, קם״ד ע״ב: והכי נמי איתה בתוספתא פרק י ״ ב (?) ספינה הבאה ביס אין

 עולין מתוכה וכו/ כל הברייתא.
 5 עשה גוי כבש. בכי״ל: עשה גוי סקאלה, ובד: םיקלא, ובמהרימ אלשקד
 הג״ל: א ס כ ל א • וגי׳ כי״ל קרובה ביותר למלה הרומית - scaia, ולהלן 40231 :

 מנר את האיםכלה. ועיין מש״ש.
 6 אין נותגין כלים לגוי וכוי. נני״ל: אין משנירין נלים ונוי. ונ״ה בד•

ן וכוי. ביוחסין השלם *70: ובפ״ק דשבת וכו׳ וכן  8 אמרו עליו על יוסף חכח
. (היה לפניו חלוק הפרקים כמו בכי״ע, עיין לעיל ״127). ג י ק י ר פ  בתוספתא ב

 10 ואם בשביל ישראל אסור וכוי. ראבי״ה ח״א סי׳ שיפ. עמי 405.
ן מכירו וכוי. תשה״ג הוני קורוגל סי׳  10/11 במה דברים אמורים בגוי שאי
רט סי׳ שג״ח, ע״ו רע״א, והובא בשרת בנו מהד״ח או״ז סי׳ ג ואו״ז ח״ב ה׳ י  $י

 •״ה, כ״ו ע״ג.
רו וכוי. עיין הראשונים הנ״ל. ועיין תום׳ ביצה ג׳ א׳ ד״ה I אבל בגוי שמכי I 
/ סמ״ג לאווין ס*ה, כ׳  גזירה (הגהות אשדי שם פ״א פי׳ א׳), רמב״ן כאן פפט״ז קכ״ב א
 ע״ג, ר״ן פם״ז סי׳ ת״ם (במשגה שם) ועיץ רשכ״ש סי׳ קע״ה, ל׳ ע״ד ובבלי קכיב א/
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. וזו היא הגירםא הנכונה  13 ולווחין של יסטיכס. בכי״ל: ולווחין של ם ט י ב ם
 oupds. ועיין להלן 58712.

ת הזוג וכוי. ריא״ז בשלטי הגבוריט פ״ו סי׳ שפ״א עיי״ש,  17/18 אין מקרקשין לא א
: בתוספת שבת בפר• אעם״י ולא ׳  19 ולא יקדיח בקשתנית. בעדוך עדך קשט ב

 יקדיח בקשתנית.
 20 ברפת בין חקוק וכוי. בכי״ל: כיפת בין חקוק וכוי. ועיין טיה״ג כלים פ״כ

 מ״ה, חוצי מק״ג עמי 55. ערוך ערך כפת (האחרון).
 21/22 מדובה אם יש בה שום וכוי. כל הברייתא בבעל המאור פי״ז םי׳ תש״ד.

 24 מלא היד. בכי״ל: מלא ידו.

 פי״ד (פט״ו בד וכי״ל).
 28 אף אגוז שבספינה. בערוך ערך אגוז: בתוספת שבת בפד׳ שיני בראש (צ״ל:
 בראשונה, כמו שהוא בהוצ׳ קהוט) רבן שמעון בן גמליאל אמ׳ אף האגוז של ספינה.

 ובכי״ל: ההוגין, וכ״ה בד, ואצל צ. טעות.
ף צפורן ובו׳. בערוך ערך צפורן: בתוספת שבת בפ׳ בראשונה ר׳ יוסי  שם: א

 אומד אף צפורן גדולה.
ח ע״א). מ״ ) ׳  שם: ר׳ נחמיה אומר אפילו טלית ובו׳. מפתח לר״ן גאון קכ״ד ב

 עמ׳ 131.
ת התרנגולין. בכי״ל: דלת חלול ושל בית תרנגול.  1 דלת חלול של בי

ק ו ש שנשבר  2 תרקוש שנשבר ובו׳. וכן בכי״ל: תדקיש שנשבר וכו׳. ובד: מ ד
 וכו׳. ובוודאי צ״ל: טרקוש כמו בכי״ו. ובערוך ערך תדקוש: בתופפת שבת בפרק

 בראשונה תדקוש שנשבר הוא ושבריו ניטלין בשבת.
ר או׳ י א  4/5 דברי ר׳ יהודה. ר׳ יוסי אומר ניטלין. בכי״ל: דברי ר׳ יהוד׳ ר׳ מ

(בפדד הפוך). ובד: דברי רבי מאי׳ ד׳ יוסי אומ׳ ניטלין.  ניטלין, וכ״ה בבבלי קכ״ה א׳
ת מאפפיארות. בכי״ל: מאפיפיאדות. ועיין הירושלמי כפשוטו ח״א עמ׳ 373.  10 פ
ן בידו ומודה ובו׳. בכי״ל כגי׳ ד. ועיין ירושלמי עירוביו פ״י הייג, כיו  14 תב

 ע״ד ובירושלמי כפשוטו עמ׳ 366.
 14/15 חבילה של גמי ובנה של שיחים של שטרות. בכי״ל: חבילה של גמי
 וכ ג ה ש ל ש ו א י ן וטומוס של שטרות. ובד: חבלי׳ של ט ב ח י ן וטומום של שטרות.
 (והסדר בד אחר ובכי״ל הסדר ככי״ע). אבל צריך לברד מה זה כנה של שיחים, או שואין
 (וגם המלה טבחין שבד היא כנראה נוםחא אחרת לשיחין, שוחין, שואין) ואולי שוחין
 פירושו מין גידול של גמי. עיין להלן 14526 : ולא בשוח של גמי. ובכי״ל שם: ולא בשויא

ח של גמי, ומכאן נשתבש טבחין וציל: שבחין. ב ש  של גמי. ובכייו שם: ב
: נסרים ״ו ת חאומן וכו׳. זה םותד לבבלי מ״ט ב׳• אבלנבכי  16 נסרות בין בי
 ששינמן, ובוודאי צ״ל: ששיגמן, ועיין משנת כלים ספכ״ב. ולפי זה בנסרים של

 בעה״ב עסיקינן.
: אף על פי שפיר. בכי״ל: אעיפ שופץ.  שם

ת המדומע. בכי״ל: מעלין את המדומע, וכיה בד. ן א  19 מטלטלי
יד ד״ה חבית. ובכי״ו: קר וכו׳; עיין מ״מ פכיו מה׳ שבת הי י ח שנ אבטי  23 ו

 אבטיח שניכר, ואולי מכאן נשתבש: שנשבר, עיין רמבים שם.
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׳ 132.  מ
יסו לעצים. בכי״ל מוסיף: אין אוכל מהן בשבת. וכיה בד.  3 אם הכנ

ד י א ימלול ב ל א ימלול בכלי דברי ר׳ יהודה. בד: ובלבד ש ל  4 ובלבד ש
. וזו היא הגהה ה ב ר י ה ל כ : ובלבד שלא ימלול ב , , יהודה. ובד״ת שבתום  דברי ד
י , כן. אבל בכי״א ודי״ף כי , דיה שלא, ועיפ זה הגיה דש״י בגמ  ע״ם רש״י קכ״ח א
, זו קשה. אבל גירסא טובה י ד הרבה, (עיין דקים) וגם ג י  שם: ובלבד שלא ימלול ב
, יהודה. כלומד, ביד ולא בכלי, וע״ז ל ביד דברי ר ו ל  מאד היא בכי״ל: ובלבד ש י מ

 הוסיפו שגם ביד אסור למלול הרבה אלא מולל רק בראשי אצבעותיו.
.86 , מ ל: וכן במיתא. ועיין ברילל יאהדביכער היד ע י  6 וכן באמימא. בכי

. ועיין , . רמבין, דשביא, מיוחט להריטביא המ״א א , ת המלח וכו ן א  9 אין כותשי
ו עיא. ועיין מ״ש להלן 20222. , ל״ז, מי , שבת סי  א״ח היא ה

 10 ואינו חושש. בכי״ל מוסיף: אין מרםקין דבילה וגרוגרות וחרובין לפני
ד י ב : ל ״ נ  זקנים בשבת אבל מרסק הוא ביד של סכין ובעץ סדור (ברמב״ן ורשביא ה
 הפרור, אבל במיוחס להדיטביא: ובעץ הפרוד) ואינו חושש (ע״כ בראשונים הנ״ל.)
 המולל מערב שבת מנפח על יד על יד ואוכל אבל לא בקנון ולא בתמחוי. וכיה בד

 (בערד). ועיין מיש להלן ״202 ומשיש שר 24.
, טביוניטה קם״ג סע״ב). ד ) א י כ . עיין שלטי הגבודיס פ , ת חמלול וכו  13 מוללין א

ז בד וכי-לג). !(סם״ (»  פט״ו
ד: בפני האפרוחין.  15 לפני האורחים. כנראה, טה״ד, ובכי״ל ו

, יוסי אומר אף חותכין. בכי״ל: אף נוהגין היינו חותכין. ובד: נוהגין  18 ור
 היינו אף חותכץ.

א: דקתני , םעי . ברשב״א יבמות ס , ח וכו נ ח ספק בן שמו ע ב  23/24 ספק בן ש
 בתוספתא דשבת סדק במה (!) בהמה ספק בן שבעה וכוי. ועיין בבלי קל״ו אי.

, נח הרי חוא כאבן וכר. בשו״ת המיוחסות סי׳ ח׳ והכי איתא בתו  24 בן שמו
״ ו(היה לפניו חלוק הפרקים כמו בד וכייל, עיץ לעיל 1142, ז12310,119, »123.  שבת פ י
 ומכאן ראיה שהתשובה היא להרשב״א ולא להרמב״ן, שהרי לפניו היה חילוק הפרקים כמו
 בכייע, עיין מיש לעיל 121 שר 819) וכו, בן ח׳ ימיי הרי הוא כאבן אין מטמא לא בזיבה

 ולא בצרעת אין זוקק לייבום וכר.
ן גורר טומאה ונר, וכ״ה בד. י ה וכר. בכי״ל: א א מ ו  25גורר ט

, השיג מכאן על  26/27 ואינו נוחל ואינו מנחיל. בשוית המיוחסות םוף טי׳ ח
 חרמב״ם םפ״א מה׳ נחלות שפסק כי קטן בן יומו שלא כלו לו חדשיו נוחל ומנחיל.

, תתפ״ו. ה ומצאתי, נמוקי יוסף שם פיט סי  ועיין רמב״ן ב״ב קמ״ב א׳ די
ו וכו׳. תום׳ קל״ו א׳ ד״ה מימהל. יבמות צא ה כל שלא י נ מ  28/29 איזהו בן ש
 פ׳ א׳ דיה והא, שם פ׳ ב׳ ד״ה כיון, נדה מ״ד ב׳ דיה הא, ראבי״ה ח״א סי׳ רפ״ו, עמ׳
 356, רמב״ן ורשב״א שבת קליד, ב׳ ד״ה הא דאמר דשב״ג, ריטב״א יבמות פ׳ ב׳ ד״ה
 מ״מ, תופ׳ הדא״ש שם פ׳ א׳ ד״ה ובן ח׳ (לשון חכמים מ״ב ע״ד), תום׳ הרא״ש נדה

ל חכפו-ם, «יץ מ״מ «מ׳ 134 מי׳ 7/». 2) וכ״ח לפגי תרמג״א. «יין מו׳ 24.  1) וכ״ח לפני מ
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,  מ״ד ב׳, אגודה יבמות סי׳ פיוז, פ״ו ע״ד. דיב״ש סי׳ תמ״ו, תשב״ץ ח״ג סי׳ רמ״ב ג
 ע״ה דשב״ש סי׳ תקי״ג, ק״א ע״ב.

: ד / בכי״ל: ר׳ אומ׳ סימניו וכו/ וכן ב כו י אומר סימניו ניכרין ו ס ו  29 ר׳ י
 ר ב י אומר סימניו וכו/ וכן היה לפני הראשונימ הנ״ל, וכ״ה בבבלי.

 עמ׳ 133.

, ופדויו וכו/ וכן הוא בד ובתו׳ יבמות ס׳ / בכי״ל: שנ  I ופדוייו מבן חודש וכו
 ב׳ ד״ה כיון״ ה׳ שמחות למהר״ם ב״ב סי׳ צ״ו, נ״א םע״ב, תום׳ הרא״ש יבמות פ׳ ב׳

 םד״ה כיון(לשון חכמים מ״ב ע״ד), רשב״ש סי׳ תקי״ג ק״א ע״ב, עיי״ש.
/ בפתיחת המאידי לאבות י״ב ב׳ גרם, כנראה, נתן הבבלי. כו תן ו  7 אמר ר׳ נ
א מסוכן. בכי״ל: המשוך לא ימול י שהו ך מפנ  II אינו צריך למול אם חמשי

 מפני שמסוכן. וכן בד(בעדך).
/ או״ז ח״ב. ה׳ מילה םי׳ צ״ו, כ״ה ע״ב. כו א מחול וגר ו  13 ומי שנולד כשחו
/ בכי״ל: אמ״ד שמעון בן כו ף ו ן בן אלעזר צריך לחטי , שמעו  19 ואמר ר
 אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שנולד מהול שצריך להטיף ממנו דם בדית
 מפני שערלה כבושה על מה נחלקו וכו/ וכ״ה בד (בערך). ועיין מלחמות רפי״ט, רשב״א

 קל״ה א׳ ד״ה גירםת, המיוחם לריטב״א שמ ד״ה אמר, ר״ן פי״ט פי׳ תצ״ג.

 עמי 134.

/ כל הברייתות עד שו׳ 9 ברוקח ריש סי׳ ק״ט נתו בים וכו ח ספי ע ב  1/2 ט
 בקיצור• עיי״ש.

/ בפפו״פ םפל״א עמ׳ תק״ב (דיר ד״ד ע״א): תופפת כו ו נחש ו שכ  6/7 מי שנ
ה לפניו חלוק הפרקים כמו בכי״ע אבל עיין להלן«136) מי י ה )  מסכת שבת פ ר ק ט ״ ו
 שנשכו נחש קודין לו רופא ממקום למקום(וכ״ה בכי״ל וד) ושוחטין לו תרנגולת וכו/
: ו מ ק ר ע י ן לו וכו׳, ובד כאן: ושוחטי׳ ט ו ח י ן לו תרנגולת וכו׳,  ובבבלי יומא פ״ג ב׳

 וכנראה המלה טוחין היא קקוגדפיה משוחטין.
ל: י ד: כרשין׳ וכן בכפו״פ הנ / וכן בכי״ל ו כו י ן ו ש י ר  7 וגחזין לו כ
 כרישין. וכ״ה בבבלי יומא הנ״ל. אבל בערוך ערך כדשן: בתוספת שבת בפרק אין עוקדין
י ן ואין צריך לעשר. וכ״ה ברוקח הנ״ל ובבבלי שם בכ״י אוקספורד, ש י נ ר  גוזזין לו כ

 עיין דק״ם שם עמ׳ 276 העדה ע׳.
ן בן אלעזר אומר צריך לעשר. וכן גורם בפיסקי רי״ד כ״י בבבלי  8 ר׳ שמעו
/ אבל בד וכי״ו גורם: דשב״ג אומר  יומא הנ״ל, עיין דק״ם שם עמ׳ 276 סוף הערה פ
 וכו׳, וכ״ה בכפו״פ הנ״ל, וכ״ה בבבלי שם בכ״י ב׳, עיין דק״ם הנ״ל. ובכייל: ר! ׳

ן או׳ צריד לעשר, וכיה בבבלי שם בהוצאות שלנו. ו ע מ ׳ ש ד ר ב ז ע ל  א
ן אומ׳ ייעשו דברים בגרם ובקטנים ת אחרת. בכיילגמוםיף: אי ב ק ש פ  10 ס

 אלא בגדולים שבישראל. וכ״ה בד (בערך). ועיין דק״ם יומא עמ׳ 285 הערה ד׳.
 שם: ואין אומ׳ יעשו דברים על פי נשים וכר. בתוה״א להדמבין ענין הסכנה
 (קרוב לראשו, ד״ו ז׳ ע״ב): ובתופפתא אין אומרין יעשו דברים הללו על פי נשים ועל
ה גם בכי״ל) דעת ישראל עמהן וכר, עיי״ש הפירוש. ״ כ ו ) ן י פ ר ט צ  פי כותיים אלא מ

 ועיין רא״ש יומא פ״ח סוף סי׳ י״ד, ועיין דק״ס הנ״ל העדה ה׳.
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׳ ייוסיי מניין וכו׳. עיין ערוך ערך פקח. ר ר מ  11 א
 14 כרת לאחר זמן. עיין רש״י יומא פיה דע״ב ד״ה ומה.

 16 וכי במה החמירה תורה וכוי. בכייל: אמיד עקיבא וכי במה וכו׳ וכ״ה בד.
ת דוחה אותה. עיין מכילתא הוצ׳ רמאיש פ׳ ע״ב הערה ל״ט. פשו  18 ספק נ

 עמי 135. פט״ז (פייז בד ובייל).
צה וכוי. בכי״ל: מםנין את הביצה בםודרין ובכפיפה מצדית, י ת הב ן א י  2 מפנ
 וכ״ה בד (בערך). ועיין פ״כ מ״ב. ועיין דקים סנהדרין עמ׳ 168 העדה ז׳ וגי׳ כי״ו כאן

 ומלא״ש כליפ פ״ב מ״ה. ועיין מ״ש לעיל 3730.
ת בפושרין. בכי״ל חפרה המלה בפושרין. ובד: את החלתית בשבת. י ת ל ח ת ה  4 א

 ועיין פ״כ מ״ג.
ד: את הביח. וכן בערוך ערך זלח: ת וכוי. בכייל ו י ב ח ת ה  5 אין מזלחין א

 בםוף תופפת שבת אין מזלחין את הבית בכל מיגי זלחין.
 שם: ושופך ושונח. כם״ז לעיל 1149, ועיין מיש לעיל 4213.

י חרעי. עיין הירושלמי כפשוטו, עמי 215, מ״ח חליח  6 ומסלקין לצדדין מפנ
 עמ׳ 586, ריח ביצה ל״ח א׳ ובהערה שם.

ם וכוי. עיין להלן!2311. ש של בעלי בתי ב כ  8 מ
/ . וכן בד: נוטל המנו את הכלי מ י ו מים• בכי״ל: נוטל הימנו כ ל  8/9 נוטל ממנ
ן וכוי. עיין בם׳ יחוםי תנאים ואמורי(שידפם בס׳ ׳ מגביהי מ ו א ל ל ת ה 10̂ בי 11 

 האזכרה למדן הגרא״י קוק ז״ל) ערך זכרי׳ בן אבקולם.
׳ נוהג וכוי. ביחוםי תנאימ ואמור׳ הנ״ל: ונראה  12 זכרי׳ בן אבקולס לא חי
טל נוטל ואוכל ומשליך משליך הגרעין (עיין בבלי קמ״ג ב׳) בחזרת פנים  הפי׳ תו

 אחורי המטה וכו׳, עיי״ש שמבאר את התוספתא והבבלי.
 13 אמר ר יוסי עינוותנותו וכוי. עיין איכה רבה סיד, הוצ׳ בובד עמי 143

 ובהערה ל״א שס.
ן בזנב חסום וכוי. עיין רמב״ס פכ״ב מה>!שבת הייט. ובמ״מ שס:  14 מקנחי
 תופפתא מי שרחץ במים וכו/ ויש שם טעות וצריך להעמיד נקודה אחדי תופפתא,

 והשאר שיד לה״כ שם, ועיין ב״י בטור אויח טוף פי׳ ש״ב.
ג ט אחד אחד וכוי. דמב״ן ורשב״א ריש פכ״ב׳ קמי ק ל  15 פימת שנתפזרו מ

 בי. ועיין מיוחם לריטב״א ור״ן שם.
ך אלו בפ״ע וכוי, ר ד ב : ל ״ נ ן וכוי. ברמב״ן ה י עצמ רק אילו בפנ ם בו  17 א

 וצ״ל: בדרן וכוי. כמו שהוא ברשב״א הנ״ל.
 18 פגה שטמנה בתבן וכוי. עיין ערוך פג די. ועיין הירושלמי כפשוטו עמי 404.
ת הכלי וכוי. עיין מ״ש להלן 20327, ושם לנכון: את ן א לי  19/20 אין מטבי

 המימ, וכ״ה בכי״ל וד כאן.
 24 קורע אדם עור וכר. עיין מ״ש להלן 20614 ואילך.

ת נצוק. בכי״ל: זיווק, ובד וכי״ו: זינוק, וכ״ה להלן 20615 גם בכי״ע.  25 לעשו
 26 ואם כדי לגאות בחן. בכי״ל: אם לנאותן כדי לשתמש בהן. וכן בד: אם
 לנאותן להשתמש בהן. ובכי״ו: ל ה ת ע ט ד בהן. וכנראה שצדיד להשלים גי׳ כי״ו
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, כייע וצ״ל: ואם כדי ל[הת]נאות בהן ולהתעטד בהן וכר. עיין לעיל ריש מע״ש  לגי
 ״86 ומשיש.

ן סכין ואין גופחין וכוי. הרב המגיד פכ״א מהי שבת םח״ג.  27/28 שאי

 עמ׳ 136.
ן עד שיגגובו. בכי״ל וכי׳׳ו: עד שיגיבו ובד: ממתין להן עד שינגב בו.  1 ימתי
קח וכוי. בערוך עדך טדקליל: בסוף^תופםת שבת טרקלילין  3 טריקלין שחסי
 שהשיקן בערב שבת (עיכ הוא בעתד ד׳ פיזרו ובהוצ, קהוט מוסיף): בפ״ב בתוספתא

 יו״ט טרקלילין שהשיקן מערב יו״ט. ועיין להלן»204.
 5 ואין צריך לומר בשבת. בד מוסיף: רבן שמעון בן גמליאל מתי׳ וכן היה,

 ובכי״ל מוסיף: וכך היה (והשאר שלפני זה הסד), ועיין להלן יומא 1906,
, קל״ד ו רגליו וכוי. בכפו״פ פ״ז עמ ת בן גמ׳ אומר אם חי ע מ  שם: רבן ש
, ומכאן משמע שהיה לפניו ד ״ ד ב ה ״ כ ) ז ״ י , מסכת שבת פ  (ד״ד ל״ב ע״ב): תום
 חלוק הפרקים כמו בד וכייל, אבל עיין לעיל 134 שר 7|6. ואולי צ״ל: פי״ו, כמו
 שנשתבש בהוצ, לונץ) וכן היה דשב״ג אומר אם היו רגליו מלוכלכות בטיט מגרדין

. ועיין בתום, יומא הנ״ל. ת כדי שלא יטנפו את כליו וכו, ד ר ג מ  ב
ן בי מנסיא אומר וכוי. וכ״ה בכי״ל ובירושלמי פ״ג ה״ג ו׳ ע״א.  7/8 ר׳ שמעו
, שמעון , וכר, וכ״ה בכפו״פ הנ״ל, ובכי״ו: ר מ ו א ר ז ע ל , שמעון בן א  ובד: ר

ל וכר. א י ל מ  בן ג
, אין פוסקין וכוי. עיין תופי ק״נ א׳ ד״ה מ ו ן בן אלעזר א ח ר׳ שמעו  10 וכן הי

 ואמר, ודק״ם עמי 18 הערה גי.
י חכבוד. בכי״ל מוסיף: ר׳ יהודה או׳ אף בחול אין עושין אפקטויזין  13 מפנ
, יהודה אומר אף בחול: (הנקודות ישנן גם בד״ר) אין עושין  מפני הכבוד. ובד: ר

.28 ,  אפקטויזין ברשות הרבים מפני הכבוד. ועיין הירושלמי כפשוטו היא עמ

ח כליו ברש׳ הרבים וכוי. עיין ב״י בטור או״ח םי׳ ש״א ד״ה מי ט ש  13/14 לא י
 שנשדו. (ד׳ וורשא נ״ד ע״א).

, ש״א דיה כתוב בם״ה. י י בטור אויח ריש פ ת וכוי. עיין בי ב ש  14 אין רצין ב
. בכי״ל: ואין צריך לומ׳ בשבת אט לבו ביוט ,  16 ואין צריך לוטר בשבת וכו

 מבקרין בשבת ואין צריך לומד ביום טוב. וכן בד (בערך).

ד ובייל). (שייח ב  פי״ז«)
ן בו. רבינו יונה מובא ברשב״א ובמיוחם להריטבא קמ״ח םע״ב,  18 אין מסתכלי
, שבת , תקים. ועיין הגה״מ פכ״ג מה , ובר״ן שם סי , א  בדא״ש פכ״ג סוף סי

. ,  הי״ט אות ט
 19 משום שנאמר אל תפנו אל האלילים. הפשט הפשוט הוא כדברי הברייתא
י (בד״ח שבשו: ודיו, מפני שלא י ד : אל תפנה לראותם ו י  בספרא ריש קדושים ה״
: אל תפנה ג  הבינו את פירוש המלה ודיי), או כנוסח הירושלמי ע״ו רפ״ג, מ״ב דע״

 1) וב״ה לפגי הרץ, עיץ מ״מ להלן 13717.
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/ ס׳ יריאים השלם סי׳ שנ״א, קציד . ועיץ בםה״מ להרמב״ם ל״ת, מצוה י ש מ  לראותן מ
 ע״א ובהערות שם. ובבבלי כאן קמ״ט םע״א: א״ר תנין אל תפנו אל מדעתכם, ועיץ רש״י
 שם. אבל בערוך ערך פן א׳ פירש כאילו היה מנוקד אל $סנו אל מדעתכם. והביאו הר״ן
 פכ״ג סי׳ תקם״ג. וכן הרמב״מ במורה ח*ג פנ״א: ומפני זה היו מקפידים החסידים על
 השעות שהיו בטלים בהם מלחשוב בשם ואמרו אל תפנו אל מדעתכם, וכו׳ איני מפנה
, ע״ב: והרמב״ם ז״ל , שועיב פרשה אחרי, נ  מחשבתי ממנו. ורמז לזה בדרשות ר״י ן

 פירש מלת אל קודש וכו/ ועיין בפירוש ר״א בקרט לרש״י, נ״ג ע״ד.
ל ר׳ יוסי הגלילי וכוי. כל הברייתא עד שוי 25 בילקוט  19/20 ר׳ אליעזר בנו ש

 הפכירי תהלים צ״א סי׳ כ״ב, ח״ב עמי 92, ועיץ להלן 46120.

 עמי 137.

ה בפנים. בכי״ל: כמה בפניו. וצ״ל: כמה בפנין, וכן בשינויי נוסחאות מ  1 כ
:(219 ,  מקטע מן הגניזה של משנת זבחים פ״ג(שנתפרסם בצופה הצרפתי כנ״ג עמ
 המולק תרין בפנין וכו, הנתנים בפנין. וכן בירושלמי יומא פ״א ה״א, ל״ח ע״ב: ולא
, ב״ב.  בעבודות ש ב פ נ י ן אנן קיימין. ועיין מ״ש במבוא לירושלמי כפשוטו ח״א, עמ

ה וכוי. בראבי״ה ח״א פי׳ שפ״ה. עפ׳ 415: נ ת המדי פ יל אדם על ש  8 לא יטי
,  וברייתא היא בתופפתא פ י ״ ו דשבת וכו/ עיי״ש, ובוודאי צ״ל: פ י ״ ז(החילוף בין ו

, הוא קל מאד) דשבת׳ עיין לעיל ״124. ז  ו
ת הבהמה. וכן בד(ושם: על החהום) ם להביא א ן על התחו כי  11/12 אין מחשי

/ בהוצ, שלפנינו. וכן מעידים בעלי התום, שם ד״ה אץ שחגי,  ובברייתא שבבבלי קנ״א א
ן מחשיכין, אבל בכי״ל: מחשיכין על התחום, וכן מעיד הרשב״א שם י א : א ת פ פ ו ת  ב
, שבת ה״ב. וכ״ה במקצת נופחאות  שהגירסא בתוספתא: מחשיכין, וכן במ״מ פכ״ד מה
, , 364 הערה ו  בבבלי, עיץ תום/ רשב״א ומ״מ שם, וכ״ה ברי״ף כת״י, עיין דק״ם עמ

 ומ״מ הנ״ל. ועיץ היטב ברמב״ם פכ״ד ה״ג.
ם לפקח וכוי. דאבי״ה ח״א טי׳ שצ״א. עמי 445. ן על חתחו כי  12 מחשי

ק בממ״ג לאוין ט״ה, כ״ב ח וכוי. וכ״ה בד וכי״ל, ו ת א צ  14 ואומר ל ו אמ לא מ
ו לך למקום פלוני וכו/ וכ״ה בברייתא שבבבלי  ע״ד: ואמרינן בתוספתא שאומרים ל
/  הנ״ל. ולפי זה אפשר לפרש שאומר לו לחבירו ישראל, כמו שפירש הרמב״ן קנ״א א

, 428: שאיסור אמירה , שצ״א, עמ  אבל בתשובת ר״א ממיץ שבדאבי״ה ח״א סי
 לגוי אינו במקום כבוד המת. וראיה לדבר דתניא בתוספתא דשבת, ומייתי לה בשבת
י ו ג  פרק שואל מחשיכין על התחום על עסקי המת להביא לו ארון ותכריכיו ואומד ל
, שי״ג. אבל בתשובת  פירוש בשבת וכו, כל הברייתא עד שו׳ 16. ועיץ גם במרדכי פ״ג סי
א מחשיכץ ת פ ס ו ת , 445: וההיא דפרק שואל הכי גדםינן לה ב מ  דאבי״ה עצמו שם ע
ם י ר פ ס ו ב נ י , וגם א י ו ג  על התחום לפקח וכר ואינו כותב בתוספתא אומר ל
, ואישראל קאי וכו/ עיי״ש. ועיץ תוה״א להדמב״ן םוף ה ג ו ה א ש ל ם א י ק י י ו ד  מ

 עניץ ההספד.
ד:  15/16 ובלבד שלא יזכור לו סכום ממכר. וכ״ה בבבלי שם אבל בכי״ל, כי״ו ו

 ובלבד שלא יאמר לו וכו/ וכ״ה להלן 20524׳ לעניין אחד.
יקכ״ב(תמת ל ישראל וכוי. תמים דעים להדאב״דםי א חלילין בשבי  16 גוי שהבי
, תתצ״ד, תוה״א שלו, סוף עניץ ההספד (ד״ו,  ישרים כיו ע״ג), מלחמות ביצה פ״ג סי
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 ל״א ע״א), בנו של הרמב״ן ביצה ב״ד ב׳ ד״ה ואם (מחנה דוד, י״ט עיב וע״ד), דאבי״ה
 ח״א סי׳ ש״פ עמ׳ 407, רשב״א קנ״א א׳ (במשנה) ד״ה עשו לו (בשניהם), מיוחס
 להריטב״א שם, רשב״א ביצה כ״ד ב׳ ד״ה הא דאמרי׳ ביש וכו׳, ד״ן שבת פכ״ג

 (במשנה) סי׳ תקס״ט, ועיין רשב״ש סוף סי׳ קע״ה.
 ובמרדכי עידובין פ״ד סי׳ תצ״ז: כי ההיא דהבא בשביל ישראל זה מותר לישראל
 אחד (ביצה כ״ה רע״א) וכן משמע בתוספתא לקמן גבי הנהו דיברי וכו׳. והגיהו בד״ח:
 צ״ל בתום׳, כלומר בתוספות. אבל באמת צריך להפסיק אחרי המלה בתוספתא,

 והכוונה לתוספתא שלנו. ואח״ב צ״ל: [ו] לקמן גבי הנהו דיברי וכו׳.
(נ״א ע״א). וכן בר״ן שבת ן  17 עשו לו ארון וכוי. מאירי ביצה כ״ה א׳ ד״ה ועדי
״ ז דשבת (היה לפניו חילוק הפרקים ׳ י ר פ  פט״ז(במשנה) סי׳ ת״ם: ודאמדי׳ בתוספ׳ ב

 כמו בכי״ע) חפר קבר לא יקבור בו אותו ישראל אבל ישראל אחר מותר.
 18 פירות שייצאו חוץ לתחום וכוי. רמב״ן עירובין מ״א ב׳ ד״ה וזו שאמדו,

 ד״ה והא דמייתי וד״ה וקשה לי עיי״ש.
 21 ושהביא חוץ לתחום וכו׳. בכי״ל: שהביא ג ו י מחוץ לתחומ, וכן בד

 (בערך), וכן ברמב״ן הנ״ל ד״ה והא דמייתי (כגירםת ד).
ן בן אלעזר אומר וכוי. ב״ד פל״ד־י״ב, הוצ׳ תיאודור עמ׳ 323 ה ר׳ שמעו  25 וכן חי

ח (בד וכי״ל אין כאן פרק חדש). ״ י  זנמ׳ 138. פ
ך לו בדרך וכו׳. רשב״א קנ״ג םע״א, כל הברייתא.  3 מי שהחשי

 5/6 במה דברים אמורים בגוי חמכירו וכו׳. עיין ראבי״ה ח״א סוף סי׳ שם״ז
 ריש עמי 387.

 11 מפני מה אמרו נידרי שבת וכוי. מפתח לד״ן קנ״ז אי, (נ״ד ע״ב), סמ״ג
 לאווין ם״ה, כ״ב ע״ד.

 13 ובלבד שלא יספק ולא יטפח וכוי. בכי״ל: ובלבד שלא יצויח ולא יטפח
 וכוי. וכגי׳ כי״ע כ״ה גס בעידובין ק״ד אי.

ה: עוד ת הפועל לשמר לו וכוי. בשטמיק נדרים ל״ז ב׳ ד״ה ואס הי  13/14 חשוכר א
 יש לומד דבחול מיידי בזרעים ובפ׳ חול (אולי צ״ל: ובפ״ח, כלומר בפ״ח בתום׳ דב״מ)
 ובשלהי תוספת׳ דשבת מצאתיה ולא איידי אלא במילי דחול (כלל) אבל זה לא נהירא
 דבפ׳ הזהב מוכח דבהקדש מיידי. ועיין להלן ״387 ובראשונים שציינתי שם,

 ותבין דבריו.
 18/19 ואין צריך לומר ברשות חרבים. בכי״ל מסיים: הלכות זי• חםלת מסכת

 שבת. פרקים ייח• מכמגין הפרקים בכייע).

. ן י ב ו ר י  ע
. א ״  פ

 26/27 כיצד ממעטו נותן עליו קורח וכו׳. מאירי ד׳ םע״ב(8 ע״ב), עיי״ש.
 27 וחרחב מעשרים אמות. בכי״ל: הרחב מעשר אמות, וכ״ה בד.

 31 ומה ראח לשבת בכך. עיין הירושלמי כפשוטו עמי 229.
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ת אין צריך כלום. בכי״ל: מבוי שפחות מעשר  32 כל מבוי מארבע אמו
 אמות אין צריך למעט, והיא גירפא ישרה. אבל עיין בבלי י״ב א״.

ת וכו׳. רשביא י׳ א׳ ד״ה הוא (14 ע״ב), מאירי שם ד״ה  שם: והרחב מעשר אמו
(19 ע״ב), עיי״ש. י  מבו

 עמי 139.
ושב כדרכו עליה. בכי״ל: היושב כגגדו עליה.  9 הי

 12 לחיים למבוי גבוהימ מן הארץ וכוי. רוקח פי׳ קע״ה.
27 ע״ב), הרב המגיד פי״ז מה׳ ) י ד לחי וקורח וכוי. מאירי י״ד ב׳ ד״ה מ  16 העמי

 שבת ה״כ בשם הרשב״א•

ק חדש)• ר ל אין כאן פ י י ב ד ו ב ) 1 *  פ

 20 גידונת כפסין. בכי״ל מוםיף: ר׳ ישמעאל בר׳ יוחנן בן ברוקה או׳ היתה
 עגולה דואין אותה שאם תחלק ויש בה ששה טפחים מצד זה וששה ספחים מצד זה

 כדיומדין נדונת כסםין. וכ״ה בד (בערך).
 שם: שלוש בקש. צ״ל: בקר, וכ״ה בד וכי״ל.

ד וכי״ל1).  עמי 140. פ״ג (פ״ב ב

ה ועד ארבעה וכוי. גירםא אחרת ש ל ש ה מ ש ל ש כנס הגדי.; כל ש י שי  7/8 כד
 לגמרי בכי״ל: כדי שיכנס הגדי. כל שפחות משלשה צריך שלא יהא בין קנה לחבירו
8לי ועיין מש״ש 2  שלשה טפחים כדי שיכנס הגדי(כ״ז נשמט בכי״ע וד, אבל ישנו לעיל 0
 בשם פ׳ המפתח) וכל משלשה ועד ארבעה צריך שלא יהא בינו לבין חבירו כמלואו וכדי
 שלא יהו פרצות כבנין אם רצה מביא יתידות וכו׳. וכ״ה בתופפתא כלאים הנ״ל/ עיי״ש

 ובבבלי כאן ט״ז א׳.
ה בתל וכו׳. כל הברייתא ברשב״א ט״ז ב׳ ד״ה ונראה (22 ת ר ש  13 שיירא ש

 ע״ב). ועיין מ״מ פט״ז מה׳ שבת הי״ט וריטב״א ט״ז ב׳ ד״ה וחכ״א.
קפת שלשח טפחים. בכי״ל בגיגה מוקפת גדר גבוה עשרה  13/14 ובגינה מו

 טפחים. וכ״ה בד (בערך) וברשב״א (=מ״מ) הג״ל•
א בית ל ת סאתים. וכן בכי״ל: ולא שיירו בה א א בי ל  14 ולא ישיירו בח א
 םאתים. וכ״ה ברשב״א הנ״ל, אלא שהוא כותב שם: ונראה שיש קצת שבוש בתוספתא
 ולא גרפי׳ ולא שיירו בה אלא בית סאתים אלא הכי גדסי׳ בה, ולא שיידו בה בית סאתים

 וכו/ עיי״ש. וכתיקון הרשב״א, כ״ה גופח ד׳ ואפשר שהוגה שם ע״ם הרשב״א.
ד וכוי. ברשב״א י״ז דע״ב (23 ע״א): וכן היא  18 אחד שיירא ואחד חיחי
 בתוספתא דתניא התם בפרק ב׳ (היה לפניו חילוק הפרקים כד ובייל) דמכלתין אחת

 שיירא ואחד יחיד עושה להן מחיצה ר׳ יהודה אומר וכו/
הודה אומר לא ירבה ליחיד וכוי. כל הברייתא בדשב״א הנ״ל, ועיין  18/19 ר׳ י

טב״א י״ז א׳ ד״ה ותני בשם ר״י.  רי

 1) וב״ה לפגי הרסב-א. *יק להלן םו׳ 18.
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ירא חייייבין וכו״. רשב״א וריטב״א הנ״ל ומאירי י״ו א׳ ד״ה  20 אוחלין שבשי
 כבר (30 ע״ב)י ועיין הירושלמי כפשוטו ח״א עמי 245 ואילך.
ן לחן אוהלין וכוי. כם״ז לעיל 12419.  21 ושאר שאי

ה וחקרפיף וכוי. בכי״ל ובד: ר׳ אלעזר אוי הגינה ג י  23 ר׳ אליעזר אומי חג
/ וכל הברייתא נעתקה במלחמות להדמב״ן םפ״ב, עיין להלן.  וכו

ה: וגתבאר בתוספתא כי ת וכוי. בפיה״מ להרמב״ם פ״ב מי ח ה א מ  24 יותר א
 ר״א סובר אם היה ארכה יותר על שנים ברחבה אין מטלטלין בתוכה. *כיון לברייתא

, כרגיל אצלו לכנות את הברילתות שבבבלי — תוספתא.  שבבבלי כ״ג ב
ף ם ושיריים א , אליעזר אומי קרפיף הסמוך לעיר ויש בארכו שבעי  25/26 ר
ן לתוכו ם ושיריים אין מטלטלי ת יותר משבעי ב ש ן לתוכו ב  על פי מרובע מטלטלי
ה ר׳ אלעזר (בד אליעזר) או׳ קרפיף הסמוך לעיר ויש י ן ה כ  בשבת. בכי״ל ובד: ו
 באדכו שבעים ושירים אין מטלטלין בתוכו בשבת. וכל המפרשים נדחקו לפרש ע״פ
 גירםא משובשת זו, אבל גי׳ כי״ע מאירת עינים, ולפיה יוצא שר״א מצריך לכתחילה
, כ״ג ב׳ ד״ה  אורכה כשנים ברחבה, אבל במרובע מטלטלין דק בדיעבד (עיין תוס

 איכא), ולפיכך אמר אעפ״י מרובע.
 אבל הרמב״ן חולק על עצם השיטה וסובר שבמרובע כולם מודים שמטלטלין
 לכתחילה, והיתד. לו גי׳ אחרת בתוספתא כאן, שכן הוא כותב במלחמות ספ״ב: ועוד דהא
 משמע דכולהו מודו דמדובעת טפי עדיפא וכו׳ ומצאתי בתוספתא הגנה והקרפף צריך
 שיהא שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים מוקפת גדר גבוה עשרה טפחים
 אם היא ארכה כשנים ברחבה מטלטלין בתוכה בשבת יתר אמה אחת אין מטלטלין
, אליעזר אומר קרפף הסמוך לעיר ויש בארכו שבעים ושיריים  בתוכה בשבת וכן היה ר
ו מרובע מטלטלין בתוכו בשבת. ומעיני כל המפרשים נעלם לפי נ י א  אף על פי ש

 שעה הרמב״ן הנ״ל, והוא מאשר את ההוספה בגי׳ כי״ע.

י 141. מ  ע

ני בירושלם וכוי. עיין הירושלמי כפשוטו ח״א עמי 262.  3/4 מערכין במעשר שי
ו לקוף והוליכו נתנו על גבי בחמה וכוי. וכיה בד וכי״ל (אלא ששם  8 נתנ
 נותנו לקוף). אבל בשו״ת שבאו״ז היא סי׳ תשמ״ט, ק״ז סע״ד: אך בתוספתא קתני
. ואולי יש השמטה באו״ז וצ״ל: בתוספתא קתני ( ל י פ  בתרוייהו על הפיל. (ולא ל
ל אין ב א / ו כ ל גבי בהמה) והיינו לפיל היינו על הפיל ו ע  תרווייהו(כלומר, לקוף ו
 להגיה באו״ז את המלה *הפיל׳ כפי שרואים מן החרוז שם: בתוספתא קתני בתרוייהו

 על הפיל. והצור קמיך לפניך יפיל.
ם הד״מ). ש ב ) ׳ ו-על גבי קורה וכוי. דא״ש פ״ג סי׳ ד  8/9 נתנ

ם עירובו עירוב. וכיה בכי״ל.  12 בכלכלה ותלאה באילן למעלה מעשרח טפחי
 ועיין מיש בירושלמי כפשוטו ח״א עמי 263.

. בכייל וד: שהן גבוהין מן הארץ שלשה וכצ״ל. ה ר ש ן מן הארץ ע  14 שגבוחי
/ תוס׳ ל״ה א׳ ד״ה חסודי. כו  20 ומודים חכם׳ לר׳ אליע׳ בבני חצר ו

/ עיין הירוש׳ כפשוטו ח״א עמ 265. כו ק טחורח ו פ ח ס א מ  25'24 בתרומה ספק ט
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ל (פ״ג גד וכי״ל 1). ״  פ
/ ידוש׳ פ״ג היו, כ״א ע״ב, אלא כו יחם רבותיו ילך לו אצל חרגיל ו  29 שנ
, 99 שר 15. ועיין מיש בירושלמי כפשוטו  שנשמט לפנינו וישנו בשרידי הירושלמי עמ

.272 ,  ח״א עמ
ת אדם על עירובו וכוי. רםב״ס פ״ח מהי עידובין ה״ו, ובמ״מ שם: נ ת  30 מ

 כמדומה לי שמבואר זה בתוספתא•

 עמי 142.

/ עיין מם׳ שמחות פ״ו ה״י. הוגי כו ת ו צאת למלחסת חרשו ו י ה ה  14/15 מחנ
 היגד עמי 133׳ וש״נ.

י הזקן דורש. וכן בד א מ ה חילל הזקן דורש וכוי. בכי״ל: כך היה ש  16 וכן חי
 וני״ו(בערך). ועיין הירושלמי כפשוטו ח״א עמ׳ 60.

דא פי׳ ת״ב,עמ׳ 458: וכן מוכח בתוספתא / בראבי״ה ו כו  19 חרועימ וחקייצין ו
י (כחילוק הפרקים בד וכי״ל) ומייתי לה בפרק הדר וכו׳ ש י ל  דמכילתין פרק ש

 הרועים הקייצין והבורגנין וכוי.
חו וכוי. בכי״ל: אפילו גמלה ת צדקי ר ע מ א אפילו כ כי טו  30 אפילו גדולה כאנ
 כאנטוכיה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה. השובת במערה אפי׳ כמערת צדקיה
 וכו/ ובתנחומא במדבר ט׳ (הוצ׳ בובר עמ׳ 8) : והשובת במדעה אפי׳ היא גדולה
 כאנטוכיה מהלך את כולה, ועיבורה וחוץ מעיבורה אלפים אמה, ומהו עיבורה החנויות
 והפונדקיות שחוץ למדינה על הדרד ותשובת במערה אפי׳ היא גדולה כמערה שברח בה
 צדקיה מלד יהודה שהיה בה שנים עשד מיל וכר. ועיין הערות שם. ועיין גנזי שכטר

 ח״א. עמ׳ 475, והילמדנו שאב מתופפתא שלנו ולא מן הבבלי.

 עמי 143.

״ל: בצד אילן בצד בכי / כו ח ו ו ב ג ח ל צ א ב ג א  213 בצל האילן בצל החרוב בצל ח
י הגנה בתל גבוה וכר. ב ל ג א ע י י א ב ל ג  חרוב בצד אגא בתל גבוה וכר. ובד: ע
 ולכאורה נדמה שהגירפא ״על גבי״ יותר נכונה, ורק כאן עירובו עירוב. עיין פ״ד מ״ז.

 ועיין להא.
קפת גדר וכוי. בראבי״ה ח״א סי׳ שצ״ז טוף עם׳ 455: ומיםתייעא  5 ובגינה מו
י (עיין לעיל ״142) האומר שביתתי בגינה מוקפת ש י ל  מתופפתא דעירובין סרק ש
ה בד׳ פגו, כחילוק כ״ ) ׳ ג ׳ פ  גדר גבוה עשרה טפחים וכר. וכן ברוקח פוף פי׳ קצ״ג: ב
 הפרקים בד וכי״ל) בתוספתא האומר שביתתי בגגה וכו/ מלה במלה כמו

 בראבי״ה הג״ל.
א לא אמר ג א י האילן ע ל ג ב י חרוב ע ל ג ב י ח י ע ל ג ב ת ת י ב  9'8 חאומר ש
א י י א ב ל ג  כלום או לצפוגו וכוי. יש כאן חסרון, ובכי״ל: האומד שביתתי ע
ה לצפוגו וכר. וכן בראבי״ה ק ג י ד ש י האגא לא אמ׳ כלום ע ב ל ג ע י הדוב ו ב ל ג  ע
 ח״א סי׳ שצ״ז סוף עמי 456 : תניא בתוספתא האומר שביתתי על ג ב י חרוב לא אמד
 כלום עד שיקנה לצפוגו או לדרומו ארבע אמות וכו׳ כל הברייתא. אבל בד: האומר

 1) וכן לפני הראני״ח והרוקח, «יין מ״* 1435.
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ד חרוב ב צ ד גנה לא אמר כלום וכר. וגירםא זו נראית לכאורה צ ד אילן ב צ  שביתתי ב
.2|3 ,  יותר נכונה, עיין מיש לעיל שו

 10/11 לא אם׳ כלום. ליתא בכייל, כי״ו, ד וראבי״ה הנ״ל.
 16 ואחד עשיר יוצא מן הדרך. בכי״ל: יוצאין מן העיר. ובד: היוצא מן העיר.

 18 בדרומא. בכי״ל וד: ברומא.
 19 והיו עניי כפר שיחין. בכי״ל: היו עניים שוחים. ובד: והיו עניי שיחין, ועיין

/ , פ״ד היח, כ״ב ע״א ובבלי גיא ב  ידוש

 D״fy, (שיד בד ובייל 1)
שי אותח העיר. בכי״ל: יום אחד כאנשי העיר, ובד: ויו׳ אחד כאנשי  21 כאנ

 אותה העיד.
. בכי״ל: וחכמים או׳ כשם שאין חולקין וכו׳. וכן בד (בערך). ן  22 וכשם שאיןחולקי
ם מודים וכו׳. עיין ריטביא ל״ח א׳ דיה אמר להם ר״א• ת ׳ ר׳ אליע׳ אין א  23 אמ
ו וכו׳. וכן בכי״ו(בלי נקודות), וכן בבבלי ל״ח א׳ בכי״מ: ו  25 אמר להן וזא ן

. ו ל ל  הא לאו, עיין דקים עמ׳ 141 הערה פ׳. ועיין להלן. אבל בכייל וד: ה
 26 אמרו לו הא ?וו וכו׳. וכן בכי״ו. ובד: הללו. אבל בכי״ל: אמרו לו הלואי,

: הא לאיי, ועיין להלן 15416 ומשיש.  ובבבלי ליה א׳
ן יוצא עליו וכו׳. י  27/28 יוצא עליו בשיני. בכי״ל, כי״ו וד: א

 עמ׳ 144.

ה בד) קדושת וכו׳. י כ ו ) ׳ ו שת וכד. בכי״ל: ור׳ יופי א  3 ור׳ יוסי אוסר שקדו
ה בידו כלכלה של פירות וכו׳. בכפו״פ פפי״ג, עמ׳שמיב־(ד״ר ת י ח  5 הרי ש
״ ד (כחילוק הפרקים בד ובייל) הדי שהיתר. בידו כלכלה של  ע״ח סע״א): ובתוספת פ
 פירות שאינה מתוקנת היום הוא אומר אם יום טוב הוא אין בדברי כלום ואם לאו קורא
 שם לתרומה ומעשרות שבה ואוכלה (היתד. לפניו גירפ׳ ד וכיה בכייל, בערך) ר׳ יוסי

ר בשני ימים טובים של גליות. ועיין בבלי ליט ב׳. מ ו  א

 &y (בד ובייל אץ כאן שרק חדש ונמשך ש״ד)

ת הערים וכו׳. עיין ם׳ העתים עמ׳ 78. צד מעברין א  9 כי
׳ עיא). י ) ׳ ו וכו׳. תום׳ די״ד רפיה, נ״ח א וצאה הימנ ת י ח ה בית א  12/13 אם הי
י פגומין. בכי״ל: יוצאין ממנו כגון שני פגמים, ובד: יוצאין  14 יוצאין הימנו שנ

 הימנו כמן שני פיגמין, וכן בתופ׳ רי״ד הניל (בערך).
יו: וחזיזיה, ובכי״ל: וזיריה. . בכי י ז י ח ז ה ו י  22 כתל

ך שבשדה. ב ש ו  27 ושוק שבשדה. בכי״ל: ו
, וכן בד (בערך). ר י ע  שם: וכמה יהו קרובין. בכי״ל: קדובין ל

ם ואחד (אצל צ. בשנו״ם אינו י ע ב ר א ה וארבעים ואחת. וכן בד: ו א מ 2 8 
ה ואחד. ע ב ר א ס: מאה ו  נכון), אבל בכייל בטי

 1) וכ״ה לפני ב«ל הכפויפ, עיץ מיש 1445.



ו עמי 145-146 י ן פ בי  154 עירו

 עמי 145.
/ / בכי״ל: אם א י ן בין שנים החיצונים וכו כו  11 אם היו בין שנים החיצונים ו

 ובד: אם א י ן בין שורה החיצונה וכו/
/ בכי״ל: עושה תרומה (צ״ל תחומה) כטבלה כו א ו ל ב ט ה כ י ת ח ת ת  13 עושה א

 וכו/ ובד: ועשה ומרבע כנגדן את תחומה כטבלה וכו/
 14 דרומית. ליתא בכי״ל, כי״ו וד.

יח א׳ ד״ה ואט, ריטב״א שם. / רש״י ותום, נ כו ה גיא םעוקם ו  22 ואם הי
/ וכן בתום, כו ת הכותל וצופה ו ת הכותל אלא יםוד א , יקוב א מ  23/24 אין או
, ד״ה אבל: ורבנו שמואל גרם לעיל בברייתא הגיע לכותל י מ ו ד את הכותל והכי  נ״ח ב
: אבל א ו מ ד הכותל וצופה ובו/ בד , ימוד כל שיפוע הכותל וכו/ ו י  איתא בתוספתא, פ
ל ב ח ד מדתו ומודד. אחד מודד ב ע  ובכי״ל: אין אומדין יקוב את הכותל אלא צופה כ

ד ובין במישור וכו/ ה  ואחד צופה בעיניו בין בים ובין ב
, ובד: ח ב ש :ולא ב .בכי״ו א של גמי י ו ש  26 ולא בשווז של גמי.בכי*ל: ולא ב
. ובתרגום משלי כ״ז ב״ה: שבח עמירא, ובהוצ, לגרד שם: שווח. ועיץ  ולא ב ש ב ת

 מ״ש לעיל ״131.
, יהוגתן על הדי״ף שם / ר ח בכל כוחו. רש״י במשנה ג״ח ב ת ו  27 והמודד מ

, זי. , תרכ״ו, רוקח סוף סי׳ קיצ, רא״ש פ״ה םוף סי  סוף סי
, ד״ה ועוד ובירושלמי / וכ״ה בד ותום, ס״א א כו ן אחד רועה ו י ז ה ב ש ע  28 מ

.  פ״ה ה״ז כ״ב ע״ד. אבל בכי״ל: מעשה ב ק ט ן אחד רועה וכו,
, ד״ה ועוד (ושם: / וכ״ה בתום, ם״א א כו ו בני מגדל יורדין לחמתא ו  שם: שהי
ן לחמתה וכו/ י ל ו ן לחמתה, ובירושלמי הנ״ל: ע י א  לחמתן), ובכי״ל: בני מגדל ב

 ובד: שהיו בני מגדל גדר יורדים לחמתה (ואצל צ. בשנו״ם אינו נכון).

 עמי 146.
/ וכ״ה גס בכי״ל. אבל בד וכי״ו: הסמוכה כו ר ו כה לגשר ועוד חתי  1 הסמו
 לגשר והתיר רבי שיהיו בגי מגדל יורדין לחמתה עד חצר החיצונה סמוכה לגשר ועוד
, הג״ל, והוא פירש לפי / והנה שתי גירסאות אלו היו לפני הרשב״ם בתופ  התיר וכו
 גירסת כי״ע וכי״ל: הסמוכה לגשר ועוד — לגשר ולהא, והפסיק אחרי המלה ועוד,
 והעיר: ומיהו יש תוספתא שכתוב בה בתר עדותו דרגעה, התיר רבי שיהיו בגי מגדל
, ולפי זה הוא מפרש ועוד, ר י ע  יורדין לחמתן עד החצר החיצוגה הפמוכה ל
 כפשוטו — ועוד התיר רבי. וכ״ה בירוש, הג״ל, בגי, כי״ו וד (בערד), אבל לפגי
 הרשב״א (עיין הירוש, כפשוטו 303) היה בירוש, בגי, כי״ע וכי״ל, ואולי יש שם

 השמטה (ע״י הדומות).

 פ״ן (פ״ה בד וכי״ל 1).

ף אלפים. וכן ברוקח ו ס ד: ב / בכי״ל ו כו ת עירובו בתוך אלפים ו  3 הנותן א
, (חילוק הפרקים כמו בד וכי״ל) הנותן עירובו , ה ש פ ר י , קפ״ז: ובתוספתא ב  סוף סי

, קצ״א שם. / וכ״ה גס בריש סי  בסוף אלפים אמה וכו

 G וכ״ה לפני הרוקח, עיין להלן שד 3.
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יל: מתחברת להיות כעיר. ועיין תום׳ סוכח ג׳ ת להיות כעיר. בכי ר ב ע ת  11 מ
 ב׳ ד״ה ואין.

 12 מערכין אותה. בכי״ל בכל הברייתא מעברין. במקום מערבץ.
יב בחג ובמזוזה. בכי״ל ובד: מחייב בעירוב ובמזוזה.  14 מחי

א י דימוע מחלתו. וכן בכי״ל ובד: אפילו ל ד א נטל הימנו אלא כ  15 ואפילו ל
 ניטל הימנו וכו׳. אבל בכי״ו חסדה המלה לא, וצ״ל: אפילו ניטל הימנו כדי דימוע
 וחלתו. ופירש הדשב״א (פ״א א׳) בשם הראב״ד (את הברייתא שבבבלי שם) שכדי
 דימוע פירושו כדי תרומה, מלשון דמע, והיינו אם ניטל מן הבכר כדי תרומתו

 וחלתו עדיין איננו בכלל פרוסה. ועיין גם דיטב״א ומאירי שם.
צחק נפחא וכו׳. בכי״ל וכי״ו: מעשה בבן נפחא, וכ״ה בבבלי ח בר׳ י ש ע  18 מ

. א י ש  ע״ב ב׳. אבל בד: מעשה בבן נ
ן בן אלעזר אומ׳ וכו׳. בכי״ל, כי״ו וד הפרות המלים בן אלעזר,  21 ר׳ שמעו

 וכ״ה בפיו מ״ה, וכן מוכרח מםוגיית הבבלי שם. ע״א א׳.
ת בידו. בכי״ל מוסיף: מצוה על אדם לבטל דשות אס היה אדם  27/28 הרשו

 גדול הדשות בידו. וכ״ה בד וכי״ו.

 עמי 147.

ח אינו אוסר. וכ״ה בכי״ל ובבבלי ע׳ ב׳ ובירושלמי כ י ש ח ש  1 הרי זח אוסר מ
 פ״ו ה״ד כ״ג ע״ג, ועיין מפרשים שם. אבל בד וכי״ו גודם להפך.

ה הרי זה אוסר. וכ״ה בכי״ל ובבבלי ע׳ ב׳. אבל בד וכי״ו כ י ש ח ש  3 אינו אוסר מ
 גורם להפך. ועיין ירושלמי הנ״ל ומפרשים שם.

 5 הרי זח אינו אוסר. בכייל, כי״ו וד: הרי זה אופר. ועיין ירושלמי פיו ה״ב,
ט א׳. ד ומיש בהירושלמי כפשוטו היא עמ׳ 308, בבלי פי  שם הי

 9/10 אינו צריך לבטל רשות... צריך לבטל וכר. כבר הוכחתי בירושלמי כפשוטו
 ח״א עמ׳ 252 שאנו מוצאים את המלה צריך במובן יכול, רשאי. ועיץ גם ספרי
 דברים פי׳ ט״ז ובהערת רמא״ש שם הערה ז׳. ועיין בבלי שבת קכ״א א׳ ובגליון שם

 ובתום׳ שם ד״ה ה״ג.

ק חדש). ר ן ס א ן כ בד וכי״ל אי ן ( ן ״  פ

/ רש״י ם״ב ב׳ דיה ל״א. כו ח ישראל אחד שרוי ו  14 הי
ת וכר. בכי״ל: הגוסס אעיפ י ו יכול לאכול כז נ י שאי  16/17 הגוסס אף על פ
/ וכ״ה גם בד וכי״ו  שאינו יכול הרי זה אוסר קטון אע״פ שאין יכול לאכול כזית וכו
 (בערד), וכן, כנראה גם בכי״ע עצמו (עיין צ. בשנו״ס), ועיין רמב״ם פ״ד מה׳

 עידובין הי״ב ובמ״מ שם.
. המלה מיד חסרה בכי״ל. ועיין ידוש׳ פ״ו ה״ב, כ״ג ע״ב. ד י  17 אוסר מ

ן עמחן דיורין. בכייל: לא יחדו לו בית דירה או שהיה שרוי עמהן  18 או שאי
 באותה חצר.

/ בכי״ל: כו תרת לו ואסורה לבני חצר. אנשי חצר ו ת מו פ פ נ ת מ  19/20 בזמן ש
 בזמן שמגופפת מותרת לו ואסור׳ לבני חצר אפ אינה מגופפת אסורה לו ואסורה

 לבני חצר אנשי חצר וכר. ועיין גי׳ ד וכייו.
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, ד וכי״ו. י  21/22 מותר לטלטל בחצר. ליתא בכי״ל, ועיין ג

׳ 148. פ  ז

הן אסורות דברי ר׳ עקיבא. ת ולא עירב שתי מי י ת עירובן בפנ ו א  4 נתנ
 נוסחא נכונה בכי״ל: נתנו את עירובין בפנימית ושכח אחד מן הפנימית (ובין
ת מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות דברי ו ר ו ס ן א ה י ת  החיצונה) ולא עירב ש
, עקיבא. (והמלים שהקפתי הן אשגרה בט״ס מלמעלה), ולפי גירםא זו מובן למה  ר
 שתיהן אסורות, הפנימית אסורה מפני שאחד מהם לא עירב והחיצונה אסורה מפני
 שנתנו עירובם במקום האסור, וכן הגיהו המפרשים ע״פ הבבלי ע״ה בי. אבל בד

 וכי״ו הגירסא משובשת.

ד ובייל). ו ב  פ״ט (פי

צד וכר. כל הברייתא בחידו, הרשב״א עיט םע״א (75 ע״א) י פי מבוי כ  10 שיתו
 ומאירי שם ד״ה חבית (115 ע״א).

, ד״ה צריך (והובא ה שלהן אין צריכין לזכות וכר. רש״י ע״ט ב ת י  11/12 אם ה
/ רצ״ה ט״ו ע״ב, י , 230 ותשב״ץ ח״ב ט , רמ״ו עמ  בשבה״ל השלם ה׳ יו״ט סי
, (ה, עירובין), דמ״ג ע״ב,  עיי״ש), רבינו יהונתן פ״ז סי׳ תר״ן, םמ״ג עשין דרבנן א
״ת הדשב״א ה״ג סי׳ רם״ה, חידושים שלו הנ״ל (ועיין עבודת הקודש שלו ש״ד סי/  שו

/ ר״ן ביצה פ״ב סי׳ תתע״ז.  ד׳ כ״ה ע״א), מאירי הג״ל, ריטב״א ע״ט א
ץ מודיע. ובד: כלה החפץ מודיע. מ ו ח ה ה ל  16/17 כל חחפץ סודיע. בכי״ל: כ

.333 , . עיין הירושלמי כפשוטו ח״א עמ , ן לא באוצר ולא במבוי וכו י פ ת ת ש  20 אין מ
/ בירושלמי מעשרות פ״ג ה״א כו ם ו ת נשי ע ד ו שלא מ פ ת ת ש נ מ ש  21 האנשי
ם וכו/ אבל בכי״ד שם י ש נ , םע״ב: כהדא דתני אנשים ששיתפו שלא מדעת א  נ

 לנכון: שלא מדעת הנשים.
. ״ל=ד  22 ואמ לא עירב מערכין. כי

 25 אמר ר׳ מאיר. ליתא בכי״ל, כי״ו וד.

.149 , מ  ע

. ( ל=ד(בערך , בכל מקום וכר. כי מ א  3/4 ו
ן וכר. במלחמות פ״ד סי׳ תדי״ו: וכן זו ששנוי׳ בתוספת׳ י שותפי  9 עבד של שנ
 עבד של שני שותפי, יצא בעירוב שניהם מהלך בצפון כרגליו של זה בדרום ובדרום

 כרגליו של זה בצפון ואם מצעו את התחום לא יזוז ממקומו וכו/
ך לאמו וכר. עיין מ״ש להלן 2322.  11 קטן שצרי

. ם י ת : כנגד עשרה ב ד ד עשרה. בכי״ל, כי״ו ו ג נ  14 כ
/ רוקח סי׳ קמ״ו. כו י הצירות ו ת ן ש  19 כותל שבי

ן וכר. המלה ״בנות״ חסדה בכי״ל. ועיין הירושלמי כפשוטו  25 וכן בנות שבתב
/ וריטב״א שם ד״ה וכן אתה אומר בגוב. , 333• ועיין בבבלי ע״ט א מ  ע

/ בםמ״ג לאווין ם״ה, י״ז ע״ב: ותניא כו ת ו ב ת מערב ש א ל מ ת נ ף על פי ש  28 א
 עלה בתוספתא אף על פי שנתמלאת העוקד. מבעוד יום שופכים לה מים בשבת וכר.
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אחת גיסטרא ואחת עריבח וכוי. ברבינו יהונתן פ״ח(במשנה) ת עוקה ו ח  . 29 א
ה ועריבה אף על פי ב י ר א ב ר ט ז ו ז ג , תדם״א; דהא תניא בתוספתא עוקה ב  סי

 שנתמלא מים מערב שבת שופכין לתוכה מים בשבת וכוי.

 עמ׳ 150.
 5 למעלה מעשרה וכו׳. עיין דש״י צ״ט ב׳(במשנה) ד״ה וקולט, תום׳ שם ד״ה מן.
ג למעלה מעשרה וכו׳. בתום׳ הנ״ל משמע ג  6/7 ועם המזחילח עם רשות ח

ה מעשרה. ט מ  שגדםו כאן: ל
״ל=ד.אבל כלהבבא של בור שבין שתי ם ביין כך וכו׳. כי  12 ארבעח טפחי

 חצרות וכו׳ חסרה בכי״ל.
 14 באמח של טראפליס. בכייל: באמה של טרבלים.

ה רחבה וכו׳. בכי״ל: ולא עשו בכניסה אין ממלין ת י  18 ולא עשו בכניסה ח
 הימנה בשבת עד שיהא לה בכניסה וביציאה היתד. רחבה וכו׳.

. בכי״ל: בביבין המשקטטים. ן  19 בביבין המקשטי
א למעלח מן הים וכו׳. בתום׳ י״ב ב׳ ד״ה הכא: והא קתני  22 גזוסטרא שהי
ם אין ממלאים הימנה בשבת אא״כ עשה י מ  בתוספתא גזוזטרא שהיא למעלה מן ה
 מחיצה גבוה עשרה למטה מן המים ואע״פ שהמים צפין ע״ג וכו׳. וכן ברוקח סי׳
ם אין ממלאין הימנה וכו׳ עיי״ש כל י מ  קם״ב: בתוספת׳ גזחטדא שהיא גבוה מן ה

 הברייתא עד סוף הפרק. ועיין הירושלמי כפשוטו עמ׳ 345

 פ״י (ם״ז בד וכי״ל 1).

ת הרבים דברי ר׳ מאיר ר׳ יהודה אומ׳ וכוי. בכי״ל, כי״ו וד: ברשות  28 ברשו
 הרבים ר׳ מאיר אומ׳ וכו׳. ועיין ירושלמי פ״י ה״ט, כ״ו סע״ב, בבלי ק״א ב׳.

 עמי 151.

 6 החרים והפיסקין וכו׳. בכי״ל: החרם והפםקין וכוי.
 18 בני חצר ובני מרפסת וכו׳. לפני זה נשמטה בבא שלימה, וישנה בכי״ל,

. ״ו  כי״ו וד (עיין שנו״ם אצל צ.) וכי״ל=כי
ר ואכםדרה, וכ״ה בד(בערך). צ ח  21 והמרפסת והאכסדרא. בכי״ל: והמכפםת ה
ר פחות ת ו ת וכר. בכי״ל: עד עשר אמות מ ר פחו ו ס ת א  22 עד עשר אמו

 וכו/ ועיין גי׳ ד.
 28 מערכין שנים אם רצו מערכין אחד וכר. וכ״ה בכי״ל ובברייתא שבבבלי
/ וכן ברוקח סי׳ קמ״ה: בתוספת׳ חלון שמקצתו בתוך י׳ מקצתו למעלה מי׳  ע״ו א
 מערכין שנים אם רצו מערכין אחד אם כולו למעלה מי׳ ומיעטן באבני׳ ובכפיסים
י או הביא נסר ד׳ טפחים וקבעו מערבין ב׳ אם רצו מעדבין אחד. אבל ר צ מ  ובסולם ה

ן מערכין אחד. י א  בד וכי״ו: ומקצתה למעלה מעשרה מערבין שנים ו

 ן) וכ״ה לפ1524י בעלי התוספות, עיץ להלן שוי 5V ומשיש.
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 עמי 152.
(109 ע״ב)  2 חלון שחוא ארבע טפחיים וכוי. רוקח סי׳ קמ״ה׳ מאירי ע״ו ב,
 ד״ה כל, מ״מ פ״ג מהי עירובין םה״א (בשם הרשב״א). ועיין מה שכתבתי בירושלמי

 כפשוטו ח״א עמ׳ 326
/ וכן בכייל: עשו לה טדיגות, וכן בראשוניט הנ״ל: כו גות ו ה לו סרי ש  שט: ע

 סריגות, אבל בד: עושה לה מורבית.
/ רש״י צ״ה אי ד״ה יתד. תום, שבת ו׳ א׳ כו י בתים ו ן שנ  4/5 אחד חלון שבי
, דעירובין, כחילוק הפרקים בד וכי״ע),  ד״ה יתר, (ושם: הכי מיתניא בתוספתא פרק ז

, ד״ה יתר. , א , עירובין ו , םע״א, ועיין תום  דשב״א שם ו
י הצירות. בכי״ל וד מוסיף: ואחד חלון שבין שתי עליות. ת  5 ואחד חלון שבין ש
, צ״ד: בתופפתא , אוסרין. ברוקח סוף סי חכם  6/7 ורשות חרבים המקורה... ו

 רשות הרבים מקורה אסרו חכמים לטלטל חחתיה.
, ד״ה מי. , ב , עירובין ו . עיין תום , ד זו וכו ג נ י חצירות זו כ ת  7 ש

כן וכר. עיין רמב״ן סוף עירובין.  8 נותן לחי מי
ת וכר. עיין מ״ש לעיל 12418. ב ש ת ב י ש ע נ צה ה י  10/11 שכל מח

׳ 22). ל שם בשו י ח ת יל, ופ״ח מ ד ובי א (פ״ח ב ״ י  פ

עטה באבנים ובכפיסימ וכר. בערך ערך כפת (האחדון): בםוף תוספת מי  24 ו
 עידובין ומיעטה באבנים ובכפיתים ובסולם המצרי.

: ובאמת כי כן הדין , / בריטב״א עיח ב כו ד זו ו ג נ י גזוזטראות זו כ ת  26 ש
 שנוי בתוספתא כדברי ר״ת ז״ל ברוב הנםחאות דתניא התם בפרק בתרא דמכלתין

, , טפחים מעדבץ שנים ואץ מערכין א ד זו (ואין) בין זו לזו ד ע  שתי גזוזטראות זו כ
, ואין מערכין שנים ע״כ וכו/ ואע״פ שמתוד דברי  (יתר) [פחות] מכן מעדבין א
 הריטב״א משמע שמוכרחים להגיה כמו שתיקנתי, אבל קרוב מאד שיש כאן חפרון
,  בדברי הדיטב״א והיתד. לפניו כאן גירםא יותר מלאה בתופפתא. ובמ״מ פ״ג מה
, אינו  עידובין הי״ד: ובתב הדשב״א ז״ל מכה התוספתא שאם אין ביניהם מרחק ד
ד זו. ע , כלשהן זו כ , ואין מערכין ב  צריך נסר מזו לזו אלא אף בלא נסר מערכין א

, ע״ב. / כ , א  ועיץ עבודת הקודש להדשב״א ש״ד סי
, סס״ד: / ברוקח סי ו כ ל אחד ו ח ש נ ו ת ח ת ת זו למעלה מזו ח וטאו ה די ש ל  27 ש
, גזוזטראות זו למעלה מזו התחתונות של אחד וכר. ג , ו ן ב י ב י ש ו ן מ י  בתוספתא א
, זו מתעדת לכל גי , גזוזטראות אין שום מובן ו ג , ו  והנה למלים אין מושיבין ב
 הנוסחאות (עיץ גם להלן), ולפיכך קרוב בעיני שכ״י משובש נזדמן לפני רבינו, והמלים
, שינים״ (= אין מערכין שנים, וכן דרכם של  אין מושיבץ הן שיבוש מ,אין מ
 הסופרים לקצר במקרים שההלכה נזכרת כמה פעמים באותו עניץ), תהו הסוף של
) ופופד שיבש וקרא הכל  ההלכה הקודמת, ואפשר שאח״כ בא ציון ב (כלומד הלכה ב,
, גזוזטראות וצירף את סוף הלכה הקודמת להלכה הבאה, וזה , ג  ביחד: אץ מושיבץ ב
 רגיל מאד אצל הסופדים, עיץ מבוא. וכל ההלכות עד תחלת העמוד הבא נעתקו גם

, עירובץ הכ״ו. (132 ע״ב^ ועיץ מ״מ פ״ד מה ,  במאירי פ״ז ב
ה וכר. וכ״ה בד ומאירי הנ״ל. אבל בכי״ל: נ ונח לתחתו  28 לא ישלשל מן חעלי

 מן התחתונה לעליונה, וכ״ה ברוקח הנ״ל,
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ה לעליונה וכוי. וכן בד וברוקח הנ׳״ל (בערך) נ ו  29 אבל משלשל מן התחת
 אבל בכי״ל: מן העליונה לתחתונה, וכ״ה במאירי הנ״ל.

 30 משלש אדם וכוי. צ״ל: משלשל אדם וכו״. כמו שהוא בד, בכי׳׳ל ובמאירי הג״ל.

 עמי 153.

ו כלים, בכי״ו: אפוטני. ובד: נ ט ן וכוי. בכי״ל: א ב י כלים פותחי  4 אבוטנ
 אותן כלים. ובם׳ האגור לדיש גמע בערך אפטוני; עמי 31: בתוספתא ערובין אפטוני
 כלום פותחין ונועלין בהן ושבקרקעות אםודין. ובתרגום המיוחם ליונתן בראשית ו׳
 י״ד (הוצ׳ גיגזבורגר עמי 12) : וחמש אפוטניותא בימינא וכו/ ושימושם מבואר
 בפרקי דר״א פכרג: והי אפטניות בצד אורד שמאלה של תיבה והמכניסים אמת המים
 נפתחי׳ ונסגרים וכוי וכבר פירש בדד״ל שם ע״פ העניין, כי הם חלונות ודלתות
 נפתחים ונסגרים להכניס אמת המים. ועיין במלונים בערך אבוטני שהעירו

 לפרקי דר״א.
ת זו על גבי זו וכוי. עיין דמב״ם פכ״ב מהי שבת הכיא והשגות י מטהרו ת  6 ש

 הראביד ופדמ שם.
צאו מים:וכוי. בכי״ל: שלא יחזיר את הפקק ק כדי שי ק פ ת ה  9 שלא יחזיר א
ם נוטל את הפקק כדי שיצאו מים ובו/ וכן בד (בעדך) ד  ממקומו ולא עוד אלא (מ)ש א
ם נוטל את הפקק שיצאו מים ד , קי״ז: בתוספתא דעירובין א  עיי״ש. וכן ברוקח סי

/  וילכו להם, פי׳ גבי בריכה וכו
 11/21 צינור שעלו בו קוצים וכוי. ערוך ערך קש.

ם וכוי. תום׳ שבת קכ״ו א׳ ד״ה ר״י.  12 חבילי של עצי
: קוצים• וכן בכי״ל: קוצים. ושיבוש זה נולד ע״י  15 ניתלו בה קרנין. בד וכי״ו
 זה שהראש של הצד״י נפרד ממנו ונתחבר ל״ר׳ ויצא רנ במקום וצ. ובשיבוש זה גם
: אין דרך בני אדם להביא ק ד נ י ם ממקום  בירושלמי כלאים פ׳׳א ה׳׳א, כ״ו ע״ד

 למקום, אבל בכי״ר שם לנכון: קוצין.
 18/19 דלת הגוררת: ומחצלת הגוררת וכוי. בכי״ל: דלת הנגררת ומחצלת
 הנגררת וקנקלין הנגרר וכו/ ועיין להלן 2053. ובד יש לפני בבא זו ברייתא שאיננה

 בכי״ע וכי״ל, אבל ישנה להלן *202, עיין מש״ש.
ת אגיף. בכי״ל: אבית אגוף. י  21 ומניחו אב

ן מכניסן וכוי. בד וכי״ו יש כאן פדר אחד, אבל בכייל א תפילי צי  24 המו
 כפו בכי״ע.

ה יושב עליו ומשמרו וכוי. עיין לשון ריא״ז בשלטי צא ספר בשד  26 המו
 הגבורים דפיי.

ד חוזר י ח י ף בעור וחוזר ומכסה אותו. בכי״ל: מתעטף בעור ה ט ע ת  27/28 מ
 ומכסה. ועיין רמב״ם פי״ט מהי שבת הכ״ה ומ״מ שט. ועיין מ״ש בירושלמי כפשוטו

 ח״א עמי 358

 עמי 154.

ל חלונות. בכי״ל: ותריסים של חלונות.  1 וסריגין ש
דא עמ׳ 202.  3 נקמז מותר. עיין מ״ש על פירוש המלה נקמז בירושלמי כפשוטו ו
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אי זה הוא נגד / בכי״ל לנכון: ' כו ו נגרר כל שקשור ו נ א נגר שאי  4 איזה חו
/ ובד וכי״ו חסר ״שאינו נגרר״. ר כל שקשור וכו ר ג נ  ו

,  819 א י ן קושרין אותה. וכיה בכי״ל וד. אבל בכי״ו(לפי אוה״ג בתוספתא הוצ
 ראם): קושרין אותה.

יו(לפי ם קושרין אותה. ובכי ל וד: והלא א ״ כ / ב כו תה ו  9 והלא קושרין או
 אוה״ג הג״ל): והלא א י ן (=אם. עיין מ״ש לעיל 10112) קושרין אותה וכו/

/ ועיין רבעו יהונחן / ערוך עדך עדש א כו ת ו ב ש ן בעדשה ב  11 אין ממלאי
 פ״י(במשנה) םי׳ תרם״ה.

/ בכי״ל: ולא כל בריות חקר אמרו כו ת חקר התירו ו 13̂ ולא כל בארו 14 
 אלא אותה שחנו עליה בלבד. ועיין הירושלמי כפשוטו ח״א עמי 366 ובהערה שם.

/ בדרשות ר׳ כו עט והלכות מרובות ו ת ומעילה מקרא מו ו ג י ת חג ב  14/15 הילכות ש
 יהושע ך שועיב דרוש לר״ה, פ״ט םע״ד: וגם לא האריך במצותיו ובתקיעותיו וגם זה
ם ן ש ר י מ ו א ן ש י ב ו ר י ע א ד ת פ פ ו ת ב ל ״  הענין כבר כתבו אותו רבותינו ז
 כי במצות שהן עיקר האלדות כגון שופד תפילין לולב ציצית מקרא מועט והלכות
ת שטעמן נגלה ומורין על החדוש ועל הנסים מקרא מרובה ו ד ע ו מ  רבות, אבל ב

 שהענין ההוא מפורםם בכל האומות. ולפנינו אין זכר מזה כאן בתוספתא.
 ובמקור חיים לר״ש צרצה פ׳ אמור, פ׳ ע״ב: ומה שלא כתב ענין המצוד. (שופר)
 זו אינו תמה שגם במצות סכה ולולב דבר בקוצר וכמו שאמרו ב ת ו פ פ ת א
ם י ל ג ׳ וחגיגות מקרא מועט והלכות מרובות. וגרס בתוספתא ר י ל ג ן ר י ב ו ד י ע  ד
 במקום שבת, וקרוב בעיני שכן היתה הגירםא גם לפני רי״ן שועיב ויש שם חםדון,

 עיין מיש בתשלום תוספתא עמ׳ 34.
ד. עיין מ״ש להלן 23320. א מיתעבי ת ב צ א ב ת ב  16 צ

י ביריא הוות. בכי״ל: הלואי בריא הות. ועיין מ״ש לעיל 14326 ו א ן  שם: ה
 ולהלן 233 שורה 20/21.

דת גופי הלכות. חסלת מסכת  19 מוקצעי תורה גופי הלכות• בכי״ל: מקצועי תו
/  עירובין. סדקי׳ ח

. ם י ח ס  פ
. א ״  פ

ה לבדיקה. בכי״ל: לפי שבדיקת הגד יפה ומרובה. פ  27 לפי שאור חנר י

 ענד 155.

/ בכי״ל: בית הלל כו ח ו ת פ ת ה ה רואה א נ ו צ  1/2 וחכמי אומי שורה החי
 אוי שורה החיצונה היא העליונה הרואה את הפתח ואת הקורות אבל שלמטה הימנה
 ושלפגים ממגד, אין צריך לבדוק. ולפי גירםא זו באה כאן רק ההגדרה של השודד.
 החיצוגה, ואם אגו אומדים שתי שורות צריכים בדיקה יש לפרש את הםיגנון רק

 בדוחק, ולפיכך נראה יותר גיחסת ה
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ע וחדות. בכי״ל: היציע והחדות. וכ״ה בירושלמי פ״א היא. כ״ז ע״ב, ועיין צי  3 הי
 ערוך עדך דות ועה״ש שם עמ׳ 32

, מאיר יונה  4 ואוצרות תבואה. עיטור ה׳ ביעור חמץ (קרוב לראשו), הוצ׳ ר
 קי״ח רע״ג.

צצת ובר. תום׳ ח׳ א׳ דיה מטה. וברוקח ה חחו ט י ׳ בן גמל׳ אומי מ ע מ  5 רבן ש
: בתום׳ רשב״ג אומר מטה חוצצת את כל הבית והיו תחתיה עצים ואבנים ו  סי׳ רסי

 בודק את הצד החיצון ואינו צריך לבדוק ע ד הפנימי.
ו אומרין אין מוכרין ובר. בעל המאוד פ״א (הוצ׳ ראם ה׳  20/21 בראשונה הי

 ע״א), מהר״ס חלאוה ייב ב׳ םדיה אר״י(ט״ו ע״ב).
ת וכוי. בם׳ מעשה נםים לדי דניאל הבבלי עמי 103 : ו  24 חאוכל חמץ אחר חצ
 ובתוספתא גרס׳ לה בלשון חכמים דתניא האוכל חמץ אחר חצות וחמץ שעבר עליו
 הפסח הדי זה בלית ואין בו כדת דברי ר׳ יהודה וחכמים אומרים כל שאין בו כדת אין

 בו ל״ת.
מ לכהן. ברש״י חולין ד׳  27׳26 האוכל תרומת חמץ בפסח אין משלם דמי עצי
 ב׳ ד״ה מפני: ותנן האוכל תרומת חמץ בפסח פטור מן התשלומין ומדמי עצים, אבל
א ת פ ס ו ת  לפני הר״ן קידושין םפ״ב ד״ה מכרן היתה הגירסא ברש״י: ותניא ב
 האוכל תרומת חמץ בפסח וכו׳, ורש״י כיוון לברייתא שבבבלי ל״ב א׳, וקרא לברייתא—

 תוספתא, כדרך הראשונים.
 32 במה דברים אמורימ בתרומה שהפרישה קודמ וכוי. בכי״ל: בד״א בתרומה

א תרומה אבל המפריש וכוי. י ה ץ קודם לפסח ש מ  שהפרישה ח

 עמ׳ 156.

נה תרומה. אחיז יש כאן הוספה בד ואיננה בכי״ל ובכי״ע.  1 אי
.בר״ש תרומות פ״ז מ״א: והכי איחה ׳ ג וכו ג  1/2 האוכל קודש חמץ בפסח בשו
י ו ל ם ת ש א  בתוספת׳ דפסחי׳ דתניא קדש חמץ בפסה משלם בשוגג קרן וחומש ו

 (בגי׳ כי״ע, אבל בד, כי״ל, וכי״ו: ואשם ודאי) במזיד פטור.
ו חמץ קודם ש י ד ק ה שו קודש אבל וכו׳. בכי״ל: בקדש ש  2/3 בקודש שהקדי

 לפסח שהוא קדש אבל וכוי. ועיין גי׳ ד.
ה וכוי. בר״ן יומא פ״ח פי׳ חחק״ע: ונראה שלמדה ח מ  3 אחד האוכל ואחד מ
 הרב ז״ל מדתניא בתוספתא בפרק קמא דפםחים לענין חמץ אחד האוכל ואחד הממחה

 ושותה וכו׳ כל הברייתא עיי״ש, ועיין מיש להלן *1892.
ת וכוי. וכ״ה בד וכי״ל ור״ן הנ״ל. וכן בם׳ מנוחתה׳ עי ת רבי י י ת  6 כדי ש
 שביתת עשור פ״ב, ל״ד ע״ב: כדי שתיית רביעית מצטרפין כו׳ הא איתא בתוםפ׳
ם בביאור. אבל לפני הראב״ד (השגות פ״י מה׳ תרומות ה״ג) היה כאן י ח ס פ  דיומא ד

 בתוספתא: כדי אכילת פרם. עיין מ״ש לעיל 373.
: אכל . עיין מ״ש לעיל374. ובכי״למוסיף כאן ן ה אין מצטרפי י  7 ואכילה ושתי
ן הרי אלו מצטרפין אכל כחצי זית ונודע לו וחזר ואכל חצי זית אחר  כזית אפי׳ חמשת מעי
 אפילו הן ממין אחד אינן מצטרפין חמץ של נכרי מותר אחר הפסח מיד. וכ״ה

 בד בערך.
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ר 8 מ״ב 1). ש ל ב י ח ת בד וכי״ל מ ) 

׳ בן אלע׳ אומי וכוי. בכי״לי כי״ו וד: ר׳ שמעון אוי.  13 ר׳ שמעו
ה לו וכוי, ובד: היה בודק לו ד ו ה לו שאור. בכי״ל: היה ב ד ו ה ב  14 הי
 ובירושלמי ערלה פ״ב, ם״ב סע״ב: הוא כורה לה ובירוש, ע״ז פ״ה, מ״ה ע״א: בורר
 לו. אבל הנכון בכי״ע — בודה לו. כלשון המשנה מנחות פ״ה מ״א: שאור בודה להן
 מתוכן. וכן בב״ר פל״ד־י, (הוצ, תיאודור עמ׳ 320) : עלוב םאוד שמבידה (=שמי

 שבידה) אותו וכו/ ועיין בהערות שם.
ה פסחו עם ישרי וכוי. מם׳ כותים פ״ב, הוצ׳ קירכהיים עמי ש א ע ל  15 בזמן ש

 35 ועיין בהערה שם.
. ן י ע י ק . בכי״ו(לפי אוה״׳ג בהוצ׳ ראם): שאין פ מצה קי ו קד י נן בד  17 לפי שאי

 ועיין מ״ש 2030.
ן בה וכוי. בכי״ל: שהחזיקו בה כותיים ם הרבה מדקדקי  18 שהחזיקו בה כותי

 הן בקיאין בה הרבה מישראל.
ל עוברי עבירות סותר וכוי. עיטור ח״ב, ה׳ ביעוד חמץ׳ הוצ׳  18/19 חםיצן ש
, 95, עיי״ש. ובמנהיג  ד׳ מאיד יונה קכ״ו ע״א, שם סע״ב, ראבי״ה ח״ב סי׳ תס״ו, עמ
 דין איסור פת של גוים סוף פי׳ קל״א עמי 100 : מדתניא בתוספ׳ ומיתי, לה בהבל
 שוחטין (ד׳ סע״א) של עובדי עבירה אחד הפפח מותר מיד מפני שמחליפין בשל גויס

 וכו׳ ויש שגודפין מפני שמחליפין את השאור.
ח ס פ  19/24 המלאי של ישראל ופועלי גויס עושין בתוכו ומצא בו חמץ אחר ה
ן  מותר באכילה ואין צריך לומר בהנאה. המלאי של גוים ופועלי ישראל עושי
ות של אה ואן צריך לומר באכילה. חנ  בתוכו ומצא בו חמץ אחר חפסח אסור בהנ
 ישראל ופועלי גוים עושין בתוכו ומצא בח חמץ אחר חפסח אסור בחנאח ואין
מצא בח חמץ אחר כה ו מ ופועלי ישר׳ עושין בתו ד ות של ג לת חנ י  צריך לומר באכ
ד לומר בחנאח. והנה הברייתות כפי שהן כתובות לה ואין צרי  הפסח מותר באכי
 לפנינו סותרות את עצמן, כי במלאי אנו הולכים אחרי הפועלים, ובחנות אנו הולכים
 אחדי בעלי החנות. אבל בכי״ל, כי״ו וד גורם בשתי הבבות הראשונות להפר ממה
 שהוא לפנינו, ולפי זה נמצא שאין סתירה בין הבדייתות ואנו הולכים תמיד אחרי בעלי
 המלאי והחנות, אבל גם כאן נשאלת השאלה למה לי הכפילות הזאת? והדי היינו מלאי,

 היינו חנות?
 ולפיכד נ״ל כמעט ברור שהיו כאן שתי מסורות בגירפא, והפופרים הרכיבו את
 שתי הגירסאות ויצאו להם ד׳ בבות במקום שתים, ולאמיתו של דבר היו בתוספתא דק
 שתי הבבות הראשונות (או האחרונות, והיינו הד, כי אין חילוק בין מלאי וחנות), אבל

 עלינו לברר איזו גירםא לקבל, גירסת כי״ע או גירםת כי״ל וכו/
 והנה הברייתא שבבבלי ל״א ב׳ מתאימה לגי׳ כי״ל וכו׳, שאנו הולכים אחדי בעלי
 החנות והמלאי. אמנם בבבלי היתה גם גירסא הפוכה ומתאימה לבי״ע (עיין דק״ס עמ׳
 86 העדה פ׳), אבל נאמנת עלינו עדות הרמב״ן שם שכתב על הגירםא הנ״ל:
 וזו הגירםא שכתבתי היא גידסתו של ד״ח ז״ל וכן נמצאת בכל הספרים הראויין לסמוך

5̂׳ הרשביש, שם שז׳ 1. אבל לפני  1) וכ׳י׳ה למגי החום״ רי״ד עיין להלן 15710, כפו-פ, שפ שר 6

ז בכי״ע, עיין עפ׳ T1 157׳ 1, 26/2726. , 1583. י  מד



ם שיא עמ׳ 156 163  סםחי

, , 21 ועיין בם ך (עיין גם אוה״ג עמ פ ה  עליהן, אלא שרבינו האיי גאון ז״ל גורם ב
ל וא״כ מעיד לנו ״ י ז ״ ש ך ד מ ה ס י ל ע א ו ת פ ס ו ת ן ב כ  מנוח י״ב ע״א) ו

, כי״ל וכר. ועיין גם במיוחס להדיטב״א. י  הרמב״ן שנוסח התוספתא הוא כג
, , ביעור חמץ (ד׳ למברג, נ׳ ע״ג, הוצ, ר  ולא עוד אלא שדברי בעל העיטור ה
 מאיר יוגה קכ״ו ע״א) מאשרים גם את ההשערה שבתוספתא לא היו אלא שתי הבבות
 הראשוגות מפגי שהוא כותב כדברים הג״ל (ואפשר שממגו לקח הרמב״ן) והוא מעתיק
 דק את הבבא של מלאי (כגי, כי״ל וכר) ולא יותר, ומוסיף שם: וגמ׳ דילן חגות של
 ישראל א ו מלאי של ישראל קאמר. וראייתו היא בוודאי מזה שבמקום חגות של ישראל

 ומלאי של ישראל שבגמרא שגתה התוספתא דק מלאי של ישראל וכר.
 גמצאת למד ששיטת התוספתא היא בלי שום ספק שאגו הולכים אחרי בעלי
, כי״ל וכר), וכן הוא גם בתום׳ חלה פ״א 9718 וירושלמי שם פ״ג םה״ד, נ״ט י (כג  המלאי

 רע״ב, לעגיין חלה, שאגו הולכים אחדי בעלי המלאי ולא אחרי הפועלים.

, לו אם לא באתי קודם לפסח אם צו ו ת ישראל על חמי  24/27 נכרי שהילוד. א
, שהילוד.  הרי הוא מכור לך אחר הפסח מותר באכילה ואין צריך לומר בהנאה. ישר
צו ואמי לו אם לא באתי קודם לפסח הרי הוא מכור לך אחר ת הנכרי על חמי  א
אה ואין צריך לומר באכילה. וכ״ה בערך בכי״ל וד ובשינויים קלים  הפסח אסור בהנ
, ב״ב  גם בכי״ו. וכן בפירוש ר״א בנו של הרמב״ם לפסחים (בשו״ת ברכת אברהם סי
 עמ׳ 37): וכתבתי אותן בפירוש מסכת פסחים שחברתי אותו וזה נוסח דברי שם וכר
 (עמ, 38) וכד יתבאר מתוספתא דהזמן הקבוע קודם הפסח דתניא בה נכרי שהלוה את
 ישראל על חמצו אמר לו אם לא באתי קודם הפסח הרי מכור לך, אחר הפסח מותר
 באכילה ואין צריך לומר בהנאה ישראל שהלוה את הנכרי וכו, אלו נוסח דברי שם

 בפירוש מסכת פסחים.
88 ,  אבל גירםא הפוכה אנו מוצאים אצל תלמידי רש״י לפי נוסח ספר האורה עמ
 (אלא שיש שם השמטה בטה״ד ובובר בהערותיו לא הדגיש בה, אבל ע״פ הערות בובר
 אפשר להשלימה בוודאות גמורה, ואני משלימה במדובעים): נכדי שהלוה את ישראל
 על חמצו ואמר אם לא באתי קודם הפסח מכור לד אחד הפסח [אסור בהנאה ואסור
 באכילה. וישראל שהלוה את הנכרי על חמצו ואמר לו אם לא באתי קודם הפסח מכור לך
י , ,  אחד הפסח] מותר באכילה ואין צריך לומר בהנאה. וכ״ה הגידסא בערך גם בכ
, האורה, אלא ששם ברישא: אסור בהנאה , של בובר) של ם  אקספודד השני (=כת״י ג
, של ספר האורה , וכ״י ב  (ולא יותר), ובסיפא: מותר בהנאה ואף באכילה. וכן בכ״י א
, אחרת י : מותר באכילה ואין צריך לומד בהנאה (וברישא יש להם ג א פ י ס  הגירםא ב

 עיין להלן).
, ביעוד  אבל רבינו אפרים היתד. לו גירסא אחרת בתוספתא. וכן כותב בעיטור ה
, רבינו אפרים וכו, תניא , ע״ב): ופי , למברג נ , מאיר יונה, קכ״ה ע״ד, ד  חמץ (הוצ, ד
ה וכר עיי״ש, א נ ה ר ב ת ו  בתוספתא נכדי שהלוה לישראל על חמצו לאחד הפסח מ
, (ל״ב ע״ד) ד״ה עכום: וכתב רבעו אפרים ז״ל וכו, ותניא  יכן במהר״ם חלאוה לי ב
,  נמי בתוםפ, עבדם שהלוה את ישראל על חמצו ואמר לו אם לא הבאתי לך קוד
, של , וכ״ה הגידסא גם בכ״י ב ה וכו, א נ ה ר ב ת ו  הפסח הרי הוא שלך לאחר הפסח מ
, של ספר האורה וכן באורה שבפרדס (ד״ד י״א ע״ד):  ספר האורה הנ״ל. ובכ״י א

 מותר בהנאה ואסור באכילה.
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 מעתה ברור שיש השמטה בדברי העיטור להלן שם (הוצ׳ ר׳ מאיד יונה קכ״ו
, ע״ג) בנוםחא של התוספתא של רבינו אפרים, וכצ״ל שם (אני , למברג נ  רע״ב, ד
 משלים את ההשמטה במרובעים): ובתוספתא של רבי׳ אפרים (בתוספתא) נכרי שהלוה
ד אחד הפסח [מותר  לישראל על חמצו וא״ל אם לא באתי קודם פסח ה״ה מכור ל
 בהנאה. ישראל שהלוה את הנכרי על חמצו וכר] אסור בהנאה ואצ״ל באכילה. ועיין

 בפתח הדביר שם.
 אבל לפני בעל העיטור בעצמו היתה גירסא אחרת, וכ״ה כותב שם (המשך
ה א ד יל ן בחדא אשכחן נכרי שהלוה את ישראל ע״ח פ ו נ ב  הפיסקא הנ״ל): ו
 מותר באכילה ואצ״ל בהנאה, וישראל שהלוה את הנכרי אסור באכילה ומותר בהנאה.
 וכן מעתיק לעיל שם (חוצי דמא״י קכ״ה רע״ב, ד• למברג ג׳ ע״א): וגרםינן בתוספתא

 ישראל שהלוה לנכרי על חמצו אחר הפסח אסור באכילה ומותר בהנאה.
 נסכם את הדברים. ברישא גרםינן: מותר באכילה ואץ צריך לומר בהנאה. וכ״ה
 בכי״ל, כי״ו וד. וכיה לפני בעל העיטור ור׳ אברהם בנו של הרמב״ם. אבל בכ״י
 החיד״א של ספר האורה גורס: אסור בהנאה ואסור באכילה, וכן בכ״י ג׳ שם: אסור
, אפרים: מותר בהנאה, וכ״ה בכ״י ב׳ של פפר האורה.  בהנאה. וגירםא שלישית אצל ר

 וכן בכ״י א׳ שם ובפרדס: מותר בהנאה ואסור באכילה.
 בסיפא גרסינן: אסור בהנאה ואין צריך לומד באכילה. וכ״ה בכי״ל, כי״ו וד. וכן
 גם לפני רבעו אפרים, ובאורה שבפרדס. אבל בכ״י החיד״א של ס׳ האורה גורם:
, וב׳ שם. וכן בכיי ג׳ שם: מותר  מותר באכילה ואץ צריך לומר בהנאה, וכ״ה בכ״י א
 בהנאה ואף באכילה. (אבל עיין להלן). גירםא שלישית בעיטור: אסור באכילה ומותר
[ , האורה: מותר בהנאה (ואף) [ואס,  בהנאה. וקרוב בעיני שכן צ״ל גם בכ״י ג׳ של ם

 באכילה.
, דבינו ירוחם, ס׳ ,  ועיין ראבי״ה ח״ב פוף פי׳ תפ״ה עמ׳ 94, רא״ש פ״ב סי׳ י

 אדם, נתיב ה׳ ה״ה, ד״ן פ״ב סי׳ תשכ״ג, מ״מ פ״ד מה׳ חו״מ ה״ה.
׳ 157. מ ? 

ו באין בספינה וכר. בה״ג ה׳ פפח פ״ב ד״ו כ״ט ע״א« הוצ׳  1 ישר׳ וגוי שהי
 הילדיסהיימר עמ׳ 136, שכל טוב שמות בא י״ב עמ׳ 105, עיטור ה׳ ביעור חמץ
 (הוצ׳ ר׳ מאיר יוגה קכ״ו ע״ב ד׳ למברג נ׳ ע״ג), ראבי״ה ח״ב סי׳ תמ״ח עמ׳ 69
 רוקח סי׳ רס״ח, מעשה רוקח ה׳ בדיקת חמץ סי׳ כ״א, עמ׳ ח׳, או״ז ח״א בשרת סי׳
 תשמ״ח ק״ז רע״ד (ושם: דתגיא בתוספתא ב פ ״ ק דפסחים, וכ״ה גם בח״ב סי׳ רמ״ז:
/ והיה לפגיו חילוק  ותגיא בתוספתא דפסחים פ ״י ק ישראל ועכו״ס שהיו באים וכו
 הפרקים כמו בכי״ע), ח״ב ה׳ פסחים סי׳ דמ״ז, ג״ו סע״ג, שם סי׳ דגיו בפירוש לפיוט
 אלקי הדוחות לר״ש מפלייש, ג״ח ע״ב, שו״ת הרשב״א ח״א סוף פי׳ ע׳ (־מיוחסות
 סי׳ קס״ח), מאירי ו׳ ע״א (10 ע״ב), רא״ש פ״ב סי׳ ד, רבעו ירוחם, ם׳ אדם, גתיב ה׳
 ח״ה, שבה״ל השלם ה׳ פסח סי׳ רט״ז, צ׳ ע״א, ס׳ מגוח ה׳ חו״מ. פ״ד י״א ע״ב, י״ב
 ע״א עיי״ש, מהר״ם חלאוה ל׳ ב׳ ד״ה עכו״ם, רשב״ש סי׳ קל״א (ושם: בתוספתא

ב שגינו ישראל וגוי וכו׳— חילוק הפרקים כד וכי״ל), שם סי׳ תג״א.  דפםחים ב פ ״
 2 ונותנו במתנה וחתר. ולוקח וכר. הראשונים הג״ל ומרדכי פ״ב סי׳ תקמ״ט.

ה רמב״ם ו לו במתנה גמורה. וכ״ה בירושלמי פ״ב ה״ב כיח ע״ תנ  213 ובלבד שי
 פ״ד מה׳ חו״מ סה״ו, עיטור הנ״ל, ראבי״ה הנ״ל, (ועיץ רוקח הנ״ל), או״ז ח״א סי׳

 חשמ״ח וח״ב סי׳ רמ״ז הג״ל, רא״ש הנ״ל, רבעו ירוחם הנ״ל ורשב״ש הנ״ל.
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 אבל בה״ג ד״ו הנ״ל: ובלבד שלא יערים. וכ״ה במעשה רוקת הנ״ל, בפירו׳ ר״ש
 מפלייש לאלקי הרוחות באו״ז הנ״ל, בשו״ת הרשב״א הנ״ל, במאירי הנ״ל ובמיוחס
 להריטב״א רפ״ב (ה׳ ע״ג). ובה״ג הילדיסהיימר הורכבו שתי הגירםאות: ובלבד שיתננו
 לו במתנה גמורה ובלבד שלא יעדים, ועיין שכל טוב הנ״ל, ופירוש הר״ש מפלייש

 הנ״ל. ועיין דשב״ש סוף סי׳ תל׳׳ה.
 ובפירוש ההערמה כתב במיוחס להריטב״א הנ״ל: ובלבד שלא יערים, אבל אם
 הערים והוא רגיל לעשות כן בכל שנים למכור לגוי קודם הפסח קנסינן ליה וכו׳. ועיין
מ סי׳ ק״י ד  בהערה שם. אבל דבריו נובעים מתשובת רב עמרם גאון בשו״ת גאוני מ

(ל״ג דע״א) הנ״ל.  ועיין מהד״ס חלאוה ל׳ ב׳
ל: עד שאת לוקח י ה לוקח במנח קח במאתיים. וכן בירושלמי הנ ת א  3 עד ש
 במנה בוא וקח לך במאתים. וכ״ה (כגי׳ התוספתא) בבה״ג וראשונים הנ״ל. וכתב בם׳
 מנוח י״ב רע״א בשם מקצת רבנן קדמאי: עד שאתה לוקח במנה בא וקח במאתים
 שידמה דבר שיש בו אונאה שלוקח ממנו בכפלים ממה ששור. ויש לו לגוי לחזור בו,
 כיון שמוכרו לו מכירה גמורה ומקבל מעותיו ולא התנה לו שיקחנו ממנו אחר הפסח,
 אלא אמר לו שמא אצטרך, ברשותא דגוי קאי, ומותר אחר הפסח. אבל רבעו מנוח
 דוחה פירוש זה וכותב: ולא מסתבר, דהערמה גדולה היא, ונראה לפרש כגון ישראל
 וגוי שרוצין להפליג בספינה ערב הפסח והנה הישראל אינו יכול ליקה חמץ הצריך
 לאחר הפסח צידה לדרכו מפני הפסח, ואומר לגוי עד שאתה לוקח צידה לדרכך במאה

ם בא וקח במאתים לצרכי ולצרכך וכו׳, עיי״ש.  תרי
, קח ם י ת א מ  אבל בשכל טוב עמ׳ 105 הג״ל: עד שאתה לוקח מגוי חבריך ב
. וכ״ה באגודה פ״ב סי׳ כ״ב, קס״א ע״ב, ועיין בבגדי ישע למרדכי הנ׳׳ל, ה נ מ  ממני ב

 ועיין הערות ד״א אפטוביצד לראבי״ה הג״ל וגי׳ זו מתנגדת לכל המקורות הנ״ל.
 4 משכיר ישר׳ בהמתו לגוי וכו׳. בכי״ל, כי״ו וד: משכיר ישראל חמורו וכו׳,
ר לישראל וכו׳, ועיין ירושלמי י ס ה  ועיין ראשונים הג״ל. ובבה״ג עמ׳ 136 הנ״ל: ו

ו כגירסתינו.  פ״ב ה״ב, כיח ע״ד. אבל בבה״ג די
 ובדאבי׳׳ה ח״ב ריש סי׳ תמ״ט, עמ׳ 69: משכיר ישראל בהמתו וכו׳, וזהו המשך
 התוספתא שהביא בסי׳ תמ״ח, ולאמיתו של דבר המשך סי׳ תפרח, אבל במרדכי פ״ב
 סי׳ תקמ״ט הנ״ל: גם פסק רבי אבי העזרי דמשכיר ישראל לגוי בהמתו להוליך עליה
 וכו׳, ונראה מדבריו שם שחשב, כי אלה הם דברי הראבי״ה עצמו ולא המשך פיסקת
 התוספתא. וכן באגור סי׳ תש״ד: כתב המרדכי פר׳ כל שעה בשם ראבי״ה שמותר
 לישראל להשכיר בהמתו ובו׳ ובאורח תיים (סוף סי׳ ת״נ) הביאו מן התוספתא

 שמתיר בהדיא.
: וסוף התוספתא משכיר אדם בהמתו לעכו״ם ל ד  ובמאירי ו׳ א׳ (10 ע״ב) ה
 להוליך עליה חמץ ממקום למקום גגו של ישראל סמוך לשל עברם דוחפו בקנה ואם
 היה שבת או יום טוב כופה עליו את הכלי, ומלשונו משמע כאילו היה לפניו כל זה

 בתוספתא, אבל לפנינו אין זכר מזה בתוספתא אלא בירושלמי פ״ב ה״ב, ב״ח ע״ד.
 ועיין טור או״ח סוף סי׳ ת״נ וביבין שמועה להרשב״ץ כ״ו ע״א.

 ועל החילוק בין השכרת בהמה להביא יין נסך (ע״ז פ״ה מ״א) ובין חמץ של
ת הרדב״ז ר  התוספתא שלנו, עיין מאירי הנ״ל, ס׳ מנוח י״ב ע״א, ריב״ש סי׳ ת׳, ש

 ח״א סי׳ תפ״ו.
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צא חמץ בדרך אם רבה חמץ מותר ואם לאו אסור. וכן בכי״ל: מצא  5 המו
 חמץ בדרד מותר ואם לאו אסור. ובכי״ו: מצא חמץ בדרך חמץ מותר וכר, ויש שם
:136 ,  מקום ריק במקום המלים ׳*אם רבה״. וכ״ה גם כה״ג בהוצ׳ הילדסהיימר עמ
 המוצא חמץ בדרך חמץ מותר ואם לאו אסור. אבל בד״ו שם כ״ט ע״א: המוצא גלוסקא

 בדרך לאחר הפסח מותר בהנאה.
, למברג נ׳ ע״ג):  וגידםא משונה בעיטור הנ״ל (הוצ׳ ר מאיר יוגה קכ״ו ע״ב, ד
. ועיין בפתח הדביר שם. ר ת ו ו מ א ם ל א ר ו ו ס ץ א מ ה ח ב ו  מצא חמץ בדרד ר

ו לכזיב וכר. בכי״ל ן מעכ ו מחלכי ה ברבן גמליאל ור׳ אילעי שחי ש ע  5/6 מ
ד: מעשה ברבן גמליאל שהיה מהלך מעכו לכזיב וכר, וכ״ה בעיטור הנ״ל. וכן  ו
, הדר ומן התוספות מסכת פסחים  בכפו״פ פי״א עמי דע״ז(ד״ר ס״ה ע״א): מההיא דפר
ב (חילוק הפרקים כד וכי״ל) דאמדי׳ התם מעשה בר״ג שהיה מהלך מעכו ״  פ

 לכזיב וכוי.
: בראש גמ׳ דפרק הדר םבגאי קח אי טול גלוסקין. בערוך ערך מבגאי  7 מבג

 גלופקין הללו ובראש תופפת׳ בפםחים.
, (י׳ע״ג) ד״ה  10 שחמץ של נכרי מותר אחר הפסח. בתום׳ רי״ד עירובין פ״ד ב
ב ״ , הא ברייתא היא ב פ  ולמדנו: ולמדנו שחימוצו של נכרי אחר הפסח מותר בהנאה, פי

/ וכר. י  (כחילוק הפרקים בד וכי״ל) דתוםפתא דפסחים ומשמע התם שאחד הפפח ה
. וכ״ה בד ובכפו״פ הנ״ל. אבל בכי״ל: רביעית יין  12 רביעית יין האיטלקי
, כלומר במדד! איטלקית, עיין כלים פי״ז מי״א: מדות הלח והיבש שיעורן י ק ל ט י א  ב
ג י זו מדברית. וכן בסנהדרין במשנה דפ״ח בהוצ׳ לו ובירושלמי: חצי א ק ל ט י א  ב
. אבל במשנה שבבבלי שם (ע׳ אי): יין האיטלקי וכן בברייתא שם י ק ל ט י א  יין ב
/ ובירוש׳ שבת רפ״ח (ומקבילות): רביעית יין באיטלקי. ולפי נוסח הבבלי  ע״ב א
 בברייתא כאן אמר (עירובין מ״ד בי): שאני יין האיטלקי דמשכר טפי. ועיץ מ״ש

 לעיל 9»23.

ג יינינו. בכי״ל: עד שיפוג יינינו. ובד: עד שיפוג יינו, ובכפו״פ: ו פ  12/13 עד שנ
 עד שיפיג יינו.

. הנכון בכי״ל: יוצאין בהן ב י ז כ  16/17 יוצאין בחן ובחדראח שלחן ב
. חח מופב על חמשת המעין שנזכרו במשנה. ועיין בבלי ת י ז כ ה שלהן ב ר ד ח ב  ו

, א׳ ומ״ש להלן שר 25, ומ״ש להלן ״193.  מ
 18 יוצאין ברקיק השרוי וכוי. או״ז ח״ב ה׳ ספחים פי׳ רמ״ג, נ״ו ע״ב.

 19 ובמבושל שלא נימוח יוצאין בסופגנין וכר. וכ״ה בכי״ל, אבל בד וכי״ו יש
 כאן הופפה, עיי״ש, וכ״ה בבבלי מ״א א׳ ובאו״ז הנ״ל.

 20 ואין יוצאין בסריקין וכר. בכי״ל, כי״ו וד חמרה המלה ״ואין״, וכ״ה בירוש׳
 פ״ב ה״ד כ״ט םע״ב ובבבלי ל״ז א׳.

 25 יוצאין בחררה וכוי. ראבי״ה ח״ב םי׳ תנ״ב עמ׳ 72, ועיין מ״ש על חררה
 בירוש׳ כפשוטו עמי 406 ובהערה שם, ועיין לעיל שוי 16/17. והסדר כאן בכי״ל הוא כמו בד.
ה וכוי. דאבי״ה הנ״ל, רוקח ריש סי׳ רפ״א, מעשה רוקח סי׳ ל״ו שנ  26 ובמצח י
 וסי׳ ל״ח, או״ז ח״ב ה׳ פסחים סי׳ ר״ן, ג״ז ע״א (ושם: דתניא בהדיא בתוספתא
״ ק יוצאין במצה ישגה וכו׳, והי׳ לפגיו חילוק הפרקים כד וכי״ל, עיין גם פ  דפסחים ס

ל שו׳ 1), מרדכי פיא סי׳ תקמ״ג, טור פי׳ תג״ח, אגור פי׳ תשפ״ח. ע  ל
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בלה באיילפס וכוי. תוספות מנחות כ״ג בלת ביין שתי ה המתו צ מ  26/27 יוצאיין ב
, ד״ה תיבלה, השגות הראב״ד פ״ו מה׳ חוי״מ ה״ה (ועיין מגדל עוז שם פ״ה ה״כ  ב
, תם״ח, עמ׳ 98, או״ז ה׳ פסחים סי׳  ומ״מ וס׳ מנוח שם י״ז ע״א), ראבי״ה ח״ב סי
 דל״ח, נ״ו ע״א (ושם: תניא בתוספתא ם פ ״ ק דפםחים יוצאין וכו׳, עיין לעיל שו׳
, תקפ״ב. , כ״ג. ועיין רדב״ז ח״ג סי , ע״ט, ל״א ע״ג דא״ש פ״ב סי  26) םמ״ג לאווין סוף סי

/ ל ובחוורוור. בכי״ל: בחזרת. הגיל ובחרדל. ועיין דק״ם 108 הערה ש  27 בחזרת הג
 עמי 158.

/ בכי״ל: כל שיש לו שדף יוצאין בו. ד׳ כו ש לו שרף יוצאין בו ו  I כל שי
 יהודה אומ׳ כל שמכסיף יוצאין בו. יוצאין בהן בין לחין ובין י ב ש י ן ואין יוצאין בהן
 יבשין. ר׳ מאיד אומ׳ אף יוצאין בהן יבשין ר׳ אלעזד בד׳ צדוק או׳ אף יוצאין בהן

 כבושין.
המצח והפסח וכוי. ראבי״ה ח״ב סי׳ תפ״ט עמי 110. או״ז ח״ב ה׳  3 החזרת ו
 פסחים סוף סי׳ דל״ז, נ״ו ע״א (ושם: ובתוספתא דפסחים ם פ ״ ק תניא החזרת וכוי.

 ועיין לעיל שו׳ 26/27).
מתי אוכלן בשתחשך. בתום׳ ר׳ יהודה ברכות כ״ז א׳ ד״ה דרב (מיו סע״ד):  4 אי
 מיהו גבי מצה היה אומר רבינו יעקב מקורבאל שאין לאכול מצה עד שתחשך מדאמר
 בתוספתא דפםחים אמרו עליו על הלל שהיה כורך פסח ומרור (בכי״ל: היה כורכן
: היה כרכן שלשתן) ואימתי אוכלו משתחשך, ואץ כאן תוספת ן וכן בד ת ש ל  ש
 דאורייתא וכו׳ דלילה בעינן דוקא ומצה איתקשאי לפסח וכו/ כלומד, נהי דתוספת יש
 לה דין יו״ט זה רק לעניין קדושת היום, אבל בדבר דבעינן דווקא לילה אין התוספת
 יכולה להחשב כמו לילה. ודברי ר׳ יעקב אילו הובאו בתום׳ פסחים צ״ט ב׳ ד״ה עד,
 רא״ש ברכות פ״ד סי׳ ו, תום׳ הרא״ש שם כ״ז א׳ ד״ה דרב (י״ז ע״ד). ועיץ דא״ש

/  כאן פ״י ריש סי׳ ב

 פ״ב (פ״ג בד וכי״ל 1).

 10 אינו צריך לבער ואם לאו. כ״ז חסר בכי״ל, וכ״ה גם בד וכי״ו(בערך), אבל
/  עיין בבלי מ״ד. ב

כח עורות וכוי. עיין רי״ץ גיאת ה׳ פסחים עמ׳ פ״ו (הוצ׳ ן לתו ת I כיון שנ I 
 צמבד ח׳ ע״א).

/ ד״ח מ״ד. ב׳, רי״ף ס״ג סי׳ תשמ״ד(ועיין לשון ו כ  שם: הקילור והאיספלנית ו
 ריא״ז בשלטה״ג שם), די״צ גיאת הנ״ל עמ׳ פ״ה, שכל טוב בא עמ׳ 113, עיטור
/ ד׳ למברג מ״ח ע״ד) רא״ה וריטב״א במיוחס  בדיקת כלים (הוצ׳ דמא״י קכ״ב ב
 להריטב״א מ״ה ב׳ ד״ה ת״ר, רא״ש פ״ג סי׳ ד׳. ר״מ חלאוה מ״ד. (ה״ז ע״ג ד״ה
 הפת, מ״מ פ״ד מה׳ חו״מ ה״י, ס׳ מגוח שם, י״ב ע״ב. ועיץ שו״ת הדדב״ז ח״ה ב׳

 אלפים רכ״ט.
 וכמעט כל הראשונים הנ״ל מסמיכים לתוספתא זו דברי דב האי גאון על תיריאק
ה מותר (וכן צריך לתקן במיוחס להריטב״א ע פ  שמערבין בו חמץ שחוק עם בשר א
, שם), וכן פסק הרמב״ם בפ״ד מה׳ חו״מ ה י ו פ  הנ״ל: בשר אפעה, במקום בשד א
: וכן הקילור והדמיה והאספלנית והתריא״ק שנתן לתוכן חמץ מותר לקיימן בפסח י  ה״

 1) וכ״ה לפני המרז־כי עיין להלן 159 שו׳ 4/5, וכיח לפני 0׳ מנוח, עיץ להלן שו׳ 13.



ב עמי 158 ם סי  168 פסחי

. ועיין אוה״ג פסחים עמ׳ 17 ובהערה ד׳ שם, וצ״ל שם: רד״ק בראשית ד׳ פרםבורג  ובו,
 ד׳ ע״ב.

 וע״פ דברים אלו של רב האי גאון תיקן הרד״ל ז״ל בהערותיו לשה״ש רבה פ״ד-ה,
צ׳ ראם ב״ה ע״ד) את דברי המדרש שם: שתי משפחות של כהנים היו (הו  הערה ב׳
 באלכםנדריאה אחת מקרית ואחת מרתחת מעשה ששלחו הרופאים והביאו מהן ועשו
 אותן ת י ר י ק י ובהן היו מרפאין. ואין לזה שום מובן, ותיקן הדד״ל: של חכגים
 (במקום של כהנים) וציין לדברי המוםפיא בערב חכן: חכיגא בל״י מין נחש אשר

 מבשרו נעשה תדייקי.
פל לתוכן קמח וכוי. בכי״ל: המפית שנפל לתוכה קמח וכוי. ת שנ  12 המסו

ר הרי זה כמבוער. בכי״ל: חמץ שירד לתוך הרי א ב  13 חמץ שנפל לתוך ה
ר וכו׳. וברוקח סי׳ רע״א: בתופפתא חמץ ו ב  הוא וכו׳, ובד: חמרן שירד לתוך ה
ר הרי הוא כמבוער. ובפ׳ מנוח פ״ב מה׳ חו״מ ז׳ ע״א: והכי גדפינן א  שנפל בתוך ה ב
ר א״צ פלס להעלותו והרי ו ב ק הפרקים בד וכי״ל) דככר ב ו ל י ח כ ) ג ״  בתוספתא פ
 הוא כמבוער וכו׳ עיי״ש מ״ש על דברי הדמב״ם שם. אבל, כנראה, שגם הוא גדם בור
 ולא באר (שיש בו מים), כגי׳ ד. ועיין חק יעקב סוף סי׳ תל״ח. והסדר בכי״ל כאן הוא

 כמג בד.
כה וכו׳. בכי״ל, כי״ו וד: ק מ ח קלי שירד וכוי. וכן בעיטור  13/14 קלי שירד לתו
 ה׳ מצה ומרור (הוצ׳ רמא״י קכ״ט רע״ג, ד׳ למברג נ״א ע״ד): ובתופפתא קמח קלי.

 ועיין בפתח הדביר שם.
פשו וכו׳. בהשגות הראב״ד פ״א מה׳ חו״מ ה״ב: ומה ק שעי צ ב  14 חלת ה
 ששנו בתוספת׳ (וכן העתיק גם בס׳ מנוח שם ב׳ א׳, ועיין גם ד׳ אליהו מזרחי לפמ׳׳ג
 ה׳ חמץ סי׳ ג׳, רנ״ד ע״א) הפת שעיפשה חייב לבער מפני שראויה לשחקה וכו׳. וכיוון

/ וכן דרך הראשונים לקרא לברייתות תוספתא, עיץ מבוא.  לברייתא שבבבלי מ״ה ב
 14/15 נפלו שעורים במים ונתבקעו הרי אילו אסורות. בכי״ל: שרה חטין במים
 והחמיצו הרי אלו אסורות, ועיין, גי׳ ד. ועיין טור סי׳ תס״ז ויבין שמועה לרשב״ץ ל״בע״א.
צו וכר. בכי״ל: שרה ם ושעורים במים והחמי טי  15 ר׳ יוסי אומי שרה חי
: השורה שעורין במים ונחבקעו וכו׳. אבל ברוקח ד  שעורימ ו נ ח ב ק ע ו וכוי, וכן ב

 פי׳ רפ״ט: בתוספת׳ ר׳ יוסי אומר שרה חסין ושעורין במים והחמיצו אסורוח.
 והנה גי׳ כי״ע (עיין ברישא) והרוקח בברייתא זו מתאימה יותר לבבלי מ׳ א׳. אבל
 גי׳ כי״ל וד מתאימה לירושלמי ספ״ב, כ״ט ע״ג. וגם סיום התוספתא: ובחומץ ב י ן
ך מותר (והדי מוכרח גם מן הירושלמי וגם מן הבבלי שזהו מדברי ד׳ ן כ י ב ך ו  כ
 יופי), כלומר בין נתבקעו ובין לא גתבקעו מותר, מאשר את גי׳ כי״ל וד, אבל לפי גי׳

 כי״ע צריך לפרש בין החמיצו ובין לא החמיצו, וזה הדי בלתי אפשרי.
ן וכר• עיין רי״ץ גיאת פוף עם׳ צ״א. ה ברותחי צ מ ת ה  16/17 אין לשין א

/ וכיה בכי״ל וד. אבל בכי״ו: אין לשין את ה ע י ס ה. כו ה ו צ מ ת ה  17/18'אין לשין א
 וכן מעתיקים מן התוספתא במלחמות פ״ב (הוצ׳ ראם י׳ ע״ב), ר״ן שם סי׳ תשכ״ו, הר״ם

 חלאוה ל״ו א׳ סד״ה ת״ר (ל״ז רע״א)• ועיין ידוש׳ פ״ב ה״ז, כ״ט ע״ג.
/ די״ץ גיאת ח״ב עמ׳ צ״ב (הוצ׳ צמבר י״ג כו ו ו שי סה מי תשמי נ ה שכ ש א  20 ה
 ע״א). עיטור ה׳ מצה ומרור (הוצ׳ רמא״י קכ״ט ע״ג ד׳ למברג נ״א ע״ד), ראבי״ה ח״ב

 סוף םי׳ תיכ עמ׳ 49.



ב עמי 159-15$ י ם ם  סםחי

 21 ללוש בחן במוצאי יום טוב. וכיה בראשונים הג״ל, אבל בכי״ל בט״ם: במוציש.
ד (חוצי דמא״י י , יויט מחל׳ י , יחושע אני אכריע וכו׳. עיטור ה  25/26 אמר לו ר

. ,  קמ״ח ע״א, ד׳ למברג נ״ט רע״ב), ועיין ד״ח מ״ח א
 עמ׳ 159.

, תשמ״ח: דתגי׳ התמ כמה שיעור ח שיעור חעיסח וכר. בר״ן פ״ג סי מ ד כ  2 ע
(כל הברייתא). ועיין להלן. ׳  עיסה וכו

ח עסוקח בו אינו בא לידי חימוץ. וכ״ה בד״ן הנ״ל. אבל ש א ה  3 וכל זמן ש
, חו״מ הי״ג: כל זמן שאדם עוסק בבצק, ל זמן וכו/ וברמב״ם פ״ה מה כ  בכי״ל: ש
 אפילו כל היום כולו אינו בא לידי חימוץ וכר. ובר״ן הנ״ל: יש מפרשין דדוקא כשיעור
 זה דשלש נשים אבל ביותר מכן אע״פ שעוסקות בבצק בא לידי חימוץ דאי לא תימא
, דשלש נשים למה לי, אבל הר״ם במז״ל כתב וכו, (כמו שהעתקתי) וכן נראה  הכי סדר
ת כדבריו. וכוונתו לתוספתא שלנו שחוזרת כאן עוד הפעם (עיץ לעיל שר ו פ ס ו ת  ב
 2|1 ובבלי מ״ח ב׳) על הדין שהעסק מעכב את החימוץ, ובלי קשר עם השלש נשים,
, ע״ד,  אלא בקשר עם שיעוד גודל העיסה׳ עיי״ש. וכן ביבין שמועה להרשב״ץ, ל

 וכנראה שאב מהר״ן.
 וברמב״ם שם פ״ה הי״ח: ומותר ללוש לתרנגולין מורסין וכו׳ וכל זמן שהן מנקדין
 בו או שהוא מהפך בידו אינו מחמת. ובם, מנוח שם ט״ז ע״ב: לפי שכיון שהם מנקרץ
 שם הוי כאשד! עוסקת בבצק שאינו בא לידי חימרן והאי מלתא איתא בתוספתא וכוי
ן ) (ומניחין לפני התרנגולין) כדכתבי, ע״כ מ  וכן נראה מלשון הרב שכתב למעלה1
. ונראה שהמלים שהקפתי הן ט״ם, אבל הדברים צ״ע. ואפשר שהיתה א ת פ ס ו ת  ה
5 1 ) ׳  לפניו איזו ברייתא בעניין תרנגולים ולא כיון לתוספתא שלנו. וכן במאירי ל״ט ב

 ע״א) ד״ה אירע מעתיק את לשון הרמב״ם הנ״ל, ומסיים וכן היא בתוספתא.
ת וכוי. ב ש י ח ת הכל מלפנ ת מבערין א ב ש  4/5 ארבעה עשר שחל להיות ב
, צ״א, עמי 64, שם , יריאים השלם םוף סי , ע״ד), ס , כ״ח (תמת ישרים ח  תמים דעים סי
, 176 ועיין ליקוטים , רי״ג עמ , פסח סי , 334 (והועתק בשבה״ל השלם ה  סי׳ ש״ג, עמ
, רם״ז, מעשה רוקח םי׳ , 72, רוקח סי , תנ״ב, עמ , אמרכל כ״ו ע״ב), ראבי״ה ח״ב סי  מה
, פסחים סי׳ ר״ן, נ״ז ע״א (ושם: דתניא , י״ב, או״ז ח״ב ה , ל״ח), עמ  ל״ט (ועיי״ש סי
/ וצ״ל: פרק בצק  בתוספתא דפםחים פ ״ ג בצק שבסדקי י״ד שחל להיות בשבת וכו
, שם (158  שבסדקי, ולא פ״ג, כי לפני האו״ז היה כאן פ״ב כמו בכי״ע, עיין מ״ש לעיל ג
א , , ט, ל , , , רנ״ו ג״ט רע״א, סמ״ג לאורן ע  בפירוש ר״ש מפלייש לפיוט אלקי הרוחות סי
, תקמ״ג(ושם: דתניא בתומפתא / מרדכי פ״א טי , חו״מ ה״ט אות ז  רע״ג, הגה״מ פ״ו מה
י דפםחים וכו/ כחילוק הפרקים בד וכי״ל), שבה״ל ה׳ פסח פוף פי׳ ש י ל  דפרק ש
, ד״ה ארבעה עשר (נ, ע״ג), יבין שמועה , 177, ר״ן םפ״א, ד״מ חלאוזז מ״ט א  רי״ג, עמ
 להרשב״ץ ל״ג ע״ב. ועיין כל הברייתא ביחוסי תנאים ואמוראים ערך זונין. ועיין להלן.
ה מערב שבת. כל הראשונים הנ״ל. ועליהם יש להוסיף׳ תמים צ  5 ואופה לו מ
, ביעור חמץ (הוצ, דמא״י , רמ״ה (כתוב שם) בתמת ישרים ע״ג ע״ב, עיטור ה  דעים טי
, למברג מ״ח דע״ד), או״ז ח״ב, ה׳ שבת סוף סי׳ נ״ב, י״ב ע״א, מלחמות  קכ״א ע״ד, ד
, ד״ה ארבעה עשר (22 רע״ב), , 218 עיי״ש, מאירי י״ג א  םפ״א, ס׳ האסופות (גסטר) עמ

 1) כלומר, נחי״ג.
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, ע״ח, ע״ג ע״ד (ושם: ומלשון התוספתא משמע חנינו  אדחות חיים ח״א ה׳ חו״מ סוף סי
 משייר כלום בשבת דקתני ר׳ מאיר אופה מצה ליל שבת ומחרת ובו/ וצ״ל: לליל שבת

 ובו׳), ס׳ מנוח פ״ו מה׳ חו״מ כ״א ע״ב, ריקנטי סי׳ ק״ם.
את (לסי כתוב שם י ״ץג  והנה בפירוש דברי התוספתא נחלקו הראשונים: הרי
 הנ״ל), רבעו אפרים בעיטור הנ״ל, בעל הם׳ יראים הנ״ל ועוד פירשו שאופה את
 המצה לאכילת שבת, מפני שבער כבר את כל החמץ מע״ש ואוכל מצה לפעודת שבת״
: ואעפ״י שיש בתוספת׳ י״ד  ואין מדברים כאן במצת מצוה, וכן ברוקח הנ״ל פי׳ רפ״ז
 שחל להיות בשבת אופה לו מצה, לאכול ב׳ סעודות (כלומר, האפייה היא דק לשתי

 סעודות הראשוטת ולא לסעודה שלישית שהיא אחרי חצות) וכו׳ עיי״ש.
 אבל הראב״ד בכתוב שם הנ״ל (תמת ישרים ע״ג ע״ב), הרמב״ן במלחמות הנ״ל
 ועוד פירשו שמדברים כאן במצת מצוה, והיינו שאופה בערב שבת מצה לפסח, ולא
 אמדו שיאפה בליל פפה הראשון, מפני שחששו שמא יקדים לאפותה בין השמשות, או
ץ הנ״ל), שמא עד שיאפו ועד שיאמרו הגדה ימשך  כמו שפירש בארז (םי׳ ניב וסי׳ ר

 עד לאחד חצות ולא יצא ידי חובת מצה.
 ולפי פירוש זה שהוא אופה מצה לפפה הוכיחו הראשונים שמותר לאפות מצת
 מצוה לפני י״ד, בשעה שהחמץ עדיץ קיים, ועיץ ראבי״ה הנ״ל (ח״ב עמ׳ 72 ועוד).

 ועיץ מרדכי הנ״ל שכתב כי תופפתא זו משובשת היא ואין לפמוך עליה, עיץ להלן.
ר וכו׳. וכ״ה ת דברי ר׳ מאי ב ה מבערח במוצאי ש א מ  516 תרומה ט
ה וטמאה מבערץ אותן ר ו ה  ביחוםי תנאים ואמוראים הנ״ל. אבל בכי״ל וד תרומה ט
 מלפני השבת וכו׳. והנה לפני הראשוגים היתה כאן הגירםא: תרומה טהורה וטמאה (בגי׳
ת (כגי׳ כי״ע) דברי ר׳ מאיר. אבל גירםא זו אין ב י ש א צ ו מ ה ב ד ע ב  כי״ל וד) מ

 לקיימה׳ ואיד אפשר להעלות על הדעת שישרוף את החמץ בפסח עצמו.
ת למשוד את המלים תרומה טהורה להלכה מ  וגירםא זו הכריחה את ר׳ אליעזר מ
 שלפניה. וכן הוא מעתיק את התוספתא בם׳ יריאים בפוף פי׳ צ״א (ל״ב ע״ב): ואופה לו
 מצה מערב שבת תרומה טהורה. וכן שם בפי׳ ש״ג, עמ׳ 334: ואופה לו מצה בערב
 שבת תרומה טהורה ה״ה חולין וכו׳, וכן בליקוטים בפ׳ אמרכל (ה׳ קוגטדםים של
ב: כתב רבי׳ ברוך קבלתי מקרובי הר׳ אליעזר ממיץ הא דנקט  של קורוגיל) כ״ו עי
 בתופפת׳ ואופה לו מצה מע״ש מתרומה טהורה וה״ה לחולין וכו׳. וכן בשבה״ל עמ׳
 176 הנ״ל. ואשר לסיפא פירשה באופן חדש וכן הוא אומר שם (בם׳ יראים הגיל) קפ״ח
 ע״א: ופיפא דקתני, וטמאה מבעדה במוצאי שבת דברי ר׳ מאיר, פי׳ וספק טמאה
 יניחנה עד מוצאי שבת שמא יבא אליהו ויטהרנה דמדאורייתא בביטול בעלמא פגי וכו׳.
 אבל במרדכי דחה גם את הרישא מפני הסיפא וכ״ה כותב (פ״א מי׳ תקמ״ג הנ״ל):
 ואופה לו מצה מע״ש. וי״ל דמשבשתא היא מדמםיים בה תרומה טמאה וטהורה

. ש ״ מ  מבעדה ב
׳ ן וכוי. מלחמות םפ״א, תום׳ י״ג א ת אוכליה מועטי ב ש י ח נ פ ל מ . ח מ ח  7 ת

 ד״ה ומשיידץ. ועיין בס׳ יחוםי תנאים ואמור׳ הנ״ל.
. ובתום׳ ׳ ק. וכן בערוך עדך צף א ה הרואה ואינו מפסי פ ו זה הוא צ  10 אי
 פםחים מ״ט א׳ ד״ה אם: איזהו צופי׳ וכו׳. ובתום׳ ר׳ יהודה ברכות מ״ט ב׳ ד״ה אם
 (ל״ז ע״א): כדתניא בתוספתא אי זו היא צופים הרואה ואינו מפפיק ובתופפתא
 ד ם ו ט ה (ליתא לפגיגו) תניא גבי מערכי המלחמה צ ו פי ם וזהו ודאי אינו מקום
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 קבוע אלא מקום שיכולין לדאות המלחמה משם. וכלשון זו בערך גם בתום, הדא״ש שם
 (ל״ד ע״ג) ד״ה אם. וכן במהר״ם חלאוה מ״ט א׳ ד״ה וכן: אבל בתוספת, מפרש אי זהו

, כ״ב. . ועיין מבוא לירושלמי כפשוטו עמ  צופים הרואה ואינו מפסיק וכו,
גו הכר. בכייל: ולא מצינו לו חבר לו.  15 לא מצי

ת מעמד וכוי. וכ״ה הסדר גם בכי״ל, ובד סדר אחר. ו לעשו  16 מקום שגחג
ת וכוי. להלן 2268. ד ומושב פחו מ ע  17 אין מ

ו הג ה הולכין. מקום שנ ט י מ ו לחיות חולכין אבילימ אחר ה  18 מקומ שגהג
 לשאול וכוי. בכי״ל הסדר בבבא זו מקודם מגהג החזרת קידושין ואח״כ מגהג שאילת
 שלום אכילים ואח״כ: מקום שגהגו להיות אבלים הולכין לפגי המטה הולכין אחר
 המטה הולכין. וכן בתוה״א להרמבי״ן עגיין ההוצאה, ל״ר. ע״א: בתוספת, מקום שגהגו
 להיות.אבלי, הולכים לפגי המטה הולכין לאחר המטה הולכים מקום שגהגו לשאול
. ולפגי הרמב״ן היה הסדר כמו בכי״ע (לא כד ולא  בשלום אבלים בשבת שואלים וכו,

.573 ,  ככי״ל) והגירםא כמו בכי״ל. ועיין גם בארחות חיים ח״ב עמ
, שמעון בן אלעזר, ועיין . בכי״ל וד לנכון: ר , וכו, מ ו ן בן אליקים א  21 ר׳ שמעו

.440 , מ  הירושלמי כפשוטו ח״א ע
. ,  22 מדליקין בפונדקאות וכוי. עיין ד״ח נ״ג ב

י הרגל דבר. וכן בכי״ל, ונכון.  23 מפנ
, יויט . השגות הראב״ד פ״ת מה , ן וכו  27 אף במקום שאמרו א י ן עושי

, חמץ, רנ״ב ע״א. , אליהו מזרחי בסמ״ג ה  הי״ט, ועיין ר

 עמי 160.

ה בראשו מספרין במועד. עיין בחזון יחזקאל שפירשה כ ה לו מ ת ל ע  1/2 ומי ש
 שמותר לגלח במועד לצורך רפואת המכה (עיי״ש בחדושים), אבל הפשט הפשוט הוא
 כמו שפירש במגחת בכורים, שלא היה יכול לגלח לפגי הרגל מחמת המכה ועכשיו
 גתרפא, והייגו מפגי שגם הוא לא היה בכלל גזירה של תספורת דגזיר ומצורע, ולא

 שהתירו לו להתרפא.
 6׳5 ערבי פסחים. בכי״ל וד מוסיף: כל היום, וכן להלן שר9. ועי׳ ערוך ערך נםן.
ד: וקוצרין לפני העומר. אבל בתום׳ מגחות ת העוסר. בכייל ו  6 וגודשין וקוצרין א
, ד״ה וקוצרין: יש ספרים שכתוב בהן בדברי ד״מ קוצדין וגודשין, וכן בתוספתא  ע״א א

 ועיין להלן.
ות וכוי. בכי״ל: ואלו שלא ברצון י ן גמז ם מתירי  6/7 ואילו שלא ברצון חכמי
 חכמים ג ו ד ש י ן לפני העומד ואוכלין נשרים בשבת ונותנין פיאה לירק. ועיין מנחות

. ,  ע״א א
ת של הקדש. בערוגת הבושם לר׳ אברהם בן עזריאל (לפי ו י ן ס ן ;  10 מתירי
 הקטעים שבמ״ח חכ״ו עמי 372) זמורות גהזיות כך נקוד במשניות דווקניות בם׳ מקום

 שנהגו מתירין גמזיות של הקדש הם ענפים ויש משניות שנקוד מ׳ גמזיות בדגש.
טתן כאחת. וכ״ה גם בירושלמי פ״ד ה״ט. ל״א ע״ב, ועיין בבלי י שלקי  14 מפנ
: ׳ / אבל, כנראה, פטור ירק היה ג מ מחמת אין לקיטתו כאחת. עיין ד״ה י״ג ב  נ״ו ב

 שעשויין פדכין פרכין ובדש״י שם.
 14/15 בבנו של בוהיין. בכי״ל: בבנו של גביהיי,
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יל: ואוכלין ן גגותיהם של תמרים. בכי ת והיו פותחי ב ש  18/19 אוכלין גשרים ב
 גשרים בשבת מתחת התמרים. וכן בכי״ו: מתחת תמרים.

ד וכי״ל).  פ״ג (מ״ד ב

א גזילו וכוי. להלן עמי 36816. ו ולא הבי א אשמ  22 הבי

, ד״ה שלמים, פסחים ם שהקריבן קודם וכוי. תום׳ עירובין ב׳ א  26 כל הקדשי
, יומא כ״ט םע״א וע״ב שם, תו״י שם ל״ג א׳ ד״ה עליה, תום׳ , ד״ה העולה, תום  ג״ח ב
, ד״ה שהביא), המיוחם להראב״ד תמיד , א , הוריות ד ב (ועיין גם תום , ,  מגחות מ״ט םע
, ד״ה דאי, ריטב״א יומא כ״ט א׳ , א  םפ״א (בשם תוספתא זבחים), רשב״א עירובין ב

 ד״ה לא.
, םד״ה אין. רת ופסח וכוי. עיין תום, ססחיס ג״ט א  28 אלא קטו

ו לשםו וטרקו וכוי. בכי״ל: וזרקו, וזה ט״ם, וכן להלן 47925 בטעות: ומלקו ט ח  30 ש

׳ 161. מ  ע

ך לפתור י ר ), מ  2 ואבא שאול אוי. וכן בכי״ל: אבא שאול אוי פוסל (וגמחק או,
 לפגיגו אוי - אופר, עיין להלן שר 17.

 4 או כלך לדרך זו. בכי״ל: הולכה לך לדרך הזו, וכ״ה הגידפא להלן בשר 7.
 ועיין בכר טידמיגולוגיה של החגאים ערך כלך.

ח על החמץ וכוי. חום׳ פסחים ט״ג א׳ דיה השוחט. ס פ ת ה ט א ח ו ש  8 ה
יל: אמתי בזמן שהן מתי בזמן שראיח לבוא. פסח בין לשמו וכוי. בכי  13/14 אי
 ראוין לבא פםח אבל אם אען ראויין לבא פפח בין לשמו ובין שלא לשמו חייב מפגי
 שהוא כשר פפח בארבעה עשר לשמו כשר שלא לשמו פסול בחולו של מועד לשמו
 פסול שלא לשמו כשר אימתי בזמן שראוי לבא פסח וכוי. וכן בתום, רי״ד ס״ד א׳ ד״ה
 כגת (י״ח ע״א): והכי תגיא בתוספתא הפפח בארבעה עשר לשמו כשד אימתי בזמן

, ד. י  שראוי לבא פסח וכר. ועיין ג
ה אומר כלומר וכוי. בכי״ל: אמי לו די יהושע וכן לאתה או׳ או ת  20 וכן א

 כלומר וכוי. ועיין זבחים י״א אי.
ח וכר. בכי״ל: אמי לו ר׳ יהושע וכוי, וכיה בד, דעת כ , אליעזר הו  22 א׳ לו ר

 פי״ו וזבחים הגיל.
ת הפסח על בגי חבורה וכר. לעיל תרומות 2634, או״ז ח״ב ט א ח ו ש  30/31 ה

 ה׳ פסחים סי׳ רכ״ג, גיד םע״א.
 ענד 162.

״ ו י לו בו איגו נאמן. וכיה בערך בד, כ לו בו גאמן משיתחי  1 עד שלא יתחי
2 ואו״ז הגיל (ושם: ומשיתחיל בו אין גאמן. ועיי״ש הפירוש), אבל 7  תום׳ תרומות 1

יל: עד שלא יתחיל בו איגו גאמן משיתחילו בו גאמן.  בכי
ד עיא. י זחיב, ה׳ פסחים סי׳ רכיב נ י ת וכר. עיין או ו שחרי ט ח ש ח ש ס פ  שם: ה
 11/12 חלוים עומדים על דוכגם וכוי. תום׳ ותום׳ הדא״ש סוכה גיד א׳ פדיה

 שייר. ועיין תופ׳ פסחים ס״ד א׳ דיה קראו.
ד א י יד עירובץ (מה׳ תגייגא) ק ת העזרה וכר. תום׳ די ד מדיחין א זח צ  15 כי

 (ו׳ ע״א). הגיל פסחים ספיח דיה אלא (י״ח ע״א)
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 19/20 פקיעין בדם עד רכובותיחם. בכי״ל, כי״ו וד: מפקיעין בדם, וכן היה
ן היא בלי שומ םפק י ע י ק פ  גם בכי״ע, אלא שתיקן הסופד בצידה משקיעין. והגי׳ מ
ן בדם עד דכובותיהם. (ובד י ע י ק פ  הגכוגה, וכ״ה בתוספתא עדיות פ״ג 45920: מ
, ובירושלמי שקלים דפ״ח, נ״א ע״א: משתקעין בדם), ומפקיעין איגו ן י ע ק ש  .שם: מ
ן ארכובותיהן (עיין דק״ם ע י ק ו  אחרת אלא מבקיעין. וכן במנחות ק״ג ב׳ בכי״י: ב

.(  שם 256 הערה ב,

ק חדש). ר ן כאן פ  פ״ך (בד וכי״ל אי

: תניא אמר להמ מקובל אני ,  28 ועוד מקובלני מרבותיי וכר. בד״ח ם״ו ב
 מדבותי וכו׳ כל הברייתא עיי״ש. ובכי״ל: ועוד שאני מקובל מדבותי וכו/

 עמי 163*
 6/7 שלא חיו עליו מעשרת מנויין. באיכה רבה פ״א־א (בובר עמ׳ 45) מוסיף:
, חייא אפילו ארבעים ואפילו חמשים, תני בר קפרא אפילו מאה. ועיין הירושלמי  תני ר

 כפשוטו ריש עידובין עמ׳ 217.

 פיה.
, אליעזר או, כשם שהשחיטה דוחה / בכי״ל וד: ר  9 כשם שחשחיטת דוחח וכו

, פסחים סי׳ רט״ז, ג״ג ע״ג: אר״א, וכן שם טי,  וכו/ וכן נקרא פרק זה באו״ז ח״ב ה
, אליעזר, וכן שם בפי, רכ״ח.  רכ״א: בפ׳ ר

, דכ״א, נ״ד ע״א.  15/16 הפסח בא מן הצאן וכו/ או״ז הנ״ל פי
 23 הבאה עמו על השולחן וכו/ במאירי ם״ט םע״ב (117 רע״ב): אלא שהעולה
 ממנה על השולחן עם הפסח מתבער עמו מחצות ואילד כדי שלא יבאו לטעות מזו לזו,
 וכן היא שנוי׳ בתלמוד המערב בברייתא (צ״ל: ובברייתא) של פסחים פרק חמישי. וכן
 מפורש במאירי חגיגה עמ׳ ט״ו: וכמו שכתבנוהו בפסח שני בשם תלמוד המערב

. א ת י י ר ב ם ה ש ב  ו
 26 הרי זח פטור. וכ״ה בכי״ל, אבל בכי״ו: חייב. ועיין בבאור חזון יחזקאל.
/ או״ז ח״ב ה׳ פסחים סי׳  30 א׳ ר׳ יוסי שמעתי שהשוחט תמיד בשבת וכו
 דט״ז, ג״ג ע״ג, שם סי׳ דכ״ח, נ״ד ע״ד, ועיין תו״כ ויקרא נדבה, פ״ג הוצ׳ רפא״ש עמ׳

 50 ובהערות שם.

 עמ׳ 164.

 4 הקטיר אימורין הרי זה חייב. וכ״ה בכי״ל,אבל בד: ויקטיר אימורין לערב.
 אלא ששם יש חסרון, והיה מקום לומר שנשמט מ״הקטיר* עד חייב, כמו שציין צ.
 בשנו״ם, אבל יותר גראה בעיגי שבד גשמט מלערב עד לערב, וכ״ה הגידםא גם להלן

 ״517 (אלא ששם חסר בערב).
 5/6 ששחטן בשבת לשמן וזרק דמן שלא לשמן וכר. בכי״ל: ששחטן בשבת
א לשמן, אבל כבר תיקן לנכון במחנה לויה (פי׳ לה׳ שמחות ל א לשמן, וזרק דמן ש ל  ש
 למהר״ם) כ׳ ע״א סד״ה אכתי שצ״ל כאן: ששחטן לשמן וזרק דמן לשמן, והוסיף:
 וכלשון הזה איתא בתוספתא פ״ה דמנחות (*5172). ועיין מ״ש בפירוש תוספתא זו בשו״ח

 הרמ״ע מפאנו סי׳ ק״ה, צ״ד ע״א.
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 6/7 השוחט שתי חטאות לציבור וכו/ להלן 51720, עיי״ש הסדר בברייתוח.
 12 אין מולגין הראש ואת הכרעים וכו/ כפ״ז להלן 2071 לעניין אחד.

 שם: ואין תופלין אותן בחרסית וכו/ בכי״ל וד: ואין טופלין אותן בחרסית,
 ובד: בחרוסת, והיא היא, עיין הירוש׳ כפשוטו ח״א עמ׳ 520.

 17 נאמן אחד מבני חבורה לומר וכו/ עיין אויש פפט״ז מה׳ סנהדרין מ״ש
 בבאור תוספתא זו.

/ או״ז ח״ב סי׳ דליא, ניד, עיב, ועיין  18 חפסח אינו נאכל אלא בלילח וכו
 מיש חרייא בחידושים כאן דיה ואינו נאכל.

. ו ״  פ

 21 וניטמא הציבור. בכייל באשגרה מלמטה: ונטמא הדס והציבור.
 22 ונטסא הדם. בכי״ל: ונטמא הדם והציבור. ובד: הדם הצבור, וכיה בירוש׳

 פיז היה, ל״ד טע״ב.
 75176 ר׳ אלעזר בן מתאי אומ׳ וכו/ עיין הירושלמי כפשוטו היא עמ׳ 503.

 29 ר׳ יהושע אום׳ כל הזבחים שבתורה וכו/ כל הברייתות להלן 4853 ואילך.

 עם׳ 165.

 I ובמנחה אמ נשתייר מן חזבח כזית, כחצי זית בשר וכחצי זית וכוי.
 בכי״ל: ובמנחה אפי׳ כל המנחה כולה קיימת ולא נשתייר מן הזבח אלא כחצי זית בשר
 וכחצי זית חלב וכי׳. ועיין גי׳ ד ולהלן 4858 וצ״ל שם: אם [לא] נשתייר מן הזבח ובו/
/ להלן 48510 (בד, עיין בשנוים שם): נ ו ט ל  3/4 נטםא בשר וחלבים קיימין וכו

ל החלב וכו׳, עיין משיש. ט ו  הבשר והחלבים קיימים וכו׳ נ
ח אינו כן וכו/ עיין תום׳ ע״ט א׳ פדיה נזיד. ס פ  5 אבל ב

 7 כל קרבנות היחיד והציבור וכו/ בתופ׳ רי״ד פיא ב׳ (י״ט ע״ד) דיה אלא
 מעתיק את כל הברייתות עד שו׳ 18 מתוספתא נזיר, עיין מיש להלן 29210.

ה (עיין I ונודע לו עד שלא עשח פסחו וכר. בכי״ל: ונודע לו בין מ I 
 הירוש׳ כפשוטו, מבוא עמ׳ כ״ג) שעשה פסחו ובין עד שלא עשה וכר, וכ״ה בד

 (בערד), וכיה להלן ״292 בד וכצ״ל גם בכי״ע, ועיין גי׳ תופ׳ רי״ד שם.
/ בדש״י פ׳ ב׳ במשנה כל כו  11/12 קבר תחום חיח עטך, בבית שנכנסת בו ו
 הברייתא עד שר 18׳ ועיין דקים קכ״ב ע״א הערה ת׳(מתחילה בעמ׳ 242). ועיין תום׳

 פ״א ב׳ ד״ה וטמא.
 16/17 ונודע לו עד שלא חביא קרבנותיווכר. עיין רשיי גזיר סיג ב׳ פדיה תיד.
ת ידם. וכיה בכי״ל ולעיל 1641 וכןכ הגיה בחיד  18 ונודע שמשכו בעלים א

 מדעתו, ובד משובש.
 שם: או שניטמאו. בכייל. כי״ו וד מוסיף: ישרף מיד.

 21/22 אינו עובר בלא תעשה. בכייל: הרי עובר בלא תעשה. ועיין ידוש׳ םיז
 היי(בדיו היט), ליה עיא.

 24 משומ שבירת העצם ר׳ שמע אומ׳ וכר. בכייל: !משוס שבירת העצם ר׳
 יעקב אומ׳ היתד, לו שעת הכושר ונפןםל תייבין עליו משוס שבירת העצם ר׳ שמעון או׳

 וכר׳ ועיין גי׳ ד, ובבלי פ״ג א׳ וירושלמי הנ״ל.
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 זמ׳ 166.
 3 ועל גגותיהן. עיין הירושלמי כפשוטו ח״א עמ׳ 494.

 4 וראו נחש או עקרב. בכי״ל: וראו דלף או נחש.

. ז ״  פ

 11 מפני שבא לידי מירוח וכר. עיין לעיל 11619.
 25 אוכל משל רבו. בכי״ל: לא יאכל משל רבו.

 29 וצריכין לעשות פסח שיני. בכי״ל מוסיף: דברי ר׳ ר׳ נתן או׳ אינן צריכין
 לעשות פסח שני. וכ״ה בד וכי״ו(בערך).

 עמ׳ 167.

א ישתייר ל  2 ובלבד שנשתייר מחבורח חראשונה. בכייל בט״ם: ובלבד ש
 אחד מחבורה ראשונה.

 6 גזל ביד הבעלים. בכי״ל: גזל ביד כהן.
 8 ידיו רפות. בכי״ל ידיו יפות, וכ״ה בשו׳ 9 בכי״ל ובכי״ע. וכ״ה בירושלמי

 פ״ח ה״ה ל״ו ע״א ובבלי ט״ט ב׳.
 9 סיבולת. בכי״ל: פיבול.

 10 מוחלט שוחטין עליו בשמיני וכו׳. עיין או״ש פ״ב מה׳ ביאת המקדש הי״א.
 14 ופטור לעשות פסח שיני. בכי״ל: וצריכין לעשות פפח שני, ועיין גי׳ ד,

 ועיין חידוש׳ כפשוטו ח״א עמ׳ 503.
 16 ר׳ יוסי בר יהודה אמ׳ שומרת יום וכו׳. בד פדר הברייתות אחר, ובכי״ל

 המדד כמו בכי״ע.
 18/19 א׳ ר׳ יוסי בר׳ יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית חילל על ערל זר
 שמקבל וכר. בכי״ל: אמ״ד יוסי מודין בית שמאי לבית הלל בערל זר שמקבל וכו׳.
 ובד: אמ׳ ר׳ אלעזר בר׳ צדוק מודים ב״ש וב״ה בערל זד שמקבל וכו׳. ועיין בבלי צ״ב

. ר כ  א׳. אבל בכי״ו: בערל ז
 21 איצטרדיות ושומרי צורים וכו׳. בכי״ל: ד׳ אליעזר בן יעקב או׳ (וכן

 בירושלמי פפ״ח עיי״ש) אצטדטיות (או אצטרנויות) ושומרי צירים וכו׳.

, ן ן ״ י פ 1 6 ׳ 8 8  י

 8 וחמזידין. וכ״ה בד, אבל בכייל ליתא. ועיין ירושלמי פ״ט ה״א, ל״ו ע״ג.
 9 ר׳ עקיבא אומ׳ נאמר טמא וכו׳. פפרי בהעלותך פי׳ ם״ט, הוצ׳ הורביץ עמ׳ 64.

 11 נאמר ריחוק מקום במעשר וכו׳. עיין הירושלמי כפשוטו עפ׳ 473.
.  13 ר׳ יחודח אומ׳ חוץ למקום עשייתו. בכי״ל: ר׳ יופי בר׳ עקיבא או׳ וכי,
 ובכי״ו: ר׳ יוםה בי ר׳ יהודה, וכן בד: ר׳ יוסי בד׳ יהודה, ולפי זה צ״ל שר׳ יוסי בד׳
 יהודה הוא איםי בן יהודה, שהוא איםי בן עקביה וכו/ ועיין ספרי הנ״ל ובבא צ״ד ב׳.
 שם: א׳ ר׳ יוסי לפיכך נקוד וכוי. ביוחסין השלם 67 ע״ב: וכן בתוספתא ךפםחיס

, יוסי ור׳ יוסי הגלילי בדעת אחת וכו/  בפרק ח׳ זוכר ר
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 15 שומע אני מהלך שני ימים ומהלך שלשה ימים וכוי. וכ״ה בכי״ל (ושם:
ו מהלך שלשה וכוי), וכן בדש״י צ״ד פע״ב: ה״ג בתוספתא ר׳ יוסי הגלילי אומר  א

 דרך רחוקה שומע אני מהלך שנים ושלושה ימים וכר, ועיין תום׳ שם ד״ה שומע.
ד או מהלך שני ימים או שלשה ח ם א ו ך י ל ה  אבל בכי״ז וד: שומע אני מ
 ימים וכר. ולפי זה משמע שמהלך יום אחד ויותר היא דרך רחוקה וכן בשרת הגאונים
 חמדה גנוזה סוף סי, ל״ו(וכל התשובה נעתקה בשו״ת הדדב״ז ח״א פי׳ תליה): שמצאנו
. ועיץ תום׳ רי״ד כתובות ק״י בי. ד ח ם א ו ך י ל ה  בדרך רחוקה שאמדו חכמים מ
 אבל לפי גידםת כי״ע, כי״ל ורש״י מהלך יום אחד אינה דרך רחוקה, ועיין תום׳ מו״ק

 כ״א ב׳ ד״ה מקום, בה״ג הוצ׳ מק״נ עמ׳ 207.
 19/20 שעישחיאת הציבור. בכי״ל: שהעםיא, וכן להלן בשר 24, אבל בשר 22:

 לא מפני שהעשיא. ועיין להלן 41727 בכי״ע, בשנו״ם אצל צ. שם.
 26 הראשון בשלש כיתים וכו׳. עיין חופ׳ צ״ה א׳ ד״ה מה.

 עמי 169.
 2/3 ואין השיני דוחה וכר. בכי״ל, כי״ו וד: והשני דוחה וכו׳.

 5 בזמן שהפסח נאכל בטומאה וכר. כל הלכה זו(הים), נמצאת בכי״לאחרי ה״י
ת בן בתו וכר. בכי״ל לנכון: את בני ביתו. ועיי• הירושלמי כפשוטו  12 שהעלה א

 ח״א עמ׳ 31. ועיין זבחים ק׳ א׳.
 14 מה בין פסח םצרים לפסח דורות וכוי. וכ״ה באו״ז ח״ב טי׳ דט״ז, גיג ע״ג
 עיי״ש כל הברייתות. אבל בכי״ל וד: אלו דברים שבין פסח מצרים לפסח דורות וכוי.
 וכן בילקוט המכירי משלי כ״ז י׳, ס״ח ע״א: תופפתא אלו דברי׳ שבין פםת מצרים

 לפסח דורות וכו׳.
 14/15 פסח מצרים אין חייבין עליו כרת. בכי״ל: פםח מצרים מקחו מבעשוד
 ושחיטתו בארבעה עשר ופסח דורות מקחו ושחיטתו בארבעה עשר פםח מצרים אין
 חייבין עליו כרתי ועיין הגי׳ בד. אבל גם באו״ז הנ״ל חסרה הבבא הג״ל והוא כותב שם:
 ולא תקשי לד אמאי לא קתני פסח מצרים מקחו מבעשוד משא״כ בפסח דורות משום

 דקולי פםח מצדים קתני ולא חומרי וכו/
 18 ר׳ שמעון בן אלעזר אומ׳ בפסח דורות כן וכר. בכי״ל וד: ד׳ שמעון או׳
 או׳ אני אף פסח (בד: בפסח) דורות כן, וכ״ה בילקוט המכידי הנ״ל. ובארז הנ״ל: ר׳

ז ד אומד אומר אני בפסח דודות וכר. ע  א ל

 עמי 0ז1״ פיט.

/ בכי״ל וד: והדי הן  7/8 והרי הן כשני פסחימ שנתערבו זח מושך לו וכו
 כשני זבחים שנתערבו שנים שנתערבו פסחיהן זה מושך לו וכר.

 19/20 יפה שתיקח לחכמים וכר. עיין ערוך עדך מל ח׳(עה״ש קמ״ג ע״א).
 פירוש ד״י גחמיאש למשלי םפי״ז, עמ׳ 95, ועיין הירוש׳ כפשוטו ח״א עמ׳ 515.

 22 כבר קרב פסחו כבר קרב עולתו וכוי. בכי״ל: כבר קרב פםחו יביא בדמיו
 סםח אחר כבר קרבו עולחו וכר.

 עמי 171.
עיץ רש״י פ״ט א׳ ד״ה וגיתי / כו  2 שלמים שנתערבו עם שלמים הבאים ו

 במותר, ועיין להלן 49126.
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 5 הרי חי בפסח לכל דבר אלא ש א י ן נאכלין ליום ולילה. בכי״לוד:אלא
 שהן נאכלין ליום ולילה׳ וכ״ה להלן 49180 ואולי צ״ל: שהן נאכלין אלא
 בלילה, ולפי גירםת כי״ע: שאין גאכלין ליום (=ביום) אלא בלילה. ובתו״כ
 ויקרא נדבה פי״ד, הוצ׳ דמא״ש עמי 143 : בן עזאי אומר אינן גאכלין אלא

 בלילה ואינן נאכלין אלא צלי. ועיין בהערות שם שתיקן כן גם בתום, לפנינו.
ת איזח מחם ובר. עיין תום׳ צ״ו ב׳ דיה קודם.  16 יביא א

 עמי 172. פ״י, (בכי״ואין כאן סרק חדש).

 13 לא יפחתו לו וכר. כל הברייתא בתשב״ץ ח״א םי׳ פיה, מ״ו ע״ג.
 13/14 בין חדש בין ישן בין חי"בין מזוג. בכי״ל׳ כי״ו וד הםדר להפך: בין״חי
. אבל בםמ״ג עשין מ״א,  ובין מזוג בין חדש וכוי. וכיה ברשב״ץ הנ״ל ובבבלי קיח ב,

 קייח ע״א: בין חדש בין ישן בין חי בין מזוג כדתגיא בתוספתא.
 14 עד שיהא בו טעמ וריח. בכי״ל: ובלבד שיהא. בו טעם ומראה. (עיין דקים
ד ב ל ). ובד: ובלבד שיהא טעם יין ומראה. וכן ברשב״ץ הגיל: ב  עמ׳ 328 הערה ו,
ם (עיין דקים הניל) טעם יין ומראה, עיי״ש מה שהוכיזז מלשון זו גגד ה  שיהא ב

 הרמב״ן ב״ב צ״ח א׳ ד״ה חמר.
 18 מצוח על אדם לשמח וכוי. כל הברייתות עד שר324נעתקו •בשם התוספתא

 בילקוט המכירי תהלים קייח מ״א, ח״ב ק״ח ע״א.
 19 והקטנים בראוי לחם. עיין דאבי״ה ח״ב סי׳ תקכ״ח, עמ׳ 169 טד״ה ושיעור.
 19/20 השמש מכביש בבני מיעים וכר. עיין רשב״ם ק״ז םע״ב. ובילקוט
 המכירי הושע (הצופה האנגלי מהדר חדשה כט״ו, עמ׳ 198) : ולשון תופפתא השמש

 מכביש בבני מעים ונותן לפני האורחים וגר.
 21 המקרא את החלל חן. הולכיף אצלו וכר וכן בד. וכן בראבי״ה ח״ב םי׳
 תקב״ח, עמ׳ 172 : תניא בתוספתא פרק בתרא דמכילתין המקרא את ההלל הם הולכים
, חו״מ, כ״ו רע״ב:  אצלו וכר כל הברייתות עד פוף העמוד. וכן בפי מנוח פ״ח מה
 דאמרינן בתוספתא דפםחים פרק בתרא המקרא את ההלל הם הולכים אצא וכר. אבל
ן אצלו וקורץ, וכ״ה גס בילקוט ממכירי ל י כ  בכי״ל: המקרא את ההלל הם א ו

 תהלים ק״ח ע״א הנ״ל.
ו קטנים, וכיה י ת ו נ ת בניו קטנים. בכי״ל: את בניו ו א ת ב  22 המקרא א
 בילקוט המכירי הנ״ל. וכן בד וכי״ו: בניו ובנותיו קטנים, אבל בראבי״ה הנ״ל:

 המקרא את בניו(ולא יותר).
 24 בני העיר שאין להם מי שקורא וכר. ראבי״ה הני׳ל, רוקח פי׳ רס״ג(קרוב
 לסופו), או״ז ח״א ה׳ ק״ש סי׳ מ״ג׳ י״ג ע״ד, רשב״א ברכות י״א םע״א, מאירי כאן
 קי״ז ב׳ (100 םע״ב), שבה״ל ס׳ פסח סי׳ די״ח צ״ט ע״א, ד״מ חלאוה קי״ח א׳ סד״ה
 מאי(ס״ה ע״ג), ם׳ מנוח פ״ח מה׳ חו״מ כ״ו רע״ב, ארחות חיים ח״א ליל פסח סי׳

 כ״א, פ׳ ע״ג. ועיין תום׳ ברכות י״ד א׳ םד״ה ימים.
 25 וקורין1פרק ראשון וכל׳. וכיה בכייל, בדאבי״ה׳ מאירי׳ שבה״ל, ד״מ חלאוה
ק ראשון, וכן בארז הג״ל: וקורין ו ס  ום׳ מנוח ד״נ״ל. אבל ברוקח הנ״ל: וקורץ פ
 בפסוק ראשץ. וברשב״א ברכות הנ״ל: וקורץ פ׳ ראשון, ובאו״ח הנ״ל: וקורץ פ׳

י וכר. נ ש  ראשון ו
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 שמ: וגומרין עד סוף. וכ״הלו ברוקח, או״ז, שבה״ל ום, מנוח הג״ל. ובראבי״ה
. ונראה שהסופר טעה וחשב שיש כאן קיצור ממקום ן י נ ע  הנ״ל: וגומרין עד סוף ה
n ,אחד ועיכ ציין: עד סוף העניין׳ אבל באמת עד סוף מוסב על ההלל׳ אבל בכי״ל, כי״ו 

 את כולו. ובן ברשב״א, ד״מ חלאווה וא״ח הנ״ל.
, אליעזר אומר חוטפץ מצח וכו/ כל הבדייתא1ברשב״ם ק״ט א׳ ד״ה  27 ר

 חוטפין, יעיץ ד״ן פ״י סוף פי׳ תשפ״א ור״מ חלאווה ק״ט רע״א.
ת ו ק ו נ י ת  ובס, מטח רפ״ז מה׳ חו״מ, ב״ב ע״א: לשון התופפתא חוטפין מצה מ
/ ובס׳ יבין . ועיין דק״ס עמ׳ 329 הערה ס ו וכדי שלא ישנו וכו, ל א ש י י ש ד  כ
 שמועה להרשב״ץ, ל״ה ע״א: תניא בתוספתא ר׳ אליעזר אומר חוטפין מצה

 לתינוקות כדי שלא ישנים פי׳ ממהרים להאכילם בדי שלא יהיו ישנים וישאלו וכף.

׳ 173.  עם

/ וכ״ה בדשב״ם (שם: חזרת  1 אלא חזרת ולא טיבל אלא פרפרת אחת וכו
 אחת) ובם׳ מנוח (שם: ולא טבל) הנ״ל. אבל בכי״ל: אלא פרפרת אחת אפי׳ לא

 טבל אלא בחזרת אחת וכו/ וכ״ה בכי״ו ובד (אלא שבשניהם: חזרת).
. ם ת ו ו ח נ י א  2 אם הבנים שמחח. בכי״ל: אס הבנים שמחה ו

 8 אפיקיסון לכגון אגחים וכו/ עיין ערוך עדך אפקומן. ולעצם העניין עיין
 הירושלמי כפשוטו ח״א עמ׳ 521.

 9 וחייב אדם לעסוק" וכף. ראבי״ה סי׳ תקכ״ח ח״ב עמ׳ 173, רא״ש פ״י
 סי׳ ל״ג, טור סוף סי׳ תפ״א, הגה״מ נוסח ההגדה אות א/ ד״מ חלאוה קי״ח א׳ ד״ה ת״ר
 (ם״ו ע״ב), אבודרהם ם׳ הגדה (ד׳ למברג פ׳ ע״א), קימחא דאבישונה במחזור רומי ח״א

 פ׳ הגדה, פ״ה ע״ב.
 שם: אפילו בינו לבין עצמו בינו לבין ביתו בינו לבין תלםידו. וכיה בדאבי״ה
 הנ״ל (אלא ששם: לבין בני ביתו) ובהגהימ הניל. אבל בכי״ל: אפי׳ בינו לבין בט ואפי׳

 בינו לבין עצמו ואפי׳ בינו לבין תלמידו. וכיה (בערך) בכי״ו וד.
 10 מעשה ברבן גמליאל וכו/ עיין יוחסין השלם םוף עמ׳«24.

 11 הגביהו מלפניהם ונוערו והלכו לחם וכר. בד: ונועדו, וכ״הבראבייה הניל.
 ובכי״ל: וניצרו, ונראה שצ״ל וניערו, וכ״ה בהגה״מ הנ״ל. ובפירוש התושפתא כתבו
 המפרשים שהגביהו מלפניהם את סתימת החלון וראו את האור ונועדו ללכת ובו/
 ופירוש זה דחוק מאד. ולפיכד נ״ל לפרש ע״פ משגת שבת ספכ״א: ב״ש אומרים
 מגביהין מן השלחן עצמות וקליפין ובית הלל אומרים נוטל את הטבלה כולה ומנערה.
 ובבבלי שם קמ״ג א׳ הפכו את המשנה, וכ״ה באמת בתוספתא לעיל ״135 : בית הלל
. ואלה הם גם דברי הברייתא כאן: ה ר ע נ מ י ן וכו׳ וב״ש אומ׳ וכו׳ ו ה י ב ג  אומ׳ מ
 הגביהו מלפניהם את שיורי האוכלין (העצמות והקליפין), כשיטת ב״ה, וניערו והלכו
 להם, כלומד ד״ג וזקנים ניערו את הטבלא והלכו ורצו להראות שהם מחמירים כדברי

 ב״ש. עיין ביצה פ״ב מ״ו.
/ ערוך עדך בדך א׳. דש״י זבחים ל״ז א׳ דיה  12 איזו חיא ברכת הפסח וכו
 בירך, פיה״מ להרמב״ם סוף פסחים (בהוצ׳ טולידנו חסר), דשב״ם קכ״א א׳ במשנה,
 פרדס הוצ׳ עהרענרייד עמ׳ רי״א, תוס׳ ר׳ יהודה ברכות מ״א ב׳ ד״ה אמר (ב״ח ע״ג),
 פסקי ברכות למהר״ם ב״ב סי׳ אלף אות י״ג הוצ׳ מק״ג עמ׳ 303 (=תשב״ץ קטן סי׳
 שכ״ב׳ עיין מ״ש על זה לעיל *10), פירוש הר״ש מפלייש לפיוט אלקי הדוחות באו״ז ח״ב
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, ד״ה ובתקיעת, מאירי שם ד״ה ולענין (14 סע״ב), מגן , דע״א, רמב״ן ז׳ א  סי׳ רג״ו, ס
, עמ׳ מ״ב ועמ׳ מ״ה, שבה״ל ס׳ פסח סי׳ רי״ח עמ׳ 199, מרדכי סוף  אבות שלו עניין ח
 סדר של פסח, ר״ן פ״א סי׳ ת״ש, אבודרהם ברכת המצות הוצ, עןהרענרייך עמ׳ ק׳ (ד׳

 למברג י׳ ע״א).
א ברכת הזבח וכוי. בר״ח סוף פסחים: תאנא איזו היא ברכת הזבח  13 איזו חי

 וכו/ וכן העתיקוה כמעט כל הראשונים הניל. ועיין מ״ש לעיל 1227.

. ם י ל ק  ש
. א ״  פ

ש בו וכוי. בםמ״ג עשין רמ״ח, דמ״ב ע״א: כשד להקות עליו  23 כל פקוח שי
 פירוש כשר לטבול בו שהוא מקוד, כשר, וכן לשון התוספתא בכמה מקומות וגם
 בתוספת׳ דשקלים מקוד, שיש בו ארבעים סאה כשר לחקות (צ״ל: להקות) עליו,
 ולמעלה ביארנו לשון אחר. כלומר, בדף רמ״א סע״ב פירש: להוסיף אח״כ מ׳ סאה,

 וכן פירש הר״ש במקוואות פ״א סמ״ד, ועיין ת״מ.
/ בפירוש דיבב״ן פ״א מ״א: כדאיתא בתוספתא כו ן בו ו  24 וכל מקוזז שאי
 מ ו ״ ק כל מקוה שאין בו ארבעים סאה וכו/ ואין זה לפנינו בתום׳ מו״ק, אלא בבבלי
 שם ה׳ א׳ בשינוי לשון. לפיכך נראה שהנכון הוא בריבב״ן כ״י אדלר (לפי הטבלה 88

 שבסוף הקטלוג שלו): בתוספתא פ ״ ק כל מקוה וכו/ והכוונה לתום׳.שלנו.
/ עיין לעיל 7920. - כו  26 מצא כלאים בכרמ ו

 1מ׳ 174.

/ כל הברייתא בריבב״ן פ״א מ״ב. ועיין כו  5 נתמשכנו ישראל על שקליהן ו
 ילקוט כי תשא רמז שפ״ו.

 10 קרבנות ציבור בכסף. עיין מ״ש בתרביץ ש״ב עמ׳ 240.
/ בפי׳ הראש (כ״י וורשה) פ״א מ״ו: דתגי׳ כו  14 השוקל שקל חייב בקולבון ו
 בתום׳ השוקל שקל אחד חייב בקלבון דברי ר׳ מאיד וחכמים אומ׳ השוקל שקל פטור

 מן הקלבון השוקל שני דינרים חייב בקלבון.
 16 וכמה הוא קולבון וכוי. כל הברייתא עד שו׳ 18 בתום׳ מנחות ק״ח א׳ ד״ה

 והמעה, םמ״ג עשין מ״ה, קכ״ב ע״א.
 21 המפריש שיקלו והוציאו וכו/ כל הברייתות עד שר 26 להלן 55836 ואילך, עיייש.
/ בכי״ל: השוקל שקלי זוזיו וכר. וכן בריבבץ פ״ב מ״ב כו  22 השוקל שיקלי זוזין ו
/ וכ״ה בתו״כ חובה פרשה י״א ה״ז בכי״ר.  דתניאיבתוםפתא פ״א השוקל שקלי זוזיו וכו
 23 לא מעל עד שיזרקו דמים. וכ״ה בכי״ל, בריבב״ן, להלן סוף עמ׳ 558 ובספרא
(או בתוספתא מעילה הנ״ל): לא מעל עד  הנ״ל. אבל לפני רבינו פרץ היה כנראה, כאן
 שיהנה, שכן הוא כותב בתוספותיו למעילה י״ט א׳ ד״ה כיון: ובתוספתא שנויה בלשון
 אחר שר׳ יהודה (=חכמים דהכא) עד שלא נהנה [לא] מעל, ונראה לפי התוספתא

 דבהא פליגי דר׳ יהודה סבר דאין הנאה של בעה״ב עד שיתכפר וכו׳ עיי״ש,
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ו אין ד מ ן א כ י / וכיה בד. אבל בכי״ל : מ כו ת ו חו  23/24 אין מביאין מנ
/ וביה בתום׳ מעילה הנ״ל׳ ועיין גם להלן ג5253. ועיין דמבים פיו מה׳  מביאין וכו

 מעילה הי״א ובדברים המושכלים בתימ כאן.
. בכי״ל: מנחת נםכים ומנחת בהמה, וצ״ל: ה ד ו ת ונסכים ומנחת ת חו  24 מנ

 מנחות ונםכים ומנחת בהמה (=מנחת נסכים), וכיה במקבילות הניל.
ב א לא קדש. וכן בפירוש לתו״כ המיוחפ להר״ש בהר פ״א ה״ו, קי  26 ואם הבי
 ע״ב: ובתופפתא דשקלים אין מביאין תודה ולחמה מפירות שביעית ואם הביא לא

: ואם הביא הדי אלו פםולין. ד  קידש. אבל בכי״ל, כי״ו ו
יל:  28 וםותר נזירין לנזירין. בכי״ל: מוחד גזידיס לגזידים, אבל להלן גם בכי

 אם אמ׳ לנזיד זה.
 עמ׳ 175.

ד / דבינו שמחה באו״ז ח״א ה׳ צדקה פי׳ ז׳, ז׳ עי כו תר עניים לעניים ו  1 מו
 (=שו״ת מהר״ס ב״ב הוצ׳ רבינוביץ פי׳ קג״ב), םמ״ג עשין קפ״ב, ד״ח ע״א, םמ״ק םי׳
ד׳ קרימונה קכיב ע״א), ריקנטי פי׳ שם״ג(מאו״ז הנ״ל). ועיין מלא״ש פ״ב מ״ה. ) ז  רמ״

ן ביד הפרנסים על כך. יעיין אהצו״י כאן עמ׳ 15. 'ממחי ן  4 ואי

 פיב.
: ותניא בתום׳ / בערוך ערך פרם א׳ כו ת ו  5 ר׳ יוסי בר יהודה או׳ אין פחו
 דבכורות (בהוצ׳ קהוט: פ׳ אחרון דבכודות) ובפ״ב בתום׳ שקלים ר׳ יוסי בד׳ יהודה

 אומי אין!פחות מט״ו יום קודם לרגל.
ת חלשכח וכוי. רוקח פי׳ רל״ג, ריבב״ן פ״ג מ״ב.  9 נכנס לתרומ א

ד: א ף הישר וכוי. / בכי״לי כי״ו ו ו כ ם ו  12 ר׳ ישמעאל או׳ הישר בעיני שמי
 ולכאורה, מתאשרת גי׳ זו מספדי ראה פוף פי׳ ע״ט, וכן בפטיקתא זוטרתא ראה, ע״ג ע״א
 בגלית כ״י שלי (עיין מ״ש על כ״י זה בקרית פפר שי״ג ם״א עמ׳ 105 ואילך. והגליון
 חתוד קצת ואני משלים את החתוד במרובעים) בשם ט״א: הטוב בעיגי שמים והישר
 בעיני אדמ דברי ד״ע 1די] ישמעאל1א[ומר] הישר בעיני [שמיי] ואדם וכן הוא אומי

 ומצא חן ושכל טוב בעעי אלקים ואדם.
 אבל המשך דברי התוספתא מתנגד לגירפא זו. ולפיכך עלעו לקבל את גי׳ כי״ע,
 וד׳ ישמעאל סבר שאדם צדד להיות ישר בעיקר בלפי שמיס וממילא יצא גם ידי
ו (הוצ׳ פיגקלשטיץ עמ׳ 157): לעשות הישר  הבריות. וכן מפורש בספרי ראה פי׳ צי
, אלקיך. זו היא שר׳ ישמעאל אומר הישר בעיגי שמים. ואשד לגירםת הפפרי  בעיגי ה
 בראה פי׳ ע״ט, יש, כנראה, להגיהה כמו שעשה לנכון ד״א פינקלשטיין בהוצאתו עמ׳

 145, ועיין ג״כ מיש הנ״ל בתרביץ ש״ג פ״ב עמ׳ 201.
ם ראם בשי ) ׳  15 תרם אתייחראשונח ואמ׳ וכוי. כל הברייתא בתו״י יומא ס״ב א
 םיב ע״ג) ד״ה» שלש, עיי״ש דברי ריב״א. ועיין םמ״ג עשין מ״ד. קכ״ב ע״ג וגמ הוא
ד ובכסו״פ פי״ג ע0׳ של״ט.  הביא את דברי הדיצב״א. וכן הובאה התוספתא בדיבב״ן פ״ג מי
ד: המשכון ועל ד ליגבות. בכייל, כייו ו י ת ע ן ועל ה ן על המשכו  21 תורמי

 הגבוי ועל העתיד וכוי. וכיה בריבב״ן פ״ב מ״א. ועיין להלן.
ד לגבות.1ולסי גידםא זו נמצא י ת ע י ועל ה  21/22 ור׳ יוסי אום׳ תורמין על הגבו
 שהמחלוקת בין ד״מ ור׳ יוםי היא אם תודמין על הגבוי, אבל כולם מודים שתורמין
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 על^ העתיד לגבות ובפרוש התום׳ בכתובות ק״ח א׳ ד״ה ועל, שגבוי הוא׳ גבוי ונאבד
 ביד השליח ועתיד לגבות הוא שיבוא לידי גיבוי בסוף. אבל בכי״ל גורפ • תורמיז על
 המשבץ ועל הגבוי ועל העתיד להגבות, ולפי גי׳ זו אץ הבדל בין דברי ר״מ ור׳ יוסי.
ן תורמץ וכו׳ ולשיטה זו כיוץ הירושלמי פ״ב ח״א, מ״ו ע״ג: כמאן י  ואולי צ״ל: א

 דאמר א י ן תורמין לא על הגבוי ולא על הממושכן. ועיץ גי׳ ד וכי״ו.
: ד מת חלישכח. וכ״ח בכי״ל ולהלן יומא םפ״א, עיי״ש, ובכי״ו ו  28 באים מתרו

י הלשכה. ר י ש  באין מ

 עמ׳ 176.

ת ובו׳. עיין דביגו ברוך הודיות ג׳ ב׳ (נדפם בגליון ו צ מ א על בל ת ב  3 פר ח
 ש״ם דא״ם ע״ש ד״ח. ד׳ םע״ב).

א ימםרוס לציבור. ל  7 ובלבד שימסרמ לציבור. בכי״ל: ובלבד ש
ו לו. בריבב״ן םפ״ד: וכן אם נשפך היין נשסך למוכר  18 ואמ נשפכו בעזרת נשפכ

 כדתניא בתופפתא פ״ב.
 19 אחד לשלשים יום פווזתין מן וכו׳. בכי״ל: אחד לשלשיס יום משערין את
 הלשכה כל מי שמכר להן יינות שמנים וםלתות ואמר תנו לי מעותי אין שומעין לו
 אלא הולד אצל הגזבר וגזבר מעמידו אצל החנוגי. וכ״ה מלה במלה בריבב״ן פ״ד

 מ״ט (אלא ששם בסוף: שולחני). והגהה שם בגליון צריכה מחיקה.
 22 אף חמוכר חפץ לחבירו וכו׳. עיין מ״ש להלן 38415.

יל: וגזבר קודד. ונותן לו, אבל א ונותן לו. בכי ר ו ק  26 וגיזבר חולך ו
: קודח וגותן לו, עיין מ״ש בתדביץ ש״ג עמ׳ 209.  הנכון בד

 עמ׳ 177.

י כך. וכ״ה בכי״ל. ובד: כל נ וצאות בירושלם מפ ו י ת חי ו ע ב ט מ  1/2 וכל ח
 המטבעות היוצאץ בירושלם. ובכפו״פ פ״ו, עמ׳ ע״ה (ד״ד כ״א סע״א): ״תוספת׳ מסכת
: ד ״ ״ב ע  שקלים פ״ב כל המטבעות היו יוצאות בירושלמי. ובידוש׳ מע״ש פ״א ה״ב, נ
 אמר ר׳ אבין כל המטביעות היו יוצאות בידושלם מפני כן על שם יפה נוף משוש כל

 הארץ, כלומר ר׳ אבץ הםמיד לתום׳ את דברי הפסוק.
ץ על העצים, ועיין גי׳ ד וכי״ו. ויתכן  4 בן פלך על חעצים. בכי״ל: בן פלך ע
 שגם בד היה: בן פלח עץ על וכו׳, אלא שנשמט בדפופ ״עץ' בהשפעת המלח על.
 ובפי׳ המיוחם להראב״ד תמיד כ״ז א׳ (לשון חכמים ז׳ ע״ב): וע״ז יש לתמוה
 דבתוםפת׳ לא קא חשיב אלא ח׳ ממוגים וגם אות׳ ממוגים שמזכיר את שמס במסכי

 שקלים משנה את שמותם בתוספתא. ושמא י״ל תנא ושייר לכל הנך [ד] תום׳ וכו׳.
ו פודין וכר. בכייל שלשה גזברין מד, ה היו עושין״בחן הי שלשח גיזברין מ ? 4/5 
 הן עושץ פודץ וכו׳. וכן בשם התום׳ ברמב״ם פ״ה מ״ב, וכן במיוחס להדאב״ד הגיל
 (לשון חכמים ז׳ ע״א): ובתוספתא דשקלים תגיא ג׳ גזברין מהם (=מד. הם) עושץ
) וכר עיי״ש, ועיץ מאירי כאן עמ׳ 88 ומאירי הוריות ! ) ה כ ר ע מ  היו פודץ את ה
 עמ׳ 170. וברא״ש פ״ה מ״ב (כ״י ודשה): כדתגען בתוספת׳ ג׳ גזברץ מה הן עושין תיו

 פודין וכו׳. וכן בריבב״ן שם: תניא בתופפתא פ״ב גזברין מה הן עושין וכו׳.

ה גזברין פודץ ערכים וכו׳. ר ש : ע  אבל בפיםקי תוספות תמיד טי׳ ט
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את מעשר. בכי״ל. כי״ו וד: ואת מעשר שגי. המפרשים מוחסים את המלים  5 ו
 מע״ש, שהרי מע״ש גפדה בבעלים. אבל אגו רואים שכן היא הגירסא בכל כתהי״י, וכן
 מעתיק בפיה״מ להרמב״ם, במיוחס להראב״ד, ברא״ש כ״י ובפי׳ תוספות הנ״ל. ולפיכך
, א מ ט י ג  ברור לי שעלינו לקיים את הגירםא, והפירוש הוא שכאן מדברים במע״ש ש
 שהרי בירושלים אנן קיימין(ואין פודים שם מע״ש אלא אך ורק אם נטמא) והואיל שע״פ
 רוב היו מביאין אותו לירושלים בשעת העלייה ברגל, והיא ״העיר שעושה כל ישראל
 חברים וכו׳ ובלבד בשעה ששם עלו שבטים׳, וכולם היו טהורים ולא היו קופצים
 על פירות טמאים, ולפיכך דנו בזה כמע״ש שאין דמיו ידועים שנפדה ע״פ שלשה
 (מע״ש פ״ד מ״ב) וע״פ שלשה לקוחות שמאים בקיאים, ומעתה טבעי הדבר שהיו

 סומכים כאן על הגזברים שהיו בקיאים באוכלסים שבירושלים בשעת העלייה לרגל.
 סמך גדול לפירושי הוא שהתוספתא במו״ק פ״ב 231° (כגי׳ כי״ו, וד) מונה בין
 הדברים של צרכי רבים המותרים בחולו של מועד: פודין את הערכין וכו׳ ואת מעשר
 שני. והיינו התירו את מלאכת הגזברים שעשו בחוה״מ לצרכי רבים — עולי רגלים.

 ועיין חילופי מנהגים בין בני א״י וב״ב הוצ׳ מיללר סי׳ כ״ו ובהערות שם.
ת חעזרח בידן וכו׳. בכי״ל: שבעה מרכולין ו ח ת פ ה היו עושין שבע מ  6 אמרכל מ
: הכהנים שמרי הסף. ׳ / י״ב י  מה הן עושין שבעה מפתחות וכו׳. וכן ברש״י מלכים ב
 ספי העזרה הממונים על מפתחות העזרה, שהרי תרגמו יונתן אמרכליא והאמרכלים שבעה
 היו לשבעה שערי העזרה בתוספתא דשקלים. ועיין הראשונים הנ״ל, אבל בפי׳ תוספות
ה מפתחות עזרה בידם. ולעצם העניין העיר ר״א ביכלר א : אמרכלין מ  תמיד פי׳ ט
 בצדק (פריעסטער וכו׳ עמ׳ 94) על דברי התרגום ישעיה כ״ב, ב״ב—כ״ג: ואתן מפתח

 בית מקדשא ושולטן בית דוד בידיה וכו׳ ואמנניה אמרכל מהימן.
 7 וגזברין נכנסץ ויוצאין. וכ״ה בד ובמיוחט להראב״ד ובדיבב״ןהנ״ל.אבלברא״ש־
. ואפשר שכן היתה הגירםא גם לפני הרמב״ם, ן י א י צ ו מ  כ״י הנ״ל: וגזברין נכנסין ו
 שכן הוא כותב בפ״ד מה׳ כלי המקדש הי״ח: והגזברין הן שגובין כל ההקדשות
, ן א י צ ו ה ן ל ה ן ל י י ו א ר ם ה י ר ב ד ן אותן ב י א י צ ו מ  ופודין את הנפדה מהן ו
 והלשון מגומגמת, והנכון הוא ברמב״ם כ״י על קלף (כפי שנדפס בבית תלמוד ש״א
א י ן אותן לדברים הראוין להוצאה. וכנראה ששתי גירםאות אלו י צ ו  עמ׳ 128): ו מ

 ברמב״ם היו לפגי המאירי, עיין מאירי שקלים עמ׳ 88 והוריות עמ׳ 170.
 שפ: ולפי כבוד נכגסץ ויוצאין. בכי״ל: ולפי כבוד הגכגםין היו יוצאין. וכ״ה
 בדיבב״ן פ״ב מ״ה, הנ״ל (גם כאן גרמתו מתאימה לכי״ל׳ עיין מ״ש לעיל ״176).
 וכנראה שלשון זו היא אשגרה מבכורים פ״ג מ״ג, עיי״ש הפירוש! וכאן צ״ל כגי׳ כי״ע

 או כד וכי״ו: ולפי כבוד היו גכגסין והיו יוצאין. ועיין מ״ש להלן 22720.
 וכאן יש לציץ שיתכן כי היו כאן בכי״י הוספות של הבדייתות שגזברו בירושלמי פ״ה
׳ אץ פוחתץ במקדש פחות משגי ם ו ת  ה״ג, מ״ט ע״א, שכן כותב ברא״ש כ״י הנ״ל: ב
 קתליקין. ואץ זה לפנינו בתום׳ אלא בירושלמי שם. וכן במיוחס להדאב״ד הנ״ל: ועוד
 מלשון התוםפ׳ נמי עדין מוכח ממקום א׳ שאמרכלין יותר גדולים מן הגזברין ד ה ת ם
 מפ׳ שכד היו עושין כשהגזבר חות׳ ונותן למלך והמלד דואה חותמיו ומכיר וכו׳. וכל

 זה אינו בתום׳ אלא בירושלמי הנ״ל, ועיץ מ״ש במבוא.
ר וכו׳. ערוך עדך אמרכל. מ י ש נ  8 אמרכל מפ

 שם: ובלוים. עיין ספדי קדח פי׳ קט״ז, הוצ׳ הורוביץ עמ׳ 131, שו׳ אחרונה.
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/ בכי״ל: מי שיש לו אח קודם ש לו בן קודם אח ייודם כל הקודם וכו  9 מי שי
: וכן תני ג / ל״א ע״  בן בן קודם וכו/ ובפירוש המיוחם להר״ש תו״כ צו ריש פרק ה
 בתוספתא דשקלים מי שיש לו בן בן קודם לאח. אח קודם לאחר. כל הקודם בנחלה
א (ליתא בכי״ל, כי״ו וד) ובלבד שינהוג כאבותיו. .ועיין ד ה ו ר י ״  קודם לשררה. א
, רע״א שהאריך בזה והביא גם את התוספתא שלנו, ועיין מאירי יומא ע*ב  ריב״ש סי
 םע״ב ד״ה כהן(ס״ו.ע״ד). ועיין תו״כ שמיני פ״א פ״א ה״ב (הוצ׳ ווייס מ״ז ע״א) והובא
 בתשובת ד׳ צדקיהו הרופא שנתפרסמה בהצופה ההגרי ח״א עמ׳ 65. ועיץ ספרי

/  שופטים פי׳ קם״ב. ועיין הגה״מ פ״א מה׳ מלכים ה״ז אות ב
/ םמ״ג עשין קם״ב, ד״ח ע״ב. כו ן ו ת חשאי כ ש ה ל ת י ח ם ש ש  10/11 כ
/ עיין דיבב״ן ס״ו מ״א; כו ח ו א ו ח ת ש גד שער ה  12 ר׳ יהודה אומ׳ כנ

 13 שחייה. בכי״ל: שחיחה, וכן להלן שו׳ 14.

 פ״ג.
/ התוספתא סוברת שמותר קינים אינו נופל כו  24 וחמותר ל א יפול לשופר ו
ל יפול וכו/ וכס״ז ד: והמותר א  לשופר של נדבה, עיין מ״ש להלן 1788. ובכי״ל, כי״ו ו

 להלן 2222.
ם מ ק ל ח י ן אותן. וכ״ה בד כאן ובשו׳ 28 ולהלן 178 שו׳ 5. שו׳ 7, שו׳ 10, י  שם: כהנ
 ובד״ח שבשו מקבלין. וכ״ה בכל המקומות הג״ל גם בכי״ל, אלא שכאן בטעות מקנחין
/ בגליון  אותו, ומתחילה חשבתי שמקלחין=מקדחין (וכעין שינוי זה בבבלי ב״ק ס״א א
 שם) וזהו כמו ששנינו לעיל »1762 : וגיזבר קודח ונותן לו, עיין מ״ש ע״ז בתרביץ ש״ג
 עמ׳ 209 (בשעתו העירותי שם גם על דוגמא זו, אלא שמקום זה הושמט בעריכה). אבל
 בפירוש זה יש קושי בין מצד הלשון ובין מצד העניין. מצד הלשון קשה למה דווקא
 במקום זה הוחלף חמש פעמים מקחזין במקלחין, וגם אין אנו מוצאים שימוש הפעל
 הזה (במובן זה) בפיעל אלא בקל. ומצד העניין אין זה דומה כלל לברייתא שלמעלה,
 ושם הגזבר ״קודח ונותן לו מן המטבע העולה לו״ ואינו צריד להריק את כל השופר
 אלא שואב ממנו קצת כסף מן הבא בידו, ולפיכד אמר קודח (=שואב), אבל כאן למה
 להם לקדוח, הרי מריקים את השופר ולוקחים את הכסף. ולפיכך נראה שהוצאת הכסף
 מן השופר שהיה צר מלמעלה ורחב מלמטה (ואי אפשר היה להוריקו אלא ע״י הפיכה)
ו (כמו שהוא ת ו  היה נקרא קילוח. (וכע״ז בח״ד). ואפשר שבאמת צ״ל: מקלחין א

 בכי״ל כאן, ולהלן שו׳ 28 בכי״ע), כלומר את השופר.
ם וכו/ כל הברייתא בתום׳ מנחות כ׳ ב׳ ד״ה מלמד,  28 האומר הריועלי עצי

 ריבב״ן ס״ו מ״ו.
ן אותו. בריבב״ן הנ״ל: והכהנים מ ק ב ל י ן אותן. ובתופ׳ ם מקלחי י  שם: כהנ

 מנחות ליחא כ״ז, אבל הנכון הוא מקלחין, עיין למעלה.
 עמ׳ 178.

 3 אבל מועלין בהם. וכ״ה בכי״ל, ד וחום׳ מנחות הנ״ל. אבל בריבב״ן: ומועלין
 בהם. וזו היא גי׳ יותר יפה.

/ בראב״ד תו״כ נדבה פרק ט׳ פ״ח ה״ז,  שם: ואם הקריבם בחוץ חייב דברי ר
/ והכוונה לכאן.  ט׳ ע״ג: ובתוספת׳ [לא] פליג על רבנן על השאר אלא אעצים בלחוד וכו

 ועיץ בקרבן אהרן שם ובחום׳ מנחות הנ״ל.
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JS 4 חאר הרי עלי לבתה וכר. דיבבין פיו מ״ו עד שוי 
 6 האר חרי עלי זחב וכוי. ערוך עדך כפר עיי״ש.

 7 כחגים מקלחין וכר. וכיה בכי״ל, ד וערוך הגיל (בהוצ׳ קהוט). אבל בדיבב״ן
 הנ״ל: מקבלין, ועיין לעיל 17724.

 8 ששח לגדבח כגגד סותר חטאות וכר. יפה שיער ריין אפשטיין בתדבי ש״ז
 טיב, עמ׳ 146 ואילך שמסדר התוטפתא הכגיס כאן משגה של תגא אחד, אבל גוף
 התופפתא סברה שלגדבה היו ששה שופרות (כר״י בירושלמי כאן םפ״ו, ג׳ ע״ב, מגחות
ו גופל לשופר גדבה (עיין להא ״177), והגוםח הקדום ג י  ק״ז ב׳) ומותר חטאות וכר א

 בתוספתא היה: ששה לגדבה האומ׳ מגה זו לגדבה (שר 9) וסלע זו לגדבה וכר.
 12 אט׳ ר׳ יוסי אילו דברי בית שמאי וכוי. ריבב״ן פ״ז מ״ב.

. בכי״ל, כי״ו 1ד: אסור..ודווקא ר ת.  14 שעל גבי אשפה בכל מקום חרי זח מ ו
 ע״ג אשפה, אבל שלא ע״ג אשפה במחרוזות מותר, עיין מ״ש לעיל 688.

ת גכסיו וכוי. בכי״ל הסדר כאן כמו בד וכי״ו.  14/15 גר שמת וביזבזו ישרי א
 ולעצם העגייין גראה מפשט הלשון שמוציאין מיד הזוכה ולא זכה כלל אפילו לעגיין
 טובת הגאה (ועיין בח״ד, ולא ירדתי לסוף דעתו, כי אין זה דומה כלל לעודד בגכסי
 הגר וכסבור שהם שלו, שהרי כאן גתכוין לקגות לעצמו מן ההפקר ומה בכך אס חשב
 לקטת אותם לגמרי, והדי זה איגו גורע מכווגת קגייגו), וגראה ששלמים שאין להם
 בעלים זוכים כהגי המשמר בבשרם, וישראל איגו יכול לזכות בהם מן ההפקר,

 ועיין להלן.
. ד ג . קרבגו לא קרבן ה ד ח  ובספרא גדבה פרק י״ז ה״ז שגיגו: קדבגו לא קרבן א
 והגה פי׳ אחרוגה בלתי מובגת, שהרי בוודאי הגר סומד, וכן מפורש להלן ז528. ורמא״ש
 בהוצאת הספרא שלו עמ׳ 132 כתב: ואיגי רואה טעם למחוק גוסחת והגד וכו׳ הגה
י דהייגו בגד שמת ואין לו יורשיו ובא אחר וזכה בו ״ ת ש נ י ר ח  פירשו יפה בפי׳ מ
 וכו׳, דםד״א דהוי כמו קרבגו רתכפר ויביא גסכיו ויפמוד וקמיל דלאו קרבגו הוא
 וכדתגיא בתופפתא דשקלים פ״ג. גר שמת וביזבזו ישראל את גכפיו ואח״כ גודע שהן

 של הקדש מוציאין אותן מידו.
מי ו ונתנן לכהן הכהן אוכלן לישרי ישר׳ אוכלן. ו  15/16 גוי שהביא של
 הפשט הפשוט הוא שברייתא זו היא ד׳ יופי הגלילי (עיין מגחות ע״ג ב׳), כמו שפירש
 בח״ד, ומכיוון שגוי איגו יכול לאכל בקדשים, הרי זה תלוי למי מפד את שלמיו. ודמא״ש
 שם בספרא הגיל כותב: ובפי׳ מהר״ש כת״י אחר הייגו גוי וכו׳ ומיידי כגוגא דתגיא
 בתוספתא שקלים פ״ג עכוס שהתגדב להביא שלמים וכו׳. ולפי פירוש זה יוצא
 שהברייתות שלגו מתאימות לדרשות הספרא שם: קדבגו לא קרבן אחר (גוי). קרבגו

 לא קרבן הגר. וכסדר כי״ל, כ^ו וד.
ת החומש. בכי״ל: משלמ את הקרן וגותן ק ואיגו משלמ א ק ת ח  17 שמשלמ א
 לכהן ולוקח כהן שלמים. וכ״ה גם בספרא אמור פ״ו ה״ד: א״ר יופי שמעתי באוכל
 מבשר קדשי קדשים לאחד זריקת דמים שהוא משלם את הקרן לכהגים והכהגים

 לוקחים בדמיו שלמים.
ק וחומש. בפירוש המיוחם להר״ש לתו״כ הג״ל (צ״א ע״ב):  18 משלם ק
 ובתוספתא בפרק בתרא דשקאם פליג ר׳ ישמעאל בגו של ד״י בן ברוקה ואומד שגם
 חומש חייב וכו׳. וטעמא דד׳ ישמעאל דאין זריקה מתרת אלא לאפוקי ממעילה דאיגו
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: לנהנים. בד  חייב אשמ אבל קרן וחומש משלם. ובכי״ל: משלם קרן וחומש לכהן, ו
 ועיין להלן.

ם מ ק ל ח י ן אותן ולוקחין בחם שלמים וכד. בכי״ל: והכהנים י  שם: כחנ
 לוקחין בהן שלמים וכו׳ וכ״ה בד וכי״ו בערך, וכן הנכון, כי אין כאן עניין של קילוח,
 עיין מ״ש ״177. ומדברי המיוחם להד״ש הנ״ל נראה שלא היה לפנע כלל כל זה
 בתוספתא כאן, שהרי הוא כותב שם: והכהנים לוקחים בהן שלמים ומקריבים לגבי
ל דבכי האי גונא לוקחין בדמיו בשר. א ע מ ש ׳ י ר ו ל ל י פ ר א ש פ ה א ז  מזבח. ו
 והרי לפנינו מפורש כ״ז בדברי ד׳ ישמעאל, ואפשר שהמפרש פירש שזה מוסב על

א בגי׳ כי״ל) ודברי ר׳ ישמעאל בריב״ב הן מאמר המוסגר. ל ו  דברי הת״ק (
ה וכו׳. כל הברייתות עד שוי 29 נעתקו בילקוט מ  19 פרוכת אורכח ארבעימ א

 םוף תרומה רמז שע״ה בשם התוספתא.
היתח פרוסה וכו׳. בכי׳׳ל מעשה חשב אחרת היתה שם ארכה ה רקמ ו ש ע  20 מ
 עשרים אמה ורחבה עשר אמות היתה נארגת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
 מעשה רקם היתד. פדוםה וכו׳. וכ׳׳ה (בערך) בכי׳׳ו, ד וילקוט הנ׳׳ל. והתוספתא חשבה
 את הקטנה שהיתה פרוסה מבחוץ בניגוד לגדולה שהיתה פרוסה מבפנים להבדיל בין
: גובה הפרוכת ארבעים  קודש לק״ק. וכן במפרש לתמיד (שנדפס במקום רש״י) כ״ט ב׳
 אמה ורחבה עשרים אמה להבדיל בין ההיכל לקדשי קדשים כדכתיב והבדילה הפרוכת
א דבאותו פרוכת שפרוסה ת פ ס ו ת ח ב כ ו מ ד כ  לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים ו

 שמה מיידי. ועיין באר שבע שם.
ב וכר. עיין ברייתא דמלאכח המשכן פ״ד ומרש ש י מעשה ח  23 בזה כת

 רמא״ש שם עמ׳ 30•
ת פרוסה וכו׳. נעתקה בחידושי הרא״ה ביצה י״ד סע״ב, בחי׳ לבנו א מ ט  27/28 נ

 של הרמב״ן שם (מחנה דוד י״ג ע״ד) ובחידושים שנדפסו ע״ש שטםיק שם, עיין מה
 שכתבו שם ע״ז.

 עמ׳ 179.

ן בחוץ. בד וכי״ו יש כאן הופפה ע״פ המשנה, אבל הוספה זו איננה גם י  1 ע
 בכי״ל, ו*ין צורך בה, ויש לפנינו כאן פי׳ של המשנה. ולכל היוחד יש להוסיף רק

 מחלוקת ב״ש וב״ה ולא יותר.
׳ ר׳ אליע׳ אומ׳ כדברי בית שמאי וכוי. וכ״ה גמ בכי״ו  שפ: ר׳ יהודה או
 (בערך), וכן בכי״ל: ר׳ יהודה ור׳ (ציל: או׳ ד׳) אליעזר או׳ כדברי וכו׳, ובד חפר

 ר׳ אליעזר>אומ׳, בטעות.
 5/6 גר שמתעכב אוכל בזבחים עד שיביא קינו. בכי״ל: גר מעוכב לאכל

 בזבחים וכו׳, וכ״ה בד וכי״ו.
 6/7 כל חייבי קינין שבתורה וכר. להלן 56138.

 8 רצה להביא חובתו וכו׳. עיין מ״ש במעילה שם.
 9 ונסכים לא אמרו וכו׳. בכייל, כי״ו וד: ונסכים לא יצא לא אמדו וכוי׳ וכ״ה

 במעילה שם.
 9/10 קינו של גר אינה נוהגת וכו׳. בריבב״ן פ״ח מ״ח כל הברייחא עד שו׳

 14, עיי״ש.



 186 שקלים ם״ג עמי 180-17$

והגץ וכוי. בפי׳ הדא״ש (כיי וורשא) םון* ה אמרו בייכורים איין נ  12 מפניי מ
 שקלים: ומפ׳ טעמא בתום׳ מפני מה אמרו בבכורי׳ אין נוהגין אלא בפני הבית משום
 שנ׳ ראשיתי בכורי אדמתך תביא בית ה׳ אלקיך כל זמן שיש לך יש לך בכורים אין לך
 אין לך בכורים. הילכ׳ לא קדשי אפי בדיעבד. ומכאן המקור גם לדברי בנו ר׳ יעקב בה׳
 א״י שלו(לונדון תר״ם) עמ׳ 7 : ובזמן הזה אינו חייב בביכורים משום דכתיב תביא
 בית ה׳ אלקיך. והיכא דליכא בית אינו חייב להפרישן. ועיין בהערה שם, ונעלמה ממנו

 התוספתא שלנו.
פה וכו׳. עיין להלן 42522,23521. רית האי א עשי  17 לא הבי

. וכן להלן בשו׳ 26, ולהלן 19924.18113. ועיין מיש 2359. ז י ז ג  24 בלישכת ה
ה דיין בעירו מעלין וכו׳. להלן 42517,23516. ש ע נ ש  שם: מ

 יום הכיפורים.
. א *  עמי 180. פ

ו ספק נידח וכו׳. בתשב״ץ ה״ג סי׳ קליה׳ ל׳ ע״א: ת ש א א צ מ א ת מ  3/4 ש
 ובספרא (סוף צו) הביאו הברייתא לפרש המשנהי כי כן דרך הבריתות לפרש המשניות

 וכן היא בתוספתא עיייש.
ת יין ושמן וכו׳. עיין אויש פיא מה׳ בית הבחירה היז. כ ש ל p מ n 8 

ה ביוסף בן אולם בציפורי וכו׳. בכייל: ש ע ׳ יוסי מ ר ׳ מ וט א  14 ולא לכהן הדי
) ביוסף : ר׳ יוסי או׳ אע״פ וכו, ד  ולא לכהן הדיוט. מעשה (בשו׳ 14 שם הגי׳ ככי״ו ו
 הכהן בן אילם מצפורי וכו׳. וכל הברייתא נעתקה בתוס׳ ייב ב׳ דיה כהן ובתום׳ זבחים
 י״ח א׳ ד״ה הגיד- ובפי׳ הרשב״ץ לאבות פיה מיה (ד׳ ליפסיא פ׳ ע״א): וכן ביוסף בן
 אילם בראשון מיומא בבלי וירושלמי ותוספתא זה היה מפגי טומאה אחרת (לא קרי)

 וכו׳, וכן שם (בירושלמי) במעשה דיוסף בן אילם דבטומאת קרי היה וכו׳.
צד גוטל חלק בראש וכו׳. כל הברייתא בפיה״מ להדמב״פ פ״א מיב, אלא י  19 כ

ז ב׳. י  שהוא כדך אותה יחד עפ הברייתא שבבבלי י
 21/22 בקדשי מקדש וכו׳. מאירי י״ז ב׳ דיה כבר (ייב עיג) ופיה״מ הגיל.

 23 ובמראה. וכיה בירושלמי פיא ה״ג, ל״ט ע״א. וכן בפפרא אמור דיש פרש׳
 ב׳ בד וכייר שם, אבל בילקוט שם: ובמדד״, ועיין במפרש לתו״כ המיוחפ להר״ש אמור
ה וכו׳, ומזה הוכיח הגרייד שם שהיה מ : וי״ל דבעיגן גדול ב ק ו ג  פרק ב׳ היו, פ״ז ע״
 לפגיו הגירוסא כמו בילקוט: ובמדה, אבל לאמיתו של דבר אין כאן הוכחה כלל, אלא
 המפרש פירש במראה־בקומה. ובגליון אפרים לירושלמי יומא ציין לפפדי בהעלותך
י ו שגאמר משכמו ומעלה גבוה א  (פי׳ ציט, הורוביץ עמ 99): אף שאול משוגה ב מ ד
/ ומזה משמע קצת שמראה היינו קומה. אבל עיין גגד פירוש זה בשעד יוסף  וכו

 להוריות ט׳ א׳ ד״ה בטי (פיה ע״ד).
ד (דק״ס שם קפ״ז ב׳ הערך. ו ב כ ב : ו r ב׳, בכי״ר ב׳ ל  ובבבלי חולין ק

 ח׳), ובוי״ר פכ״ו־ט ותנחומא אמור סי׳ ו׳ (בובר מ״ג ע״א): ובשנים:
ב: / בתשב״ץ חיא פי׳ קמיב, ע׳ עי א ובו ת ב  24 אמרו עליו על פנחס איש ח
 וכבר הזכירו בתורת כהנים (אמוד ריש פרש׳ ב׳) ובתוספתא דיומא ובילמדנו (תנחומא
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ו י ח ו א נ מ נ / ר, בובד מ״ג ע״א, עיין בהערות שם) מעשה בפנחס הסתת ש י  אמור ם
/ וביוחסין השלם 64 ע״ב: ובסיפרא וכן בתוספתא בם״א ם למנותו ב״ג וכו ה נ י  ה כ

ו להיות כ״ג וכר. ל ר ו ה ג ל ה ע ר י ב ש ה י  דיומא והכ״ג מאחיו פנחס א

׳ 181. מ  ע

א אמי לו לאביו וכר. עיין יוחסין השלם 13 ע״ב בערך אנטיגנום. צ י ש  7 כ
 9/10 אי זו היא אצבע צרדח וכר. ערוך ערך צררה. ס׳ הישר לר״ת מנחות,
 סוף סי׳ תכ״ד, מ״ב ע״א, תום׳ מנחות ל״ה ב׳ ד״ה וכמה, תו״י כאן י״ט ב׳ ד״ה צרדא,
 ס׳ התרומה סי׳ רי״א (קרוב לראשו), ריטב״א כאן י״ט ב׳ ד״ה מאי, מרדכי ה׳ קטנות
 ה׳ תפילין (ד׳ םביוניטה צ״ו ע״ב), רא״ש שם סוף סי׳ י״א, תשלום אבודרהם (פירוש
 שלו לס׳ העבודה ליוסי בן יוסי) עמ׳ 44. ועיין דירינבורג מסכת כפורים עמ׳ 12

 הערה 6.
/ בתשלום אבודרהם הנ״ל: ואמרינן בתוספתא אין כו  10 ומעסיקין אותו בפה ו

 מעםקין אותו לא בנבל ולא בכנוד וכו/ והעתיק לשון הברייתא בבבלי י״ט בי.
 12 לעסקו בחברא. בכי״ל וד: כדי לעסקו בתורה. ובכי״ו: לעסקו בהבראה,

 ועיין בבלי י״ט בי.
 שם: זכר למקדש. ליתא בכי״ל, וכן ליתא בבבלי שם בכ״יי(דק״ט 44 הערה ע׳).

צד מפיסין וכר. להלן 19923 ואילך.  13 כי

ן ועומדין בקבילין. בכי״ל: ללשכת הגזית מקיפין  שם: ללשכת הגזיז מקיפי
/ וגזיז בכי״ע גס לעיל 17926 ולהלן 19924. א ה ״  ועומדין בכוליר. וצ״ל בכוכליד עיין בבלי כ
ת היתירה. בתשה״ג הרכבי סי׳ ש״ל סוף עמ׳ 156: ותנאיי  15 ואין מונין להן א

 דילן הכין תנו בתוספתא ואין מונין להן את היתירה.
: פייס לחלבי (בכי״ל בט״ם ד ר וכר. בכי״ל, כי״ו ו  17 פייס לאיברין ולחלבי שעי
 לחבלי) שעיר. ועיין להלן 19920 ושם 19926 מכי״ל. ובתום׳ כ״ה ב׳ ד״ה הא גרם כאן

 כמו בתמיד פ״ה מ״ב.
/ כל הברייתא עד שו׳ 25 להלן 4464 ואילך, כו ה בשני בחנים ו ש ע  18 מ

 עיי״ש הגידסא.
. בכייל, כי״ו וד חסרות המלים בהר הבית ת י ב ר ה ה ח האולם ב ת  20 על פ
: על מעלות האולם בהר הבית (אולמות) »446. וכן ברש״י כ״ג א׳  אבל הן ישנן להלן
. והמוקף הוא דיטוגרפיה מלמעלה (עיין דק״ם שם). וכן מעתיק א ת פ ס ו ת  גרסינן ב
 את דברי רש״י(ומפרשן) ביוחםץ השלם 28 ע״א: ופירש רש״י על מעלות האולם בהד
 הבית גרםינן. ונ״ל שרש״י נשמר כיצד יהיו באולם אלא בהד הבית ופירש שאולמות

 היו ב ה ר ה ב י ת וזהו גירםתו. (עיין דק״ם הנ״ל), ועיי״ש ביוחסין גם 29 ע״א.

 עמ׳ 182.

 1 ר׳ יוסי אומ׳ הראש והרגל וכוי. בכי״ל: ר׳ יוסי או׳ הראש והרגל ושתי
 הידים העוקץ והדגל והחזה והגדה ושתי דפנות. וסדר זה הוא במשנה, ובדעת ר׳ יוסי

 עיין בברייתא כ״ה ב׳ ובדק״ם שם.
׳ הראש והרגל ו י א ס ו ׳ י  3 היה קרב הראש והרגל וכר. בכי״ל: היה קרב ר

 וכו/ וכנראה שזו היא דיטוגרפיה מלמעלה.
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.92 ,  4 פעמים ארבעה עשר וכר. עיין ד״ח כ״ז א׳, תו״י כ״ו ב׳ ד״ה דלא, אוה״ג עמ
ה פוסח וכר. בכי״ל: שתימור  10 שתימור החמה עולה כדרכו תימור הלבנ

 הלבנה עולה כדרכו ותמור חמה פושה וכוי.
 11 ברק בירקו. בכי״ל וד: בדק בודקי, והפירוש אינו מבורר. ודידינבורג מסכת
, 14 העדה 3 משער שבורקי (=בורקיי בורקאי) הוא שם כוכב והפירוש  כיפורים עמ
, 2 (לועזית) מעיר שבמלה  הוא שהבורקי כבר זורח. וברת בהקדם (של מדקון) ש״ג עמ
 זו השתמש סופר ערבי קדום (ושלפי עדות הערבים עצמם היא לקוחה משפה אחרת)
 במובן שמים, והיהודים קראו לפי זה לשמים-מאיר, בורק. ועיין פיה״מ להדמב״ם פ״ג

 מ״א ודברי תנחום הירושלמי בהערה הנ״ל של דידינבורג.
י הצורך. בירוש׳ פ״ג ה״ג, מ׳ ע״ב: אלא מפני טבילת פרך. (עיין  14 אלא מפנ
ר טבילה זו ): ט ד , , 78 הערה י  יפטרוב ערך סרך). ובבבלי ל׳ א׳ לפי כי״ל (דק״מ עמ
 למה וכוי. ורגילה המלה סרך בספר ברית דמשק שפרסם שכטר, עיי״ש במבואו עמי
:(574 ,  י״א. ובנוסח הארמי של צוואות השבטים (צופה האנגלי מהדר ישנה כי״ט עמ
ך הוי עב[יד]. ר ס ך וכל קורבניך[לרעו]א וכוי [וכל די] חהוה עביד ב ר ט  [כל] עובדיך ב

 וביוונית שם:A xdiei וזהו באמת החרגום המדוייק של טדך.
 15 כהנימ שלא שטבלו וכר. כל הברייתות עד שר 22, להלן 51313 ואילך

 עיי״ש הגירםא.
 17 אבל כהנים שלא טבלו וכוי. עיין ד״ח ל״ב א׳ ובהערה שט.

 22 הלינה מועלת בקידוש ידים ורגלים• בכי״ל: אפיי עוטק בעבודה אין הלינה
, 513 שר 20/21.  מועלת בקידוש ידימ ורגלימ. ועיין גי׳ ד ולהלן עמ

ם מנה. בד בטעות: ששים מנה, ובכייל: הכל מנה.  25 הכל שלשי
ע בן פיאבי. ועיין ב ש י ל א ה בישמעאל בן פואבי. בכי״ל: מעשה ב ש ע  26 מ

/  כריתות כ״ח ב
 27 משתי ריבות. בכי״ל: ממאה מנה, אבל תיכף אח״ז יש חםרון. ואין לדעת אם
, אלעזר בן חרפום, ועיין גי׳ ד וכי״ו והיא מתאימה  זה שייך לר״י בן פיאבי. או לר

 לירושלמי ובבלי.

. ב ״ • פ 1 8 ׳ 3 מ * 

ם כפר וכוי. וכ״ה בכי״ל. ש .אנא ב . . ם עויתי ש א ה , אנ  1 כיצד מתוודה אום
 אבל בכי״ו וד בשתיהם אנא השם. וכ״ה במשנה בבבלי וירושלמי (לפנינו) וכן היה
) ועוד וכן בתו״כ אחרי פ״א, פ״ב ה״ג ופ״ד, פ״ד ה״ו  במשנה לפגי הר״ח (ל״ו ב,
, רפ״א. י  בדפוסים, כי״ר, ילקוט וראשונים. וכן היה בתוספתא לפני בעל האו״ז ח״ב פ
: ותניא נמי הכי בתוספתא דיומא פ״ב דתרוייהו אנא  ם״ד ע״ד, שכן הוא כותב שם

 השמ, וכ״ה ברא״ש פ״ח סי׳ י״ט ובטור סי׳ תרכ״א, ועיין בב״י ובב״ח.
, 195: ובתורת כהנים ובסדר המשנה כתיב אנא , תק״ל עמ  אבל בראבי״ה ח״ב סי
 השם ובספר אחר נמצא הראשון אנא השם והשני אנא בשם (עיין ראב״ן ע״ה םע״א)
ם עויתי וכר אנא ש  וכן תניא בפרק שני דיומא בתוספתא כיצד מתודה אומר אנא ה
 ב ש ם כפר נא וכו/ וב״ה מלה במלה במרדכי כ״י ששון (אהל דוד ח״א 190), ובמרדכי
ם ש : ובתוספתא אנא ה ג , ח״ , אדם נתיב ז  דפוס נשמטה שורה. וכן ברבעו ירוחם ס

ם כפר נא וכן בת״כ וכן במקצת ספרים. ש  עויתי אנא ב
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: ״כיון שאין בתוספתא אלא עויתי ופשעתי בלא הזכרת ׳  ואשד לדבדי ד״ח ל״ו ב
 אנא השם בתחלה כלל״ אין זה עניין לתוספתא שלפנעו אלא לברייתא שבירושלמי
 שהעתיקה הד״ח (ושהכניסה המגיה של הירושלמי מגליון כי״ל שלא למקומה הראוי),

 ויתבאר כ״ז אי״ה בירושלמי כפשוטו ליומא במקומו.
 ושתי נוסחאות אלו נובעות משתי מסורות שהיו רווחות בא״י בזמן עתיק׳ ודי חגי
 בירושלמי (פ״ג ה״ז, מ׳ ע״ד) הכריע כנוסחא שלפנינו בתום׳ בכי״ע וכי״ל, ופידוש
 הדברים הוא, שבוידוי שהוא דק הצעת דברים הוא אומד אנא השם, אבל בכפרה
ם כפר נא, כלומד, כפר נא בשמך הגדול, ש  שהיא בלשון בקשה הוא אומר: אנא ב
, ועוד). וכבר פידש כעין זה בספר חמדת הימים ח״דפ״ז.  כםיגנון המקרא (תחלים נ״ד ג
יתי וכוי. בכי״ל: אלא כך היה מתודה אנא השם י עו ת א ט ך חוא אומר ח  6 אלא כ
ם כפר נא לחטאים לעונות ולפשעים ש  חטאתי עויתי פשעתי לפניד אני וביתי אנא ב
 שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך אני וביתי ככת׳ בתורת משה עבדך לאמר כי ביום
 הזה יכפר עליכם לטהר גו׳ והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ורוב

.  דברים אלו נשמטו בכי״ע, אבל ישנם בכי״ו וד. אלא ששם בשתיהם: אנא ה ש ם
 16 מוגבז המלך וכוי. בכי״ל: מלבז המלך "וכר, וכן להלן 2285 בכי״ו: מולבז
 המלך. וכן כותב הגאון(אוהיג שבת עמ׳ 68) : מונבז תנא הוא. אבל מלך מ ו ל ב ן שמו.

 ועיין בהערות שם.
 18 ובשעה שהחמה זורחת וכוי. מוסב על הרישא. והירושלמי פ״ג ה״ח. מיא

 ע״א (ובהקבלה בטוטה) העתיק את כל לשון התוספתא.
ה יפה כזהב. בירושלמי פ״ג ה״ח. מ״א ע״א א הי י ת נ ל  21 נחושתן ק
 (ב כ י ״ ל): תני בשם ד׳ ליעזר נחושתן היה ק ר ו נ ת י ו ן יפה משל זהב. ועיין פרש
 במבוא לירוש׳ כפשוטו עמ׳ י״ז, ועיין גריץ מ״ח כ״ל (1881) עמ׳ 203. ועל נחושת
 קורינתי מצהיב כזהב מספר גם פליניוס, עיין בהערות ותיקונים לעה״ש ח״ח עמ׳ 73.
 ובמדרש וזאת הברכה (אוצר מדרשים וורטהיימר ח״ב עמ׳ כ״ח): למה היה משה
 דומה באותה שעה לפני מלאכי השרת. אמר ר׳ שמעון בן חלפתא לד״דין נחשא

א (צ״ל דיקודינתא) די קומי דהבא נחש וקומי נחש דהב. ת נ י י ר  ד י ק
, וכן להלן 1841 בכי״ו: מפקיעין,וצ״ל: פקיעין. ן י ע י ק  25חיו בקיעין. בכי״ו: פ

 ועיין מ״ש לעיל 2030.
׳ 184.  עמ

י מעלה עשן לנגדי. ובתו״י ל״ח ד  26 מעלה עשן כנגדי. וכ״ה בד. ובכי״ל: ה
: ובתוספתא כתוב (מעלה עשן) ראיתי כנגדי וכו׳ ויש תוספתא שנאמר  א׳ ד״ה ה״ג
 בה מעלה עשן לנגדי ולא כתוב בה לא עומד ולא ראיתי, ודומה שהגיהו עומד או

 ראיתי לתקן הלשון.

 עמי 185.
 3 אמרו יודעים חיו וכו׳. תו״י ל״ח ב׳ ד״ה הוגרם.

 5 בדבר חזה מזכירין אותן לשבח. כ״ז חסד בכי״ל וד. אבל במקום זה כתוב
 שם: בן קמצר היה יודע את הכתב ולא רצה ללמד אמרו לו חכמים (מלה זו ליתא בד)
. (מלה אחרונה ישנה גם בד״ר אבל בד״ח השמיטוה). ם מ  מה ראית שלא ללמד ד

 כלומר, שתק. ועיין דק״ם עמ׳ 103 הערה ח׳.
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 8 ושם רשעים ירקב. בכי״ל מוסיף: ועל הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה.
 ודברים אלו ישנם גם בד וכי״ו, אלא שהסדר שם מהופך. ואפשר שבכי״ל סרסו את

 הסדר כדי לסיים בדבר טוב. אבל גם במשנה מסץם כמו בכי״ע׳ כי״ו וד.

ג (בכייל. כייו וד אין כאן סדק חדש). ״  פ

״ל:ראש בית אב ן גדול דברמאילך. בכי , לו אישי כה ם ת אב או  13/14 ראש בי
 או׳ לו סגן דביד המלך (ועל ההי״א יש שתי נקודות לסימן מחיקה). וכן בד: ראש בית
. ובד״ח משובש. וכנראה שזה היה סימן קריאה ך ל י א ר מ ב ן ד ג  אב אומר לו ס
: ראש בית אב אומר לו לכהן ׳  לסגן שיניחו את הגורלות על השעירים. ובבבלי ל״ט א

. ד ל י ר מ ב  גדול ד
, והסגן אומ׳ לו , לה א או ו ל: ה י  14/15 אומ׳ לח׳ והסגן אום׳ לחטאת. בכי
: ד א אומ׳ לה׳ והסגן או׳ לחטאת. ובםמ״ג עשין ר״ט׳ רכ״א ע״ ו  לחטאת. וכן בד: ה
 ובתוספת׳ מפרש שכהן גדול אומד להם (צ״ל לה׳) והסגן אומר חטאת. וכן בריטב״א
 ל״ט א׳ ד״ה נתנם: ובתוספתא אומר כי כהן אומר לה׳ והסגן אומר חטאת. ועיי״ש גם

 בםד״ה ר׳ ישמעאל.
ם נכנסין וכו׳. מלחמות להדסב״ן פ״ב עיי״ש. י י כהנ  16 בכל יום חיו שנ

ו וכר. עיין שו״ת ה לפנים ממנ י  23/24 בין מזבח חזהב למנורה המזבח ה
 הרשב״א ח״א סי׳ ש״צ (מ*א לתום׳ זבחימ פ״ו אות ל׳). ועיין ברייתא דמלאכת המשכן

 פ״ד והערות רמא״ש שם עמ׳ 31.
 25 מנורה... ומחצה. כ״ז חסד בכי״ל•

ד (פ״ג בכי״ל וד). ״  עמ׳ 187. פ

 2 הקדים... לדם מתן ארבע. כ״ז ליתא בכי״ל. כי״ו וד ולהלן 48812.
ות וכו׳. להלן 48813 ואילך. ושם לנכון: שינה מתן קרנות. ח מקום חקרנ נ  3 שי
 וכ״ה בכי״ל ובד. ואצל צ. בשנו״ס משובש, ואולי צ״ל שם: מתן קרבנות. והתכוין רק

 לכי״ו. ועיין רמב״ם פ״ב מה׳ פםוה״מ ה״ח.
ת פסול. בכי״ל מוסיף: הקדים מתן שבע למתן ארבע יחזור ויתן ח  4 אפילו א
ר את המתנות מבפנימ יצא ושפך וכר. וזו היא מ ר מתן ארבע ג ח א  מדם שבע ל

 גירסא מתוקנת, ובד משובש.
 6 ומועלין בהן. בכי״ל: ומועלין בהן בנחל קדרון. וכן בכי״ע: ומועלין בהן לנחל

 (=בנחל) קדרון. ופירושו שמועלין בדמים שירדו כבד לנחל. ועיין במשנה שבירושלמי יי
 כאן. אבל להלן ״488 גורם כמו בד כאן.

ך א ו ם נוטל מן הסמו י וטל מבחוץ ונתן מבפנ ל הנ ׳ ר׳ יוסי זה סימן כ  7/8 א
ם לינתן מבחוץ נותן על חסםוך או לפנים. בכי״ל גידםא י וצא מבפנ  לפנים וכל הי
 נכונה: אמ״ד יוסי זה סימן כל הניטל מבחוץ להנתן בפנים ניטל מן הסמוך לפנים וכל
 היוצא מבפנים להנתן בחוץ ניתן על הסמור לפנים. וכ״ה בתו״כ אחרי פרק ג׳ ה״ז
 ובירושלמי פ״ה ה״ז, מ״ב סע״ד, ועיין פ״מ שם. אבל בתר׳כ כי״ר שם: אמ׳ ר׳ יוסי זה
ן על הסמוך א ו לפנים. וכל היוצא מבפנים ת י  סימן כל הניטל מבחוץ להנתן בפנים נ
ו לפנימי ועיין גי׳ ד כאן׳ והסדר שם. ובכי״ל הסדר ן הסמוך א ל מ ט י ח נ ח  להנתן ב

 כאן כמו בכייע.
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 8/9 נתן מדם הפר בפנים ובחוץ וכו׳. דין זה כתוב בכי״ל אחרי ה״ו (שו׳ 16)
 ובמקום זה כתוב שם: נתן מ ן הקרן מיכן ומיכן כשר חוץ מן הקרן ולפנים פסול שינה
ד (דינים אלו מתאימים ש  מתן קרנות פסול חיסר מן המתנות או לא נתן אלא אחת כ
 לחטאת חוץ) גמד את המתנות שבפנים ונשפך הדם יביא אחר ויתחיל בתחלה על
 הפרוכת (תו״כ אחרי פרש׳ ד׳ ה״ב, בבלי ם״א א׳) גמר את המתנות שעל הפרוכת

 ונשפך הדם אע״פ שלא נתן כנגד היסוד יצא וכו׳ כשו׳ 12 ואילן״.
/ בכייל: כל מעשה יום הכפודים כו  13 כל מעשה יום הכיפור האמור על הסדר ו
׳ ע״ד): ומצאתי עוד כ ) ׳  אמורין על מדר חוץ וכו׳ כגי׳ כי״ע. ודמב״ן בליקוטות פ״ז ע׳ א
 בתוספתא כל מעשה יום הכפודים האמורים על הסדר אם הקדים מעשה לחבירו לא
ת מהוצאת כף ומחתה שאם הקדים מעשה לחבירו מה שעשה עשוי  עשה ולא כלום ח
, ד וכי״ו. ועיין מפרשים כאן, ונעלם מהם לפי שעה י  א״ד יהודה אימתי כר. וגי׳ זו היא ג

 דברי הרמב״ן הנ״ל, עיי״ש.
ת וכוי. בכי״ל: נתן מדם הפר בפנים ובחוץ וכו/ כלעיל שו׳ 9. ו ת המתנ צ ק  16 נתן מ
 25 דברי ר׳ יהודה. בכי״ל, כי״ו וד: ר׳ יהודה אר תמות. וכן ברבעו ברוך
 להוריות ר סע״א (נדפס על הגליון בש״ס ראם ז׳ א׳ ע״ש ד״ח): דקםבר ר׳ יהודה חטאת

 צבור מתה והכי מפורש בתוספתא יומא.

 עמ׳ 188.

/ עיין תום׳ מ׳ א׳ ד״ה תני. כו  1 שני שעירי יום הכיפורים ו
ת חגרילן באהרן וכוי. בכי׳יל: מצות הגדילן באחרונה וכר. וזה ט״ם ו צ  2 מ
 וצ״ל: באהרי. ודווקא כהן הדיוט כשר בדיעבד אבל זר פסול, כירושלמי פ״ד ה״א, מ״אע״ג.
ר שלא קרב ברגל וכר. להלן 44524 ואילך. ובכי״ל כאן: עד שלא קרב  4 שעי
 בראשון יקרב בשני וכר, וצ״ל: פסח שלא קרב בראשון וכר, כגי׳ ד. והסדר בכי״ל כמו

 בד אלא שחסרה הבבא של חגיגה.
 8 עד שלא נזרק דמו של ראשון וכר. הגי׳ הנכונה היא בכי״ל: ונזרק דמו

 של ראשון וכר.
/ עיין תום׳ מי א׳ ד״ה תני. כו  10 דברי ר׳ יהודה ו

ו וכר. עיין ראבי״ה ח״ב סי׳ תק״ל, עמ׳ 195 ומ״ש א חטא  11 ר׳ יוסי אוי כך הו
 ד״א אפטוביצר בהערה 11 שם. ועיין מרדכי סי׳ תשכ״ז.

 13 תשע סוכות וכר. תו״י ם״ח א׳ ד״ה ד״י.
ך נחיה בשלום אני ואתם. בכי״ל: כך תהוא בשלום ואני. ועיין תו״י ס״ז  16 כ

 ב׳ ד״ה אחא.
 21/22 פרים הנשרפים ושעירים הנשרפין וכר. עיין להלן 6374 ואילך.

 22/23 אף על פי שאין... ופרים הנשרפים. כ״ז חסר בכי״ל• ונוסחא טובה היא.
 שהרי בפרים אין מחלוקת. ואפשר שעיקר הברייתא שנתה: פרים הנשרפים ושעירים
 הנשרפים [ושעיר המשתלח] וכו/ והשמיט המסדר את המוקף במרובעים מפני שכבר

 נשנה למעלה. ועיין 6375.
 26 היכן שורפי! אותן אבית הדשן הגריל וכוי. בכי״ל: בבית דשן1הגדול,?וכן
: תוספתא היכן שורפין אותן אבית ׳  בד (בערך). ועיין להלן 49536. וכן בר״ח ס״ח א
 הדשן הגדול חוץ לירושלים ולצפונה של ירושלים הוץ לג׳ מחנות והיקיפין (צ״ל
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 והזקיפין, ובכי״ל וזקיפין) של כהגים היו מעמידין מפגי דוחק העם כדי שלא יהו קוםצין
. ל ו ד ג  לראות וגופלין לחוד המדורה וכר. ועיין ח״ד מ״ש על בית דשן ה

 עמ׳ 189...

. ׳ ת ל י א ת האור באליתא. וכ״ה בכי״ל. ובד: ומצית את האוד ב  2 והמצית א
 ובד״ח תקגז: לאלתר, ושיבשו. ובכל מערכה היו משתמשים באליתא ולא דווקא

 במערכת המזבח״ עיין פרה פ״ג מ״ט.
 7 ושעיר הגעשה בחוץ. בכי״ל: בפגים, אבל בשר 8 גורם כגי׳ כי״ע. ועיין בבלי

. וכאן כגראה משובש. , א,  ע
ם תמימים וכר. בכי״ל: ואחר כך שבעת כבשים תמימים. ר׳  9 ואחר כך כבשי
. וכ״ה בד , פר העולה ושבעת כבשים תמימים היו קרבן (צ״ל קרבין) וכו,  עקיב, אומ

, סע״א.  (בערר)• ועיין ד״ח ע
: ל , , י . וכ״ה בכי״ל. וכן בירושלמי פ״א ה״א, ל״ח ע״ד ב כ י ב ר  13 עם המלך ע
 עם המלך ערב, ובגליון שם גוםף ע״י המגיה: יום הכפורים. וכן בידוש, מגילה פ״א,
 ע״ב ע״א: שיצא עם מלך ערבי ערב יום כפורים עם חשכה, וגם שם אין בכי״ל המלים
 *ערב יום כפורים עם חשכה״ והושלמו ע״י המגיה בגליון, וכן איגן בבבלי מ״ז א׳
 ובאבות דר״ן פל״ה ובפסיקתא דד״כ אחרי מות, קע״ד ע״א ובשאר מדרשים (עיין העדות
 בובד שם), וא״כ המעשה קדה לא בערב יוה״כ, אלא ביוה״כ עצמו ועם מלך ערב
, וכן בירוש, הוריות פ״ג מ״ז ע״ד: שיצא ת י ב ר  כפירש״י. ובכי״ו וד כא(: עם המלך ע
 לטייל עם המלך ערב יום הכיפורים עם חשיבה. ואין קיום לגירםא זו גגד כל המקורות

 הג״ל.

ה (מ״ד בכייל וד1). ״  פ

 16 יום הכיפורים וכר. ברשב״א יבמות ק״ב ב׳ ד״ה אלא: והכי גמי משמע
ד (כחלוקת הפרקים בכי״ל וד) דתגיא התם יום הכפורים אסור ״  בתוספת יומא פ
, ובד״ן , ז . והתוספתא געתקה גם ברא״ש כאן פ״ח סי  באכילה ובשתיה ובסיכה וכו,

, תתקם״ח.  םי
 17 ואפילו באגפליא של בגד. הראשוגים הג״ל, וברשב״א מסיק שם בהמשך
, באגפליא של בגד דלמא לא גדסיגן של בגד  דבריו אח״כ: ותוספת יומא דקתגי דאפי
, 374) : בתוספתא דיומא . וכן במאירי שם (הוצ, אלבק עמ  אלא באגפליא סתם וכו,
״ ד (כחלוקת הפרקים בכי״ל וד) שיוה״כ אסור בגעילת הםגדל  אמרו בהדיא פ
 ואפילו באגפליא של בגד וכו, ובתוספתא דקתגי אפילו באגפליא של בגד שבוש הוא,
: מטייל אדם  ואגפליא סתם קאמר ופי׳ בשל עוד. אבל בסמ״ג לאווין ם״ט, כ״ד ע״ג

 בתוך ביתו באגפילאות של בגד ובתוספתא אוסר.
,  שם: הקטנים מותרין בכולן. בם׳דהישר לר״ת סי׳ תרל״א(י״ו ע״ו ע״ד) ובהוצ

״ עיין להלן.  מק״נ עמ׳ 111: ועוד תגיא בתוספתא תיגוקות מותדין בכולן וכו,
 שם: ואסורין בגעילת חסגדל וכוי. ם׳ מגוח פ״ג מהי שביתת עשור, ל״ח ע״א.

׳ 17. , וכן לפני המאירי, *יין סו i f  1) וכיח לפגי זמ־מב״א, *יין להלן שי׳ 1905 ,
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ה ולפני שתים. וכן בםמ״ג נ ן אותן לפני ש וקת סמוך לפירקן מחנכי נ  18 תי
, יוחנן דתני׳ התינוקות מחנכים  לאורן ם״ט, כ״ד רע״ב: ולשון התוספתא משמע נמי כר
, שביתת עשור / וכן בהגה״מ (משמו) בפ״ב מה  אותם סמור לפרקן לפני שנה ולפני שתי

.258 , , סופרים פי״ח ובהערות מיללר להוצאתו עמ / ועיין מם  ה״י אות י
/ בכי״ל: היה מפטיר בבית המדרש. י ת המדרש וכו ה מבטל בי בא הי  19 ר׳ עקי

 ובד: היה מפטיר מבית המדרש. ובם, הישר לר״ת הנ״ל: ובשילהי הך מתני׳ תניא
 ד׳ עקיבא היה מבטל ת״ת להאכיל לקטנים שמאי לא רצה וכו, וגזרו עליו להאכיל

. וגרם בסוף הברייתא כגי, כי״ל, כי״ו וד. ו ד י  ב
/ בכי״ל: עלה חזדין עלה כרשין וכו׳. וכסדר כו  23 עלי כרישין ועלי בצלים ו

 זה גם בכי״ו וד. אבל לעיל 12521 (לעניין אחד) הםדד הוא ככי״ע.
/ עיסור ס׳ יוה״כ (ד׳ למברג , נ / די״ץ גיאת ח״א עמ כו  24 אכל וחזר ואכל ו
 מ״ד מע״ב. דע״ג. הוצ׳ רמא״י ק״ה ע״א) דיטביא ע״ג ב׳ ד״ה כל, שבהיל הקצר ה׳ יוה״כ

, ק״ג (ד״ו מ״ה ע״ג) ומשם בתגיא מי׳ ס׳.  םי
/ וכ״ה בכל ההקבלות (ציינתי להם לעיל 373) כו ן ו לת פרס מצטרפי י אכי  25 כד
 וברי״ץ גיאת וריטב״א הנ״ל ובמשנת כריתות פ״ג מ״ג ועוד בכ״מ. אבל בעיטור הנ״לי
ן מצטרף. וכ״ה י  תוספתא אכל וחזר ואכל אם יש מתחלה ועד סוף כדי אכילת פרס א
 גם בשבה״ל ותניא (גם בד״ר) הנ״ל. וכנראה העתיק בעל שבה״ל מן העיטור, ובעיטור

 עצמו כנראה יש השמטה.
ת רב״עית. וכ״ה ברי״ץ גיאת וריטביא הנ״ל, וכן במ״מ פ״ב מה׳ י ת  26 כדי ש
 שביתת עשור ה״ד, ובם, מנוח שם ל״ד ע״ב. ועיין מ״ש לעיל 373, 156°. וכנראה שלפני
 הר״ן חסרה ברייתא זו לפנינו בתום, יומא ולפיכך הביאה מתום, פסחים (עיין מש״ש).

, ק״צ.  ועיין רדב״ז לשונות הרמב״ם ח״ב סי

 עמ׳ 190.

 2 טבל ונבילה נבילה. אולי צ״ל: טבל ונבילה טבל, והיינו טבל בזה״ז וכפירוש
 הירושלמי פ״ח מ״ה ע״ב בעניין תרומה ונבילה. ועיין מ״ש בעניין זה הרמא״י בהערותיו

 לעיטור ה״ג, ק״ה ע״ג הערה ל״ה.
/ ועיין להלן 66010. חה וכוי. בכי״ל, כי״ו וד: שהריחה שביעית וכו  4 עברה שהרי
י ן ב ל ו  4/5 ושהריחה תרומה תוחבין לה ברוטב. בכי״ל: שהריחה תרומה ט
, ע״ג: דחקת , קל״ה, ל . ובשו״ת הרשב״ץ ח״ג סי ש ו כ  לה ברוטב. ובד: תוחבין לה ב
 עצמך לפרש תוחבין לה כוש ברוטב ציר הנוטף מהצלי וכו, ובתוספתא אמדו אם הדיחה
, השוחט (ל״ד רע״א) אמרו בשר , ואין בתרומה צלי ובפ ב ט ו ר ן ב ב י ח ו  תרומה ת

 בתרומה מי איכא בתמיהא.
ר מ ו ס : לא ינעול אדם מנעל מ ד / בכי״ו ו כו  5 לא ינעול אדם סנדל ויטייל ו
, זו באשגרה מלמעלה 11524, ואינה עניין לכאן(עיין מש״ש). וכן בכי״ל: לא גי  וכו, ו
, ד״ה אלא: וכעניין זה בעצמו . וכן ברשב״א יבמות ק״ב ב  ינעול אדם סנדלו ויטייל וכו,
׳ (כחילוק הפרקים בכי״ל וד) דתניא התם לא יגעול אדם  תניא בתוספת יומא ב פ י ד
 סנדל ויטייל בתור הבית אפילו ממטה למטה רשב״ג מתיר וכן היה דשב״ג אומר אם
ו י ד ג ב ת א ו י ל ג  היו ר ג ל י ו מלוכלכות בטיט ובצואה מדיחן במים כדי שלא יטנפו ר
 ע׳יכ לשון התוספתא והגע עצמך מה ענין זה אצל לא ינעול אדם סנדל ויטייל בתוך
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 הבית אלא ודאי דת״ק סבר דאפילו לשמר רגליו שלא יטנפם לא ינעול את הסנדל
 ורשב״ג סבר דלשמר רגליו ובגדיו מלכלוך שרי, וטעמא הוא דיהיב למלתיה אמאי דקא
 שרי לנעול ולטייל משום דאלו נתלכלכו שרינן ליה להדיחן במים אם כן נתיר ליה
 בתחלתו לנעול את הסנדל כדי שלא יצטרך להדיח דגליו בסופו. והובאו דבריו בריטב״א

 שם ד״ה דתניא ובנ״י שם סי׳ קכ״ח. ועיין להלן.
/ עיין הפירוש ברשב״א כו ן גמל אום׳ אם היו רגליו ו ה רבן שמעו  6 וכן הי
 הנ״ל, ובת״ד פירש שסמך היתר להיתר אע״פ שאין להם קשר פנימי. ואפשר ג״כ שיש

, כי״ו וד שם. י  כאן אשגרה מלעיל 1365, כג
ט ובצואה וכר. וכ״ה בכי״לובדשב״א י ט ו מלוכלכות ב י ל ג  6/7 אם היו ר
 הנ״ל (ופירושו מיוסד על גירסא זו) ולעיל 1365 בכי״ע, כי״ל וכפו״פ, עיץ מש״ש. אבל
ו מלוכלכות וכר. ובאו״ז ח״ב ה׳ יוה״כ סי׳ רע״ז, י ד  בכי״ו וד כאן ולעיל 1365 : היו י
 נ״ט רע״א: ותניא נמי הכי בתוספתא וכך היה רבן שמעון בן גמליאל אומד אם היו
 י ד י ו א ו ד ג ל י ו מלוכלכות בטיט ובצואה מדיחן במים כדי שלא יטנפו כליו. ועיץ

 בבלי ע״ז ב׳ ובגליון שם.
 ובסמ״ג לאורן ם״ח, כ״ד ע״ב: ובתוספת׳ דיומא תניא וכן היה רבן שמעון בן
 גמליאל אומר היו רגליו מלוכלכות בטיט ובצואה מדיחן במים כדי שלא יטנפו כליו, ואץ
ת בדבר. ולפי פירוש הרשב״א הנ״ל היה אפשר לפרש שתיק חולק, עיין ק ו ל ח  שם מ
 לעיל. אבל לפני בעל הגה״מ היתה, כנראה, גי׳ אחרת בסמ״ג שכן הוא כותב בשמו בפ״ג
: וכתב בס״ה דאין ח י ל וק בכ״מ שהוא בין בגופו בין  מה׳ שביתת עשור ה״ב אות ב׳
 ברגליו דתניא בתוספתא אמד רשב״ג היו דגליו מלוכלכות בטיט וצואה מדיחן במים
ק בדבר. ואפשר שבםמ״ג צ״ל: ואין חולק בדבר, ו ל  כדי שלא יטנפו כליו ואין ח
 ונשתבש לפגי בעל הגה״מ: ואין חילוק בדבר, והוא פירש מה שפירש על סמך גי׳ זו,

 והעתיק זה בשמ הםמ״ג.
דו עובר כדרכו בים וכר. בכי״ל, ו ופני תלמי י אבי ה עובר להקביל פנ  8'7 חי
ד: פני אביו פני רבו פני תלמידו וכר. וברי״ץ גיאת ח״א עמ׳ ג״ג: ובתוספתא  כי״ו ו
 מצינו היה הולך להקביל פני אביו ופני רבו פני תלמידו עובר כדרכו בנהר במים עד
 צוארו ואינו חושש ומשובשת היא בודאי דאי ס״ד תלמידו דוקא הוא מפני מה לא סמכו
 עליה בעלי תלמוד וכו/ והובאו דבריו בקיצור ברא״ש פ״ח סי׳ ה׳, ברבינו ירוחם ס׳

 אדם נתיב ז׳ ח״ב ובר״ן סי׳ תתקס״ה.
 ובעיטורס׳ יוה״כ (ד׳ למברג מ״ד סע״ג, הוצ׳ רמא״י ק״ו ע״א): ובתוספתא גרםי׳
: ובתוספ׳ גרםינן מפני רבו או מפני ׳  פני רבו או פני ת ״ ח הגדול ממנו. וכן בתניא סי׳ פ
 תלמיד חכם הגדול ממנו בחכמה. וברא״ש הנ״ל: ובעל העיטור כתב דתוםפתא פני רבו
 או פני ת״ח שגדול ממנן קאמר. וכ״ה בר״ן הנ״ל. וברבינו ירוחם הנ״ל: וכן כתב בעל
 העיטור וכתוב בתוספות פני אביו או פני תלמיד חכם ורוצה לומר חכם שגדול ממנו.
 ולפי זה נראה שהיה לפניהם הגי׳ בעיטור: ובתוספתא גרםינן פני רבו או פני ת״ח

] הגדול ממנו. ועיין בפתח הדביר שם.  [פי,
 ובס׳ מנוח בפ״ג מה׳ שביתת עשור, ל״ז ע״ב: ואע״ג דתניא בתוספתא דאפי׳ לפני
ן מיידי שחייב לילד אצלו וכו/ ו ג  תלמידו מותר ההיא איכא לתרוצה דבתלמיד ה
 ודבריו מחודשים, כי הרי ברוד שלפני העיטור היתד. הגי׳ ת״ח, ולפיכד אמד ת״ח הגדול

 .ממנו, אבל ר׳ מנוח קיבל את הגירפא שלפנינו, ופירשה בתלמיד הגון.



 יומא ם״ה עמ׳ 190-191 195

 8 חזבין והזבות טובלין כדרכן ביום ובו׳, בכי״ל: הזבין והנדות והזבות טובלין
י יום הכפורי׳. ועיין רש״י פ״ח ל י ל  כדרכן ביום הכפורים. ובד: הזבין והזבות טובלין ב
 א׳ ד״ה ה״ג, שם להלן ד״זז ה״ג, רש״י שבת קכ״א א׳ ד״ה הזב, ועיין היטב בתום׳ רי״ד

 סוף יומא ד״ה תנאי עיי״ש כל הדיבור עד סוף המסכת.
. בכי״ל: הנדות והיולדות ׳ דות והיולדות טובלות כדרכן ביום הכי י  9 הנ
 טובלות כדרכן בלילי יום הכפורים בעלי קריין טובלין כדרכן ביום הכפורים. וכ״ה בד

 (בערד) ולפנינו נשמט ע״י הדומות. ועיין גי׳ כי״ו ורש״י הנ״ל.
 10 לא יטבילו. בתוה״א להדמב״ן עניין מלאכה(ד״ו נ״ז ע״א): שגרסת כל הספרים

 וכן בתוספת׳ מן המנחה לא יסבול(כלומר אסור לטבול).
ים טובלין וכו׳. בכי״ל, כי״ו וד חסרות  שם: ר׳ יוסי בר׳ יהודה אום׳ כהנ

 המלים, בד׳ יהודה.
ו בתרומות וכו׳. ל א ש י  11 כדי שיאכלו בתרומתן וכו׳. בכי״ל, כדי ש

 13 חוץ מלא תשא. עיין ס׳ הכריתות להר״ש מקינון, לשון למודים שער ג׳
 סי׳ כ״מ ד״ה אגב גררא.

ם וכוי. רוקח סי׳ רי״ז. ם שמי  20 מי שנתחלל בו ש

 עמ׳ 191.

ם וכוי. ילקוט המכירי עמום עמ׳ 7, הנ״ל משלי נ״ז א אדם פעם ושתי ט  8 ח
 ע״ב בשם התוספתא.

ת וידוי ערב יום הכיפורים וכו׳. רמב״ן בליקוטות פ״ז ב׳ (כ״א עיא) ו  11 מצ
 והובא בר״ן סי׳ תתקפיג. עיי״ש כל הברייתא, ועיין להלן.

 13 אף על פי שהתוודה קודם שאכל וכו׳. שו״ת מהד״ם ב״ב (ד׳ פרג) סי׳
 ש״ח, עיי״ש.

ודה בלילי יום תו דה אחר שאכל ושתה צריך שי ו  14/15 ואף על פי שהתו
פ׳ וכו׳. בתו״י פ״ז ב׳ ד״ה וחכ״א: ובתוספתא גרם שיתודהאחד אכילה ושתיה  הכי
 ואע״ג שהתודה אחר אכילה ושתיה יתודה ערבית כו׳« וידוי יתירא זה לא מצינו אותו
 בתלמוד ושמא טעות סופר הוא לשם. וכן כותב במהר״ם ב״ב הנ״ל: ותימ׳ שצריך ג׳
 וידויין ובתלמוד שלנו אין רק שנים דההוא דלאחר סעודה מבעוד יום אינו בתלמוד שלנו
 וגם אין אנו נוהגין אותו וכו׳. וברמב״ן הנ״ל באמת הסתייע מכאן שצריך להתוודות

 פעמיים בעיוה״כ לפני האכילה ולאחר האכילה עיי״ש בדבריו ובר״ן הנ״ל.
 אבל בכי״ל גורס: ואע״פ שנתודה לאחר שאכל ושתה צדד שיהודה בשחרית. ולפי
 זה נמצא שגירסא זו מאשרת את פירושי הראשונים בבבלי (עיין ר״ן ד״נ״ל) שלאחר
 שאכל ושתה פירושו בערבית, ויש דק וידוי אחד בעיוה״כ. אבל אפשר שיש לפנינו

 בכי״ל השמטה ע״י הדומות מצריך עד צריך.
: וחותם  18 וחותם בוידוי וחכמי אומ׳ מתפלל שבע וכו׳. ברשיי פ״ז ב׳
 בוידוי גרס בתוספתא אינו חותם מקדש ישראל אלא האל הפולחן וחכמים אומרים כל
 מקום שזקוק וכו׳ כך שמעתי אבל לא גרם לה בתוספתא הכי אלא וחכמים אומדים
 מתפלל שבע ואם רצה לחתום בוידוי חותם. וברור שצריך להפסיק אחרי בתוספתא
 (הראשון), ורש״י מעתיק מ׳שם ואילך את הגירםא ששמע (עיין עליה באוה״ג עמ׳ 40
 ובר״ח במקומו). אבל ראיתי בב״י טור או״ח סי׳ תד״ז שכתב: וכתב שם דש״י גדסיגן
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 בתוספתא אינו חותם מקדש ישראל אלא האל הםולחן וחכ״א ב״מ שזקוק לשבע וכוי.
 וכנראה שפירש שהמלה בתוספתא הולכת למטה עד הםולחן, וצ״ע.

 עמי 192.
ר וכוי. ברייתא זו הובאה בבבלי שבועות י״ג ב׳ לפי גידםת הר״י  1 חומר בשעי
 מיגש, רמב״ן, רשב״א, דיטב״א ועוד, ועיין דש״י שם שמחקה. ויתכן שגי׳ זו באה
 לספרים הישגים ע״י הר״ח שגרם: תנא חומד בשעיר וכו׳, וכ״ה דרכו של הר״ח להסמיך
 לםוגיא את התוספתא ולפתוח בתגא, (עיין מבוא) וחשבו שכן היה לפגיו הגוםח בגמרא.

 ועיץ דשב״ם ב״ב צ״ז סע״ב ד״ה ה״ג.
 ובפירוש לתו״כ המיוחס להד״ש אחרי רפ״ח, ע״א ע״א: ובתוספתא השעיר מכפר
 מיד, ויוה״כ עד שתחשך וכו׳ עיי״ש שהעיר על הבבלי בשבועות ועל גירסת הר״ח

 ודש״י.
 2 ויום חכיפ׳ עם חשיבה. רוקח סי׳ די״ז.

. ה כ ו  ס
. א ״  פ

. וכן לעיל 1624. ת ו צ מ יבת ב ןאשהחי  11 ואשה פטורה סן הסוכה. בכי״ל: ואי
 וצריך לפרש במצות שהזמן גרמא. שאין גדאה כלל לפרש שתגא זה סבר שאשה פטורה

 מכל מצות עשה.
׳ וכו׳. ביוחסין השלמ 93 ע״ב: ובתחלת סוכה די חכמ ה בגיה תלמי ע ב  11/12 ש

 בתוספתא כי הילגי המלכה היו לה ז׳ בגיס תלמידי חכמים.
ה מרובה וכו׳. דאבי״ה ח״ב סי׳ תר״ט, עמ׳ 346, רוקח סי׳ רי״ט. ת מ ח  12 סוכח ש
 13 במה דברים אמור׳ מלמעלה וכו׳. דייץ גיאת ח״א עמ׳ ע״ד והדאשוגים הג״ל.
ם וכו׳. וכן הסדר בד. אבל הי ה ועל גבי אילן שגבו ט י  13/14 המסכך על גבי מ
 בכי״ל: סיכד על גבי• אילן או על גבי מטה שהיא גבוהה וכר, וכ״ה בעיטור ה׳ סוכה(ד׳
 למברג ל״ז ע״ד, הוצ׳ רמא״י פ״ג ע״ד): בתוספתא סכך ע״ג אילן או ע״ג מטה אם צלתה
: בתוספתא סכך על ד  מרובה מחמתו כשדה ואם לאו פסולה. וברי״ץ גיאת ח״א עמ׳ פ״

 גבי מטה שגבוהה י׳ טפחים אם היתה צלתה מדובה מחמתה כשרה ואם לאו פסולה.
לתן כשירה וכר. בכי״ל, ד, די״ץ גיאת הנ״ל לנכון: אס  13 חמתן מרובה מצי
 היתה צלתה מרובה מחמתה כשרה וכו׳, וכ״ה בעיטור (בערד). אבל הברייתא קשה, ואין
 להבין למה מוסיפה לנו התוספתא כאן את התנאי של צילתה מדובה מחמתה, והדי בכל
 סוכה אנו זקוקים לתנאי זה. וכבר פירשתי בתרביץ ש״ב ס״ב עמ׳ 237, כי הירושלמי
 בפ״א ה״א נ״ב ע״ב הקשה מן המשנה על התוספתא כאן (הירושלמי, כנראה, הקשה גם
 מן המשנה על המשנה כקושית הבבלי כ״ב ב׳« אלא שנשמט לפנינו. עיין מ״ש בתרביץ
 שם) ותירץ שנייא היא באילן שדרכו לפפע, ולפיכד צריד דווקא צלתה מדובה מחמתה

 אבל במחצה על מחצה פסולה.
ן וסוכה גזולה פסולה. נראה שזו היא משנת צי י כת הרועים וסוכת הקי  15 סו
 ר׳ אליעזר (בבלי ל״א א׳) ור׳ אליעזר שהיה שמותי שנה משנת ב״ש שהצריכו סוכה
ן והקייצין. ועיין ירושלמי פ״ג ה״א, ג״ג ע״ג.  לשמה (ט׳ א׳), ולפיכד פסל גפ סוכת המעי
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. בכי״ל, כייו וד: כשרה. ושתי, ה ל ו ס  15/16 סייבך בחבלין ובפקיעי עמייר פ
 הנוסחאות יש להן קיום. עיין ירושלמי פ״א ה״ה ניב ע״ב: סיככה בחבלי׳ אית תניי תני
 כשירה ואית תניי תני פסולה. ובראבי״ה ח״ב סי׳ תרי״ז, עמ׳ 354: תניא בתוספתא
. ולפי גי׳ זו הפסול הוא מפני שאין מםככים ה ל ו ס  םיכד ב ח ב י ל י ם ובפקיעי עמיר פ

 בחבילים (משנה י״ב א׳).
 16 סיכך בקנים וכו׳. בד סדר אחר, ובכי״ל נמצאת בבא זו אחרי בבא של שובלין

 לפני מאמר ד״י בר״י. והיא נעתקה בדאבי״ה ח״ב סי׳ חרי״ח עמ׳ 355.
. וכ״ה ה ל ו ס  18 בבלאי כלים כשירה. וכ״ה בד. אבל בכי״ל: בבלויי כלים פ

 בבבלי ט״ו ב׳ בשם אמורא.
קפת עמודים וכו׳. רי״ץ גיאת ח״א פוף עמ׳ פ״א.  24 חצר גדולה שמו

ה: בתופפתא ת דופן וכו׳. ברי״ץ גיאת ח״א עמ׳ פי י ב ת ח  24/25 עושה אדמ א
, וכ״ה בעיטור ה׳ מוכה ח״ג ן ש י י  עושה אדמ את חבירו דופן כדי שיאכל וישתה ו

 (הוצ׳ רמא״י פ׳ ע״ג). וכיה בכי״ל, כייו וד.
ן וכו׳. עיין מ״ש לעיל 12727. ן עושי ׳ לר׳ אליע׳ שאי מ  26 ומודימ חכ

 עמי 193.

ה לכותל פסולח וכו׳. המלה •פסולה״ ליתא בכייל, כי״ו וד וכיה נכון, כ מ ס  4/5 ש
 ולפנינו פיפקא ממשגה י״א פ״א. ועיין מיש 4413, 8010 ועוד בכ״מ.

תח טפח. צ״ל: פותי טפח, כרגיל באהלות.  5 פו
יל: ערוגה... ערוגה.  7 וארוגח... ארוגח. בכי

׳ וכוי. עיין הירושלמי כפשוטו ח״א עמ׳ 96. ן בן אלעזר או  12 ר׳ שמעו

. ב ״  פ

הם וכו׳. עיין מ״ש בדקים חגיגה עמ׳ 95 (הוס׳ לדף ו׳ א׳)  17 חולים ומשמשי
 ודבריו נכונים.

ס וכו׳. וכ״ה בכי״ל. י ור׳ אלעזר ברי צדו ינו באין אנ ת הי ח מ א ע  19/20 אמ׳ ר׳ פ
 וכן בד: אני ורבי אליעזר ברבי צדוק וכו׳. וכן מעתיק ביוחסין השלם 26 ע״ב: אבל
 בתופפתא בפרק שני דפוכה מצאתי זה אמד רבי פעם אחת היינו באים אני וד׳ אלעזר
ק אצל ר׳ יוחנן בן נורי לבית שערים והיינו אוכלים ענבים ותאנים חוץ ו ד  בר ר׳ צ

 לסוכה.
 אבל בראבי״ה ח״ב סי׳ תרליו עמ׳ 364 : דתניא בתוספתא דמכילתין בפרק שני
י באין אצל ר׳ יוחנן בן נורי בבית ב ד  אמר רבי פעם אחת היינו אנן ורבי אליעזר ב
ם והיינו אוכלים תאנים וכו׳. ובמרדכי פ״ב סי׳ תשמ״א: תניא בתוספתא פרק י ר ו ע  ש
ע ו ן אצל ר׳ יוחנן בן נורי מ  שני אמר רבי פעם אחד חינו באים אני ורבי אלעזר בן ש
: ר׳ אלעזר  בבית שערים והיינו אוכלים וכו׳. וכן הגיה בח׳׳ד ע״פ הבבלי יומא ע״ט ב׳
 בר׳ שמעון, וכתב שם: ועכ״פ הגירסא שלפנינו א״א להעמידה כלל דהא ר״א בן צדוק
 בזמן החרבן היה וכו׳. אבל כבר תמהו בירושלמי איד יתכן שרבי ילך עם ר׳ אלעזר בר׳
 צדוק, וכיה שם, סנהדרין פ״ז ה״ב, כ״ד ע״ב: כד חמא דא מילתא לא הוד, פחות מבן
 עשר שנין. כד הוד, מחלד עם רבי לא הוד, פחות מן תלתין שנין (כלומר, רבי לא היה
ת א  פחות מל׳ שנה, כפירושו הנכון של הנוע״י, וביוחסין השלם 26ע״אלא פירש כהוגן) ד
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 אודחא דגברא רבא וכוי. ותני כן אמי ד׳(בשרי״ר 258 : ותמן א׳ דבי. וביוחםין הנ״ל:
 ותניא אמר רבי וכוי) מעשה שהייתי אני בא ודי לעזי בי ר׳ צדוק מבית שיריין ואכלנו
 תאנים וכוי. כלומד הירושלמי תמה איך יתכן שראב״צ יאריך ימים מעשר שנים

 לפני החורבן עד הזמן שרבי יגיע לכל הפחות לשלשים שנה׳ ונשאר בקושיא.
ות ופרדיסין פטורין בין ביום ובין בלילה. וכיה בבבלי כ״ו אי. נ  • 26 שומרי ג
 אבל בכי״ל: פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום. וכ״ה בד (בערך). ובירושלמי פ״ב
 ה״ה נ״ג ע״א: אבל בשומרי ממון עשו אותן כשומרי גנות ופרדיסין׳ ועיין בפ״מ שם,

 ופירושו מוכרח, ובדור שלפני הירושלמי היתה הגירסא בברייתא ככי״ל וד.
תי למד וכוי. כל הברייתא ביוחסין השלם י י ק כשה ׳ ר׳ אלע׳ ברי צדו 26̂ א 27 

 27 ע״ב(ועיי״ש גם *26) בשם התוספתא ועיין םתיחת המאירי לאבות(ד׳ וינה י״א ע״א).
ו הריבה. וכן בד, וביוחםין הנ״ל: פת חרבה, וכן בבבלי יבמות ס״ו בי. וכן  27 פת
. ופת חררה באה בתוספתא ה ר ר  להלן ״457: פיתו הריבה. אבל בכי״ל: פיתו ח

 וירושלמי במקום פת הדראה שבבבלי. עיין מ״ש לעיל 157 שוי 16117 ושוי 25,

 עם׳ 194.
ת הילל. בכי״ל מוסיף: לעולם הלכה כדברי בית הלל והרוצה  4 אלא כדברי בי
 להחמיר על עצמו כחומרי בית שמאי וכחומרי בית הלל על זה נאמר והכסיל בחשך ילך
 התופס קולי בית שמאי וקולי בית הלל הרי זה רשע אלא או כדברי בית שמאי כקוליהן
 וכחומריהן או כדברי בית הלל כקוליהן וכחומריהן. וכ״ה בד בערד. וכן להלן יבמות

 2423, עדיות «ג457.

ם וכוי. ראבי״ה ח״ב סי׳ תדמ״ב עמי 367•  5 אף על פי שפסקו גשסי
ד שיעור. הניקוד מדאה שיש כאן תיקון, ואולי היה כתוב .עד שיאור, עיין  7 ע

 בבלי כ״ט אי.
ה סעודה וכוי. בכי״ל: משל ש ע  11 משלו משל למה הדבר דומה לםלך ש
 למלך בשד ודם שבנה פלטדין וחינכה והתקין בה את הסעודה ואחד כך הכנים את

 האורחין כעם עליהן וכוי.
/ ן דם וכוי. בכי״ל: בזמן שנחפח כמין דם וכו ו כמי הפכ  17 כזמן שנ

י במין חרות וכוי. תמים דעים להדאב״ד סי׳ דל״ג (והובא במגן  23 לולב העשו
(79 ע״א).  אבות למאירי, עניין כ״א עמי קלה) ומאירי כ״ט ב׳

 שם: ושנפרצו רוב עליו וכוי. בכי״ל, כי״ו, ד וראשונים הנ״ל והבאים: א ו
 שנפרצו. אבל בכי״ל חסרה המלה ״רוב״ ׳וזהו ט״ם, כי כל הראשונים מסתייעים
 מתוספתא זו שאפילו ברוב פסול. עיין תום׳ כ״ט ב׳ ד״ה נפרצו, ריטב״א שם ד״ה נפרצו,
 רא״ש פ״ג סי׳ ג׳ וסי׳ י״ג, תום׳ הרא״ש כ״ט ב׳ ד״ה נפרצו, ל״ב א׳ סד״ה ונחלקה, ר׳

 ירוחם בס׳ אדם נתיב ח׳ ה״ג, ד״ן רפ״ג ד״ה נפרצו.

 עמי 195.
: כמין מסר ( ל ״ י כ ב י כמסר. וכן בירושלמי פ״ג ה״ג, נ״ג ע״ג (  1 העשו

, ומחק המגיה את המלה פסולה ותלה בין השורות: כשידה. ה ל ו ס  פ
ן וכוי. וכן בכי״ל: הדם וערבה כ ו ותמרות עולות מתו ט מ ק נ  1/2 הדס וערבה ש
 שנקטמו והתמרות עולות וכוי. וכן מעתיקים (בערך) בראבי״ה ח״ב סי׳ תרפ״ג, עמי 385,

 שבה״ל השלם ה׳ לולב סוף סי׳ שנ״ה, קם״א ע״א.
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 ונ״ל שכל הברייתות מכאן עד סוף הפרק לוקחו מקובץ בבלי של בדייתות בבליות,
 ונעמוד מכאן ואילך על כל ברייתא וברייתא (עד סוף הפרק) ונראה שהשערה זו יש לה
: תני עולא בד חיננא נקטם ראשו ׳  יסוד חזק. והנה ברייתא זו הובאת בבבלי ל״ג א
 ועלתה בו תמרה כשר. ואמודא זה נזכר דק בבבלי וא״כ יש לנו עדות מפורשת שברייתא

 זו בבלית היא. ובירושלמי אין זכר ממנה.
/ ברייתא זו כלשונה ממש בבבלי ל״ב ב׳, ובירושלמי כו  2 שיעור הדס וערבה ו
 פ״ג ה״א, נ״ג ע״ג בשינוי לשון וגם נוספו שם דברי חכמים שאינם בתוספתא ובבבלי.
ן וכוי. כל הברייתא עד שוי 6 בבבלי ן פוחתי ם שאי ש  3 וארבעה מינין הללו כ
/ כמעט באותו לשון ממש. ומה שכתוב שם: לא יביא לא פריש ולא רימון ולא  ל״א א
 דבר אחר, כ״ה גם בתוספתא בגי׳ ד וכי״ו (בעדך). אבל בירושלמי אין זכר מזה, ורק

 דברי ר׳ יהודה הובאו בירושלמי(פ״ג ה״א ג״ג ע״ג).
ו אגוד כשר. בכי״ל, כי״ו וד מוסיף: ר׳ יהודה נ ד בין שאי  6/7 לולב בין אגו
 או׳ אגוד כשד ושאינו אגוד פסול. ועיין ראבי״ה ח״ג סי׳ תרפ״ג עמ׳ 385, ויש שם

 חסרון, עיין בהערות ד״א אפטוביצר.
 והנה גם ברייתא זו היא מלה במלה בבבלי י״א ב׳. ובירושלמי אין זכר ממנה, רק

 לעצם הדין יש רמז בירושלמי ריש יומא.
ט ואוגדו. רי״ץ גיאת ח״א, עמ׳ ב אבל נוטל הימנו שרבי  7 לא יאגדנו ביום טו
 צ״ט, עיטור ה׳ לולב ח״ד (הוצ׳ דמא״י צ״א ע״ד), ראבי״ה הנ״ל, תניא ה׳ לולב סי׳ פ״ה.
 והנה ברייתא זו היא היחידה בין כל הברייתות האלה שלא נזכרה בלשונה בבבלי,
 אבל יש שם (ל״ג ב׳) ברייתא מעץ זו: ת״ר הותר אגדו בי״ט אוגדו כאגודה של ירק.

 אבל בירושלמי אין זכר ורמז להלכה זו.
ו וכוי. ברייתא זו עד שר 10 נשנתה נ ת הלולב אלא ממי  7/8 אין אוגדין א

 במשנה (ל״ו בי), וממילא אין לדון עליה.
 9 בגימונות של זהב. עיין מ״ש על מלה זו הרב אפפינהיים במגזין של ברלינד

 ש״ב עמ׳ &
/ כל ברייתא זו בבלית כו ו אנשי ירושלם ו ק כך הי  10 אמר ר׳ אלעזר ברי צדו
ן כך י י ת מ  היא, בפי שמעיד לנו הירושלמי פ״ג הי״ד, נ״ד ע״א: דאמר ר׳ אילא ו ת נ
 היה המנהג בירושלם וכו/ והסימון תניי תמן הוא מיוחד לברייתא בבלית, כפי שראה
 כבר רצ״ה חיות, עיין אגרת בקורת שלו הוצ׳ ברילל, כ״ד ע״ב ואילך, ודבריו גכוגים,

/  ויש להוסיף עליהם כהנה וכהנה. ועיין בבלי מ״א ב
ג אין אדם יוצא וכוי. כל הברייתא בבבלי מ״א  13/14 יום טוב הראשון של ח

/ ובירושלמי אין זכר ממנה.  ב
ה גמורה לחבירו וכוי. עיטור ה׳ לולב ח״ד(הוצ׳רמא״י צ״ברע״ב), נ ת ו מ  16 נתנ
 שבה״ל הקצר (בשט העיטור) כלל י״ב סי׳ קי״ז(ד״ו נ״א ע״ג), ועיין בפתח הדביר שט.

 וגירםתם קרובה לגי׳ כי״ל, כי״ו וד.
: א א בו ידי חובתו אסור לטלטלו. בירושלמי פ״ג הי״ד. ג״ד עי צ י ן ש ו  17/18 כי
 הניחו בארץ אסור לטלטלו, וזהו שם סוף הברייתא שנפחחה בתניי תמן, כלומר סוף

 הברייתא הבבלית.
 מכל זה אנו רואים שכל הברייתות מראש העמוד עד סוף הפרק הן ברייתות שלא

 היו ידועות לירושלמי או שהובאו שם בפירוש כברייתות בבליות.
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. ג ״  פ

, ד״ה בראש קורא ת השבת. בפי׳ הדשב״ץ לריר, ט״ז א  19 לולב דוחה א
ל דוחה, וט״ם היא. ו ז ג  לפרק זה: לולב ה

: תנא ההלל (מלה זו היא פיםקא ׳ נה עשר יום ולילה וכוי. בר״ח מ״ח א  23 שמו
ן י ד ו מ ג  מן המשנה, עיין מ״ש לעיל 4413, 8010 ועוד בכ״מ) י״ח ימים ולילה אחד ש
 בהן את ההלל. ואלו הן ח׳ ימי החג וח׳ ימי חנוכה וי״ט ראשון של פסח ולילו וי״ט

 של עצרת.
 וכן בליקוטות הרמב״ן סוף פסחים (י״ד ע״ד): ומצאתי עוד שגוי בתוספתא במסכת
 סוכה שמוגה עשר יום בשגה ולילה אחד ק ו ר י ן (כגי׳ כי״ו, ד וירוש׳ אבל בכי״ל
 ג ו מ ד י ן, כמו בכי״ע ור״ח, עיין להלן) בהן את ההלל שמגת ימי החג ושמגת ימי חגבה
 ויום טוב הראשון של פסח ולילו ויום טוב של עצרת.וכן הגירםא (בערך) גם במאירי
 פסחים קי״ז ב׳ ד״ה המשגה (100 ע״א) בשם התוספתא, ועיין מאירי ברכות מ״ו א׳(160
, שג״ז, אבודרהם סדר ראש חדש (קרוב לתחילתו), שם פי׳ הגדה  ע״א), כפו״פ פי״ד עמ

 ד״ה לפיכך, כולם בשם התוספתא.
 24/25 ולילי יום טוב של פסח ויום טוב הרשון של עצרת. בד (במקום כל

 זה): ולילו וי״ט של עצרת, וכ״ה, בד״ח, דמב״ן ומאירי הג״ל.
 עמי 196.

: ובתוספתא דטוכה , ן פי-חפך. בכי״ל: כמפי הכד. ובדד״ק יחזקאל מ״ז א  1 כמי
 ר״א אומר מים מפכין מ ט כ ס כ י ן ועולין כמו פי הפך ועתידין להיות יוצאין מתחת

 יד מפתן הבית וכו/
 9 יכול לא יעבירנו בספינה וכוי. ילקוט המכידי זכריה טוף עמ׳ 140 בשם

 התוספתא דםוכה. ועיין שקלים פ״ו, נ׳ ע״א.
ן הולכין וכו/ ובד: לאן הולכין י א : ל ״ י כ  14 ולאין הולכין ליס הגדול וכר. ב
 וכו/ וכן בילקוט יחזקאל רמז שפ״א: תוספת׳ דסוטה (צ״ל: דםוכד.) ולאן הולכים לים
: שנו רבותינו ׳ , ח ז  הגדול ולימה של טבריה ולימה של סדום וכו/ וברש״י יחזקאל £ן
 בתוספתא של סוכה להיכן יוצאין לימה של טבריא ולימה של סדום ולים הגדול לרפאות

 את מימיהם המלוחים וכו׳, ועיין ברד״ק שם.
 15 ויאמ׳ אלי הםים האלה וכר. כפו״פ ס״ז, עמ׳ קל״ב.

/ כל הברייתות עד להלן שו׳ 8 נעתקו באגור לר״ש כו  25 כך היתה הבאר ו
 ג׳מע בערך אםסקיא עמ׳ 29 ועיי״ש בהערות.

 עמי 197.

 7 באיסיפקאות. עיין באגור הגיל ובהערת בובד שם. ועיין תנחומא הקת סי׳ מ״ח
 הוצ׳ בובד ם״ד ע״א.

ו וד. ״ י כ = ל י י  11/12 מערה של מים וכר. כ
כל וכוי. תום׳ מ״ט א׳ ד״ה ויטעהו.  17 וי׳ מג׳ בתוכו זה הי

מ׳ לול קטן וכר. להלן 55810, עיי״ש הגי׳ והסדר. ק או  18 ר׳ אלעזר בר׳ צדו
ה וכר. כלומד מכאן אנו רואים שגיםוך ש ע ה מ ד שכבר הי י מ  21/22 עם איברי ת

 המים היה בשעת תמיד של שחר, כבבלי יומא כ״ו ב׳(ח״ד).
 26 המרבה במים מיעט ביין וכר. כי״ל=כי״ו וד, ועיין ירושלמי פ״ד ה״ה, נ״דע״ד.
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״ו וד. אבל גי׳ כי״ע אין חייבץ נראית ג אין חייבין עליהן וכו׳. כי״ל=כי  27 הח
 יותר, עיין מפרשי התוספתא.

ה וכוי. עיקרה במעילה׳ עיין להלן 55833, עיי״ש. מ צ ת וצלוחית ע  28 אבל חבי

 עמ׳ 198.

 2 שהוא פרק חיטים. וכ״ה להלן 2102, וכן גרם שם הרשב״ץ (עיין מש״ש),
, אלא ששט בד וכי״ל: הבא חטים ן ל י  אבל בכי״ל, כי״ו וד (כאן ושם): פרק א

ם וכו׳. ועיין בבלי ד״ה ט״ז א׳. י ר ו כ ב  ו
׳ והיח אשר לא יעלה וכוי. בפי׳ הדשב״ץ לר״ה ט״ז א׳ ד״ה בראש: .  3 שנ

 ומצאתי בתוספתא דסוכה פרק לולב הגזול (!) דוחה דמוכח לה מקרא דכתיב והיה אשד
 לא יעלה וכו׳. ועיין רש״י זכריה י״ד י״ז: ואלו המפקפקין בחג הסוכות לא עליהם יהיה

 הגשם כך למדתי בתוספתא דםוכה.

. ד ״  פ

 12 הילל הזקן אומ׳ למקום שלבי אוהב וכו׳. רש״י ג״ג א׳ ד״ה ה״ג.
 19/20 אש׳ ר׳ יהודה כל מי שלא ראה וכו׳. כל הברייתות עד העמוד הבא שו׳

 4 נעתקו במכירי תהלים ם״פ קכח (קכ״ג ע״א) בשם התוספתא.
ן וכו׳. בכי״ל: דפלצטון, ובמכירי הנ״ל: דפלגטון.  20 כל מי שלא ראה דיפלסטו
 ובכפו״פ פ״י עמ׳ רכ״ו(ד״ד נ״ד ע״א): תוספת מסכת סכה כל שלא ראה בדפלסטון של

 אלכסנדריא לא ראה כבוד ישראל מימיו.

 עמ׳ 199.

 5 ולא יותר משלש עשרה. בכי״ל וכי״ו לנכון: על שש עשרה.
ת וכו׳. כל הברייתא עד שו׳ 15 בשו״ת הרשב״א מלא לו חבי י נכנס משי ת מ  10 מ

 ח״ד סי׳ קי״ט (כיא ע״ג), ועיין להלן.
 12 לגובה של עיר. בכי״ל: לגבוה שבעיר. ובד: גבוה! שבעיר. ובשו״ת הרשב״א

 הנ״ל: גבוה ש ב ע י ט, וצ״ל: שבעיר.
 13 גמר מלקרות אפילו מיחם בידו וכו׳. בםמ״ג עשין ל׳, קט״ז ע״ג: אמנט.
 המדליק עצמו יכול להיות אסור במלאכה לאחר שהדליק דתניא בתוספתא דםוכה גמר
 מלקרות פירוש מלתקוע אפילו מיהם בידו אינו מטמינו אלא מגיחו בארץ ואפילו נד
 בידו אין מניחו על גבי מנורה אלא מניחו בארץ. והובאו דבריו בהג״מ פ״ח מה׳ שבת
. וכן במרדכי שבת פ״ב פי׳ ר״צ (בשם ,  הי״ט אות ר׳ ופ״ד מה׳ חנוכה ה״ה אות ב
 הראבי״ה, ואציין לו להלן), שם סי׳ רצ״ו, וכן היתד. דעת השואל בדשב״א הנ״ל עיי״ש.

 14 ואפילו נר בידו וכו׳. בדאבי״ה ח״א סי׳ קצ״ט עמ׳ 266: כדאמרינן בתופפתא
 דםוכה גבי שש תקיעות (ששה של הבטלה וששה של הבדלה) וכו׳ דתניא אפילו נר
 בידו מניחו לארץ וכו׳. וכן בשבה״ל השלם עניין שבת סי׳ נ״ט עמ׳ 46, ועיין בהערות
 ר״א אפטוביצר לראבי״ה שם. ועיין נגד זה דעת הרשב״א בשרת הנ״ל והגה״מ ה׳

 חנוכה הנ״ל. ועיין תשובת ר״א נחמיאם כ״י בברכי יוסף או״ח סי׳ רם״א ם״ק ד׳.
 17 ולא מריעין. כי״ל = כי״ו וד.

 20 ור׳ אליעזר בן יעקב אמרו וכו׳. עיין לעיל 18117, ומ״ש להלן שו׳ 26 מכי״ל



כה פ״ד עמי׳ 199-200  סו

/ בכי״ל׳ כייו וד: אבא יוסי בן חנן כו ה ו ס אום׳ לא חי נ ע ט נ  21 ר׳ חנניה בן א
 וכו׳• וכ״ה ברמב״ן מ״ח א׳ ד״ה אבל, בשם התוספתא עיי״ש.

/ וכן / בכי״ל: ד׳ חנניה בן אנטיגנפ או׳ וכו כו ה ו  22 אבא יוסי בן חנן או׳ לא הי
 בכי״ו וד (בערך) וכן ברמב״ן הנ״ל: ר׳ חנינא בר אנטיגנום אומר וכו׳ וכן במאירי מ״ז
1 ע״ב): ואף בברייתא אמרו ר׳ חנינא בן אנטיגנום אומד לא היה פייפ אלא ביום 2 4 ) ׳  א

/  ראשון בלבד וכו
ה פייס אלא ביום טוב הראשון בלבד. הראשונים הנ״ל ודיטב״א י  22/23 לא ה

/ י  מ״ז ב׳ ד״ה תניא, שם נ״ה ב׳ ד״ה מתנ
 24 הגזיז. עיין מ״ש לעיל 17924.

ת היתירה. בכי״ל מוסיף: ר׳ יהודה או׳ לא היה פייט למחתה אלא מי  26 א
 שזכה בקטרת או׳ לזה שעמו אף אתה למחתה. ר׳ אליעזר בן יעקב או׳ לא היה (צריך
 להשלים: פייס) לחלבי שעיר אלא המעלה איברים לכבש הוא מעלה אותם על גבי

 המזבח. ועיין כ״ז לעיל ™181 ואילך. וברייתא ראשונה גם בד כאן.

/ עיין מפתח לר״ג גאון שנדפס בתרביץ ש״ב כו ג ו ב האחרון של ח  שמ: יום טו
 עמ׳ 12. תום׳ ד״ה ד׳ ב׳ ד״ה פזר.

/ מכאן הוכיח רש״י שברכה כו לח ו י שי נ ׳ ביום השמי  27 ברכה לעצמו שנ
 פירושה ברכת המלך. עיין רש״י מ״ח א׳ ד״ה ברכה, יומא ג׳ א׳ ד״ה ברכה׳ ד״ה ד׳
 םע״ב, ובשם רש״י בתופ׳ יומא ג׳ א׳ ד״ה פזר, תו״י שם ד״ה דגל, תום׳ הרא״ש כאן
 מ״ח א׳ ד״ה ברכה, ריטב״א מ״ז א׳ ד״ה אמר, הנ״ל ד״ה ד׳ א׳ ד״ה אימוד, חי׳ הד״ן

 ד״ה ד׳ ב׳ דגל — כולם בשם רש״י.
 וכן הוכיחו מהתוספתא (בוודאי ע״פ רש״י) בראבי״ה ח״ב סי׳ תר״ן עמ׳ 369, או״ז
 ח״ב ה׳ פוכה פי׳ שי״ט, פ״ט ע״ד, םמ״ג עשין ר״ו, ר״כ ע״ד, אבודרהם פ׳ תפלת סוכה

 (קרוב לסופו). ועיין מחז״ו סי׳ שפ״ד עמ׳ 445, ותו״י יומא ג׳ א׳ ד״ה דגל הנ״ל.
 לפני כל הראשונים הנ״ל היתד• כאן הגירםא כמו שהיא לפנינו: ברכה לעצמו ש נ ׳
 ביום וכו׳, כלומר, קשר ישר בין הפסוק שהובא ובין הברכה, אבל יתכן מאד שמלה
 שנאמד נוספה ע״י סופרים, ובאמת מכאן ואילך מתחיל עניין אחד, והיינו כתיב ביום
/ ובאמת לפני ד׳ עזריאל  השמיני שילח את העם וכו׳ יכול שאין טעונין לינה ת״ל וכו
 היתה כאן גי׳ אחרת, שכן הוא בתום׳ חגיגה י״ז ב׳ ד״ה דכתיב: וד׳ עזריאל מצא
 בתוספת׳ דתניא בליל יו״ט האחרון חוזרין לבתיהן כדכתיב ביום השמיני שלח את העם
/ ועיין ת״מ כאן. אבל לא מצאתי לו חבר לא בכי״י ולא  יכול שאין טעונים לינה וכו

 בראשונים.

 עמי 200.

ת המלך וכו/ כ״ז והמשך הפסוק לא היה לפני ר׳ עזדיאל בתוספתא  1 ויברכו א
 עיין לעיל), והמשך הפסוק איננו גס בכי״ל, כי״ו וד.

/ תום׳ נ״ה ב׳ ד״ה ובחילוק. תוס׳ הדא״ש שמ ד״ה כו ם עבודתו ו י  7 לחם הפנ
 ובחילוק, דיטב״א שם ד״ה ת״ר, םמ״ג עשין קע״ב, רי״א ע״ד.

אבל בםמ״ג / ו כ ה ו ל י חלה וכו/ וכן גם להלן 53025: נותנין חציה ח  8 נותן חצ

ק וכו׳. ל ״ל: נוחן חצי ח  הנ
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/ בפירוש לתריכ המיוחס להר״ש צו םפ״ב, ל״ע״ד: כו , ו מ , יהודה או  שם: ר
, יהודה אומר זה , שתי הלחם תניא ר  ובתוספתא דםוכה סדק אחרון ובתוספת דמנחות פ
 שהיה מחלק להם לחם הפנים עומד על הרובד שבאולם מפרים ומנית מפריס וכל אחד
ח מפני שאין ח  ואחד בא ונוטל חלקו ולבעלי מומין שבכהונה מוציאין להם חלקם ל

 יכולין ליכנם לבין אולם ולמזבח.

 יום טוב.
. א ״  ענד 201. פ

, שי״ה ל״ג ע״א. . עיין ם׳ הישר לר״ת ביצה סי , שאור וכו, ו י א  5 בית שמא
, רמא״י קל״ט ע״ב) , יו״ט ח״ב(הוצ / עיטור, ה / ר״ח ז׳ ב כו  5/6 איזה הוא שאור ו
, חר׳מ ה״ב אות  םמ״ג לאווין ע״ז ע״ח, כ״ט ע״ג ורא״מ שם רנ״ד ע׳יא, הגה״מ פ״א מה
, 492) : ובו נאמר איזהו שאר ואיזהו, / ובס, השרשים לר״י ן׳ גנח ערך שאר (בכד עמ  ב
 חמץ שאר המחמיץ אחרים חמץ המתחמץ ע״י אחרים ואימתי קרוי שאור משיפםל מלאכל

 לכלב.
/ בד וכי״ו: ביום טוב, וכן מעתיק מן  7 אפר שהסיקו מערב יום טוב וכו
 התוספתא ביחוםי תנאים ואמוראים כ״י עדך זוטרא (מד זוטרא רבה). עיי״ש כל הברייתא.
ן בו. וכ״ה ביחוסי תנאים ואמוראים הנ״ל, אבל בכי״ל תו מכסי ת בי  8 לסוד בו א
, ע״ב: הביא עפר לטוח את גגו. סיד לסוד ן מכםין בו. ובירושלמי פ״א ה״ג, ס י ד: א  ו

 את ביתו מכםין בו. אית תניי תני א י ן מכסין.
, כוי אין שוחטין וכר. להלן 50727 עד שר 17, עיין שם הגירםא. מ ו , יוסי א  8/9 ר

: א ף מדדין בו. ד ן בו. בכי״ל ו  20/21 א י ן מדדי
ך הקן ומצא לפני הקן ו ע ל פתחה מותרין וכר. וכן באו״ז ח״ב  23 זימן בתו
, של״ד, ע״א ע״ג: ודוקא שמצא לפני הקן על הדף אםורין אבל מצא על  ה׳ יו״ט סי
 פתחה של הקן מותרין כדתניא בתוספתא דפרקין זימן בתור הקן ומצא לפני הקן ע ל

.  (ולא, ועל) פתחה מותרים אמר ר׳ שמעון ב״א לא נחלקו וכו,
 אבל בכי״ל וד: זימן בתוך הקן ומצא לפניה אסודין על פתחה מותדין. וכן ברשב״א

 י״א דע״א: תוספתא זימן בתוך הקן ומצא לפניה אסורין על פתחה מותרין.
ר ביוני שובך וכר. באו״ז הגיל: ותניא בד״א ביוני שובך מ  25 במה דברימ א
 וביוני עליה וציפדין שקננו בטפיחין ובבירה אבל אווזין ותרנגוליו דוני הרדיםאות
 אין צריבין זימון מפני שברשות אדם הן החיה שקיננה בפרדס צריכה זימון מפני שאינה
, ובאו״ז שם סוף  ברשות אדם. ולקמן בפרקין דאין צדין פירשתי. ועיין בבלי ב״ה א

, שנ״ב.  סי

 עם׳ 202.

, יויט ד״ו ל״ו ע״ג(הוצ׳ מק״נ 183):  1 ומודים שאין מולחין וכר. בה״ג ה
, ראו  תאנא ושוין שאין מולחין את העורות אבל מולכין עליהן בשר לצלי. וכיה גם בה

, 9, עיי״ש.  סוף עמ
, ׳ י . ראבי״ה ח״ב ס  2 רבן שמעון בן גמליאל אום׳ מודים בית שמאי וכו,

, י״ח, עיייש.  תשל״ח עמ, 439, ךאיש פיא סי
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ו וכוי. וכ׳יה בכי״ל, ד וראשונים הנ״ל. וכן ח שבאצבע ת פ מ  4 יוצא.אדם ב
, (הוצ׳ רמא״י קמ״ה ע״א): תוספתא יוצא אדם במפתח  בעיטור ה׳ יו״ט מחל׳ ט
: ׳  שבאצבעו לרה״ר ואינו חושש. אבל בשיטה לביצה (שנדפס ע״ש שטמ״ק) י״ב א
ו לכשר הרבים, ורבים שלא עמדו על ע ב א צ  וגרסי׳ בתוספתא יוצא אדם במפתח ש ל
 פירושה החליפו הגרם׳ וגורסי׳ ש ל א צ ב ע ו וכף ולא נהיר. והריטב״א ז״ל העמיד הגרם׳
 ופי׳ דדרכם היה לצבוע המפתחות לתת בהם סימן שלא יתחלפו מפתח במפתח חה היה
 רגיל לעשות במפתח מעות או כלים חשובי׳ שאין משתמשין בהם בי״ט כדי לדקדק
 בשמירת׳ ולפיכך אםו׳ (כלומר, אסור במפתח שצבעו, אבל מותר במפתח שלא צבעו)

 והדא״ה ז״ל רבו הודה לדבריו ואמ׳ הנה אמת ונכון הדבר.
 והנה ברור שאין כאן שינוי גירסא כלל, כי שלא צבעו, (של אצבעו)=שלאצבעו
 =שבאצבעו, בחילוף ב ב״ל״ הרגיל מאד בכתיב הא״י. וכבר הארכתי בזה בגנזי קדם

 (של ד״ד לוין) ש״ה עמ׳ 181 ואילד.
ש לה ציר וכו׳. ראבי״ה ח״ב סי׳ תשל״ז עמ׳ 438, ועיין לעיל  4/5 דלת שי

 15318 ומשיש.
ת שמאי לבית הילל וכו׳. עיין שאילתות פ׳ קרח  6/7 אמי ר׳ יהודה מודים בי

, קל״ב ומ״ש ריין אפשטין בתדביץ שיו עמ׳ 472.  סי
צ׳ דמא״י ק״מ ע״א). (הו ׳ ב וכו׳. עיטור ה׳ יו״ט מחלי ג ה ביום טו ש ל  14 עיסה ש
 ראבי״ה ח״ב סי׳ תש״ל עמ׳ 431, מלחמות להדמב״ן פ״א (הוצ׳ דאס ד׳ ע״ב), רשב״א ט׳

 א׳ ד״ה ואז׳ת.

ב וכוי. עיין הגהות אשרי פ״א סי׳ י״ג.  15 לשח מערב יום טו
 19 הפילפלין הרי הן כתבלין. תוס׳ י״ד א׳ ד״ה ב״ה, שבת קמ״א א׳ ד״ה הגי,
 עיטור ה׳ יו״ט סוף מחל׳ י״א (הוצ׳ רמא״י קמ״ו רע״א), מנהיג ה׳ פסח םי׳ ליד עמ׳ 78,
 םמ״ג לאווין ע״ה, ב״ד ע״ד, והובא במהר״ם ב״ב סי׳ תרל״ו וסי׳ תרנ״ג, רא״ש פ״א
 מי׳ כ״א, מרדכי שבת פי׳ תל״ב וכאן פ״א סי׳ תרג״ב, שו״ת מהר״ח או״ז סי׳ ל״א י״א
 ע״ב, עיי״ש. ועיין או״ז ה״ב ה׳ שבת פי׳ ם׳, י״ד ע״ג, שם ה׳ יו״ט פי׳ שג״א ע״ד ע״א.

ת שמאי אומרין מוליכין סכין וטבח וכוי. בכי״ל המדד כמו בד. אבל  שם: בי
 בבבלי י״א א׳ הסדר במו בכי״ע. וכן בעיטור ה׳ יו״ט בפופו (גשמט בדפוםים וישגו
 בקובץ הוותיקן 143 ובכ״י בדהאב בירושלים, כפי ההעתקה שביד ידידי ד״ד א. פריימן):

ן י  מחלוקת שלש ועשרים (בכ״י בדהאב: מחלוקת כ״ג וכ״ד). בתופפת׳ ב״ש אומ׳ א
 מוליכין טבח וסכין אצל בהמה ולא בהמה אצל טבח וסכין. וב״ה אומ׳ מוליכין זה

 אצל זה.
 מחלוקת ארבעה ועשרים (ג׳ מלים אילו איגמ בכ״י בדהאב. עיין לעיל) ב״ש אומ׳
ן מוליכי׳ תבלין ומדוך אצל מדוכה ולא מדוכה אצל תבלין ומדוד וב״ה מתירין. י  א

 ועיין רא״ש פ״א סי׳ י״ז ובגליון שם ודק״ם ביצה י״א א׳.
ת המלח וכוי. ראבי״ה פי׳ תשמ״ב עמ׳ 442 והובא בשו״ת ן א  22 ואין כותשי
 מהרים ב״ב סוף םי׳ תרג״ג (ועיין מ״ש ר״א אפטוביצד בראבי״ה שם הערה 7) וצ״ע.

 והתוספתא געתקה גם בשבה״ל השלם שבת סי׳ צ״ב, ל״ג ע״א. ועיין מ״ש לעיל »132.
 23 אין מרסקין דבילה וגרוגרות וטי. עיין לעיל 13210 ומש״ש.

 24 המולל מלילות מערב שבת וכו׳. מלחמות להרמב״ן שבת פפי״ח. חידושי
/ המיוחם מ  בנו כאן י״ג סע״ב (מחגה דוד י״ג ע״ב), רשב״א שבת קכ״ח א׳ ד״ה ג

. 1 3 2 1  להריטב״א שם ד״ה וחכ״א, מ״מ פכ״א מה׳ שבת םהי״ד• ועיין מ״ש לעיל 0
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 26 בדרך שעושה בחול. בד וכי״ו מוםיף כאן: המוללמלילות בשבת וכו׳ עיי״ש.
 ובבא זו איננה גם בכי״ל ולעיל °*132 (שתי הבבות הראשונות ישנן בכי״ל וד שם) בשום
י וכן מחקוה כאן המפרשים, אבל נעלם מעיניהם לפי שעה דברי הראשונים הנ״ל  כי

 שהיתה לפניהם כאן בבא זו עיי״ש.

ת לשבת ובו׳. מנהיג ה׳ פסח סי׳ צ״ו, פ״ט ע״א, ראבי״ה ח״ב סי׳ פ  6 מערכין ב
 תשמ״ח, עמ׳ 452, מלחמות רפ״ב (וכ״ה בד״ד שם: דתניא בתוספת׳ מערבת בפת

ת וכו׳ ובד״ח הקיפו את המלה לשבת). ב ש  ל
 שם: ובתבשיל ליום טוב. הראשונים הנ״ל. וברמב״ן ע״ז ל״ה ב׳ ד״ה מה ראו
 (י״ז ע״א): וכבד נתברר לנו מן הירושלמי ומן התוספת׳ שאין ערובי תבשילין צדיכין

 פת אלא תבשיל.
 ופירוש תמוה מאד לתוספתא זו נמצא בספר האסופות כ״י(כפי שמביאו בעל דק״ם
ל י ש ב ת ב ב ר י כ ע ״ א א ל ו א ר ב ח ט ל ״ ו י  כאן רפ״ב): אין אופין ואין מבשלין מ
 וכן מיו״ט לשבת ובתוספתא תניא מערכין בפת לשבת ובתבשיל ליו״ט. ורואים
 שפירש שמערבין בפת מיו״ט לשבת ובתבשיל מיו״ט לחבירו, וכבר תמה ע״ז בדק״מ

 שם.
 והנה שיטה תמוהה זו נגוצאת בה״ג (בגליון?) ד״ב עמ׳ 177: כד לאפייה ולבישול
. ובה״ג ה׳ יו״ט ד״ו ל״ו ע״ב ב ו ר י ע א ב ל ו א ד י ב ח ט ל ״ י ן מ י ל ש ב ן מ י  א
 (ד״ב עמ׳ 182): וכשם שאין אופין ומבשלין מיו״ט לחבידו כך אין אופין ומבשלין מיו״ט
 לשבת אלא אם כן עירב. אבל בראבי״ה ח״ב סי׳ תשמ״ח עמ׳ 452 מעתיק מן הבה״ג:
ל י ש ב ת ב ב ר י ע ן כ ם א א ל א ו ד י ב ח ל ב ו ט ם ו י  וכשם שאין אופין ומבשלין מ
 כך אין אופין וכו׳. וכן בנוסח הברכה שהביא הראבי״ה (שם עמ׳ 450) מן הירושלמי:
ו ומיום טוב לשבת, ועיין ר י ב ח ב ל ו ם ט ו י  בדין יהא שרא לנא לאפויי ולבשולי מ
 בראבי״ה שם שנדחק בזה מאד. ובאו״ז ח״ב ה׳ יו״ט סי׳ שמ״ז, ע״ג ע״ד כתב ע״ז: אבל
 מה שכתוב בו בדין יהא שרא לנא לאפויי ולבשולי מיומא טבא לחבריה כמדומה אני
 דשיבוש הוא וט״ם הוא וכו׳ הילכך נ״ב דט״ס הוא וא״ל כלל מיומא טבא לחבריה דאתי

 ביה לידי חורבה שיבואו להתיר מיו״ט לחבריה ע״י עימב.
ל שאמרו אפילו צלי ובו׳. עיין בבלי ט״ז ב׳ ודק״ם שט עמ׳ 36 ובה״ג  7 תבשי

 ד״ו ל״ו ע״ב (והובא בגי׳ זו בראבי״ה ח״ב עמ׳ 452) גדם בבבלי כמו בתום׳ שלפנינו.
 שם: אפילו קוליים האיספון. מלה אחרונה ליתא בכייל, כי״ו, ד ומלחמות הנ״ל,

 ונוספה בוודאי עיפ הבבלי הנ״ל.
ב וכוי. עיטור ה׳ יו״ט ריש מחל׳ י״ד, (הוצ׳ ל מערב יום טו  8 העושה תבשי
 רמא״י קמ״ז ע״א). ובמחז״ו סי׳ רפ״ד סוף עמ׳ 251: ואע״ג [דשנינו] בתוספ׳ עושה
ד מערב יו״ט ומבשלין ואופין עליו, כתלמודא דידו קיי״ל. ובמנהיג ה׳ ח  אדם תבשיל א
 פסח סי׳ צ״ה, פ״ט ע״א: ומשבאתי מצרפת ראיתי בתוס׳ דיו״ט פ״ב וכו׳ והעושה
 תבשיל מערב י״ט כת׳ רב אחא משבחא וכו׳. ויש כאן חסרון וצריך להשלימו ע״פ כ״י
 הותיקנה 303 (לפי העתקה שביד ידידי ד״ד א. פדיימן): והעושה תבשיל מערב יום טוב
 אופה ומבשל עליו ומטמין עליו את החמין ורשאי לאוכלו מבעוד יום ורשאי ליתנו במתנה
ר לעשות תבשיל לאפות ולבשל עליו י ע  ותחלתו וסופו אין לו שיעור ורשאין בני ה

 בשבת וכן עיקר וכו׳.
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א י׳׳ז ב׳ , /  ועיין דאבי״ה הנ״ל, םמ״ג לאווין ע״ה כ״ז רע״ב, מלחמות הנ״ל, רשב
 םד״ה אמר רבא, מאירי שם ד״ה ב״ש, רא״ש פ״ב סי׳ י״א, שבה׳׳ל השלם ה׳ יו״ט סי׳

, תתפ״א.  רמ״ו עמ׳ 228, ר״ן ם״ב סי
 9/10 רשאין בניי מ ב ו י וכוי. וכ״ה בדאבי״ה, םמ״ג1ורא״ש הנ״ל. אבל בכי״ל,

. ד י ע : בני חצר, וכ״ה במלחמות הנ״ל. ובמנהיג שהעתקתי לעיל: בני ה ד  כי״ו ו
, שי״ז, ולתשובה זו / שו״ת מהר״ם ב״ב סי כו ח ולא עירב ו כ ש  10/11 הרי ש
 כיון הב״י בטור או״ח סי׳ תקכ״ז בשם תשובת אשכנזים, וע״פ הב״י צריכים לתקן את

 התשובה וכן עשה בערד הר״מ בלאד מדעתו ונעלמו ממנו דברי הב״י.
ן וכוי. וכ״ה בכייל ובבבלי י״ז בי. אבל י תבשילי י אוס׳ שנ ת שמא י ב  13 ש
/ וכ״ה בירושלמי פ״ב ה״א, ם״א ע״ב, וכ״ה לפני כמה מן  בד וכי״ו: תבשיל אחד וכו
, י , 40. אבל כנראה שמסורת הבבלי היא כג  הראשונים בבבלי, עיין בהגהות דק״פ ריש עמ

 דש״י ובמ״א תוקן כדי שיהי, ב״ש לחומרא לפי פשוטו.
י מינין בקדירה וכוי. במנהיג ה׳ תשעה באב פי׳ ם בישל שנ א  14 ומודים ש
 כ׳ סוף עמ׳ 49 : ובתוספתא דיום טוב ובירושלמי הכל מודים שאם בשל שני מינין
 דקדרה או שפרפר דג על גבי ביצה (צ״ל להפך) או שחתך קפלוטות תחת הדג שהן שני
. ( ח י ל  תבשילין. ויתכן שהיה לפניו הגי׳ בירושלמי כאן: ביצה ע״ג ד ג (ולא על גבי מ
י מ כ  ובשו״ת הרשב״א ח״ד פי׳ ר״ן חשב השואל שמלח הוא תבשיל וכתב: ואמרו ח
ב שאם פרפר ביצה על גבי מ ל ח הוו כשני תבשילין. והרשב״א השיב לו שם: ר ע מ  ה
 דפרפר ביצה על ידי ד ג י ם אמרו אבל גבי מ ל ח זו לא שמענו ובטעות פופד הוא.
ח (שאם לא כן י ל  ומוכח מכאן שלפני הרשב׳׳א ל א היתד, הגי׳ בירושלמי על גבי מ

 היה אומר לשואל שמליח במלח נתחלף לו), אלא ע״ג דג, כמו שהוא בתוספתא לפנעו.
י גירסת הדי״ף פיב ריש פ ל ) ׳ א ז ״ ב לשבת. וכ״ה בבבלי י  15 אין עושין מיום טו
/ שבה״ל  טי׳ תת״ף, עיטור ה׳ יו״ט מחל׳ י״ד הוצ׳ דמא״י קמ״ז ע״ד, רא״ש פ״ב סי׳ ט
 השלס סי׳ רמ״ה עמ׳ 226 ועוד בכמה ראשונים): אין א ו פ י ן מיום טוב לשבת וכר.
י ן מיום טוב למוצאי שבת. וכן בירושלמי פ*ב ה״א, ס״א  אבל בכי״ל, כי״ו ודי• אץ א ו פ

ן מי״ט למוצאי יום טוב. ש י  רע״ב: אין ע ו
ו את העיד. ובד: שמא ו ב ת בני העיר. בכי״ל: שמא י צ ה א יפסידו א מ  22 ש
 יצהיבו את בני העיד, ובמכילתא דרשב״י עמ׳ 17: שלא יצהיבו וכו/ והיינו צחיבה היינו

 צהיבה שמביאה.לידי מריבה.
/ בכי״ל: אין מטבילין את הכלי כו ב ו מ ביומ טו ת המי  27/28 אין מטבילין א
 אגב מימיו לטהרו במם טוב וכר. וכן בדש״י י״ח םע״ב: ובתופפתא דביצה ודשבת
 י13520) בהדיא תני בה הכי אין מטבילין את הכלי על גבי מימיו לטהרו בי״ט ואץ
 משיקץ את המים בכלי אבן לטהרן בשבת דברי ר׳ וחכמים אומרי׳ וכו׳ וםייג לדברי
 ספר התוספתא דכד מצעו בו במסכת שבת ובמסכת ביצה. ועיין תום׳ שם ד״ה אין
 ובשיטה המיוחסת לר׳ בצלאל שם. אבל בד גורם ככי״ע ועדות צ. בשנו״ם אינה נכונה.

 ?גד 204.

ם ביום טוב. וכן בד(עדותו של צ. בשנו״ם אינה נכונה). אבל בכי״ל: ת חמי  1 א
 את הכלי אגב מימיו לטהרו ביום טוב.

. ועיין בבלי שט. ת ב ש  שם: בכלי אבן לטהרן. בכי״ל: לטהרן ב



ה ם״ב עמ׳ 204 207 ז י  ב

 6 טרקלין שהסיקוהו מערב יום טוב. ערוך ערך טרקליל, עיין מיש לעיל 1363.
ל מדגילין וכוי. ובעיטוד ד., יו״ט טוף ב ב וכוי. בד: א ן מרגילין ביום טו י א 7 
: תוספתא מ ד ג י ל י ן ביו״ט ואין מרגילין בבכור וכר. ועיין בפתח הדביר שם. ׳ , ז  מחל

 ובכי״ל חסדה פיםקא זו.
 9 עושין לה ביום טוב. ליתא בכי״ל ובעיטוד הנ׳״ל, ובאמת אין צורך בפיפקא זו.
/ ובעיטוד ו זוקפין וכוי. כל הברייתא בד״ח כ״ב א ת ר׳ גמליאל לא הי י  10 של ב

, (הוצ, רמא״י קמ״ט ע״ג). , כ , יו״ט מחל  ה
מ שהיו מסובין וכוי. בכי״ל. כייו וד: מסובין י  11 מעשה ברבן גמליאל חקנ
: ברומי לפני הד״ח והעיטור הנ״ל. ובמאירי כ״א מע״ב: , י ג . וכן היתה ה י מ ו ר  ב
רט לפני רבן גמליאל וזקנים עמד ד״ע  ובתוספתא אמדו מעשה שנפלה מנורה בלילי י

 וזקפה וכו, כל הברייתא.
ה לך וכוי. כם״ז לעיל 105. , לו רבן גמליאל עקיבא מ מ  12 א

ה כדברי המרובים. וכ״ה כ ל ן מתירין ה ח ה אוסר ו ת א  13/14 אף על פי ש
 בכי״ל וד (בערך)׳ וכ״ה בעיטור ובמאירי הנ״ל (אלא שבמאירי שם: הלכה כדברי
 המתירין). אבל בר״ח הנ״ל: אע״פ שאתה אוסר ה ן מתידין, ו ה ל כ ה כמרובים.
 וסיגנון זה נדמה יותר נוח, אבל גם כאן הלכה כמרובים (כי״י והראשונים), והעיקר
 כגירםתינו, ור״ע דבר לנשיא בכבוד, ובהדגשה על הלכה כמרובים, ולא על ״הן מתירין״.
ך אומרים כך, י ד ב י ח  וב״ה הסימון לעיל »10 (כגי, ד): אף על פי שאת׳ אומר כך ו
 הלכה כדברי המרובין, וכ״ה בבבלי שם ל״ז סע״א. אבל בכ״י קורוניל שם (בית נתן
ד ורבים הלכה כרבים, י ר י ך אומרים כך, ו י ח י ב  כ״ג ע״ג): ואע״ג שאתה אומר כך ח

 וסימון זה מתאים לגי, ר״ח בתום׳ כאן.
, ר ר מ , וכוי. בעיטור הנ״ל בטעות: א י מ •רבן גמל  14 ר׳ יהודה אומי משו

ת בטעות. ע משום ר״ג וכר. וכנראה, פתר הסופר די ש ו ה  י
ם וכו:. יוחסין השלם *26. , צדוק פעמי  15/16 א׳ ר׳ אלעזר בר

 20 פרטסקאות. בכי״ל: אפרטקםאות״׳בד: עדרסקאר, ובירוש׳ ס״ב ה״ז, ם״א
: עדדסקאות. , : פרדיםקים, ובבבלי ב״ב ב  ע״ג

, כ״א. ט סוף מחל ר , י  21 איזה הוא גדי מקולס וכוי. עיטור ה
ב האחרון של פסח עגל מקולס וכר.  22/23 עושין גדי מקולס בלילי יום טו

 בד: עושין גדי מקולס בי״ט הראשון ובי״ט האחרון של החג. ובירוש, (בכי״ל וראשונים):
ן שלפסח. ו ש א ר  מכגיסין גדי מקולס בלילי יום טוב הראשון של חג וביום טוב ה

.479 ,  עיין הירוש, כפשוטו ח״א עמ
ס וכוי. רשב״א כ״ג דע״א פד״ה גדי׳ ר״ן פ״ב פי׳ תתפ״ז(בפוף  24 לוקחין טלאי
 המשנה), יבץ שמועה להרשב״ץ, מאמר חמץ ח״ג ל״ג ע״ג. והראשונים הנ״ל הוכיחו

 מכאן שגם טלה מקולס אסור אע״פ שאלייתו מוכיחה עליו, שאיננו קרבן.
. , י שקוראי[ אותן פסחימ. ד״ח כ״ג א  25 מפנ

. כל הברייתא ביוחסין , ת נכנס אבא וכו ח מ א ע ק פ , צדו , ר׳ אלעזר בר מ  26/27 א

 השלם *26.
 27 והביאו לפניו אניגרון ואכסיגרון וכר. בדש״י שבועות כ״ג דע״א: כדתני׳
 בתוספת, דביצה הביאו לפניו אניגרון ואכסיגרון ועליהן פילפלין שחוקות. וביוחסין

 הנ״ל חסרה המלה ואכסיגרון.
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ד:  28 מערב יום טוב היו שחוקות. בשו״ת מהר״ם ב״ב (הוצ׳ רבינוביץ) סי׳ קעי
 שבתלמוד ידוש׳ ובתו׳ אוסר לשחוק פלפלין ביו״ט שלא תאמר שמא אותה משנה מיירי
 בשבת ולא ביו״ט וכו׳ דהא בתלמוד ירושלמי ובתוספתא אוסר בפי׳ ביו״ט. וכיוון

 לתוספתא שלנו וירושלמי םפ״ב ם״א עיד.

. ג ״  עמ׳ 205. פ

ט וכוי. בכי״ל וד: רצה לשחוט רצה שלא לשחוט וכר. וכן בעיטור  13 ורצה שלא לשחו
רט מחל׳ ג׳ (הוצ׳ רמאיי ק״מ םע״ג): תוספתא רצה לשחוט רצה שלא לשחוט א׳  ה׳ י
 מהם הרשות בידו. וכן מעתיק (בשם העיטור) בשבה״ל השלם ה׳ יו״ט סי׳ רנ״ב׳ קכ״ג
 ע״א. אבל במאירי כ״ו א׳ ד״ה ולפום: ואמרינן עלה נמי בתוספתא רצה שלא לישחוט

 אחד מהם הרשות בידו.
 15 עושין פרנסה לנחיל של דבורים וכוי. בעבוה״ק להרשב״א. בית מועד ש״א
/ ל״ח ע״ב: ויראה לי שבמקום הפסד התירו לתת לפניהם מזונות. כיצד נחיל של  סי׳ ט
 דבורים עושין לו פרנסה בשביל שלא יברח אבל אין צדיק אותו בתחילה. ועיין להלן

 229 שר 22123 ומש״ש.
, כייע. י י שידו כמשקל וכוי. דאבי״ה ח״ב סי׳ תשם״ט עמי 469, כג  19 מפנ

ח הרגיל וכו׳. עיין הברייתא בבבלי כ״ט בי. והעתיקה ב  20 הולך אדם אצל ט
ל אבל חנוני גוי וכו׳. א ר ש  בה״ג(הוצ׳ הילדיסה׳ עמ׳ 180) והוסיף: וה״מ חנוני י
/ תשע״א, עמי 473 : ובירושלמי גרסינן בכל הגי ישראל, רועה ישראל, י  ובראבי״ה ח״ב ס
 אצל טבח אצל פטם ישראל אצל נחתום ישראל. ולפנינו בירוש׳ אין כ״ז׳ עיין העדות
 ר״א אפטוביצר לראבי״ה ח״א עמי 408 הערה 28. ובראבי״ה ח״א סי׳ שפ״א׳ עמי 409:
א באותן ברייתות שמביא ירושלמי ולא מיידי בישראל, אלא סתם. ת פ ס ו ת  וחקרתי ב

 ועיי״ש בדיש העמוד נוסח הירושלמי הנ״ל.
ם הרגיל וכוי. בד וכי״ו םדד אחד, וכ״ה בכי״ל. אבל בבבלי כ״ט ט פ  21 אצל ה

, המדד כמו בכי״ע.  ב
״״סכום ממכר. בכי״ל: סכום ממכר... ׳ ן בן אלעזר או : ר׳ שמעו ן י מ: מנ  24 סכו
: סכום  סכום מנין. ובד: סכום מקח... סכום מנין. ובבה״ג הנ״ל גדם בבבלי כ״ט ב׳
 מנין... סכום מקח. ולפי עדות התוספות כ״ט ב׳ םד״ה שלא, ובב״מ ע״ה א׳ סד״ה משום
 הגי׳ בתוספתא היא כמו בבה״ג. וכן בסמ״ג לאווין ע״ה, כ״ו ע״ד: ורבינו חננאל גורים
 סכום מנין בדברי ת״ק וכו/ וכן גרםינן בתוספתא והלכות גדולות. וכלשון זו ברא״ש
, י״ז. וכ״ז מאשר גי׳ כי״ע. אבל בראבי״ה ח״ב סי׳ תשע״א, עמי 472 כותב על  פ״ג סי
, שמעון בן אלעזר: ובתוספתא גדסיגן סכום מנית. וכ״ה באו״ז ח״ב (בשם  דברי ר
 הראבי״ה) ה׳ יו״ט סי׳ שנ״ח, ע״ה ע״ג. וכ״ה בפיסקא של הירושלמי באו״ז שם (זו היא
 המשד הפיסקא המובאת בדאבי״ה ח״א עמ׳ 408 ובראשונים שציין להם ר״א אפטוביצר
 שם בהערה 28): ובירושלמי גרםי׳ ובלבד שלא יזכיר סכום מקח. רשב״א אומד ובלבד

 שלא יאמר לו סכום מנין. וכ״ז הוא בגי׳ ד וכי״ו.
 25 אבל ק גד ח בסאה. עיין מיש לעיל 17626.

ת וכוי. וכיה י נ  26/27 אמרו עליו על ר׳ אלעזר ברי צדוק ועל אבא שאול בן בט
 (בערד) בידוש׳ ספיג, ס״ב ע״ב. אבל ביוחסין השלם 26 ע״ב: עוד שם(בתוספתא) בפרק
א ועל ר׳ אלעזר ברי צדוק ועל אבא שאול ב י א ב  שלישי דיום טוב אמרו עליו על ר
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 שהיו חנונים בירושלים כל ימיהם ויהיו ממלאין מדותיהם מערב יום טוב מפני ביטול
 בית המדרש וכוי. וכן הוא מעתיק להלן שם 29 ע״א: ובפי ג׳ מסוכה(!) בתוספתא אמדו

( ו )ע ל ר׳ א ב א ור׳ אלעזר בר צדוק ואבא שאול בן בטנית שהיו חנונים וכוי. ו י  על

 עמ׳ 206.
ם מן הסוכה וכוי. בה״ג סוכה פ״ב ד״ו. ל״ב רע״ד, הוצ׳  4 אין נוטלין עצי
 הילדיסהיימר עמ׳ 163, בשם התוספתא, ריצ״ג ח״א עמ׳ פ״ז, סי׳ רש״י סי׳ רמ״ז עמי
 119, מחז״ו סי׳ שנ״ז, עמי 405, יריאים השלם סוף סי׳ תכ״א, ראבי״ה ח״ב סי׳ תדמ״ח,
 עמ׳ 369, סמ״ג עשין מ״ג ק״כ ע״א, מלחמות כאן רפ״ד, חידושי בנו ל׳ ב׳ ד״ה מנין
 (מחנה דוד כ״ב רע״ד, כ״ג רע״א), רשב״א שם ד״ה באומר, שבה״ל השלם ה׳ סוכה סוף

 סי׳ של״ט, קנ״ו ע״א, שיטה המיוחסת לד״ב אשכנזי ל׳ סע״א. ועיין להלן.
 5 אם אמר כל זמן שירצה יטול הרי זה מותר. מכאן מוכח שאפילו בסוכה של
 מצוה מועיל תנאי, וזה נגד מסקנת הבבלי ל׳ ב׳ שדווקא בסוכה דעלמא מהני תנאי. והנה
 בדיצ״ג הג״ל השיג על הבה״ג למה העתיק את התוספתא, והרי מסקנת הבבלי מתנגדת
 לה. והרמב״ן והרשב״א הנ״ל פירשו אחרת בבבלי שם, ונמצא לפירושם שגם לפי
 הבבלי מועיל תנאי בעצי סוכת מצוה, אבל שאר הראשונים פירשו את התוספתא

 באופנים שונים כדי שלא תסתור לבבלי, והיינו:
 במחז״ו הנ״ל כתב: ורבינו אליהו ז״ל מוקי לה בסוכה נפולה, או בשמיני עצרת
 דלית בה מצות סוכה ואין בה משום בזויי מצוה ולא מוקצה דלא אתקצאי [אלא]

 לשבעה.
 ובס׳ ידיאים הנ״ל: יש לומר בעצים הסמוכים לסוכה אמרינן וכו׳ אי נמי
 באיםורייתא. וכ״כ בשבה״ל השלם ה׳ סוכה סוף סי׳ של״ט, קנ״ו ע״א, והוסיף שם: וכ״כ

 בעל היראים ז״ל.
 ובםמ״ג הנ״ל: פירוש סיפא זו לא מיירי בסוכת החג כדפרי׳ לעיל, אלא מיידי
 בסוכת עצרת ושם מועיל תנאי בעניין שלא יהא שם סתירת אהל. וביתר ביאור בשיטה
 המיוחסת לר״ב אשכנזי הנ״ל: והאי ואם אמר לכשארצה אטול, לא קאי אלא אי״ט
 אחרון של חג ולא אז׳ ימי החג, לפי שאין תנאי מועיל לסוכת החג, ושלא כדברי הרשב״א

 שפי׳ דאםוכת החג קאי. וזהו כתירוץ השני של ר׳ אליהו במחז״ו הנ״ל.
: פי׳ סיפא זו לא מיידי אלא (?) בסוכת החג ג  ובבאור רא״מ לסמ״ג הנ״ל, רס״ז ע״
ת ו א ח ס ו נ ל ב ב  יש נוסחאות שכתוב בם הלשון הזה בלשון ההלכות גדולות וכו׳ א
א אחר כל זמן שארצה אטול (נ״ל ת פ ס ו ת ן ה ו ש ל ה ב ן ז ה ב ב ו ת ת כ ו ר ח  א
 שכוונתו לומר בלשון התוספתא שבה״ג, ולא בנוסח התוספתא ממש) וגם בזה אינו
 מתיישב דבשלמא בברייתא וכו/ ודבריו אינם מובנים לי, ואפשר שהיה לפניו נוסחא
 אחרת בםמ״ג, והיינו במקום, אלא מיידי בסוכת עצרת, הי׳ כתוב לפניו: אלא מיידי

 בסוכה דעלמא, וצ״ע.
ם וכוי. ב״י בטור או״ח סוף סי׳ תק״י.  שם: אין מביאין עצי

 9 ובית הילל אומי יביאו. בד וכי״ו יש כאן בבא נוספת. וכן בכי״ל: אמ״ד נתן
 לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המפוזרין שבשד׳ שבית שמאי או׳ לא יביאו ובית
 הלל או׳ יביאו, ויש כאן השמטה ע״י הדומות וצריד להשלימה ע״פ ד וכי״ו. ובבבלי ל״א
 א׳ חסדה הבבא של ר׳ נתן. אבל היתה בתוספתא גם לפני ד״ח, עיין ד״ח שם. ועיין

 ירושלמי פ״ד םה״א, ם״ב ע״ג.
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ץ והשקידין עצמן מסיקין בהן. וכ״ה ח ג א ן בקליפיהן ביום טוב ח  12 מסיקי
 בכי״ל (ושם בסוף: מסיקין בהן ביום טוב.) ובכי״ו: מםיקץ בקליפיהן ביום טוב אכלן
/ ונראה שגי׳ כי״ע וכי״ל (וצריך  ביום טוב אין מסיקין בקליפיהן ביום טוב׳ וכו׳ בגי׳ ד
 להוסיף את החסרון מכי״ו) היא הנכונה, והיינו שאם אכלן מעיו״ט מםיקץ בקליפיהן׳
 ואם אכלן ביו״ט אין מסיקין בקליפיהם אבל בהם עצמם מותר להסיק אפילו ביו״ט.
/ ירושלמי כאן פ״ד ה״ב, ט״ב ע״ג׳ ועיין ב״י בטור ארח  ועיין בבלי שבת כ״ט א

 סי׳ תק״א.
ת של יין וכר. דשב״א ל״א ב׳ ד״ה תוספת/ ועיין  14/15 קורע אדם על פי חבי

 ב״י בטור או״ח סי׳ שי״ד םד״ה ואפי׳ נקב. ועיין לעיל 13524.
׳ בן גמליאל מתיר. וכן בר״ח ת רבן שמעו מו ן אלפסין סתו  16׳15 אין פותחי
ן הלפסין סתומים רשב״ג מתיר, וממנו, כנראה, י ת ח ו : דתניא אין פ  ל״ב א׳
 בערוד ערך אלפס. וכן בדמב״ן שבת פ״ד ב׳ ד״ה ומה פכין: וכן משמע בתוספתא דביצה

 דקתני אין פ ו ת ח י ן אלפסין םתומין ורשב״ג מתיר וכו/
 אבל בס׳ הישר לר״ת ביצה סי׳ שי״ח, ל״ג ע״ב: אילפסן חידניות אומד אני חקוקות
ל א י ל מ ן ג ש ב ״ , והברייתא מוכחת דתני׳ בתוספתא ד ו ח ת פ ת  הן אלא שלא נ
: ן / וכן ברשב״א כאן ל״ב א׳ ד״ה דתנ ן אילפםן סתומות בי״ט וכו י ח ת ו פ ן י א ד מ ו  א
ן י א א  שהיו סתומים מלמעלה ואח״כ פותחים אותן וכן משמע בתוספתא דקתני ר ש ״
 פ ו ת ח י ׳ אלפסין סתומין בי״ט וכו/ ונראה קצת שהרשב״א שאב כאן מם׳ הישר לר״ת,

 אבל עיין גם ברמב״ן שבת הנ״ל.
 16 בשביל לחין. בכי״ל: בשביל לחוס עליה. ועיין ידוש׳ ס״ד ה״ג, סיב עיג,

 ובבלי כ״ב א׳.
׳ צ הו ) ׳ ת וכוי. בעיטור ח״ב ה׳ יו״ט מחל׳ כ ע ק תן אדם אבן על גבי ב  17 לא י
ן (!) ע״ג בקעת בשביל לשברה וכו׳. ב  רמא״י, קמ״ט ע״ד): תוספתא לא יתן אדמ ת
 ובדשב״א ל״א סע״א: תוספתא לא יתן אדם אבן על גבי בקעת בשביל לשברה וכר.

/ מ״א ע״א.  וכ״ה בעבוה״ק, בית מועד ש״ב סי׳ ו
ד: בחור, וכ״ה ברשב״א ועבוה״ק סה בחול וכר. בכייל. כי״ו ו י  18 אבל מכנ

ר וכו/ ו א  הג״ל. ובעיטוד הנ״ל: מכניסה ב
: / וכן בד ת החרדל בגחלת. בכי״ל: אבל ממתקין וכו ן א ן ממתקי י  18/19 א

/  אבל ממתיקי/ ועיין ירושלמי פ״ד ה״ב. ם״ב ע״ג, ובבלי שבת קל״ד א
/ רוקח םי׳ קט״ו. כו ת ו ח פ ט מ ן אגחים ב  20 םפצעי

ן אותן בצונן וכר. בכי״ל: אין סכין אותןיבשמן ואין סוחטין אותן  21/22 אין סכי
 במטלית ואין מפיגין אותן בצונן וכוי, וכ״ה בכי״ו וד (בערך). ועיין ידוש׳ מו״ק פ״א

/  ה״ט, פ״א רע״א ובבלי כאן ל״ד א
 25 אבל נוטל הוא מן האבוס וכר. דא״ש פ״ד סי׳ י״ג.

/ עיין לעיל 11624. כו ת בו שיניו ו ו לחצו  שם: שלא יקטמנ
בב מן החצר וכוי. רשב״א ל״ג סע״א.  26 ר׳ אליעזר אומי מג

 עמי 207.
ן טופלין אותן בחרסית י א ת ובאדמה וכוי. בכי״ל: ו  1 וטובלין אותן בחרסי
ן אותם לא בחרםי׳ ולא באדמ׳ וכר׳ ואולי יש י ל ס ו ן מ י א  ובאדמה וכר. ובד: ו

 לפגעו(בכי״ל וד) אשגרה מלעיל ״164, עיי״ש.



I l l 207 ה־ם״ד «מ׳ ז י  ג

. עיין דשב״א ל״ב ב׳ ד״ה תני ד״ח. ת ו ד י י נ נ ש  6 וחותבח באור ל

. ד ״  פ

.475 , , תשעיד, עמ נים וכר. עיין דאבי״ה ח״ב סי ם ובחן תאי י  9/10 סוכי תאנ
 ועיין ב״י בטור או״ח סוף סי׳ תקי״ח ד״ה תניא.

י ן פידות וכוי. ועיין בבלי רפיה. י ל ש ח מ ן פירות וכר. בכי״ל: ו י  11 ו מש י ל
. בכי״ל. כי״ו וד: דדך סולמות. ועיין ל ו נ ו ת  12 אבל מורידין אותן דרך ח

 ירושלמי רפ״ה׳ ס״ב ע״ד.
ת הן. עיין ספרא אחדי פרק ז ה״ו ואילך ו  שם: ארבע רשויות וארבע מצו
 (ובילקוט שם) ומכילתא דרשב״י עמי 16 שנאמר שם: מה מלאכה האמורה במשכן
ל הספד ושלא יארוג ה וכוי אין לי אלא מלאכה גמורה שלא יכתוב כ ר ו מ ה ג כ א ל  מ
 את ב ל הבגד וכוי מניין שלא יכתוב שתי אותיות ולא יארוג שני חוטין וכוי אין לי אלא
 ברשות במצוה מניין וכוי, עיי״ש, ולפי זה נמצא ארבע ברשות: א. מלאכה גמורה (כל
 הבגד כל הספד). ב. שני חוטין(שתי אותיות). ג. חוט אחד (אות אחת). ד. שבות. וכנגדן

 במצוה. (רי״ן אפשטין בתרביץ ש״ז עמי 152).
 14 לוקה ארבעים דברי ר׳ אליעזר. בכי״ל: לוקה ארבעים הכותב אות אחת בין
 בכתבי קדש בין בכתבי הדיוט והאורג חוט אחת בין בבגדי קדש בין בבגדי הדיוט
, בד והסדר שם.  בשבת חייב חטאת ביום טוב לוקה ארבעים דברי ר׳ אליעזר. ועיין הגי

ת אין דנין וכוי. וב״ה בכי״ל (אלא ששם: לאו דגין), אבל  15 אלא משוס שבו
 יש כאן השמטה. והנכון הוא בכי״ו וד.

ן וכר. כל הברייתא בריח ל״ז א׳ בשם תנא (םחם).  שם: אין דניין ואין מקדשי
 כדרך הר״ח בכ״מ (עיין מבוא), ועיין ראבי״ה ח״ב סי׳ תשצ״ז עמ׳ 487, ובהערה 5 שם,

 והר״א אפטוביצר צדק בדבריו בלי שום ספק, עיין מבוא.
ן ואין ממאנין. ליתא בד וכי״ו, אבל היי לפני הראשוניט  15/16 ואין מגרשי
, ד״ה ומקני, ביצה י״ז א׳ ד״ה מאי, גיטין  בתוספתא. עיין תוס׳ עירובין ע״א א
 ע״ז ב׳ ד״ה ותיזיל, או״ז ב״ב סוף סי׳ ד״ד, ל׳ ע״ג, סמ״ג לאווין ע״ה, כ״ז ע״ד,
 עשין נ׳ קל״ב ע״א, םמ״ק סי׳ קצ״ד (קרוב לסופו), ובשמו בכל בו ה׳ יו״ט סוף סי׳ ג״ח
 וארחות חיים ח״ב עמ׳ 158, רמב״ן גיטין ע״ז ב׳ ד״ה ותיזיל, וממנו ברשב״א וריטב״א

 שם, ועיין גם במרדכי ור״ן שם ריש פ׳ הזורק.
, ד״ה הא דתנן(מחנה דוד כ״ו ע״ב), ר׳  וכן היה זה לפני בנו של הדמב״ן כאן ל״ו ב
 דוד הכהן שם סד״ה מתני׳ (מחנה דוד כ״ו ע״ג), רא״ה ל״ז א׳ ד״ה וכולהו (מראה
 האופנים ל״ט ע״א), מ״מ פכ״ג מה׳ שבת רהי״ד וארחות חיים ח״א ה׳ שבת סי׳ תט״ו,

 נ״ז ע״ג.
ל ביןאגוםין וכר. א ר ש  18 וכולן שעשאן בין אנוסין וכוי. בכי״ל שעשאן י
 וכן המלה ישראל גם בכי״ו וד. וכ״ה בר״ח הנ״ל, וכן בסוף העיטור כ״י וותיקנה 143
 (לפי העתקה שבידי ידידי ד״ד א. פריימן): תוספת׳ וכלן מה שעשו ישראל בין בשוגג
 בין במזיד בין מוטעה מה שעשו עשו. כל אלו בי״ט אמרו ק״ו בשבת ואין בין י״ט לשבת
 אלא אוכל נפש בלבד. (אין מכאן דאייה שהי׳ לפני העיטור סדר אחר כאן, אלא יתכן
: 8  שהוא בעצמו סידר כן, כדי לסכם בסוף), וכן במנהיג ה׳ פסח סוף סי׳ צ״ו, עמ׳ 9
 דתניא בתוספת׳ וכולן שעשאן ישראל בין אנוסי׳ בין שוגגי׳ בין מזידי׳ בין מוטעין מה
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, 75 ובהערות ד״א  שעשה עשוי בשבת ואין צריך לומר בי״ט. ועיין ס׳ האורך, עמ
, תשצ״ז עמ׳ 487 העדה 5.  אפטוביצר לראבי״ה ח״ב סי

ה עשוי. בכי״ל, כי״ו וד מוסיף: בשבת ואין צריך לומ׳ ביום ש ע ה ש  18/19 מ
 טוב. וכיה בד״ח, מנהיג וסי האורה הניל.

ה את התחום. ועיין מ״ש צ י ת התחום. בכי״ל: אמ מ ע א צ י  21 ואם מ
 בירושלמי כפשוטו ודא סוף עמי 271.

. גי׳ נכונה, אלא שצ״ל: קרר. ר ד  22 פרה כרגלי ק
, דומא אומד הלוקח , דוסא אומי הלוקח בהמה מחבירו וכוי. בד: ד  22/23 ר

 בהמה מן הרועה אף על פי שלא הודיע עליה לרועה הרי היא כרגלי הרועה הלוקח
 בהמה מחברו וכר. וכיה בכי״ל, אלא ששם חסרה הבבא של הלוקח בהמה מחבירו.
) אע״פ שלא הודיע  ואולי צ״ל בד וכי״ל: ד׳ דוסא אומ׳ הלוקח בהמה [ומסר] לרועה1
): ד׳ דוסא (לפי כי״מ וראשונים, עיין דק״ם עמ׳ 100 הערה ל,  וכר. וכ״ה בבבלי ל״ז ב׳
 אומר וכו׳ הלוקח בהמה מחבירו מערב יום טוב אע״פ שלא מסרה לו אלא ביו״ט הרי
 היא כרגלי הרועה. ובירושלמי פ״ה ה״ג, ס״ג ע״ב: ותני כן המום׳ בהמתו לבקר אע״פ

 שלא הודיע לבקר הרי זו כרגלי הבקר.
 עמי 208.

ת וכוי. ראבי״ה היא פי׳ קימ, עמי 131. ב ה ל ש  6 מברכין על ה
ם משלשל וממלא הימנו בשבת. וכ״ה בכי״ל (ושם: י שבטי ן שנ  7 בור שבי
 ממנו בשבת). ובכי״ו: בור ש ל (שני) שבטים יש לו אלפים אמה לכל דוח. ולפי גירסא

 זו היא הברייתא שבבבלי עידובין מ״ד, בי, ועיין ת״מ.
 9 כרגלי המילא. בכי״ל: כרגלי הממלא. וכן היתה הגי׳ בתוספתא לפני התום׳
 עירובין מ״ד, ד״ה ביו״ט, רשב״א שם ד״ה ושל (47 ע״א), דיטב״א שם מ״ו רע״א, דא״ש
: כדגלי כל אדם. ועיין  כאן פ״ה םי׳ י״א, ועיין ר״ן כאן במשנה. אבל בד וכי״ו גורם כאן

. 3 5 5  להא ״

 10 מיוחדין לשם. בכי״ל: מותרות לשם.
 11 מי שזימן אצלו וכוי. כל הברייתות עד פוף הפרק בר״ח מ׳ ב׳.

 שם: לא יוליכו בידם מנות. וכ״ה בכי״ל. אבל בד וכי״ו מופיף כאן: אלא אם
 כן זיכה לה׳ אחר במתנותיהן מערב יום טוב. ובר״ח הנ״ל: אלא אם כן זיכה להן על ידי

 אחר מנותיהן מערב יום טוב.
ה וכו׳. וכיה בר״ח וד, אבל בכי״ל: מה הן ת ש מ ת ה י ה הן מוציאין מב  11/12 מ

 מוליכין לבית המשתה וכוי.
 12 וביצה המתובלת. וכיה בכי״ל ובד״ח: וביצה מתובלת, אבל בד וכי״ו:

 ומצה מתובלת.
ו לחלק קליות ואגחין יוליכו. צ. מעיר בשנו״ם: אחד אגוזין חג  12/13 מקום שנ
 יש מקום ריק בכי״ע. ומקום ריק זה משמש סימן שהיתר, כאן מלה קשה שהפופד לא
ס יוליכו. ו ל ו ר ט  היה יכול לקרוא. ובאמת מלה קשה זו ישנה בכי״ל: אגוזים וקליות ו
ס יוליכו. והח׳ ד״ד עמנואל לאוו במכתבו אלי ר ל ו ע  ובר״ח הנ״ל: אגוזים וקליות ב
 משער שצ״ל: בטדולום. _ trnlleas, tralla, אגן. ובמקום שלא היו מפזרין קליות ואגוזי

 היו מחלקין אותן בכלים, ומותר לו להוליכן יחד עם הכלי.

 1) ואולי זריך למחוק לגמרי אה המלים ״מן הרועה״ עיץ הברייהא שבבבלי שאעתיק להלן.
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ם הולכין עמו וכוי. עיין להלן 37014 ומש״ש. י  13 ובנו ובתו הקטנ
ד אי. . עיין דדך ארץ רבה פיט. חולין צי , תו וכו  14 לא יתן אדם ממנ

, האורה ן ביום טוב. וכיה בכי״ל, ד וריח. אבל בם  14/15 אין הפין ואין מתגרדי
: בתוספתא אין חפין את , 76: אין הפין ואין מנדרין ביום טוב. וכן במאירי ליד אי  עמ

.  הכלים בנתר ביו״ט ואין מגררין אותן וכו,
ת הכלים בתיר. בכי״ו וד ליתא. ובכייל: אבל הפין את הכלים  15 אבל מחדדין א
, 76 (ושם בטיס , האורה עמ  בנתר. ובריח: אבל מדיחין את הכלים בנתר. וכיה בס

 או בטה״ד: בנחר), וכציל בכייע.
ן כלי כלי כסף בקירטון. בכייל: ושפין כלי כסף בקדקטין. וכיה בריח  שם: שפי
יל:  הגיל׳ ובס׳ האורה הנ״ל: ושפין כלי כסף בנדתקין, ועיי״ש בהערות׳ ובמאירי הנ
ד י . וכן בירוש, פ ן שפין כלי כסף וכו, י א  ושפין כלי כסף בגרתיקון. אבל בד וכי״ו: ו
 היב, סיב ע״ג: אית תניי תני שפין את הכסף בקדטיקון. אית תניי תני אין שפין. ועיין
: בכל חפץ את הכלים חוץ מכלי , , א , 34 שהעיר ע*ז. ובבבלי שבת נ  אהצו״י שם עמ
 כסף בגדתקון. ולמקום זה בבבלי כיוון במעיין גנים לאיוב עמי 106׳ ועיין בהערות שם.
ת הכלים בנתר ביום טוב. וכיה בריח. ונמצאת אומר שאין  15/16 איי הפין א
 חפין בנתר, אבל מדיחין בנתר (עיין לעיל), ומ״ש במאירי הנ״ל: אין חפץ את הכלים
, האורה,  בנתר, אין כוונתו לכאן אלא לריש הברייתא: אין חפץ ואין מגרדין (כגי, ס
 עיין לעיל), כפי שיוצא בדור מםיגנונו. אבל בכי״ל וד כאן: ואין מדיחץ את הכלים בנתר
, כייע וריח. י , זו יותר נוח המשך הברייתא, אבל העיקר, כנראה, כג י  ביום טוב, ולפי ג
, ג׳ . ריח הנ״ל, עיטור ה׳ יו״ט מחל צאו חוץ לתחום וכו,  18 אילו ואילו שי

, רמאיי ק״מ רע״ג.  הוצ

 ראש השנה.
 עמ׳ 209. פ*א.

. ן ח באלול וחמשה בתשרי אין טצטרפי ש מ ה באב וחמשה באלול ח ש מ  11/12 ח
 בכי״ל: חמשה באב וחמשה באלול (צריך להשלים: חמשה באלול) וחמשה בתשרי

 חמשה באב וחמשה בתשרי אינן מצטרפין. וכיה להלן ״542.
/ חיב עמי 50. . ילקוט המכירי תהלימ פיא כ , ה כל באי העולם וכו נ ש  24/25 בראש ה
, וכ״ה במכירי הנ״ל, ובובד ת דין וכוי. בכי״ל: א ם קדשוהו וכו,  27 קידשוהו בי

 טעה שם.

 עמי 210.

ז א׳ דיה בארבעה. / פירוש הרשב״ץ דיה טי כו א שעורים בפסח ו ב  1 ה
: הבא חטים ובכורים. ד / בכייל ו כו ם ביכורים ו טי  1/2 הבא חי

: שהוא פרק אילן, ד א פרק חיטים. וכיה ברשב״ץ הנ״ל, אבל בכי״ל ו  2 שהו
 ועיין מיש לעיל 1982.

, ד״ה במה. ז א הו וכוי. ריטב״א טי כו ות שתמלי  3 מלכי
, 72 וריטב״א הנ״ל. לתך וכוי. סדור רש״י סוף פי׳ קיפ, עמ י ה תפ ל ע ת  4 ושופרות ש
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ק חדש). ר ן כאן פ ד אי , (בכי״ל ו ב ״  פ

/ בםעדיאנה של שכטר עמ׳ 35 כו ד ו ע א עם ה ב ה בר׳ נהורא ש ש ע  17/18 מ
ת לאו^ה לק?ד ?ליו. ב #  קאלו פי אלתויםפה מע$ה בך^י נוהדאי שהלך א$ל ,העד 3

 ועיין תופ׳ כ״ב ב׳ דיה פהדא וחידושי הר״ן שפ ד״ה וחד לא.
 19 בגריפינא בתבור בחוורן ובית בלתי. בכי״ל: באגדיפינפ בתבור בחורן בבית

 בלתים, ועיין במשנה.
 20 אף הרים וכייר גדר. בכי״ל: אף בהרי מכבד וגדור.

ת החדש לאור עיבורו וכוי. עיין להלן 22612. ועיין מ״ש מתי מסיעין א  שם: אי
 בורנשטיין בפליטה מני קדם עמ׳ 26 ואילך על המובן ״עיבור״ בא״י, ועיי״ש עמ׳ 30.

 עם׳ 211.

/ ריטב״א כ״א ב׳ ד״ה גמ/ כו ק אומי אין השלוחין ו  2 ר׳ אלע׳ ברי צדו
. ובדיטב״א ת דין מקודש. בכי״ל וד: מפי ב״ד ל מ ח ר י בי ו מפ ע מ ש  2/3 עד ש

 הג״ל: מפי ב״ד מקודש למחר.
 3 למה לא נתפרשה וכוי. במשנת ר׳ אליעזר (הוצ׳ ענעלאו) עמ׳ 122 נמםרה

 ממורת זו בשפ ד׳ עקיבה. ועיין בבלי כ״ה א׳ ובמשנה שפ.
. של שמואל. בכי״ל: כבית דינו של שמואל... של משה. . ת דינו שלמשה. י ב  819 כ

ג (פ״ב בכי״ל וד). ״  פ

ם יום. ליתא בכי״ל, וגי׳ טובה היא. ועיין מ יום או יתר שלשי ת שלשי  16 פחו
 פליטה מני קדם לבורנשטיין עמ׳ 23 הערה 1. ודבריו נכונים. ועיין ירוש׳ פ״ג ה״א,

 נ״ח ע״ג.

/ וכן בכי״ל: ת״ל חדש אין פחות וכוי. וכנראה,  שם: ת״ל חודש אין חודש וכו
 צדק בת״מ ששיער שיש כאן חםרון, עיין ירושלמי הג״ל. ותו״כ שציין צ.

ל: שלש לשלשה, כלומר לשלשה שבטים. ועיין ת״מ  18 שלש לשלש. אולי צי
 ועיין להלן.

/ עיין ידוש׳ פוכה ם״ה כו  19 שלש שלש על כל דגל ודגל דברי ר׳ יהודה ו
 ה״ו, נ״ה ע״ג. ובברייתא דמלאכת המשכן םפי״ג: תקעו והריעו ותקעו שלש תקיעות על
 כל דגל ודגל. ר׳ יהודה אומד שלש תקיעות על כל מטה ומטה. ועיין בהערות דמא״ש

 שם עמ׳ 83.
י וכוי. דא״ש דיש פ״ג. ת המצו ו חכמ׳ א  21 נתנ

: םםול. ד  23 אפילו במינו כשר. בכי״ל. כי״ו ו
 שם: ניקב וסתמו אפילו במינו וכוי. תום׳ כ״ז ב׳ ד״ה ניקב, רא״ש םי׳ ה, ועיין

 ירוש׳ פ״ג ודו, נ״ט ע״א ואהצו״י עמ׳ 38 ואילך;
מתעסק וכוי. בד וכי״ו יש כאן טדר אחר, וכ״ה גט בכי״ל. קע ו  25/26 התו

 ובכי״ל: התוקע והמתעסק, וברי״ץ גיאת ח״א סוף עמ׳ ל״ז: דהא תני בתוספתא התוקע
 מתעסק אם כוון לבו יצא פי׳ אם כוון לבו לשמוע וכו/
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 עמ׳ 212.
 1 רועה שהרביץ צאנו אחר ביית ״הכנסת וכוי. בדי״ץ גיאת ח״א עמי ל״ו
 (סתם): רועה שהרביץ צאנו אחורי בית הכנסת וכן חולה שהיה מוטל אחורי בית
 הכנסת ומי שהיה ביתו סמוך לבה״כ ושמע קול שופר או קול מגלה אם כיון לבו יצא
 וכוי. כל הברייתא. וכן בסידור רש״י סי׳ קס״ז, עמי 76 : תנו רבנן רועה שהרביץ צאנו

 אחר בית הכנסת ושמע קול שופד וכו/ כל הברייתא.
 ובשם התוספתא בילקוט המכירי משלי כ״ג־כ״ו, מ׳ ע״א: תוספתא דדיה רועה
 שהרביץ צאנו אחורי בית הכנסת וכו/ וכן בהקדמת המאירי שנדפסה לפני מם׳ נדרים
 (ד״ד עמ׳ 5): ולשון התוספתא בזה רועה שהרביץ צאנו וכו׳ כל הברייתא, וכן בפי׳
 הרשב״ץ כ״ח ב׳ ד״ה היה: ומצאתי בתוספתא דתניא הכי רועה שהרביץ צאנו אחר בית
 הכנסת וכן חולה שהיה מוטל אחר בית הכנסת (חסרה לפניו הבבא של ביתו סמוך
/ וגי׳  לבה״כ (כמו בכי״ע, ואפשר שקיצר) ושומע קול שופר או מגלה אם כיוון לבו וכו

 כל הראשונים הנ״ל מאשרת את גי׳ ד (וכן בערך גם בכי״ל), ובכי״ע משובש.
ע וכוי. הראשונימ הג״ל. ובמאירי ד״ה עמ׳ 88: מ ע חח ש מ ף על פי שזה ש  3 א
 ומכל מקום יהא אדם רגיל להתכוין למצוה בכל מצוה ומצוה ובתוספתא אמרו על זה
 אעפ״י שזה שמע וזה שמע זה כיוון לבו וזה לא כיון לבו וכו/ וכבר תמה שם ר״א
 כופר בהערה ב׳ איך אפשר להסיק מכאן שמצור, לכתחילה להרגיל עצמו לכוונה, הרי
 כאן אם לא כיוון לא יצא. אבל דביגו המאירי באר ביתר אריכות את דבריו בהקדמה
א צ א י ו ל א א צ  הנ״ל: ויהיה הענין בקיום המצוה שלא בכונה על אי זה צד שתרצה י

/  מכל מקום יהיה הגמול נמשד אחר כונתו וכו

״ל וד אץ כאן פרק חדש)•  פ*1(בכי

עת שופר וכו/ בה״ג הוצ׳ הילדיםהיימד, עמי 147. אבל בד״ו  6 הכל חייבין בתקי
 ה׳ ר״ה ל״ז ע״ג מעתיק כגי׳ הבבלי כ״ט אי.

ר שבתון וכו/ : ר׳ יהודה אומד ר׳ א ל ע ז ד / ב כו ן ו  17 ר׳ יהודה או׳ ר׳ שבתו
ז ר אומר י ע  ועיץ בהגהות דק״ם ריש עמ׳ 92. והנכון הוא בכי״ו: ר׳ יהודה או׳ ר׳ ל
 שבתון, והתוספתא השתמשה כאן בספרא ריש פרש׳ י״א (סתם ספרא ר׳ יהודה). ובכי״ל
 כאן: ר׳ יהודה ור׳ אלעזר או׳ שבתון וכו׳, וכעץ שיבוש זה בכי״ל לעיל 1791, עיין

 מש״ש.
י קורוניל (ה׳ קוגטריסים מ  19/20 זכרון אילו זכרונות וכו/ בליקוטי אמרכל, ה
 כ״א ע״א): מצאתי בתוספתא ר׳ עקיבה אומר זכרון אלו זכרונות תרועה אלו שופרות,

 מקרא קודש אלו קדוש היום. ועיין הגהות דק״ס עמ׳ 92 שו׳ 3.
 20/21 מקום שנהגו לומר כדברי ר׳ עקיבא אומי כדברי ר׳ עקי/יירד ר׳ יוחנן
/ בכי״ל: מקום שנהגו לומ׳ כדברי ר׳ עקיבא או/ כדברי ר׳ יוחנן או׳, רבן  בן גורי וכו
 שמעון בן גמליאל או׳ קדושת היום עם הזכרונות אמ׳ רשב״ג מה מצאנו בכל מקום
 אומרה רביעית (יש כאן השמטה, עיין גי׳ ד וכי״ו) וכשקדשו את השגה באושא ביום
״ ר, וכן בירוש׳  הראשון עבד ר׳ ישמעאל (וכ״ה בספרא אמוד פרש׳ י״א ה״ה, ב כ י
 פ״ג ה״א, ג״ח ע״ג, פ״ד ה״ו, ג״ט ע״ג) בגו של ד׳ יוחגן בן ברוקה ואמ׳ כדברי ר׳ יוחגן
 בן גורי אמ׳ דשב״ג לא הייגו גוהגץ כן ביבגה. ביום השגי עבר ר׳ חגיגה בגו של (מלה
 זו תלדה ביגי חיטי) ד׳ יוסי הגלילי ואמ׳ כדברי ר׳ יוסי הגלילי (צ״ל: ר׳ עקיבא) אמ׳

 רבן שב״ג כן הייגו גוהגין ביבגה. ועיין בבלי ל״ב א׳ ודק״ס שם.
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ל בתורה ומסיים בתורה וכוי. ראבי״ה ח״ב, סוף סי׳ תקל״ו, עמי 227,  26 מתחי
 רמב״ן ל״ב ב׳ ד״ה והא דתניא, רא״ש פ״ד סי׳ ג׳ עיי״ש, ד״ן פ״ד סי׳ תקנ״ב, חידושי

 הד״ן ל״ב ב׳ ד״ה ר״י.

 עמי 213.

 16 ר׳ יוסי אומ׳ אומרן כל אחד ואחד ובו׳. ראבי״ה ח״ב סי׳ תקל״ו סוף עמי
 223. עיי״ש.

׳ ט ת מ ו ע ר ת ה ' ש ל ש ת ו עו ש תקי ת שלש של שלש שלש. ש עו  20/21 סדר תקי
ת אפילו בסירוגין וכו׳. עיין גי׳ ת ושלש התרעו ו ע י ש תק ד יצא. ש ח א  בני אדמ כ
 ד (וקרוב לה גם בבי״ל), ויש שם הוספה מן המשנה (לי־׳ג ב׳), וחסרה שם הבבא של ט׳
 בני אדם, אבל ברש״י ל״ד ב׳ ד״ה מתשע: והכי גרסינן לה בתוספתא מתשעה בני אדם
 כאחד יצא ואפילו בםידוגין ואפילו כל היום כולו וכו/ והובאו דבריו בתום׳ שם ד״ה
 מתשעה, שבה״ל השלם ה׳ ר״ה סי׳ רצ״ט, עמ׳ 280, ם׳ מנוח פ״ג מה׳ שופר, ל״ב ע״א.
 אבל בשבה״ל הקצר סי׳ צ״ט: הכי גרסינן בתוספתא תקיעה ומזה ותרועה מזה יצא

 וכו׳, עיי״ש.
 ובפרדס ה׳ ד״ה ד״ק מ״ב ע״ג (מהדו׳ עהרענרייך עמ׳ ד״כ): כדתניא בתוספתא
 סדר תקיעות שלש של שלש שלש שש תקיעות ו ה ן ב כ ו ל ן ט׳ שמע שש תקיעות וג׳
 תרועות אפי׳ כל היום כולו ואפי׳ בסירוגין יצא. ועיין להלן שו׳ 22, ויש כאן ערבוביא

 של שתי גירסאות.
 22 ואפילו כל היום כולו יצא. בכי״ל מוסיף: שמע׳תקיעות וברכות בין שהקדים
 ברכות לתקיעות ובין שהקדים תקיעות לברכות יצא. וכ״ה בד בשינוי סדר. וכן ברי״ץ
 גיאת ח״א עמ׳ ל״א: תניא בתוספתא תקיעות וברכות בין שהקדים ברכות לתקיעות או
 תקיעות לברכות (כסדר שבכי״ל) יצא וכו׳. וכן בעיטור ה׳ שופר (הוצ׳ רמא״י, ק״ב
 םע״ג): ותניא בתוספתא תקיעה וברכה בין הקדים ברכה לתקיעה בין הקדים תקיעה
 לברכה יצא וכר, וכן במנהיג ה׳ ד״ה סי׳ י״ז, נ״ד ע״א: ותניא בתוספתא תקיעות
 וברכות וכו׳ כגי׳ רי״ץ גיאת, ובשבה״ל הקצר סי׳ צ״ט: ותניא בתוספתא תקיעה וברכה
 בין הקדים תקיעה לברכה או ברכה לתקיעה (כסדר שבד) יצא וכו׳. ועיין בבלי ל״ד ב׳

 ובמפרשים שם, ועיין להלן 52022.
ע והריע וחזר ותקע אין בידו אלא אחת. גי׳ זו היא בהכרח משובשת, שהדי ק  23 ת
 לפיה תקע כדינו, וצ״ל כאן כמו שהוא בכי״ל: תקע והריע וחזר והריע ותקע אין
 בידו אלא אחת. וכן ברוקח סי׳ ד״ב: דתני׳ בתוספתא תקע והריע וחזר והריע וחזר
 ותקע אין בידו אלא אחת. וכן במעשה רוקח (בשם אביו ד״י בר קלוגימוס) סי׳ קכ״ד
 עמי ל: בתוספתא ותקע והריע וחזר והריע ותקע אינו אלא אחת וכו׳. וכ״ה בליקוטות
 הרמב״ן כ״ז א׳ ול״ג ב׳ ובמלחמות סוף מסכתין(הוצ׳ ראם י״א ע״א), ובדרשה שלולר״ה
 הוצ׳ שוורץ עמ׳ 23, ופירש שאין בידו אלא אחת, מפני שהתדועות מפסיקות ומבטלות
 את התקיעה הראשונה, וכמו שנתבאר באריכות במאירי ד״ה עמ׳ 118 : והוא שאמרו
 (בתוספתא) תקע והריע הריע ותקע אין בידו אלא אחת, ופירשו בו תקיעה אחרונה, שהרי
 אף התרועה הראשונה נפסלה שהרי אין פשוטה לאחריה, ושניה נפסלה, שאין פשוטה
 לפניה, ומאחר שפםלת את התרועה יש לד לפסול את התקיעה הראשונה שמאחד שפסלת
 את התרועות הרי הן כמי שאינן ונמצאת תקיעה ראשונה שאין תרועה סמוכה לה וכו׳.
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 ובמגן אבות למאירי סוף עניין ג׳, עמ׳ כ״ו: שאמדו בתוספתא תקע והריע וחזר ותקע
/ וברור שיש כאן שיבוש (ממש כמו בכי״ע) וצריך לגרוס כמו ברמב״ן, כפי שיוצא  וכו
 ברור מהמשד דבריו. וכן מעתיק גם בריטב״א כ״ז א׳ ד״ה שיעור, שם ד״ה תקע, וכן
, תק״צ, ד״ן סי׳ תקנ״ז וחידושי הר״ן ל״ד א׳  מעתיקים בשם הרמב״ן בטור סוף סי

 ד״ה ודילמא.
 אבל בד: תקע והריע ותקע וחזר והריע ותקע אין בידו אלא אחת. וגי׳ זו יש לה
 על מה לםמוד, שכן כותב הדשב״א (הובא בר״ן ובחידושי הר״ן הנ״ל, ולפנעו ברשב״א
 לר״ה ליתא, כי לפי עדות החיד״א הרשב״א לר״ה שלפנינו הוא רק חמישית ממה שיש
 בכ״י) שמצא גירםא בתוספתא: וכך היא תקע והריע ותקע וחזר והריע ותקע אין בידו
 אלא אחת, ופירש שהתוקע חשב שהתקיעה האמצעית תעלה לו ולכאן ולכאן עיי״ש,

.(  והיינו דין המשנה (ל״ג ב,
ת יצא. צ״ל: בנשימה אחת יצא. ובכי״ל, ח א א תקע בין שהו ע וחריע ו ק  שם: ת
א יצא. וכן בעיטור ה׳ שופר (הוצ׳ רמא״י ק״א ע״ב): : בנשימה אחת ל ד  כי״ו ו
 ובתוספתא תקע והריע ותקע בנשימה א׳ ל א יצא וכו/ ובליקוטות הרמב״ן כ״ז א׳ ול״ג
 ב׳ (י״ח רע״ד): והא דתשכח בתוספתא תקע והריע ותקע בנשימה אחת ל א יצא, לא
א (וע״פ תיקון זה, כנראה, הוגה בכי״ע) שהיא צ י י נ ת  תסמוך עלה ומשבשתא היא ו
א יצא  אותה הברייתא שהביאו בידוש, (פ״ד ה״י, נ״ט סע״ג) דקתני יצא. וכן העתיק, ל
 גם במאירי ר״ד. 115 ובמגן אבות שלו עניין ב׳ עמ׳ כ״ג, ושם בעמ׳ כ״ד השיב לאלה
 שנסתמכו על הרמב״ן ורצו להגיה בתוספתא ע״פ הירושלמי, כי אין להגיה את התויס׳
 שהרי בירוש׳ (הנ״ל) אומר אשכחת תנא תני, כלומר, אע״פ שרוב תנאים סוברים לא

 יצא, מצאו תנא שאומר שיצא וכר עיי״ש.
, סד״ה תקע: בירושלמי וכר יצא שלא הנשים ביניהן אבל הפסק  ובדיטב״א ל״ג א
 קול נתן ביניהן, ובתוספתא אמר לא יצא ופי׳ בשאמרן בנפיחה אחת בלי הפסק קול

 ולא פליגי.
 ובשבה״ל הקצר סי׳ צ״ט (מ״ג ע״ג): תוספתא תקע והריע בנשימה אחת לא יצא
 ויש לפרש לא יצא ידי שניהן אבל יצא ידי אחת מהן כדאמריגן אין בידו אלא אחת ומה
 שפתם מתניתין דידן פירוש התוספתא וכו׳. אבל בשבה״ל השלם ה׳ ר״ד, סוף סי׳ רצ״ח,
 עמ׳ 280 : תוספתא תקע והריע בנשימה אחת לא יצא פי׳ לא משום תקיעה ולא משום

 תרועה.
 עמי 214.

 1 יוס טוב שחל לחיות בשבת וכו׳. עיין מ״ש לעיל 713 בשם העיטור.
ד ואחד מוציא את עצמו וכוי. בכי״ל: כל אחד ואחד מוציא את  8 כל אח
ן מפני שליח ה ׳ ל ו אם כן למה מתפללין כל אחד ואחד לעצמו. א מ  עצמו. א מ ר ו ל
 צבור שמתקין את עצמו. אמ׳ להן אם כן למה מעבירין אותו לפני התיבה. אמרו לו
 להוציא את מי שאינו יודע. אמ׳ להן כשם שמוצי׳ את מי שאינו יודע כד מוציא את

/  מי שהוא יודע. וגי׳ נכונה היא, עיין בבלי ל״ד ב
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 תענית.
. א ״  פ

/ כל הברייתא בילקוט המכירי יואל עמ׳ 18. כו ם עד שייצא ו ת הגשמי  16 שואלין א

 17 יורה בכיסליו. בכי״ל וילקוט המכירי: מודה במדחשון, ובד: יורה במדחשון.
/ , א  ועיין בבלי ו

 23/24 בינונית בשבעה עשר. בכי״ל מוסיף: והאפילה בעשרימ ושלשה ר׳ יוסי
ה בערך. ועיין ידוש׳ פ״א ה״ג ם״ד ע״א (ובירוש׳  או׳ הבכירה בשבעה עשר. וכ״ה ב
/ ובר״ח שם: איתא בפיר׳ בתוספתא שהיה ד׳ יוסי  כת״י מלא״ש פ״א מ״ג), בבלי ו׳ א

/  אומר בכירה בי״ז בינונית בכ״ו וכו
 24 אפילה כשלשים. וכ״ה בר״ח הנ״ל. ובירושלמי הנ״ל: והאפילה כשלשים יום

: והאפילה בראש חדש. ובד: אפלה לראש חדש כסליו. ועיין בבלי הנ״ל.  ובכי״ל כאן
/ בכי״ל, כייו וד גורם להפך, אבל כגי׳ כי״ע כו ה ו י י ד רביעה שנ ר ת ש  26/27 מ

 כ״ה בירושלמי שביעית פ״ט ה״ז׳ ל״ט ע״א ובהקבלה.

 עפ׳ 215.

/ ילקוט המכירי תהלים מ״ב י״ז, ח״א עמי כו ח היורד למעלה ו פ  3/4 אין לך ט
 246 בשם הירושלמי והתוספתא. ועיין ם׳ הישר לר״ת שבת םי׳ קצ״ח וסי׳ ד״ה כ״א ע״ב.
ן וכוי. תוה״א להרמב״ן. עניין אבלות ישנה,  5 כל אילו שאמרו אוכלין ושותי
 פ״א ע״ב, והובאו דבריו בר״ן ד״ה ספ״א, ובחידושי הר*ן שם י״ח ב׳ ד״ה שאני. ובר״ן
 על הרי״ף שם צריך להשלים את המלה *וכו״ בפיםקא של התוספתא, כמו שהוא

 בתוה״א ובחידושי הר״ן.
: וגם ג  6/7 חיום אסור במלאכה וכוי. באו״ז ח״ב ה׳ אבילות סי׳ תמ״ג, צ׳ ע״
 בתוספתא בדקתי פ״ק דתענית וה״ג התם היום אסור במלאכה והלילה מותר, אבל לענין

 רחיצה אינו מחלק בין יום ללילה.
׳ בן אלעזר אומי וכוי. בכי״ל: דברי ר׳ אלעזר, ר׳ שמעץ  9 דברי די. ר׳ שמע
 אן׳ עד קרית הגבר. וכן בקטע של הלכות פסוקות שפרסם אפשטין ביאהרבוך
 הפרנקפורטי חי״ב עמ׳ 112: דברי ר׳ אליעזר, וד׳ שמעון או׳ עד קריאת הגבר. ועיין
/ ובד כאן: דברי רבי, ר׳ אלעזר בר׳ שמעון אומר עד קרות הגבר.  בבלי פסחים ב׳ ב
 וכן באו״ז ח״ב ה׳ תענית סי׳ ת״ו, פ״ב ע״ד: תניא בתוספתא דמכילתין אוכלין ושותין
/ כו  עד שהאיר המזרח דברי רבי ראב״ש אומר עד קרות הגבר ישן ועמד אסור מיד ו

 ועיין בראבי״ה ח״ב טי׳ תתנ״ט, עמ׳ 618 ובהערות שם.
ה אומי במנודה ובאבל. ת  10/11 כל אילו שאמרו אסור בנעילת הסנדל... וכן א
 בראבי״ה ח״ב, סי׳ תתס״ה עמ׳ 627: וגרסינן בירושלמי וכו׳ אבל ומנודה שהיו מהלכין
 בדרך מותרים בנעילת הסנדל וכשיבאו לעיר יחלצו וכן בתשעה באב וכן בתענית

 ציבור. והכי נמי תניא בתוספתא דמכילתין.
 ובשו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תק״ע: ומנודה מותר בנעילת הסנדל״ אך דבי׳ אברהם
 פסק לחומרא מהה׳ דתוספתא דאבל ומנודה שהיו מהלכין בדרד כשיגיע לעיר יחלוצו וכן
 אתה מוצא וכו׳. וכן מעתיקים כלשון זו מן הירושלמי והתוספתא ברא״ש מו״ק פ״ג סי׳
 ד׳, רבעו ירוחם ס׳ חוה נתיב כ״ח ח״ב, ר״ן מו״ק פ״ג אלף קפ״ג, אדחות חיימ ח״ב עמ׳

/  576. ועיין מס׳ שמחות פ״ה, הוצ׳ היגער עמ׳ 128, בבלי כאן י״ג א
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׳ בן אלע׳ אומ׳ לא כל הרוצה ובו׳. וצן בכי״ל, ועיין גי• ד  11/12 ר׳ שמע
 וכי״ו ובבלי י• בי.

ד חכם־ עושה. בכי״ל מוםיף: אלא אם כן מנוהו בית דין על הצבור  12 תלמי
 דבן שמעון בן גמליאל אומ׳ כל דבר שהוא של צער כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה
 תלמיד חכם עושה׳ וכן בד וכי״ו(בערד)״ ועיין בבלי י׳ ב׳. ולפני כמה מן הראשונים
 נכפלו המלימ *דבר של צער״ לפני מאמר רשב״ג, והיינו: מנוהו ב״ד על הצבור בדבר
 של צער. וכן מעתיק בראבי״ה ח״ב סי׳ תת״ן עמ׳ 600 : ובתוספתא תניא איזהו יחיד כל
. ועיין בהערות ר״א אפטוביצר שם. וכן בכותב ר ע ר צ ב ד  שמינוהו בית דין פרנס ב
 לעין יעקב סי׳ מ׳ בשם תוספות (בשם אבי העזרי): ובתוספתא תניא אי זהו יחיד כל
ם פרנס בדבר צער. וכן במרדכי פ״א סי׳ תרי״ח: שנינו בתוםפ׳ אי זהו י ב  שמינוהו ר
 יחיד כל שמינוהו בית דין פרנס ע״י כך שאירע להם צער ונזדקק להם. וכן ברא״ש פ״ב
 סי׳ כ״ב: ובתוספתא תניא איזהו יחיד כל שמינהו ב״ד פרנס ב$־בר צער. וכן באגודה
/ קל״ה ע״ב: תוספתא איזה יחיד כל שמינוהו פרנס על ידי  תענית פ״א סוף סי׳ ג

 שנזקק להם בשעת הדחק והצילם משום צער.

ן בן אלע׳ אוי... ר׳ דוסא וכוי. עיין דק״ס ב״מ עמ׳ 312 הערה הי.  14 ר׳ שמעו
 ביר סל״ד-י״א, הוצ׳ תיאודור עמי 323 ובהערות שם.

ן עליה.בכי״ל: מתחלפין עליה. וכ״ה בירוש׳ ס״ב ה״א. ס״הע״א.  19 מתעלפי
י ן ברעב. והיינו שבטנס צבה מרעב, ולא ו ב צ  21 מצירין ברעב. בכייל וד: מ

 ידעתי למה הגיהו המפרשים.
ה צום אבחרהו וגוי. בילקוט המכירי ישעיה. עמ׳ 228: תוספתא הי  21/22 הבזה י
ד המה יהיה צום אבחרהו, אין זה צום שאני חפץ בו. ואי זהו ז ע ל א ד ״ מ  דתעגית א
 צום שאני חפץ בו הלא זה צום אבחרהו וכוי, עד סוף העמוד שם (והמו״ל הפסיק באמצע

 הפיסקא עיי״ש).
 23 אם יהא השרץ בידו של אדם וכוי. עיין מ״ש בירושלמי כפשוטו ח״א עסי

 466 ובהערה שם.

 עמי 216.

ן עונין אסן בסקדש וכוי. עיין לעיל 1711, ומש״ש.  1 ומנין שאי
לה ותחילה. וכ״ה בכי״ל, אבל בד: על  2/3 על כל ברכה וברכה ועל כל תהי

 כל ברכה ברכה ועל כל תהלה תהלה. ועיין מ״ש לעיל 1713.
ן ומריעין ותוקעין וכוי. עיין השגות הראב״ד ס״ד מהי תענית הייז  6 תוקעי

.  ועיין בבלי ט״זב׳
א בציפורי וכוי. בדרשת הרמב״ן לר״ר. הו*״ שוורץ עמי ת פ ל ג ר׳ ח חי ך חנ  10 כ
 19 מביא בשם התוספות (כצ״ל שם, כמו שהגיה המו״ל, ולא תוספתא, אבל בהערתו שם
 קלקל מה שתקן בפנים) שחשבו כי המעשה הזה (=ברייתא שבבבלי ט״ז סע״ב, ועיץ
 משנה כאן) הוא אותו המעשה שבברייתא בבבלי ד״ה כ״ז א׳, והרמב״ן דחה זאת ואמר
 שהיתה להם נוסחא משובשת, ובוודאי הם שני מעשים: *שר׳ חלפתא וד׳ חנינא אירע
 להם שהיו במקדש בתעניות והנהיגו לעשות במקומות שלהם כל מה שראו שעושץ
 במקדש וחכמים אמרו להם שטעו בשתים, אחד לענין אמן ואחד לענין תקיעת שופר
 וחצוצרות. וזה דבר בדור וכמדומה לי שרבינו שמשון ראה ונזהר שלא כתב דבר זה
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 בתוספות שלו״. ועיין מ״ש הריטב״א בשם הדמב״ן ט״ו סע״א ד״ה תקעו, ולא מצאתי זה
 לא במלחמות בר״ה ולא בליקוטות אלא בדרשה הג״ל.

. ב ״  פ

/ ערוך ערך בית אב. ובראבי״ה ח״ב ת עלו מן הגולח ובו  12 ארבעה משמרו
 סי׳ תתם״ט, עמ׳ 630 נעתקו כל הברייתות (בשם התוספתא) עד להלן שר 25.

/ ערוך וראבי״ה הניל. ובריח כ״ז ב׳ העתיק סתס ו כ ת ו  16 עמדו ראשי משמרו
ד ה״ב, ם״ח ע״א.  ואפשר שהעתיק מן הירושלמי פי

: וכן ה וכר. וכיה בכי״ל. וכן בריח י״ז א׳ ש מ ש בו ארבעה ח  17 משמר ש י
ש בו ד׳ בתי אבות או ז׳ בתי אבות או ח׳ או ט׳, י  הוא מפורש בתוספתא משמר ש
ש בו ארבעה חמשה י  משמר שיש בו ד׳ בתי אבות וכר. וכן בראבי״ה הניל: משמר ש
/ כו ל משמר שיש בו ארבעה חמשה ו  ששה שבעה שמנה תשעה וכו/ אבל בד: כ

 ובירושלמי פ״ד ה״ב, ס״ח ע״א: ויש משמר שהיה בו חמשה וכו/
י ימים וכר. וכיה בדאבי״ה הג״ל, אבל בכייל ים שנ ה מקריבין שנ ש ל  17/18 ש
 וכי״ו לנכון: מקריבין שני שני ימים וכר. ובריח י״ז א׳ הנ״ל: מקריבין כל אחד ב׳

 ימים, ובד חסרה המלה שנים.
ים מקריבין וכוי. וכיה בדאבייה הנ״ל. ה שנ ש מ ה ח ש ל ש בו ש  18/19 משמר שי
 ונראה שצריך למחוק את המלה שלשה, וצ״ל: משמר שיש בו חמשה, שנים וכו/

 ובכי״ל=ד. ועיין ריח כ״ז ב׳ וירושלמי הג״ל.
ז א׳ הנ״ל, ערוך ערך בית אב הנ״ל. י / ריח י כו ה ו ע ב ש בו ש י  20 משמר ש

ח ימים וכר. צ״ל: ששה ימימ, כמו שהוא בכייו, ד וערוך הניל. נ  21 מקריבין שמו
ן לעולם וכוי. השגות הרמב״ן לםה״מ עשין ליו. ת עצמ  22 ושקבעו א

. ן י ל י ד ג מ : ש ן ן וכוי. בכי״ל, כי״ו וד בכל מקומ כא י ג ל ד מ ש מהן ש  23 י
/ וכיה בדאבי״ה הג״ל בכי״א (עיין העדה 6 שם) וכ״ה ברמב״ן  וכיה בריח כ״ז ב
 הגיל. וכן בריטב״א ט״ז ב׳ במשנה: ובתוספת׳ נראה כי היו הכהנים הרבה שלא נחלקו
ל על אנשי י ד ג ה ל  למשמרות אלא שהיו גטפלין עם כל משמר משמר להוסיף ו
ם על כל בית אב ויש י ל י ד ג מ  המשמר לםייעמ כפי מה שהיו צריכים להם ויש ש
ם אלא משנה לשנה. וכיה מלה במלה בריטב״א כ״י ידוש׳ י ל י ד ג  שלא היו מ
 ופירושו זה נובע, כנראה מפי הראיה (עיי״ש בסוף הדיבור) ע״פ פירוש הרמב״ן
 בםה״מ הניל. ועיין בראבי״ה הגיל שכתב כי ע״פ גורל היו עובדין וכו/ אבל מכאן אץ
י גורל/ ואע״פ שזה  להוכיח שהיתה לפניו הגי׳ מגרילין, כי אפשר שפירש מגדילין עי
 נראה דחוק, מ״מ באופן אחד אין להבין איד זה נשתבש בכי״א ארבע פעמים מגדילץ

 במקום מגרילץ. אבל בירוש׳ פ״ד הג״ל: מגרילין (רק פעם אחת!).
י ן היא בלי שום ספק הנכונה, ועלינו לקבל את ל י ד ג  נמצאת למד שהגי׳ מ
 פירוש הדמב״ן והריטב״א. ובדרד השערה אולי יש לפרש ע״פ משנת יומא פ״ב מ״א:
ו וכו׳ ואין מוציאין אגודל (בד״ג: גודל) במקדש. ואפשר ע י ב צ  הממונה אמר להם ה
 שמחה למקדש (הכהנים בינם לבין עצמם) נהגו להצביע ע״י הוצאת גודל. וכמו
 שלהצביע פירושו להוציא אצבע (וכדברי הירושלמי שם ל״ט רע״ד: מהו הצביעו,
 הוציאו אצבע ועיץ בבלי שם כ״ב ב׳), כן להגדיל פירושו להוציא גודל, וא״כ מגדילים

 פירושו מצביעים, ושני פעלים אלו אגו מוצאים דק אצל כהגים.
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. על כל חודש וחודש... על בל משמר ומשמה . . ע ו ב ש  23/24 פעמ אחת ב
 וכ״ה בראבי״ה הנ״ל. ובכי״ל: פעם אחת בשנה (וכ״ה בבי״ו)... פעם אחת בשבוע... על
 בל משמד ומשמד. ועיין גי׳ ד. וברמב״ן הנ״ל: פעם אחד בחדש... פעם אחת בשנה...
 פעם אחת בשבוע... בכל משמר ומשמר. (כ״ה בד״ד אבל בםה״מ ד״ח יש ט״ם). ועיין

 דיטב״א שהעתקתי לעיל.

׳ 217.  עמ

. דאבי״ה חיב סי׳ תתמ״ט, עמ, 596, כגי׳ כי״ע.  3 יום שני ויום חמישי״ וכו,
 4/5 מפםיקין לקרות מגילח. בראבייה הנ״ל קיצר את הברייתא והשמיט זח,

 ובכי״ל: םםפיקין מקריאת מגלה.
י ן מח שאין כן וכו/ בד חפרה ר ו  7 תענית ציבור נכנסין לבתי כנסיות ו ק
 המלה וקודין, ובכי״ל חסרה כל הבבא. אבל כגי, כי״ע כ״ה גם בדאבי״ה הנ״ל. וכן
 בראבי״ה שם סי׳ תתס״ג, עמ, 625: דאילו בתענית יחיד אין קורין בתודה כדמפדש
 בתוספתא דתענית. ומשם בשו״ת מהד״ם ב״ב (הוצ׳ רבינוביץ) סי׳ שט״ו, במרדכי סי׳

/  תדכ״ט וברא״ש פ״א סי׳ כ
 8 עשרימ וארבעה ברבות וכו/ ריטב״א י״ד בי ד״ה ור״י נשיאה גזר ועיי״ש י׳

 ב׳ ד״ה מאן יחידיט, ר״ן פ״ד סי׳ תתל״ה.
 10 תענית ציבור לא היו מפסיקין ובו/ עיין מ״ש בשם רבינו ירוהט להלן שו׳ 19.

ת כדברי ר״ג. כ ל ו  13׳12 חלבה נוהגת בדבריו. בכי״ל: הלכה ה
 16/17 בשבתות וביםים טובים ובו/ כל הברייתא בדאבי״ה ח״ב סי׳ תתנ״ו עמי 610.
 19 אבא יוסי בן דוסאי אומ׳ משום ר׳ יוסי הגלילי הרי שנשבע שמתענה
ר הנשבע שיתענה ז ע י ל / בכי״ל: אבא יוסי בן דםי או׳ משום ר י א  ערב שבת ובו
 בערב שבת וכו/ ובראבי״ה הנ״ל: אבא יוסף בן דוסתאי אמר הרי שנשבע שיתענה
 וכו/ וברוקח סי׳ ר״י: בתוספתא דתענית בפ״ב אבא אסי בן דוסתאי אומר משום דד׳
, ובשילהי מגילת א ו  יוסי הגלילי הרי שנשבע שיתענה בערב שבת הוי שבועת ש

 תענית איתא נמי הכי, הרי זה שבועת שוא שמקצת ערב שבת כשבת וכו/
 וברבינו ירוחם ס׳ אדם נתיב י״ח ח״א: וכתב הראב״ד אע״ג דאמרינן דבטלה
 מגילת תענית וגוזרים בהם תענית דוקא תענית יחיד אבל תענית צבור לא גזרי׳
 ביה. (הנקודה בדפוס קושטא) וכן בירושל׳ ובתוספת׳ ובסוף מגלת תענית הנשבע
 להתענות בע״ש א״ר יוסי הגלילי הרי זו שבועת שוא שמקצת ע״ש וכו׳. ונ״ל שהנקודה
 בד״ר היא בטעות, וצריך להעבירה אחרי המלה בתוספתא, והיינו שמבואר בירושלמי
 (עיי״ש ס״ב הי״ג ס״ו ע״א) ובתוספתא (לעיל שו׳ 10) שאין גוזרין תענית ציבור
 בימים הכתובין במגילת תענית, ואח״כ הוא מעתיק ממגילת תענית גרידא ולא
 הזכיר את התוספתא. וכן לא הזכירו את התוספתא במנהיג ה׳ תענית סי׳ י״ג, מ״ח
/ מגן אבות למאירי עניין כ״ג,עמ׳  רע״א, מרדכי תענית סי׳ תרל״א, מאירי מגילה ב׳ ב

 קנ״ב ואילד.
 וכבד העידו על יהודית שלא התענתה בע״ש ובערב ד״ח. (ם׳ יהודית פ״ח, ו׳).

. וכ״ה לנכון ברוקח, ראבי״ה ומגלת תענית הנ״ל,  19/20 הריי זו שבועת ש ו א
. ד ק  אבל בכי״ל, כי״ו וד בטןןות: חדי זו שבועת ש
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 ענד 218.
, ב׳(בשטמ״ק שם ד״ה מתדיעין), ן על חגובאיי ובו׳. תום, שנץ ב״ק פ  2 מתריעי
, ד״ה ומצאתי בתופפתא, דשב״א ב״ק פ׳ ב׳ ד״ה ה״ג׳ ר״ן כאן  רמב״ן בליקוטות כ״ב ב

, ע״ב)׳ ועיין ריטב״א שאביא להלן.  פ״ג פי׳ תת״ל ד״ה ועל כולם (הוצ׳ ראם ז
, שגץ ובדשב״א , אןן על החגב. וכן מעתיקים בתופ מ ו ן בן אלעד א  3 ר׳ שמעו
/ ובד וכי״ו ליתא ״בן אלעזר״. וברמב״ן ור״ן הג״ל: ר׳  הג״ל׳ וכ״ה בבבלי י״ט ב

. . חרב העוברת ממקום למקוט וכו, ב ר ח  שמעון אומר אף על ה
. רמבין ור״ן הג״ל, ועיין ריטב״א וכפו״פ , ן ובו י ע מ ה  11 ועל כולן אין מ

 שאביא להלן.
ן , מתריעי ן עליהן בארץ ישראל.• בארץ ישר  12/13 היו בסוריא אין מתריעי
 עליהן בסוריא. בכייל וד יש כאן השמטה. וברמב״ן הג״ל: ועל כולן אין מתדיעין עליהן
, ד כי״ו וכי״ל) בלבד היה בפוריא אין מתדיעין עליהן  אלא באותה אפדכה (קרוב לגי

, ן מתדיעין עליה בפוריא וכר. וכן בריטב״א י״ט ב י  בארץ ישראל. בארץ ישראל א
 םד״ה ועל הבורות (ואגי מעתיק מריטב״א כ״י ירושלם): ואצ״ל שאץ מתדיעין עליה
, על צרות מכות י פ  בהפרכיא אחרת ואפי, היא פביבותיה וכן היא שגויה בתופפ, ב
ן מתדיעין י  מהלכות והופיפו עוד היה בםוריא אין מתדיעין עליה בא״י. בא״י א
, ע״א): ואיכא למידק  בםוריא. וכ״ה בר״ן הג״ל׳ ובד״ן שם ד״ה ואיכא (הוצ, ראם ח
 היכי אמריגן הכא כיון דגבירה לוקה שפחה מתעגה והא אמריגן בתוספתא דכתובות
ן מתריעין עליה בסוריא׳ תירץ הרמב״ן י  (צ״ל דכתיבית) שאס היה בארץ ישראל א

 ז״ל (במקום הג״ל ד״ה ואי קשיא) דאפשר דקםבר דכבוש יחיד שמיה כבוש וכר.
, קפ״ג (ד״ד מ״ד , כי״ע יש לה על מי לסמוך. וכ״ה בכפו״פ פ״י עמ י  אבל גם ג
 ע״א): תוספת, על כלן אין מתריעין עליהם אלא באותה הפרכיא בלבד היה בסודיא

 אין מתדיעין עליו בארץ ישראל בארץ ישראל מתריעין עליו בםוריא.
, וכן מעתיק : שהקיפוה גויס וכו, ד ח גייס וכוי. בכי״ל׳ כי״ו ו פו  13 עיר שהקי
, ת״ב׳ דמ״ט  את התוספתא בריא״ז (שלטי הגבורים פ״ג סי׳ תתל״א), וכן בסמ״ג ה
, עיר שהקיפוה גוימ וכן יחיד הגרדף מפגי ג י י ם או ליםטין או  ע״ב: ובתוספתא תגי
, , ם״ח׳ הוצ  דוח רעה אין רשאין להתעגו׳ שלא לשבר כחן. ועיין בם, חסידים סי

.50 ,  מק״ג׳ עמ

ג (וכ״ה בכי״ל. 1) אבל בד ובי״ו אץ כאן פרק חדש). ״  פ

א וכר. א אבל מבול בשר מבי ל בשר איגו מבי ל כ , מבול ש מ ו , מאיר א  21 ר
ם יש וכר. י ד י ח ר אר מבול שלכל בשר אין אבל מבול של י י א , מ  וכן בכי״ל: ר
, מאיר. וכגראה׳ שלא , יהודה, ודעת ר׳ יהודה לד , מאיר לד  ובד וכי״ו יוחסו דעת ר
 היתה כאן מסורת קבועה. וכפי שגדאה להלן (בשו׳ 24) היתד, כאן גידסא שייחסה דעת

, יוסי.  ד״מ לר
/ בקטעימ ממחזור נירנברג כו א ו , מבול של מים אינו מבי מ ו , יחודח א  22 ר
, שבתי: זעו בגידוע מקלות. , קלוגימוט בר , 183) בשם ר  (במגזץ של ברליגד חי״ג עמ
 לשון המקרא הוא ואקח את מקלי השני ואגדע אותו להפר את בדיתי אשר כדתי את

 1) דחי* חאזורון שם. וכן היה לפני הרוקח «יץ מיש להלן 219 סו׳ 4/5.
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ה ד ו ה ׳ במסכת סוטה (ליתא לפנינו בסוטה) ר׳ י ם ו ת  העמים ונדר, (=ונדרש) ב
 (כגי, כי״ע וכי״ל) אומר מבול של מים אינו מביא אבל מביא מבול של אש שנא, ואקח
 את מקלי השני, כלומד, בדבר הזה תזכר את בריתי שמבול של מים אינו מביא אבל של
, יוסי את דעתו על פסוק  אש מביא, וזהו שיסד זעו בגדוע מקלות. (אבל לפנינו ייסד ר

 זה, להלן). ועיין בדיש אגדת בראשית.
. בקטעימ א אבל מבול של דבר וכו, ם אינו מבי  24 ר׳ יוסי אומ, מבול של מי
, יוסי אומד מבול של רבים איט מביא אבל מבול של יחידים , 184) : ר  הג״ל (שם עמ
, וזו היא דעת  הוא מביא כיצד אדם מתחייב שריפה נחש מכישו סקילה נופל מן הגג כו,

.21 ,  ד״מ לעיל שו
, אומ, מבול של מים אין אבל , 107 : תוספתא ר  ובילקוט המכידי זכריה עמ

. , וכו,  מבול של דבר באומות העולם לימות המשיח [יש] שנ

 עמי 219.

. בכי״ל וד ליתא המלה שניות, אבל ר ו ב י ת שלצ ו י נ ת ש ו י  2 ושלש תענ
 הושלמה בכי״ל ביני חיטי. ובכי״ו: ושלש תעניות השניות וכו/ וזה מתאים למסקנת
, תט״ז, פ״ד ע״ג גרסו כן גם , ת״ב סי  הבבלי י״ד אי. ובר״ח שם, ובאו״ז ח״ב ה

 בירושלמי(פ״א ה״ה, ס״ד ע״ג).
, תתי״ו. ו עצמן בתפנוקים וכו׳. לשון דיא״ז בשלטה״ג פ״א סי נהג  3 ולא שי

ה וכוי. מגילת סתרים לר״ן גאון בם׳ ת ש ה ושכח ואכל ו נ ע ת  4/5 הרי שהיה מ
, 53 (ושם נדפסה ע״ש מגלת סתרים לד״א בנו של הדמב״ם,  היובל לכבוד ברלינר עמ
 אבל ברור לי שהיא לר״ן גאון, כפי שיוצא מן הסגנון. כן לדוגמא הוא קורא
 לירושלמי: ואמרו בני א״י׳ ואין זה סגנון ר״א, אלא סגנון הגאונים ור״ח, עיין ד״ח
 שבת ע״ז א׳ ועוד. וכן מביא קטע ממנה בשו״ת מהד״ם ב״ב ומייחסה בפירוש לר״ן גאון)
, 53 ומשם  ובשם ר״ן בשו״ת מהד״ם ב״ב, ד׳ קרימונה סי׳ קע״ג, הוצ, מק״נ, עמ

 בהגהות מרדכי מו״ק סי׳ תתקל״ד.
, ב ת ד א (חילוק הפרקים כמו בכי״ל) דתענית ד פ , ר״ט: בתוספתא ב  וברוקח סי
 הרי שהיה מתענה ושכח ואכל הרי זה משלים תעניתו. והנה בתוספתא אינו מפורש
ת י ז  כמה אכל. אבל בירושלמי נדרים פ״ח ה״א, מ׳ ע״ד: נדד להתענות ושכח ואכל כ
, תענית , ר״ט, באו״ז ח״ב ה  איבד תעניתו (ועיין ע״ז להלן). וכן גרסו *כזית״ ברוקח סי
, ט״ז. אבל במגילת סתרים הנ״ל, ברי״ף כאן  סי׳ ת״ז פ״ג רע״א וברא״ש כאן פ״א סי
ר ב  פ״א סי׳ תתי״ד, בדאבי״ה ח״ב סי׳ תתם״א עמ׳ 622 ועוד גרסו: ושכח ואכל כ
ד ב : ירושלמי בנדרים וכו׳ ושכח ואכל כ ׳ , ט  אבד תעניתו. ולפיכך פירש ברא״ה כאן עמ
 איבד את תעניתו פי׳ והוא שאכל ככותבת שכן שעור אכילה לתענית ומיום הכפורים

 ילפינן לה. ועיי״ש בהערות שציין לשו״ת הריב״ש סי׳ רפ״ז.
 5 הרי זח משלים תעניתו. בירושלמי הנ״ל: איבד תעניתו. וכדי לתרץ סתירה
 זו כתב במגילת סתרים (בםה״י לכבוד ברלינר הנ״ל, ואני מעתיק מתרגומו של מר
 יהושע חטר באגרות ד״א הוצ׳ מרגלית עמ׳ 44): ומי ששכח ביום צום ואכל חייב
 להשלים יום זה בתענית וזה כתוב בתוספת תעניות וכוי, והוא מחלק שם בין יום סתם
 ליום זה, שאם נדד להתענות יום סתם ושכח ואכל אבד תעניתו וחייב להשלים תעניתו
 ביום אחר, אבל אס אמר יום זה משלים תעניתו. אבל בשרת מהר״ם הנ״ל הבין אחרת
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, נסים גאון דמי ששכח ואכל ביום  את דברי ר״ן גאון, וכן הוא כותב שם: מכתב הד
 תעניתו צריך שישלם יום אחר תחת אותו היום וכן הוא בתוספתא דתענית הרי שהיי
ם תעניתו ל ש . ניל מ ם י ל ש  מתענה ושכח ואכל ושתה (בדיק בטעות ושתק) ה״ז מ
 וזהו דוקא כשנדר להתענות יום סתם אבל נדד להתענות יום ידוע ושכת ואכל בו איצ
 להשלים תעניתו אלא אותו יום בלבד כי נפל עליו נדר ולא על יום אחר וזהו מפורש

 בירושלמי וכר.
 ונמצאת למד שלפי פירוש מהרים בדברי דין, משלים תעניתו של התופפתא
 פירושו משלם תעניתו ביום אחר, וזהו ממש כדברי הירושלמי: איבד תעניתו. אבל כל

 שאר הראשונים פירשו את התופפתא כפשוטה.
, כייע, עיין מ״ש י  6 הלל חגדולח. בכייל, כייו וד: הלל הגדול. אבל הנכון כג

 בירוש, כפשוטו עמי 464.

ך (מ״ג1) בד, ובכי״ל אין כאן פרק חדש). *  פ

ה ולויח ובר. בר״ח כ״ז בי: המה יפד דוד ושמואל נ ת כהו  13/14 אילו משמרו
, תנא בתוספתא אלו משמרות כהנים לוים וישראלים וכי׳*  באמונתמ וכו

 14 וקבעו עשרימ וארבעה. בכייל וכי״ו: עשרימ וארבעה עמודים. ובד:
ל: משמרות. י  מעמדות, ובריח הנ

: 154 , , ענעלאו. עמ ת קרבני וכר. במדרש ליב מדות. הוצ  15 ואמרת אלחם א
, והלא , והקדבחם אשה לה , ששלוחו שלאדמ כמותו, שנ נ , מ ה אומ ב י ק , ע  ר

 הכהניס מקריבין, אלא ששלוחו שלאדם כמותו.
.80 , מ ה משמר וכר. מאירי ע ת ו א ב  17 וישרי ש

ה בראשית. וכ״ה במאירי הניל. ובריח הנ״ל: וקורץ בעניין ש ע מ  18 וקורין ב
ו ת ובענין מעשה בראשית וכר, ועיין בבלי שם. ב ג  ק ר

 19 כלי שיר וחעמ וכר. עיין הירוש׳ כפשוטו ח״א עמי 365.
, תענית םי׳ ט״ו עמי 48: חה וכר. במנהיג ה  19/20 באחד בניסן אין בו לא מנ
 ותניא בתוספתא תענית בא׳ בניסן אין בו מעמד לא במנחה ולא בנעילה מפני שיש בו

 קרבן מוסף וקרבן עצים.

 עם׳ 220.

ל: אםורין בפסד. וגי׳ נכונה היא. עיין הירוש, כפשוטו י  2 אסורין בהספד• בבי
.428 , מ ע א י  ח

י ש י ל ק וכר. ביוחסין השלם 26ע״ב : ובפרק ש , אלעזר בר׳ צדו  3/4 אמר ר
ק אגי ח , צ  (חלוקת הפרקים כד או ככייל) דתעניות בחופפחא אמד ר׳ אלעזר בד ר

 הייתי מבני םנואה בן בנימין *כוי.
ר ה לחודש למח נאמר בעשור לחדש ואם נאמר בעשו ע ב ש ם נאמר ב  22/23 א
 לחודש וכר. בכי״ל: אם נאמר בתשעה בחדש למה נאמד בשבעה בחדש אלא בשבעה
, כי״ע היא י , ד וכי״ו. אבל כנראה ג י / ויש כאן השמטה בכי״ל. ועיץ ג  בחדש כבשו וכו
, 42): ומה שמצאתם  הנמנה, שכן כותב אחד הקדמונים בכיי אדלר (לפי אוה״ג עמ

 1) וכ״ח החלוקה לפני בעל יוחסיןלחשלם, עיץ מ״ש להלן עמ׳ 220 שוי 4'3.



׳ 220-221 ת ש״ד עמ י נ ע  ת

 (בבבלי כ״ט א7) אפשר לומר בתשעה שכבר נאמד בשבעה ואי אפשר לומר בשבעה
ה הובא בתלמוד וכאשר מצאתם אותה פ ו ס  שכבר נאמר בתשעה וזו היא מן ה ת
 בתוםפ, ואי אפשר לומר בשבעה שכבר נאמ׳ בעשור ואי אפשר לומר בעשור שכבר
 נאמר בשבעה ויש בה... מצאתם כנוסח תלמוד (חסר). ואולי צריד להשלים: ויש בה

 [נוסחאות אחרות מאשר] מצאתם בנוסח תלמוד.
 עמי 221.

דת תשעה באב וכוי. ראבי״ה ח״ב סי׳ תתנ״ד. עמ׳ 603, כל  1 כל שהוא מסעו
 הברייתא, תוה״א להדמב״ן עניין אבלות ישנה, פ״ב ע״ד כל הברייתא, ועיי״ש פ״ג ע״א
ה באב עצמו כדאיתא בתוספתא, ובדפוסים שם ע ש ת  (וצ״ל שם: ואסור לסוד כ
ה באב עצמו, וכן הועתק ברא״ש׳ עיין להלן), ופ״ג ע״ד. ע ש ת  בטעות: ואסור לסוך ב
, ל״ח, עיי״ש מה שהשיג עליו. וכן בשם הדמב״ן בריטב״א  והובאו דבריו ברא״ש פ״ד סי

 י״ב א׳ ד״ה אמר רבא, ובר״ן פ״ד סי׳ תתל״ח. ועיין דיטב״א ל׳ א׳.
 2 לרחוץ. בהשלמה תענית עמי 251: מיהו בתוספת׳ וכוי מותר לרחוץ.

ס וכר. בדאבי״ה ח״ב סי׳ תתפ״ח עמ׳ 670: י ב ר ח  4 אין שאילת שלום ל
ו בתשעה באב וכוי, וכן מעתיק גם במרדכי ר ב ח  תניא בתוספתא אין שאילת שלום ל
ו י ר ב ח , א׳ (בד״ר): תוספתא אין שאלת שלר ל , תתצ״ה. וכן בריטב״א ל  מו״ק סי
ם בטי באב. ובוודאי היה כתוב י ר ב ח  בט׳ באב וכר. אבל בריטב״א כ״י ירושלים: ל
ר לחבריו (או שצ״ל בדפוס: לחברין). וכן בה׳ פ ו ס  לחבריי בסימן הקיצור ופתר ה
 שמחות למהד״ם סי׳ נ״ו (ל״ג ע״א): תניא בתוספתא אין שאלת שלום לחבירי׳ בט״ב

 ולהדיוטות בשפה דפה. ועיין היטב בתשב״ץ קטן סי׳ תמ״א.
 אבל התוספתא נעתקה כמו שהיא לפנינו באשכול כ״י כדמולי רי״ד ע״א,
 במנהיג ה׳ ת״ב סי׳ ב״ה עמ׳ 50, באו״ז ח״ב ה׳ ת״ב סוף סי׳ תט״ו פ״ד ע״ב, תוה״א
 להרמב״ן עניין אבלות ישנה פ״ו ע״ב, שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תקכ״א, רא״ש פ״ד
 סי׳ ל״ז, הגה״מ פ״ה מה׳ תעניות הי״א אות ש׳, מ״מ שם, שבה״ל השלם ה׳ תענית סוף

 סי׳ רב״ע, ק״ל סע״א. וכ״ה גם בירושלמי פפ״א, ס״ד ע״ד. ועיין מאירי עמ׳ 92.
ב י ן בשפה י ש  שט: ולהדיוטות בשפה רפה. באשכול כ״י הנ״ל: ולהדיוטות מ

 רפה, ועיין ירושלמי הנ״ל.
דת שלמה בשעתה ואינו מונע מעצמו כלום.  5/6 ועולה על שולחנו כסעו
 תוה״א להרמב״ן עניין אבלות ישנה פ״א ע״ד, רא״ש פ״ד סי׳ ל״ב, טור או״ח סי׳
 חקנ״ד, דבינו ירוחם ם׳ אדם נתיב י״ח ה״ב, ר״ן פ״ד פי׳ תתל״ז, ד״ה תניא, ועיין

 הגהות הדי״ף וכו׳ בתמת ישרים ט״ו םע״ג.
ן מתשעה באב למוצאי שבת. בד: מתשעה באב לתשעה באב, י  6 מתקנ
 ובכי״ל: מתקנין מתשעה באב, ולא יותר. והנכון הוא בכי״ו: מתשעה באב למוצאי
. וכ״ה בראבי״ה סי׳ תתפ״ח עמ׳ 670, והוא דייק מלשון התוספתא ״מתשעה ב ״  ט
 באב״ ולא *בתשעה באב״, שמתקנין בסוף היום, עיי״ש בעמ׳ 671 ובהערה 10 שם.
 והובאו דבריו באו״ז ח״ב ה׳ ת״ב סי׳ תט״ו, פ״ד סע״א-רע״ב. וכן במאירי עמ׳ 93.
 ועיין מהר״ם ה׳ שמחות סי׳ נ״ז, ל״ג ע״א, מרדכי תענית סי׳ תדל״ו, מו״ק סי׳ תתצ״ה,
 הגה״מ פ״ה מה׳ תענית ח״י, אות ר׳, רא״ש פ״ד סי׳ ל״ז. וכן בדבינו ירוחם ס׳ אדם
 נתיב י״ח ח״ב: נהגו שלא לשחוט להכין סעודת מוצאי תשעה באב עד אחד חצות

 וכן נראה מהתוספתא.
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. ה ל י ג  מ
. א ״  ם

ה ומשפחה וכר. עיין תשובת ר״ש חקאן הלוי בכגה״ג או״ח ח פ ש  20 אלא מ
 סי׳ תרפ״ח(ליוורגו שידו לו) צ״ג ע״ב ורע״ג.

. ר ש ה ע ע ב ר א עמחן ב ן רי נה קו ן בספי רא והמפרשי י בשי ן צאי ו  21/22 הי
. וכן גורם הראב״ד(כתוב ר ש ע ע ב ר א  בכי״ל: קודאין בארבעהעשר, וכן בה קורץ ב
, כמו שיש ד ״ ׳ ויש בה קורץ ב י ת פ ס ו ת  שם, תמים דעים סי׳ דמ״ג): אני יש לי ה
 בירושלמי (פ״ב ה״ג, ע״ג ע״ב), וכן בעיטור ה׳ מגילה (הוצ׳ רמא״י ק״י ע״ב), דאבי״ה
 ח״ב פי׳ תקנ״ח עמ׳ 279, או״ז ח״ב ה׳ מגילה פי׳ שפ״ז, ע״ז ע״ג, מרדכי דיש מגילה,
 הגה״מ פ״א מה׳ מגילה ה״ו אות ט׳, רשב״א, ומביאו הרדב״ז* עיין להלן, מאירי ג׳ ע״ב
 (מן הספר), דיטב״א ה׳ א׳ ד״ה ואיכא (בשם י״ג), חידושי הר״ן שם ד״ה שלא, כל בו סי׳

 מ״ה, ארחות חיים ח״א ה׳ מגילה סי׳ כ״ב, ק״כ ע״א.
 נמצאת למד שגירםת כל כתה״י וכמעט כל הראשונים היא, קורין בי״ד. ואשר
 לפירושה, הנה פירשו בראבי״ה (וממנו באו״ז, מרדכי והגה״מ הנ״ל) ובמאירי שאנו
 עוסקין כאן בבני עיירות, והתוספתא מזהירה אותם שלא יקדימו אפילו אם צריכים

 ללכת בשיירה או להפליג בים, אלא ידחקו ויקראו בזמנו אם אפשר.
 ובעיטוד (וממנו בריטב״א וח׳ הר״ן הנ״ל) פירש שמדברים בבני כדכין שהתירו

 להם להקדים יום אחד אם הס יוצאין לשיירא.
 אבל בם׳ המכתם, הוצ׳ גרוםברג עמ׳ 3 פירש: ובתוספתא נמי גרסי׳ דבן כרך
 שהיה הולך על הים ושם הוא עומד ביום י״ד וביום ט״ו אינו קורא אלא בי״ד שהוא זמן
 הריאה לרוב העולם, וכן פירשו בכל בו וארחות חיים הנ״ל, וכן משמע בירושלמי ס״ב

 ה״ג. ע״ג ע״ב, עיי״ש.
: תניא ב ב ד י ת א המפרש והיוצא לדרד  אבל בבעל המאוד כאן סי׳ אלף ס״ז
, כתב עלה הר׳ אפרים ז״ל וכו׳ אבל בי״א ובי״ב ליכא למקרא כלל דהא ג ״ י  קורין ב
 בטלו להן ובבריתא זו לא הזכירו אלא בי״ג בלבד אלו דברי הרב ז״ל, ואני אומד ה״ה
 לי״ב וי״א וכו׳ עיי״ש, והובאו דבריו בראב״ד הג״ל (שהשיג עליו), בריטב״א הנ״ל

 ובר״ן על הרי״ף שם במקומו.
 וכבד העירו הראשונים על דברי בה״ג(ד״ו מ׳ ע״א): והיוצאין בשיירא והמפדשין
 בספינה קורין מאחד עשר והילד, ועיין אוה״ג עמ׳ 10, ועל דבריו יש להוסיף דברי
 הרי״ץ גיאת כ״י אדלר ה׳ מגילה (בדפומ נשמט שם דף שלם או יותר): היוצאין
 בשיירה והמפרישין בספינה קורין בי״א והלד. ומכיוון שדבינו אפרים (ואפשר שממגו
, וגמ הוא קורא לה ברייתא ג ״ י  לקח בבעה״מ) הוא יחידי בגירסת התוספתא: קורין ב
 (ואעפ״י שברימב״א מעתיק בשמו תוספתא, אין זה מוכיח כלום כי כן דרכם של
 הראשונים להחליף ברייתא בתוספתא), הרי יש יפוד גמור להגיח שעיקר ברייתא זו
 נעוץ בדברי הגאוגימ, (שמהם שאב גם הבה״ג׳ עיין מאירי הנ״ל), כרגיל אצל

 הראשונים.
 ברם דאיתי בשו״ת הרדב״ז ח״ה ג׳ אלפים דכ״ו שהביא את דברי בעה״מ וכתב:
 והוי יודע שכתב הרשב״א שמצא בנוסחאות בברית׳ קורים ב י ״ ד ולא פליג בדית׳
 על הירושל׳ (עיין בבעה״מ שם) וכ״ה בתוספת, בספרים שלנו, וכתב ז״ל דלבני כרכי׳
א ת פ ס ו ת י ב ת י א י ר נ א  היא שנדה מדלא קתני אין קוריו אלא בי״ד וכו׳ ו
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ד המפרש בים והיוצא בשיירה קורי׳ מי״א עד ט״ו, וזה כדבדי בעל המאוד, ת י ב י ת  כ
 אבל בספרי הדפום לא מצאתיו וגם רבי׳ אפרים ובעל המאור לא היו גורסים כד.

 וקרוב מאד בעיני שתום׳ כ״י הרדב״ז תוקנה ע״פ בה״ג, ושהברייתא של בעה״מ
 היא ברייתא של גאונים, ונוסח התום׳ הוא דק כמו שהוא לפנינו.

ן בה לא יתכנסו אלא בזמנח. בכי״ל: הואיל ומםתכלין בה  27 הואיל ומתכנסי
 אל יסתכל בה וכו׳, ועיין גי׳ ד ובבלי ב׳ א׳. ובכי׳׳ו: הואיל ומםתכנין בה אל יסתכנו
 וכו׳, וכן במלחמות רפ״א: תניא בתוספתא הואיל ומםתכנים בה לא יסתכנו אלא
 בזמנה. וכ״ה (בערך) בחי׳ הר״ן ב׳ א׳. וכן במאירי ג׳ ע״ב (מן הספד): ויש גודסין
א ובתלמוד המערב (ידוש׳ פ״א רה״ז, ת י ר ב  הואיל ומסתכנין בה וכד היא שנויה ב
 ע׳ ע״ד, ועיין אהצו״י שם עמ׳ 18, ומה שציין שם לאשכול אינו כלום, כי אין זה

 באשכול כ״י).
( ! ) ה ל י ע  28'27 קריית מגילה ותרומת שקלים מקדימין^ולא מאחרין ספק מ

ם וכוי. וכ״ה בכי״ל (=ד) בעדך אלא ששם לנכון: ספק מילה. ובר״ח ח׳ י י כחנ  זמן עצ
: באלו אמרו מקדימין קריאת מגילה ותרומת שקלים דכתיב ולא יעבוד אבל סעודת  א׳
 פורים וסעודת ד״ח וספק מילה וזמן עצי כהנים וכו׳, וכן בדי״ף פ״א סי׳ אלף ס״ח:
 באלו אמרו פירוש בקריאת מגילה ובתרומת שקלים מקדימין ולא מאחרין דכתיב ולא
 יעבור אבל בסעודת פורים וסעודת ראש חדש וספק מילה וזמן עצי כהנים וכו׳, וכן
 באגדת אסתר ט׳ כ״ז: ת א נ א באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין וכו׳, עיי״ש בהערות

 בובר (ועיין אהצו״י כאן עמ׳ 12), וכן ברא״ש פ״א סי׳ י״ז.
 והנה ברור לי שהר״ח (והנמשכים אחריו) צרף כאן את הברייתא שבירוש׳ (פ״א
 ה״ו ע׳ ע״ב) לתום׳ שלנו ושנה את הכל כהלכה אחת, ומהמלים ״וספק מילה׳" ואילד
 מתחילה התוספתא שלנו. ואשד לעדותו של ר״ד רטנר (באהצו״י עמ׳ 12 הנ״ל)
 שלפני הראשונים היה גם בירוש׳: וספק מילה, אין לשים לב לה כלל, וכל הראשונים
 שהוא מציין להם שם אינם מעתיקים מן הירושלמי וספק מילה, ובעל המאור ברי״ף
), אבל רק העיקר ולא הכל, וכן בר״ן ר דברי הרי״ף הם בירושלמי ג ק י ע  הנ״ל אומד ש
 שם ד״ה באלו אמרו מביא את הירושלמי לתחילת דברי הרי״ף. אבל שם בד״ה וספק
א מני לה ולפיכך הביאה הרב ת פ ס ו ת ב  הוא כותב: וספק מילה נולד בין השמשות ו
 אלפסי ז״ל. וכן בשו״ת מהר״ם אלשקר סוף סי׳ צ״ו מביא דין של ספק מילה מן

 התוספתא, ולא נמצא אף אחד מן הראשונים שיביא דין זה מן הירושלמי.
 נמצאנו למדים שהמחצית השנייה של דברי הר״ח וכו׳ בוודאי לקוחה מן
 התוספתא, אבל השאלה היא על המחצית הראשונה, כלומר, יש מקום להסתפק אם
 לא היה בתוספתא כאן גם החלק הראשון, והיינו, סעודת פורים וסעודת ד״ח. שהרי כן
 כותב הריטב״א ה׳ א׳ ד״ה באלו: ובתוספתא שונא (=שונה) ג״כ תרומת שקלים וכו׳

 עוד אמר שם אבל סעודת פורים וסעודת רי׳ח מאחרין ולא מקדימין ופירשו בירושלמי
 וכו׳ וי״מ דכי כתיב בתוספתא סעודת פודים וכו׳. והנה לך עדות שגם בתוספתא היתד,
 לפניו הגירסא סעודת פורים וסעודת ר״ח, ונמצא שהר״ח שאב את כל דבריו מן
 התוספתא. וכן בעיטור ה׳ מגילה (הוצ׳ רמא״י ק״י ע״ג, ד׳ למברג מ״ו ע״ב): ורב
 אלפסי ז״ל כתב אבל סעודת פורים וסעודת ר״ח: גרסי׳ בירושלמי ובתזע׳ לא גרםי׳

 1) אםנס בשיטת ריב״ב 9ם (ולו לא *יין רםגר כלל) כותב על דברי הרי״ף: כתלמוד ירושלמי
ר דברי הרי״ף וכר. ק י וממנו העתיק, ושם הגי׳ מכונה!: ע  היא, אבל הוא הרי נמשך אחרי דודו בעח״מי
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: באלו ק מילה וכר. וממנו, כנראה, בחידושי הר״ן ה׳ אי פ ס  אלא פעודת פורים מ
 מקדימין וכר אבל סעודת פורים וסעודת ר״ח ופפק מילה: וכר פעודת ד״ח גרפיגן
 בירושלמי ובתופ׳ לא גדסיגן אלא סעודת פורים ופסק מילה וכר. הרי לך עדות
 בתרח שהיה בתופפתא גם פעודת פורים, אבל לא היה לפניהם בתוספתא סעודת ר״ח.
 ועיקר הדבר שפעודת ר״ח מאחרין ולא מקדימין מפורש בתוספתא להלן עמ׳ 226

 שו 12113, עיין מש״ש.
, משובשת (וכן היתד. כבד לפני הד״ן), כפי  ברם קרוב לוודאי בעיני שבעיטור הגי
 שרואים מעצם הלשון המגומגמת, וכצ״ל בעיטור: ורב אלפםי ז״ל כתב אבל םעודת
 פודים וסעודת ד״ח [וכן] גרםי׳ בירושלמי, ובחופי לא גרפי׳ (אלא) םעודת פודים
 [אלא] מססק מילה [ואילד] וכו׳. וראייה לדברי שהרי העיטור בעצמו בה׳ מילה ח״ג
 (הוצ׳ רמא״י ג״א ע״ב) כתב: ותניא בתוםסתא דמגילה קריית מגילה ותרומת שקלים
 מקדימין ולא מאזזרין פפק מילה ובו׳, ולא הזכיר כאן פעודת פורים כלל. וכן מעתיק
 באשכול כ״י כדמולי ק״ג ע״א (העתקת הד״ש אלבק שבידי בנו ידידי הר״ח אלבק):
 ותניא בתופפתא דפרקא קמא דמגלה קריאת המגילה ותרומת שקלים מקדימין ולא
 מאחדין, אבל פפק מילה וזמן עצי הכהנים וחגיגה והקהל וט׳ באב מאחדין ולא

 מקדימין, ופפק מילה היינו נולד בין השמשות וכר.
 נמצאנו למדים שהגי׳ האמיתית בתופפתא היא כמו שהיא לפנינו בכי״י, באשכול
 ובעיטור ה׳ מילה, והריח וכו׳ צירף את הירושלמי ואת התופפתא יחד. ואשד לעדותו
 של הריטב״א הנ״ל, יתכן שכיוון בתופפתא לברייתא שבירושלמי, כרגיל אצל הראשונים

 עיין מאמרי תשלום תופפתא עמ׳ 6 ואילד.
לה גובין ומחלקין בו ביום וכוי. בכי״ל וד: וגובין ומחלקין י ת המג  29 קוריו א
 ובו.׳. התופ׳ לפי פשוטה פירושה שגובין ומחלקין ביום קריאת המגילה, עיץ בבלי ד׳
, ע״א. וכן  ב׳, ועיין רי״ף ריש פירקין, בעה״מ וראב״ד שמ׳ ועיין ידוש׳ פ״א ה״א׳ ע
 במרדכי דיש מפיכתין: תניא בתוספתא אע״פ שאמדו כפרים מקדימין ליום הכניסה
 גובין בו ביו׳ ומחלקה בו ביום ומקיימין שמחה בזמנה. ובאגודה פי׳ א׳, ק״ל ע״ג: תניא
 בתופפתא אף כי מקדימין לקרות גובין ומחלקין ומקיימין שמחה בי״ד. ומשטף לשונו

 משמע קצת שפירש כי גובין ומחלקין בי״ד כשיטת הירושלמי הנ״ל.
ז י ן (בגי׳ כי״ע ומרדכי) ולפיכד שאלו, אעפ״ ב י ו  ומבבלי הנ״ל משמע שגרפו ג
 אדרבה, משום דאמרו! אבל לגי׳ ד וכי״ל הרי הפגנון מובן: אע״פ שאמרו וכו׳ קורץ

 את המגילה וגובין ומחלקין בו ביום מ״מ מקיימין את השמחה בזמנה.

 למ׳ 222.
ת פורים לפורימ וכוי. כל הברייתא בם׳ חסידים הוצ׳ מק״ג סי׳ תתם״ט י ב ג  1 מ

 עמ׳ 217, דאבי״ה ח״ב םי׳ תקצ״ב עמי 325
: וקתני עלה א ה ה ״ תה העיר. בדמבץ ב״מ ע״ח ב׳ ד ר לאו ת העי י ב ג  1/2 מ
 בתוספ׳ ומגבת העיר לאותה העיר וכו׳. וכ״ה בריטב״א כאן ז׳ א׳ ד״ה גדסינן, בשם

 רבו (הרא״ה), וכנראה לא היה ב״ז לפניהם בבבלי ב״מ ע״ח ב׳.
ן וריטב״א הנ״ל, ת פורים וכוי. ס׳ חסידים הנ״ל, דמבי י ב ן בסג  2 אין סדקדקי

ו סי׳ תע״ה. לפי שטמ״ק שם), חידושי הר״ן שם, נ״י שם פי ) ׳  דיטב״א ב״מ ע״ח ב
 2/3 והמותר א ל יפול לכיס של צדקה. בבבלי ב״מ שם: והמותר יפול לכיס של
 צדקה. וכן גדם בתוספתא בריטב״א (מפי הרא״ד.) כאן ובב״מ הנ״ל, אבל בם׳ חסידיס



לה פ״א עמי 222 229 י  מג

 הג״ל והמותר ל א (עיין לעיל ״177) יפול לכיס של צדקה. וכן ברמב״ן הג״ל כגי׳
 שלפנינו. והואיל והרמב״ן העתיק את התום׳ כראייה לפירש״י שם (ועצם פירושו גם
 בר״ן ונ״י הנ״ל) ולא העיר כלל שהגי׳ בגמרא היא: והמותר יפול וכו׳ ג״ל שהוא פירש
 כי בבא זו מוסבת על הרישא׳ על אץ מדקדקין במגבית פורים, כלומר ״אין אומרים
 בכד וכך די להם״ והמותר יפול לכיס של צדקה, אלא לוקחין העגלים ושוחטין
 ואוכלין והמותר (שגבו) אל יפול וכו/ משא״כ בבבלי ששם מוכרחים לפרש ע״פ

 הסיגגון שהמותר הוא מה שנותר מפעודת העגלים.

/ בם׳ כו ת ו י ב ח ת ל ו ם ר׳ מאיר הלוח מע ן בן אלעז׳ אומ׳ משו  5 ר׳ שמעו
 חסידים הג״ל: ר׳ אלעזר משום ר׳ מאיר אומר הלוה מעות לחבירו וכו/ אבל באו״ז
/ ח׳ ע״א: והא דתגיא בתוספתא דמגילה ר׳ אלעזר בר״ש משום  ח״א ה׳ צדקה סי׳ י
 ר״מ הגוחן דיגד לעגי ליקח בו חלוק לא יקח בו טלית וכו/ וממגו במרדכי ב״ב פ״א
 סי׳ תצ״ז: והא דתגי בתוספתא דמגלה הגותן דיגר לעגי לקגות בו חלוק לא יקח בו
/ וכ״ה בבבלי ב״מ הג״ל. אבל כגראה זו היא הגהה ע״פ הבבלי (וכן הגיה  טלית וכו
 באמת בח״ד כאן מדעתו) והגכון כלפגיגו, וברישא משמיע לגו ר״מ שאס לוה ע״מ
 לקגות דבר של קיימא(כלים) אסור לקגות דבר שאיגו של קיימא (פירות לאכילה)

 ורשב״א- מוסיף בשמו שאפילו בכלים וכלים אסור לו לשגות מדעת המלוה.

גי ר׳ אלעזר ברי יוסי אומי וכוי. בכי״ל: צריכין תה באדר חשי  7/8 קורין או
 לקרותה באדר. השגי שכל מצוה שגוהגת באדר שגי גוהגת באדר ראשון רשב״ג או׳
 משום ר׳ יוסי כל מצות שגוהגות באדר שגי גוהגות באדר ראשון חוץ מן הספד
 וכו׳ ויש כאן חסרון. ובכי״ו: צריכין לקרותה באדר השגי שכל מצות
ן נוהגות באדר הראשון. ר׳ אלעזר בר׳ יומי אומ׳ משום ר׳ י  שגוהגות באדר השגי א
 זכריה בן הקצב אין צריכין לקרותה באדר השיני שכל מצוות הנוהגות באדר השגי
 נוהגות באדר הראשון. רבן שמעון בן גמליאל אומד משום ר׳ יוסה צריכין לקרותה
 באדר השני שכל מצות שנהגת באדר השני אין נוהגת באדר הראשון חוץ מפפד (עיין

. ועיין להא. ,  מ״ש לעיל 2202) ותענית וכו׳. וגי׳ זו קרובה מאד לגי׳ הבבלי ו׳ ב

/ לפי הגי׳ שלפנינו כו ת ו ו והג י אין נ ות באדר השנ הג ו ת הנ ו ל מצו כ  819 ש
 אין לזה מובן, שהדי לפי טעם זה צריך לקרותה באדר ב׳׳ ועיין לעיל גי׳ כי״ו, והיא
 חשודה בתיקון ע״פ הבבלי. וקרוב מאד שצ״ל כאן: כל מצוות וכו/ תה עניין לעצמו,
 ואיגו בקשר כלל עם מקרא מגילה. ונראה שכן היתה הגי׳ לפני הדשב״ש, שכן הוא
 כותב בפי׳ תנ״ב: ובתופפתא מפורש כדברי האוסרים דתניא התם מצות הגוהגות
 באדר שני אין גוהגות באדר ראשון חוץ מהספד וכו/ ולפי הגי׳ שלפנינו, או לפי גי׳כי״ו
 א י ן התוספתא מוכיחה יותר מן הבבלי, וכמו שפירש הרא״ש שם שאפור בהפפד, דק
 אם עברו את השנה אחרי קריאת המגלה, כן יפרש גם בתוספתא, אלא בוודאי היתד.
 לפניו הגי׳ כמו שהגהנו, והיינו שאץ כאן כלל קשר עם מקרא מגילה, חד. כלל בפני
 עצמו. וכ״ה באמת בסוף מגילת תענית הוצ׳ ליכטנשטיץ עמ׳ 95 ובירושלמי פ״א ה״ז
:  ע״א ע״א. אבל אפשר שהדשב״ש סבר, כי פירוש הדא״ש יתכן דק לגי׳ הבבלי
י ן בהספד, והיינו מודים שאותו יום שקראו בו המגילה אסוד בהספד, אבל ו ש  ו
ד לכלל שלפנינו ונוהג תמיד באדר י ץ מהספד, משמע שדין זה ש ו : ח  לגי׳ התום׳

 ראשון כמו באדר שגי.
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. בד הסדר אחר׳ וכי״ל־ד. ר כ ו י ת מ ח ך  18 איין ביין אבר מ
, ב׳). והוא ל ) ׳ ת וכר. מפחח לר״ן שבת כיח א מ ת לכזית מן ח מ  19 אין בין ח

ו ולתום׳ כלים 56915.  ציין שם למשגה אהלות פיג מי
ם חיים וכר. בה״ג ה׳ את מי ן בי ב טעו  21/22 אין בין זב לזבה אלא שחז
 גדה (דיו פיו רע״ב): ותגי בתוספתא אין בין זב לזבה אלא שהזב טעון ביאת מים חיים.
/ , אלף צ״ג׳ ערוך ערך כף ב , ב׳ בשם התוספתא, ועיין רי״ף שבועות סי  וכן בריח ח
 בעלי הנפש להראביד שער הספירה, סיא ע״ב, תום׳ רי״ד ח׳ א׳ (מיד ע״ג), אויז ח״א
ן / די  ה׳ גדה םי׳ שס״ג, ג׳ ע״ג, מעשה רוקח סי׳ קפ״ג עמ׳ מיו, ראיש גדה פ״י סי׳ ח
 ה׳ גדה, שבועות פיב סי׳ אלף ציג. וכן הביאוה עוד כמה מן הראשוגים מחוספחא זבים
8ל6) והם סתרו משם את דברי הגאון (עיין אוהיג חגיגה  רפ״ג (והבאתים במקומם שם 9

 עמ׳ 10) שחייב לזבה לטבול במים חיים.
 וראיתי בשו״ת בגימין זאב סי׳ קג״ד רמ״ט ע״ב שתמה על דברי הגאון מתופפתא
ן ר ב י ג ו ו א ג  שלגו במגילה, וכתב שם (דין ע״א): ״וכן מצאתי בקוגדרס ישן משם ה
ן בשאלה ששאלוהו, וזיל ואל יחמה אדם היאך געלמה מרשיי ו ש א ר ו ה ה י ע ש  י
 זאת המשגה שבכמה מקומו׳ אגו מוצאי׳ שגעלמו לו כמה ברייתות ומשגיות של טהרה
 ושל זרעים ופירשם הפך ממה שכתוב אתי כו׳ עד וכן רב פלוטאי גאון געלמו לו כמה
 ברייתות ואמר שזבה צריכה מים חיים, אלא אין אדם בעולם יכול שיגקה מן השגיאות
י ולא מצאתי זכר מזה. ובסי׳ י״ד בשו״ת שלו י  עכ״ל״. רחפשתי בש ו ״ ת ה ר י י ד כ
י וורשא, ליג ע״ב הוא מביא את דעת הגאון וכותב: ודעו לכם ששגגה גדולה היתה  כי
 לגאון זאת וכו׳, ובדף ליד עיא שם הוא מביא את התוספתא שלפגיגו וגם תוספתא

 זבים הגיל. ועיין גם תום׳ רי״ד הגיל.
י הגיל.  22/23 אין בין זב לגידה אלא קרבן וכו׳. ריח ח׳ ב׳, שו״ת מהרי״ד כי

 עמ׳ 223.

 2 שילה בית של אבנים וכו׳. בכפו״פ פ״ו עמ׳ ע״ד (ד״ר כיא ע״א): תופסת
 מסכת מגלה פיק שילה בגיין של אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה ידושלם בניין של

 אבגים מלמטה ותקרה מלמעלה.
ש וכו׳. עיין מיש ריח מ ש ש למרובה בגדימ מ מ ש ח מ  4 אין בין כהן משי

 אפפגהיים בהמםדרוגה ש״א עמ׳ של״א ואילך.
ת. עיין ר׳ ברוך הוריוח רפ״ב, על הגליון בש״ס  5 אלא פר הבא על כל המצו

 ראם (עיש ד״ח) ח׳ א׳.

 פ״ב.
ה וכר. רייף ברכות פיה םי׳ קכ״ט, אשכול ח׳ ע ט לה ו י ת המג  10/11 הקורא א
 תפלה עמ׳ 29, תום׳ ר׳ יהודה ברכות ליד א׳ ד״ה אמצעית (כ׳ ע״ג), ראבי״ה ח״ב סי׳
 תקם״ה עמ׳ 286, ועיי״ש סי׳ תקס״ו עמ׳ 289, רביגו יוגה ברכות פיה סי׳ קכ״ט, רא״ה
 שם עמ׳ צ״ט, מרדכי שם פיה סי׳ ק״י, על הכל לרמ״ש מאיבדוא בהגדן ח״ז עמ׳ 86,
 תוס׳ הרא״ש ברכות ל״ד א׳ ד״ה אמצעית (כ׳ ע״ד), ועיין ד׳ ירוחם ס׳ אדם סוף נתיב

. 3  י׳. ועיין מ״ש לעיל ״
צא וכר. או״ז ח״ב סי׳ שע״ז, עיט ע״א..  14 קראה בלילה לא י
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 16 ומעשח בר׳ מאיר שחלך לאסיא ובר. תום׳ חדא״ש י״ח א׳ ד״ח עברית.
 והוכיח מכאן שעברית פי׳ לה״ק׳ ולא כמו בבבלי שם י״ח אי.

ד ובר. ברי״ץ גיאת כ״י אדלר: בתוםם׳ ושבי חעמי  17 קראת בין עומד בין י
 קראה בין עומד בין יושב בין מוטה יצא וכו׳ ובעיטור ס׳ ה׳ מגילה (הוצ׳ רמא״י קי״ד
 ד״א): תופפתא בין עומד בין יושב בין מטה (כגי׳ רי״ץ גיאת ד וכי״ל, ושם: מוטה)

ן וכו׳. ועיין טור או״ח פי׳ תרצ״ב. מ ג ר ו ה ת ד ל י מ ע א ה  העמד לה תורגמן ל
 18 בירך לפגיה וכוי. עיטור הנ״ל, רוקח םיי1רל״ז. טור הג״ל.

; ליתא בכי״ל, וכן איננו ברי״ץ גיאת כ״י, בעיטור ׳ ן בן אלע  19 אמ׳ ר׳ שמעו
 ורוקח הנ״ל. אבל בתום׳ רי״ד כ״א א׳ ד״ה הקורא, או״ז ח״ב םי׳ שע״ח ע״ט א׳ גורט

 כמו בכי״ע׳ ועיין ידוש׳ רפ״ד, ע״ד ע״ג.
ר וכר. עיטור הנ״ל. למעלה שם, הוצ׳ דםא״י קי״ג ע״ג ה בר׳ מאי ש ע  שם: מ
 והביאו בחי׳ הר״ן י״ט ב׳ ד״ה בהלכות, תום׳ רי״ד הנ״ל, רוקח הנ״ל, ראבי״ה ח״ב סי׳
 תקג״ב עמ׳ 263 ועיי״ש סי׳ תקע״ב עמ׳ 297, או״ז הג״ל וממנו בהגהות אשרי פ״ג סי׳

/ מרדכי ד״ח פ״ד סי׳ תשכ״א, מגילה סי׳ תתל״ב.  א
ת על העור בדיו. בכי״ל י ר ב ן ע ו ש ת ל ה אשורי ב ו ת ד שתהא כ  22 ע
 ליתא לשון עברית וגכון, ועיין היטב ברשב״א י״ט א׳ ד״ה עד. אבל בעיטור ה׳ מגילה
 (הוצ׳ רמא״י קי״ב ע״א): תום׳ קראה אשורית שומעין ואין שומעין יוצאין י״ח ולעולם

 אין יוצאין עד שתהא כתובה על הספר ובדיו.
לה וכו׳. כל הברייתא עד 2241 געתקה בה״ג הי י  22/23 הכל חייבין בקריית המג

, 196 (סתם). וברי״ץ גיאת דיש ה׳ מגילה כ״י  מגילה ד״ו ל״ט ע״ד, ובהוצ׳ מק״ג עמ
 אדלר (בד חסר): ת ג ו ר ב נ ן הכל חייבין במקרא מגלה כהגים לרים ובו׳ כל הברייתא,
 וכן געתק בשם התוספתא בעיטור ח״ב ה׳ מגילה הוצ׳ רמא״י קי״ג ע״ג, והביאו בחי׳
׳ כ ) ׳  הר״ן י״ט ב׳, או״ז םי׳ שע״ז, ע״ט ע״א, םמ״ג ה׳ מגילה רמ״ט ע״ד, מאירי י״ט ב

 ע״א), שו״ת הרשב״ש סי׳ תג״ב וסי׳ תג״ג.
כ׳ ע״ב) ורשב״ש הג״ל.  23 ועבדימ משוחררים. עיין מאירי הג״ל(

ת חרבים ידי חובתן טומט׳ וכו׳. רא״ש פ״א םי׳ די.  24/23 וםוציאין א

״ליש ן וכוי. על הראשוגיס הג ן מוציאי י א ׳ ואגדרגיגס חייבין ו ט מ ו  25 ט
 להוסיף, תום׳ ערכין ג׳ א׳ ד״ה לאתויי (בשם בה״ג), מאירי ה׳ ע״ב (מן הפפר) ועיי״ש
׳ ע״א) הג״ל, רביגו ירוחם ס׳ אדם גתיב י׳ ח״ג(בשם בה״ג), חידושי הר״ן ד׳ כ ) ׳  י׳יט ב

 א׳ ד״ה גשים.
א וכוי. על הג״ל יש להוסיף תום׳ צי נו ואינו מו ת מי א א צי  25/26 אנדרגינס מו

 ד׳ אי ד״ה נשים׳ תום׳ הרא״ש שם.
ו מינו. בכי״ל, כי״ו וד מוסיף: מי שחציו עבד וחציו בן חורין נ ת שאי  26 ולא א
 אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו. וכ״ה בה״ג ד״ו, וכן מעתיקים בשם בה״ג
 בתום׳ ערכין, רא״ש ור׳ ירוחם הנ״ל, אבל בה״ג הוצ׳ מק״נ הנ״ל: מי שחציו עבד
 וחציו בן חורין אפילו לעצמו אינו מוציא. ועיין בהערה שם, ועיין עיטור, או״ז וחי׳

 הר״ן הנ״ל, וכנראה שחסרה לפניהם כל בבא זו כמו בכי״ע.

 עמי 224.
 1 נשים ועבדים וממנים פטוחן ואין מוציאי! את חרבים. בבה״ג הנ״ל מפרש
 שפטורין מקריאה אבל חייבין במשמע, ועיין עיטור הנ״ל, ראבי״ה ח״ב סי׳ תקס״ט
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, שם״ח, , מגילה, ר״ן פ״א סי׳ אלף ס״ד. ובאו״ז ח״ב סי  עמי 293, הגה״מ ריש פ״א מה
 ע״ז ע״ד: ולפי התוספתא יש לפרש ההיא דעדבין דגשים בשירות לקרות את המגילה
 להוציא גשים אחרות אבל לא להוציא הזכרים וכוי, וכן במאירי (ה׳ ע״ב): ופירשו זו
 של ערכין לאתויי גשים להוציא את מיגן, ועיין מרדכי פ״א פי׳ תשע״ט, תום׳ הרא״ש
 ערכין ג׳ א׳(בהשמטות לשטמ״ק בםוף המםכת שם). אבל באו״ז הנ״ל החליט בםוף
 דבריו שהתופפתא גדחית מפגי סוגיית התלמוד ואיגד, בת םמכא, וכן בריטב״א כאן ד׳
 א׳ ד״ה ואריב״ל החליט (בשם רבו—הדא״ה) כי התוספתא משבשתא היא. ובמאירי
 הג״ל מוכית מתוך םגגון התוספתא שיש בה ט״ם וצ״ל: חייבין ואין מוציאין, כמו

 בטומטום ואגדרוגיגם לעיל. ועיין רא״ם בםמ״ג ה׳ מגילה, רע״ד ע״ג, ורע״ג ע״א.
תי וקריתיח לפגי ר׳ יחו׳ באושא וכוי. בכי״ל י  2'1 א׳ ר׳ יהודה קטן הי
י (כגי׳ כי״ו וראשוגים עיין להלן) אמ״ר קטון ל ג י ב ק  וקראתיה לפגי ר׳ טרפון בלוד ו
 הייתי וקראתי לפגי ר׳ יהודה וכו׳. וכן בראבי״ה סי׳ תקם״ט עמ׳ 292 : ובתוספתא
 דמגילה פרק שגי תגיא אמר רבי יהודה קטן הייתי וקריתיה לפגי רבי טרפון בלוד
׳ פע״א): אמר רבי יהודה קטן הייתי וקראתיה לפגי כ ) ׳  וקבלגי. וכן במאירי הג״ל י״ט ב
 רבי טרפון וקבלגי אמד דבי קטן הייתי וקראתיה לפגי רבי יהודה והיו שם וכו׳. אבל
״ ל קטן הייתי וקדאתיה לפגי ר״ט ב י  בעיטור הג״ל (הוצ׳ רמא״י קי״ג ע״ד): א ר
מ והיו שם זקגים וכו׳, וכן משובשים דברי ״  בלוד ואד״י קטן הייתי וקריתי לפגי ד
ע קטן הייתי וקראתיה לפגי ר׳ טרפון ש ו ה : אמד ר׳ י  העיטור בחידושי הר״ן י״ט ב׳
ה קטן הייתי וקדאתיה לפגי ר׳ והיו שם זקגים וכו׳. ובאו״ז הג״ל ד ו ה  בלוד ואמר ר׳ י

 סי׳ שע״ז ע״ט ע״א הסרה הבבא של קריאת ד״י לפגי ר״ט (קרוב לגי׳ כי״ע).

ג (בכי״ל וד אין כאן פרק חדש 1). ״  פ

ס בר׳ יוסי אוי וכוי. וכ״ה ח ג מ י ר : ד  10 ר׳ יוסי אומ׳ וכוי. בכי״ל, כייו ו
 בתוספתא לפגי רש״י כ״ו א׳ ד״ה זו, שיטת דיב״ב הוצ׳ ראם ז׳ ב׳, שו״ת הרשב״א ח״א
 סי׳ תרי״ז, ח״ז סי׳ ת״ן, חי׳ הר״ן(ואיגם לרגב״ר, אלא ליותר קדום) כ״ו א׳ ד״ה גמרא,

 ריטב״א ב״ו רע״א, שם ד״ה א״ר לא שגו(בשם הרשב״א), ר״ן פ״ג סי׳ אלף פ״ג.
.צ״ל להפך כמו שהוא בכי״ו ן וכו׳ ח מ ע ו נ ת י ה  vn<1 במה דברים אמורים בזמן ש
 וד (ובכי״ל יש כאן חסרון). וכ״ה בליקוטות הרמב״ן כ״ה סע״ב: וראיתי בתופפתא
 א״ר יהודה בד״א בזמן שלא התגו עמהן סדגםי אותה העיר אבל התגו עמהן פרגםי
 אותה העיד משגה אותם לכל דבר שירצו. וכ״ה בשו״ת הרשב״א ח״א וח״ז הג״ל, וכ״ה

 בריטב״א (בשמו) הג״ל, ובר״ן הג״ל.
ת לספר וכו׳. ראבי״ה ח״ב סי׳ תק״צ עמ׳ 319. שו״ת מטפחו ה ו ב י שה ת  12 חעו

 המיוחסות להרמב״ן סי׳ ר״ם, שו״ת בגימן זאב סי׳ קע״ד, ד״ע ע״ב.
ש בהן הדיוט. בכי״ל ליחא, וכן מ ת ש ש בהן גבוה אל י מ ת ש נ  13/14 כלים ש
 איננו בשו״ת המיוחסות הנ״ל. אבל היה לפני בעל בנימן זאב, כסי שרואימ מן המלה

״ שם. ואפשר שהעתיק מתום׳ דפוס. ׳ ו נ  ״

 1) וכ״ה לפני הרשב״ץ, עיין מיש בשו׳ 22 ולפני בגו הרשב״ש, עיץ מ״ש בסוף שו׳ 19/20, וכ״ה
 לוגי בעל היוחסץ עיק מ״ש בסו׳ 26.
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/ ל אדם וכוי. בכי״ל בםעות: אבל משתמש משאיל אדם וכו  14 אבל משאי
 18 לעיר אחרת נותנה לעניי עירו. צ״ל: נותנה לעניי עיר אחרת׳ כמו שהוא בד
, 323׳ והובא במרדכי מגילה סי׳ , תקצ״ב עמ  וכי״ו. וכ״הילפני הראבי״ה ח״ב דיש סי

 תתכ״ה.
תח חעיר. צ״ל: תה לעניי או  18/19 פרנסין שפסקו... בעיר אחרת נותנין או
 לעניי עיר אחרת׳ כמו שהוא בד וכי״ו, ולפי זה אין חילוק בין יחיד ובין פרנם׳ וזה
, 324: ובתוספתא גרסינן פרנסימ  גופא משמיעה לנו התוספתא. וכן בראבי״ה הנ״ל עמ
 שפסקו בעיר אהדת תינתן לעיר אחרת׳ משמע אף על פי שהוא פרנס בעירו. ועיין

 בהערות ר״א אפטוביצר שם, ודבריו נכונים.
. א זכו בח פרנסין אין רשאי לשנותן לדבר אחר אלא מדעתן ל  19/20 עד ש
 בכי״ל: עד שלא זכו בה פרנסין רשאין לשנותן לדבר אחר משזכו בה פרנסין אינו
 רשאי לשנותה לדבר אחר אלא מדעתם. וכ״ה בערד בד וכי״ו עיי״ש. ושתי הגירםאות
 יש להן על מה שיסמוכו. שכן כותב הריצב״א בתשובה (תשובות השייכות לם׳ קניין
 סוף סי׳ כ״ז): ואמרי, נמי בתוספתא דמגלה הפוסק צדקה עד שלא זכו בה פרנסים
, , צדקה סי  אין רשאין לשנותה אלא מדעתם. הסוף תשובתו נעתקה גם באו״ז ח״א ה
, ע״ב: ואמר גמי בתוספת, דמגילה הפוסק צדקה עד שלא זכו בה פרנסים אינו  כ״ג, ט
 רשאי לשנותה לד״א אלא מדעתם וכו/ ובחנם הגיה שם המו״ל ע״פ התוספתא בד. וכן
, תק״ב (מלה במלה כמו באו״ז) בדפוס  נעתקה סוף תשובתו במרדכי ב״ב פ״א סי
, סביוגיטא שי״ד וממנו ואילך, הגירםא במרדכי כמו  קושטא וד״ו׳ אבל כבר במרדכי ד

, תד״ד. ועיץ להלן.  בתוספתא ד. וכן הגירסא בשו״ת הרשב״א ח״א סי
, צדקה סי׳ י״א, ח׳ ע״א: כל המעות עד שלא גיתגו לגזברין  אבל באו״ז ח״א ה
, נמי פ״ק דערכין (ו, סע״א)  רשאי לשנותן משניתנו לגזברין אי אתה רשאי לשנותן ואי
, , ב , תצ״ז. וכן ברמב״ן ב״ב ח  ובתוספי דמגילה. והובאו דבריו במרדכי ב״ב פ״א סי
 ד״ה ולשנותן: ותניא במסכת מגלה בתוספתא הפוסק צדקה עד שלא זכו בה הפדנסין
 רשאי לשנותה לדבר אחר משזכו בה הפרנםין אין רשאי לשנותה לדבר אחר אלא
, תד״ד העתיק , תרי״ז (אפשר שבסי  מדעתן וכו/ וכן מעתיק בשו״ת הרשב״א ח״א סי
, אלף פ״ג ובחידושי י  ע״פ הריצב״א) ובמיוחסות סוף סי׳ רס״ח, וכן גפ בר״ן פ״ג פ
, מובא בשטמ״ק שם ד״ה ולשנותן, וכן בנ״י ב״ב פ״א פי׳ תרל״ג, ועיין ,  הד״ן ב״ב ח׳ ב
 שם גם מ״ש בשם רבינו יונה, וכן בשו״ת הרשב״ש סי׳ שם״א: וכן מפורש בתופפתא

ב (כחילוק הפרקים בכי״ל וד) דמגלה דתניא בתוםפתא וכו׳ בגי׳ ד. ״ פ  ב

׳ ע״ג): והכי איתא בתופפתז ז ) ׳  22 וגונזין אתו. בשו״ת הרשב״ץ ח״א פי׳ ב
/ ב (כחילוק הפרקים בכי״ל וד) שהשם הכתוב בקורך״ טעון גניזה וכו  דמגילה ב פ ״

 ועיין ערכין ו׳ א׳ ובגליון שם ומס׳ ספר תורה פ״ה הי״ב.
/ בכי״ו(לפי אוה״ג): שחצבו מתחלה לבית  24/25 שנפסלו מתחילה להדיוט וכו

 הכנסת וכו/ וכ״ה ברמב״ם ספ״א מה׳ בית הבחירה, ובכ״מ גדחק שם. (ת״מ).
ו וכו/ וכן במלחמות מ מ ג ג ש י היכל שנפגמו וכר. בכי״ו: שנפגמו ו  25 אבנ
 ע״ז רפ״ד (נגד שיטת בעל המאור שם): ותניא נמי במסכת מגלה בתוספתא אבני היכל
(עד כאן גם בליקוטות כאן ב״ה רע״ב והובא ן ו ו אין להן פדי מ מ ג נ ש  ועזרות שנפגמו ו
 בר״ן פ״ג סי׳ אלף פ״ד בגי׳ זו) ומעונין גניזה. וכן ברמב״ם פ״א מה׳ גית הבחירה
ו (כגי׳ כי״ו מ מ ג ג  הט״ו: אבני היכל ועזרות (כגי׳ כי״ל, כי״ו וד) שנפגמו או ש

/  והרמב״ן) וכו
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ה וכוי. ביוחסין השלם 26 ע״ב: ועוד בסוף פדק ב׳ ש ע  26 אמי ר׳ יחודח מ
 (כחלוקת הסדקים בכי״ל וד) דמגלה בתוספתא אמד ר׳ יהודה וכוי.

 עמי 225.

 1 ואין ישיגיין בחן. ראבי״ה סי׳ תקצ״א עמי 322.

ך (מ״ג 1) בכי״ל ובד). ״  ס

: ותו דבתוםסתא ן ד״השואלי ת הוועד ושואלין וכוי. בריטב״אר״ה ז׳ א׳  14/15 בבי
 ססיימי עלה דההיא ובבית הועד שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום וכוי. ,

 18 יום הכיפורים קורין וכוי. ם׳ הישר לר״ת סי׳ תדכ״ב ע״ה ע״ב, הוצ׳ מק״נ
 עמי 98, שו״ת מהר״ם ב״ב סוף סי׳ ק״ם׳ ועיין תוס׳ ל׳ בי.

 19 וקורא על פח. ליתא בכי״ל, כי״ו וד. אבל ישנו בשו״ת מהר״ם ב״ב׳ ועיין גם
 סי הישר הנ״ל.

ג קורין וכוי. סידור רש״י םי׳ דכ״ב, עמי 105, ב הראשון של ח ו  19/20 ביום ט
 מחז״ו עמי 441.

 עמי 226.

ה וכוי. לפי גי׳ זו כל המחלוקת היא רק אם ע ב ה ובשבת ש ש פ׳ ש  3/4 ביום חכי
 מותר להוסיף, אבל בכי״ו גורם: ביום הכיפורים שבעה ובשבת ששה (ושם וכן בד
 מהופכת המחלוקת בין ר״י ור״ע) וכ״ה בבבלי כ״ג אי. וכן בירוש׳ פ״ד ה״ג, ע״ה ע״א:

 וביום הכיפורים ששה אית תניי תני שבעה.
ה וכוי. או״ז ח״ב סוף סי׳ שפ״ג׳ ע״ט ע״ב. ע ב  4 הכל עולין למניין ש

ן להן מי שיקרא וכוי. מם׳ סופדים פי״א ה״א׳ תשה״ג ת שאי ס נ כ  5 בני ה
 הקצרות סי׳ צ״ט, די״ף פ״ד סימן אלף קל״ה, ס׳ העתים סי׳ קע״ח עמי 265, סי׳ קפ״ב
ןנ״ט  עמ׳ 272, ר׳ יהונתן על הדי״ף כ״י ששון עמי 531 (אהל דוד ח״ב 696), תום׳ גיטי
 ב׳ ד״ה כי, דאבי״ה ח״ב סי׳ תקע׳יז, עמ׳ 305, ס׳ השלמה עמי 261, תום׳ רי״ד מהדו״ק
ג דתוספת מגילה וכו׳׳ והיה לפניו  כ״ג א׳, מ״ה ע״ב (ושם: וםיומא דברייתא ב פ ״
 חילוק הפרקים ככי״ל וד), או״ז ח״א סי׳ תשג״ב, ק״ח ע״ב, שם ח״ב סי׳ מ״ב י׳ סע״ב,
 שם סוף סי׳ שפ״ג ע״ט ע״ב, שו״ת מהר״ם ב״ב סי׳ ק״ה (ד׳ קושטא סי׳ ח׳ ו׳ ע״א),
 םמ״ג עשין י״ט ק״ב םע״ד, ס׳ המכתם עמ׳ 20, שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ י״ג׳ מיוחסות
 סי׳ קפ״ו, ס׳ המחכים עמ׳ 17, מאירי כ״ב ב׳ ד״ה ת״ר (כ״ו ע״ב), קרית ספר שלו ט״ז
/  א׳ ועיי״ש י״ג ע״א, מרדכי פ״ג סי׳ תתי״א, הנ״ל גיטין פ״ה סי׳ ת״ד, רא״ש פ״ג סי׳ י
 תוס׳ הרא״ש כ״א ב׳ ד״ה אין פוחתין, ועיין ברכי יוסף או״ח סי׳ קמ״ג ס״ק הי, שבה״ל
 ה׳ תפלה סי׳ ל״ו עמ׳ 34, שם סי׳ ל״ז עמ׳ 35, ר׳ ירוחם ס׳ אדם נתיב א׳ ח״ג, טור
 אי״ח סי׳ קמ״ג, חידושי הר״ן ב״ד א׳ (ט׳ ע״ד), ר״ן פ״ד סי׳ אלף קל״ה, אגודה םי׳
 ל״א, קל״ב ע״ג, אבודרהם ס׳ שחרית של חול (ד׳ למברג מ״ז ע״ב), ריב״ש סוף סי׳
 ד״ד, תשב״ץ ח״ב סי׳ ע׳, י״ז ע״ב, ה״ג סי׳ קס״ג ל״ז ע״ב, שו״ת הרשב״ש סי׳ תכ״ח

 (בשמ הריב״ש עיין מש״ש).

 1) וכיח לפני הרי״ד «יץ מיס להלן 2265.



׳ 226 235 מ ? צ ד ׳  מגילה פ

, ד״ה בחזקת: ולפ״ז הא דגרסינן בתוםפ׳ עיר שכולה כהני׳  ובריטב״א כתובות כ״ה ב
 שאין יודעים לקרות בתור, אלא הכהן שקורא הכהן ז׳ פעמים וכוי, וכ*ה גם בשטמ״ק
, סד״ה אף. ולפנינו אין זכר בתוספתא מעיר שכולה בחנים [או] ממקום  (בשמו) שם כ״ה א
 שאץ יודע לקרוא אלא הכהן. אבל דברים אלו לקוחים משו׳״ת הדשב״א ח״א סי׳ י״ג
ד מ  (־־מיוחסות סי׳ קפ״ו) הנ״ל, וכ״ה שם: שאלת בית הכנסת שאין שם אלא כהנים כ
 הן קורץ דכהן אחר כהן לא יקרא וכו׳ תשובה וכו׳ והכא נמי שאין שם ישראלים כהן
 ראשון קורא וחוזר וקורא שבע פעמים ובתוספתא שנינו בני בית הכנסת שאין להם
 מי שיקרא אלא אחד עומד וקורא ויושב ועומד וקורא ויושב וחוזר וקורא אפילו שבעה
 פעמים וכו׳. והריטב״א הכניס לתוך התוספתא את פשיטות הרשב״א, וזה רגיל אצל

 הראשונים, עיין מאמרי תשלום תוספתא עמ׳ 18 ואילך.
ת וכו׳. לעיל 15917.  8 ואין מעמד ומושב פחו

צד חל לחיות ערב א כי מתי מ ס י ב י ן על החודש לאור עיבורו ח  12/13 אי
ן על החדש י ב ו ס ב י י עליו למוצאי שבת. בכי״ל: מאימתי מ י ת ושבת מ ס ב  ש
ן עליו למוצאי שבת. אם י ב ו ס  לאור עיבורו כיצד חל להיות ערב שבת ושבת מ
ן (צ״ל: מסיעין) עליו כל ראשי חדשים היו משיאץ משואות. י ב ו ס  נראה בזמנו מ
 והנה יש כאן אשגרה מלעיל 21021. ואולי יש כאן חסרון וצ״ל: אם נראה בזמנו מסובין
 עליו... אימתי משיאין על החודש וכו׳. והנה גם כי׳׳ל מאשר לנו את הגי׳ מסובץ שרק
 על פיה אנו מבינים את הקשר בין הברייתות, וכן עמד כבר ע״ז בח״ד מדעתו וציין
 לסנהדרין ע׳ ב׳, אלא שהוא נדחק בפי׳ המלה ״מםיעין״. ולפי גי׳ כי״ע וכי״ל ברור
 שמדברים כאן על מסיבת ר״ח. וכן מפורש בירושלמי תענית פ״ד ה״ה, ס״ח ע״ב
ן י ר ן א מ ו ת א  (ובהקבלה שבד-ה פ״ד סה״ד, נ״ט רע׳׳ג): סכון מיעול עד דו איממא ו
. וכן במס׳ סופרים פי״ט: בראש חדש ישבו החבורות של זקנים ו ר ו ב י ע ו ו נ מ  ז
ד ה ע ל ע מ ל ה ו ח נ מ ן ה ן מ ו ש א ר ם ה ו י  ושל בלווטין ושל תלמידים ב
ה וצריך בברכת היין לומר וכר מקודש בר״ח מקודש בזמנו מקודש מ ח ע ה ק ש י  ש
י כ״ו עמ׳ ר מ  בעיבורו. ועיץ נוסח קידוש ירחים דרבי פנחס שפרסם מרמרשטיץ בצופה ה
 48: מקודש החודש מקודש בזמנו מקודש בעיבורו מקודש כתורה מקודש כהלכה וכו׳.
 ועיין מ״ש בתרביץ ש״ד, עמ׳ 102 ואילד, והנה אנו רואים שאם חל יומ שני בשבת לא היו
). ומירושלמי פסחים פ״א ה״א, 1  יושבים בע״ש מן המנחה ולמעלה אלא במוצאי שבת
 כ״ז ע״ב אנו יודעים שסעודות אלו היו נעשות בבית הכנסת (וכן גם בירוש׳ מו״ק פ״ב
 סה״ג, פ״א ע״ב, ובהקבלה בסנהדרין פ״ת) והיו נקראות עבריות או אבריות, עיין

 מ׳יש ע״ז במבוא לספרי זה.

 13/14 אמי ר׳ אלע׳ בר׳ צדוק כך היו חבורות שבירושלם וכו׳. בתוה״א
 להרמב״ן עניין ההוצאה, ל״ה ע״ג מעתיק את כל הברייתא בשם התוספתא בשינויים,

 והוא מציין למס׳ שמחות פי״ב (ה״ה, הוצ׳ היגר עמ׳ 195).
ת האבל לכולן וכו׳. במם׳ שמחות שט: חסידים ה מקדים בי  17 ר׳ ישמעאל הי
 הראשונים היו מקדימין לבית האבל מלבית המשתה וכו׳. ובתוה״א שם: וזו הברייתא
 ששנויה ״באבל משנה (צ״ל משנת) דבי ישמעאל היא והוא הוא חסידים הראשונים שהיו
 עושין כן, ובמכילתא אחריתי דאבל תנא וכו׳ עיי״ש, ובמס׳.שמחות הוצ׳ היגר עמ׳ 231.

 1) וזחו גפ פירוש המאמר: סעודת ריח מ א ח ר י ן ולא פקדימץ, עיין n׳w לעיל 221 «ו׳ 27/21.
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בא וכו׳. להלן 2694, עיי״ש בגי׳ ד. אבל שם ם ר׳ עקי  18 ר׳ מאיר אומ׳ משו
 חסר ״משום ר׳ עקיבא״.

ד: ה וכר. בכי״ל, כי״ו ו ע ב ה ועד ש ש ה וקראו ש ע ב  25/26.כדי שיקראו ש
א אותן ששה ועוד שבעה ר ו ה (ע״כ בכי״ל, ואח״כ יש שם חסרון) ק ש  כדי שיקראו ש
 וכו׳. אבל הגי׳ הנכונה בס׳ העתים סי׳ קפ״ה עמ׳ 275 : כתוב בתוספתא אין משיירין
ו ששה (כגי׳ א ר ק ה ו ע ב  בסוף הספר אלא כדי שיקראו שבעה שייר כדי שיקראו ש

 כי״ע) קורא שבעה מחומש אחד.
ה ש לת וכר. בכי״ל: כדי שיקראו ש ה וקראו חוזר לתחי ע ב  27 כדי שיקראו ש
 קורין אותם ששה והחד לתחלת וכו׳, ועיין גם גי׳ ד וכי״ו. וגם כאן הנכון הוא בס׳
 העתים הנ״ל *• אין משיירין בסוף התורה אלא כדי שיקראו שבעה. שייר כדי שיקראו
ו (כגי׳ כי״ע) ששה חוזר לתחלת העגץ וקורץ שבעה. וכן בשו״ת א ר ק ה ו ע ב  ש
 הרשב״ץ ח״ב סי׳ ע׳ י״ז סע״א: ומצאתי בתוספתא בפ׳ בתרא דמגילה דתגיא התם אין
 משיירין בסוף התורה אלא כדי שיקראו שבעה שייר כדי שיקראו ז׳ וקראו ששה חוזר

 לתחלת הענין וקורא ז׳ ע״כ בתוספת׳ ועיי״ש מה שלמד מכאן.

 עמ׳ 227.

 2 נותגין תורה על גבי תורה וכו׳. בד סדר אחר וכ״ה בכי״ל.
ת תורה וכו׳. בכי״ל: מברכין בתורה במטפחות חורה ו  4 כורכין תורה במטפח

 וכוי, וצ״ל: מכרכין תורה וכוי כמו שהוא בד וכי״ו.
ד בכל הברייתא. = ל ״ י הא אחד קורא וכו׳. כ  7 ולא י

מ על ידי גדול וכו׳. רייף פ״ד פי׳ אלף קל״ה, ם׳ העתים מי׳  9 קטן מתרג
 קפ״ב עמ׳ 272, עיטור ח״ב ה׳ הלל (הוצ׳ רמא״י צ״ו ע״א, ד׳ למברג מ״ב ע״א), רוקח
ב ע״א), רא״ש פ״ג סי׳ י׳, שבה״ל ה׳ שבת א  סי׳ נ״ג, השלמה עמ׳ 261, מאירי ספ״ג (

 סי׳ ע״ח, כ״ט ע״א, דבינו ירוחם ס׳ אדם נתיב א׳ ה״ג, ר״ן פ״ד סי׳ אלף קל״ה.
 שם: אבל אינו כבוד שיתרגם גדול וכוי. וכ״ה בם׳ הרוקח הנ״ל, אבל בכל
ל שיתרגם וכר. ובעיטור הנ״ל (ד׳ למברג): ו ד ג  הראשונים הנ״ל: אבל• אינו כבוד ל
 אבל אינו כבוד לגדול ש י ת ת ר ג ם ע״י קטן. וכנראה ט״ם הוא, כמו שמוכח

 מהפסוק שמביאה התוספתא.
סת אל יקרא עד שיאמרו לו אחרים. בכי״ל מוסיף: וכן חזן  10 ראש חכנ
 הכנסת לא יקרא עד שיאמרו לו אחרים. ועיין הגי׳ בד ושם הסדר מהופד. וכגי׳ כי״ל

 הי׳ כמעט לפני כל הראשונים שמעתיקים אותה בשם התוספתא, והיינו:
 רי״ף, ס׳ העתים ועיטור הנ״ל (לפניו, כנראה, היתה הגי׳ כמו בכי״ע), מנהיג ה׳
 שבת סי׳ ל׳ כ׳?ח ע״א, (בשם מגלת סתרים), דאבי״ה ח״ב סי׳ תקע״ז עמ׳ 305 (עיי״ש
 שגם הוא מצא כן במגילת סתרים), השלמה עמ׳ 261, מאירי ספ״ג (ל״ב ע״א), קדית
 ספר שלו, ט״ז ע״ג, ועיין מ״ש בהקדמתו שנדפסה לפני בית הבחירה נדרים עמ׳ 7, ס׳
 המחכים עמ׳ 16, מרדכי פ״ג פי׳ תתי״א, ועיין גם הלכות קטנות שלו פ׳ הקומץ טי׳
/ שבה״ל פוף פי׳ ל״ה עמ׳ 34, ר׳ ירוחם ם׳ אדם נתיב א׳  תתקנ״ה, דא״ש פ.״ג סי׳ י
, כל בו קה״ת סי׳ כ׳, ארחות חיים ה׳ קה״ת פי׳ כ״א, כ״ד  ה״ג, ד״ן פ״ד סי׳ אלףקל״ו
 ע״ב, תשב״ץ ח״ג סי׳ קם״ג ל״ז ע״ב, שו״ת זקן אהרן סי׳ ס׳ מ״ז ע״ב, ועיין מ״ש להא

 בסוף שר 11.
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 וראיתי בפירוש שה״ש שפירסם פרידלנדד בסה״י לכבוד מש״ש עמ׳ 52: מעשה
, עקיבה בשיר השירים וכשהגיע לפיסוק ישקני מנשיקות פיהו בכה רבן  שדרש ד
 גמליאל. אמ׳ לו תלימידיו ר׳ למה בכית אמ׳ מפני שאין דורשין במעשה מרכבה אפלו
ה ר ו ר ת פ ס ת ב ו ר ק א ל ר ו ק ת ל ו ש ן ר י  ביחיד. אמ׳ ר׳ עקיבה לפניו רבעי א
ה מיד שתק רבן גמליאל ואמ׳ עליך ל ח ו ת י נ פ א ל ר ו ת ק ס נ כ ן ה ז ח ד ש  ע
 ראוי פיס׳ זה ויאמ׳ לי עבדי אתה [ישראל] אשר בך אתפאר. והמדרש תמוה כמו שאד
 המדרשים בפירוש זה. ויותר מתאים כאן בתשובת ד״ע מה שנאמד שם עמ׳ 58 שו׳ 5
 ואילך״ עיי״ש. ואפשר שפירושו כי לא ידרוש בלי רשות עיין *234, מק״ו מהקורא

 בהודה שאינו קורא בלי רשות.
ו לו. ובד: שאין י ד י ן אדם מבזבז ב... בכי״ל: שאין אדם מבזבז ב  שם: שאי
 אדם מבזבזהו בידיו לעצמו. ובראבי״ה הנ״ל (בשם מגילת סתרים): שאינו מבזבז
. ובדי״ף הנ״ל: שאין אדם מבזבז לו, וכ״ה כמעט בכל הראשונים הנ״ל. ו לו נ י ד י  ב
 ובס׳ העתים הנ״ל: שאין אדם מבזבז לעצמו, וכ״ה בתשב״ץ הגיל, ועיין גם מאירי
 הנ״ל. ובס׳ המכתם עמ׳ 20: שאין אדם מבזבז למי) פירש שאין ראוי לעשות מקריאת
 התורה שבוזזין כל אחד לעצמו שיותר הוא כבוד התורה כשאינו קורא עד שיאמר לו

 אחרים קרא, והוא שליח ציבור. ועיין מ״ש הראשונים להלן מב״ר.
ן לו, וכ״ה כמעט ז ח מ ק לו וכוי. בכי״ל וד: אחד עומד ו ז ח  11 ואחד עומד מ
 בכל הראשונים הנ״ל ובטור או״ח סי׳ קמ״א. ופי׳ במאירי הנ״ל: מחזן עליו שיענה על
 ברכותיו ברוך ה׳ כגון שעושה שליח צבור לשאר הקודמים. וכן בקרית ספר שלו, ט״ז

 רע״ג: ומחזן עליו שיענה אמן על ברכותיו.
ו עד שעה שיקרא ובפרש׳ א ל ר ק מ  אבל במנהיג הנ״ל כ״ח ע״א: אחד עומד ו
 וישלח יעקב בבראשית רב׳ תני ר׳ ח נ י נ א בשם ריש לקיש אפי׳ חזן הכנסת אינו
 !ץטל שררה לעצמו(עיי״ש הגי׳ בםפע״ט, הוצ׳ תיאודור־אלבק עמ׳ 950 ובהום׳ אלבק
 שם) למדנו שאין אדם רשאי לקרות עד שיאמרו לו אחרי׳ קרא. (עיין הלשון בפי׳
 שה״ש שהבאתי לעיל). ועיין גם בראבי״ה הג״ל עמ׳ 305 ובהערה 9 שם, ויש להוסיף כי

 כן ציין לב״ר גם בפתח הדביר לעיטור ח״ב צ״ו ע״א הערה ל״ה.
א לו עד שיקרא ובב״ד תני ר ק מ  וכן בשו״ת זקן אהרן סי׳ ם׳ הנ״ל: אחד עומד ו
 ר׳ ח י י א בשם ריש לקיש אפי׳ חזן הכנסת אינו נוטל שדרה לעצמו פיר׳ שאינו קורא
 עד שיאמרו לו קרא. וכנראה, שאב מן המנהיג, ואפשר שלקח ממגילת סתרים עצמה.
 וראיתי בס׳ הגיון הנפש לד׳ אברהם בר חייא הנשיא עמ׳ 16 : ומכאן אמרו רבותינו

ה יטול. ואולי נתכוין למשנת ברכות ספ״ב. ר ד  ע״ה לא כל הרוצה ליטול את ה ש
 שם: כיצד היו זקנים יושבין פניהם וכוי. רי״ף, ם׳ העתים. השלמה, שו״ת ר״א

 בן הרמב״ם כ״י סי׳ ס״ב (יודפס בהוצ׳ מק״נ), מאירי, רא״ש, ר׳ ירוחם ור״ן ד״נ״ל.
 ובפיסקאות של ילמדנו (!) מילקוט סיקילי שפרסם נויבאוער בצופה הצרפתי כי״ג
 עמ׳ 231: ויעש משה וגו׳ ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד. כיצד היו זקנים יושבין
ם כלפי העם ה י נ  פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי הקדש וכשמניחין את התיבה פ
ן כלפי הקדש וכשהכהנים נושאין כפיהן כלפי העם ואחוריהן כלפי הקדש. ה י ר ו ח א  ו
 חזן הכנסת פניו כלפי הקדש והעם פניהם כלפי הקדש שנ׳ ותקהל העדה על פתח אוהל
 מועד. ומובן הדבר שר׳ יעקב לא כיוון אלא לתוספתא שלפנינו, והמו״ל חשב בטעות

 שזה מדרש ילמדנו.



 138 מגילה פ״ד עמ׳ 227

ה בלפי קודש. וכ י ר ו ח א ה כלפי העם ו י נ בה פ ת התי  12 וכשמניחין א
ה כלפי קדש. ובד: פני׳ י ר ח א ה כלפי העם ו י נ  בכי״ל: כשמניחין את התיבה פ
 כלפי העם ואחוריה׳ כלפי קדש. ולפי גי׳ כי״ע וכי״ל (וגי׳ ד ?) מדברים כאן על פני
 התיבה ואחוריה. וכן הגידםא בס׳ העתים הג״ל וכן, כנראה. גם ברמב״ם פי״א מה׳

 הפילה ה״ג, עיין כ״מ שם וב״י בטור או״ח סי׳ ק״ג ובהערות ד״י שור לם׳ העתים.
 אבל ברי״ף, רא״ש, ר׳ ירוחם ור״ן הנ״ל גרסו: פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי
 קודש, וכן גם בילקוט סיקילי הנ״ל, ולפי זה הכל מוסב על העם ולא על התיבה. ועיין

 הילופי מנהגים של מיללר סי׳ ל״ו ובהערות שם.
הם וכוי. די״ף. ם׳ העתים. השלמה, מאירי, ת כפי ם נושאין א י  13 וכשהכחנ

 רא״ש וילקוט םיקילי הנ״ל, רבינו ירוחם ס׳ אדם נתיב ג׳ ריש ח״ו.

ת וכו׳. רי״ף וסי העתים הנ״ל, רש״י ברכות ו׳ רע״ב, ס נ ן בתי כ  15 אין פותחי
 תום׳ •עירובין י״ח ב׳ ד״ה ולא, ראבי״ה ח״ב סי׳ תקצ״ד עמ׳ 327, מאירי ורא״ש הנ״ל,
 תוס׳ הרא״ש ברכות ו׳ ב׳ ד״ה כל (בשם רש״י) עיי״ש, רבינו ירוחם ס׳ אדם נתיב ג׳

 ריש ח״ה.
ת דבריו. במבוא לירושלמי כפשוטו עמ׳ ט״ז העירותי על  19/20 ולא סותר א
 כמה מקורות שכתוב בהם (בעניין כבוד אב): ולא פותת את דבריו ולא פותר את

 דבריו, ויש להוסיף גם בה״ג הוצ׳ מק״נ עמ׳ 646.
יסה ויציאה. בכי״ל: וכניסה'ויציאה. ובד וכי״ו: בכניסה וביציאה. ועיין  20 כנ

 מ״ש באו׳יש פ״ז מה׳ ברכות הי״ב, ועיין לעיל 177°.
ם וכו׳. בכי״ל: מן הצופות ולפנים אבל מן פי ם ולפנים אבל מן הצו פי  23 הצו

 הצופות ולחוץ וכו׳. ועיין מבוא לירוש׳ כפשוטו עמ׳ כ״ב, ועיין לעיל ״159 ומש״ש.
ע והמברך על חפירות וכוי. בה״ג ברכות פ״ז, ד״ו י׳ ע״א: מ  24 הפורס על ש
 דתנו רבנן המברד על הפירות ועל המצות ועונה אמן אחר עצמו הרי זה בורות וכו׳.
א ת י ר ב י ב נ א ת  ובה״ג הוצ׳ מק״נ עמ׳ 63: דהכי אמ׳ מר יהודאי גאון הא ד
 המברך על הפדות ועל המצוות וענה אמן אחר עצמו הרי זה בורות וכו׳. ובהלכות
 פסוקות (יאהרבוך הפרנקפורטי חי״ב עמ׳ 110): דכד אמ׳ רב יהודאי ריש מתיבתא

 דתניא המברך על הפירות ועל המצוות ועונה אמן אחד עצמו הרי זה דרך ברות.
 והתוספתא נעתקה גם במנהיג ה׳ ברכות סי׳ ל״ד, י״ב ע״א, רוקח סי׳ ש״כ, תוס׳
 רי״ד מהדו״ק סוף מגילה (מ״ד. ע״ב), ר׳ יונה ברכות פ״ז סי׳ קם״ז, ערוגת הבושם כ״י
 מרצבכר ד׳ רע״ב, םמ״ג עשין כ״ז, קי״א סע״א, מאירי ברכות מ״ה םע״ב (157 ע״ב),
 כל בו ה׳ ברהמ״ז סי׳ כ״ה, ארחות חיים ח״א דין עניית אמן סי׳ ג׳ כ״ז ע״ד. ועיין

 ידוש׳ ברכות פ״ה ה״ד, ט׳ סע״ד ובאהצו״י שם עמ׳ 132.
 25 הרי זה דרך הברות. וכן בתום׳ די״ד הנ״ל: הרי זה דרך הבירות. וכן בערוגת
 הבושם כ״י הנ״ל: ואם יענה הרי הוא דרד הבורות, ועיין ה׳ פסוקות ובה״ג הנ״ל.
 ובכי״ל: הרי זה בור. וכ״ה במנהיג ורוקח הנ״ל. ובד וכי״ו: הרי זה דרד בורות. וכ״ה

 ברבעו יונה, מאירי, כל בו וארחות חיים הנ״ל.
ע וכר. עיין מס׳ סופרים פי״ד הט״ו, ירושלמימויק סיג מ ס על ש ר ו  27 פוחח פ
 ה״ז, פ״ג ע״ג, מס׳ שמחות פ״ט הייה. הוצ׳ היגר עמ׳ 175. ועיין מלא״ש פ״ד מ״ו,

 והערות מיללר למס׳ סופרים שלו עמ׳ 198.
 ובד׳ יהונתן על הרי״ף מגילה כ״י וורטהיימר עמ׳ 54 : פוחח מי שבגדיו קרועין
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 ובמםכ׳ סופרי׳ מפר׳ כל שכרעיו נראין ערום ויחף מתרג׳ פחח ובתוספת׳ פוחח פורם
. ועיין די״ף פ״ד םי׳ אלף ו ת ו ר  על שמע וצריך שיוריד (צ״ל שיזהר) שלא יתגלה ע
 קמ״ג. ועיין חילופי מנהגים בין בני א״י וב״ב, הוצ׳ מיללר סי׳ מ״ב ובהערות שם.

 ואפשר שבני א״י פי׳ שלא יתגלה, כמו שכתוב בדבינו יונתן.

 עמי 228.
ש מומין בידיו וברגליו וכר. עיין להלן סוטה 3076 י  1/2 כחן ש

 3 בכידוס ובפלדוס. בכי״ל: בבידיס ובפלדם. וצ״ל בבידום וכו/ וכן תיקן
 יםטרוב (בערך מדום) מדעתו.

חתו בפתחו וכר. בה״ג חוצי מק״נ עמ׳ 233 : חקק במקל ונתנה  4 חתולח מז
ר ור׳ יהודה י ש כ ד מ י א ׳ מ  פסולה נתנה בשפופרת תלאה אחר הדלת ואחר המזוזה ר
 פוסל וכו׳ (ע״כ גם בה״ג ד״ו מ״ז ע״ב. וכ״ה במס׳ מזוזה פ״ב ה״י, וכל הברייתא שם
/ וכן נעלמה הברייתא במס׳ מזוזה מעעי  היא מה״ג, וזה נעלם מהיגד שם עמ׳ מ
ה מזוזה בפתחו סכנה ואין בה מצוה תלאה במקל ונתנה ל ע מ  המו״לים של הבה״ג) ה
א ת י ב ת מוגבז המלך היו עושין כן ב י ב ל  לאחד הדלת סכנה ואין בה מצוד, ש

/ ועיין להלן.  ובפונדקאות. וברור שזו היא הברייתא שלנו ולא הבבלי מנחות ל״ב ב
״ו: של בית מולבז. ועיין מ״ש לעיל 18316. ת מונבז. בכי  5 של בי

: היו עושין כן בפולמסיות.  שם: היו עושין בפונדקאות. בירוש׳ םפ״ד, ע״ה ע״ג
: היו עושין בפוגדקותיהן כן זכר למזוזה. אבל לפי גי׳ בה״ג הנ״ל היו  ובמנחות ל״ב ב
 עושין כן גם בבית, וכשיטת ר״מ לעיל בבה״ג שם ומס׳ מזוזה. ולפי חידוש׳ היו עושין
 כן במלחמות, ואפשר שלשם סגולה היו עושין כן, וכדברי המדרש בוי״ר דפכ״ה: משל
 למלד שאמר לבנו וכר מה עשה אביו נטל מקל וחקקו ונתן בו קמיע ונתנה (בכי״ל
 וכי״ר שם: ומיחה) לבנו ואמר לו יהי המקל הזה בידך ואי אתה מתיירא משום בדיה.

 וברד״ל שם מציין למשנת כלים ספי״ז: מקל שיש בו בית קבול מזוזה.
421: ר׳ יהוד׳ אומ׳ 2  ואולי נהגו בעצמם דין מלכים, והרי שנינו בתום׳ להלן 3
 ספר תורה מימינו ותפילין בזרועו(בד וכי״ו שם: משמאלו). אבל במדרש תנאים הוצ׳

. ו ל א מ ש ה מ ז ו ז מ  הופמן עמ׳ 105 : ספר תורה מימינו ו
 7/8 אזהרות ועונשין... ברכות וקללות וכוי. בכי״ל: הקללות והברכות שבתורה...

 גומר את כולן אזהרות ועונשין וכו/ וכ״ה הסדר בד, והערות צ. בשו׳ 8|7 אינה נכונה.
לגש בגבעה וכוי. הסדר בכי״ל=ד. ה פי ש ע  9 מ

/ כו ימ עשר ו עקב שנ ת בלהה וגוי ויהיו בני י  13/14 וילך ראובן וישכב א
 בבבלי שבת נ״ה ב׳ דורש באמת ר׳ יונתן מפסוק זה שראובן לא חטא אלא בלבל יצוע
 אביו והיינו שמנע את יעקב מלהיות עם בלהה עיי״ש. ודש״י במקומו שם לא פירש
 כלום איך אפשר להוציא את הפסוק מפשוטו. והנה ראיתי בתום׳ ריב״א על התורה
 וישלח ל״ה כ״ב שכתב ע״ז: כי יש מלות מתחלפות לבנין וסתירה כמו לדשנו שהוא לשון
 הסרת הדשן וכר. ואפשר שהמתרגמים דרשו באמת וישכב ראובן וישכב ראובן, כמו
 וידשן, ויסקל וישרש וכדומה. והיינו שמנע את שכיבת בלהה. והביאו ראייה מהפסוק

 ויהיו בני יעקב, ובכ״ז התנגדו גם לתרגום זה. ועיין בבלי כ״ה ב/
 19/20 ומעשה דוד בבת שבע וכוי. בה״ג ד״וצ׳ מק״נ עמי 226: מעשה דוד בבת
א נקרין ולא מתרגמין  שבע ואמנון באחותו (מפרש את המשנה: מעשה דוד ואמנון) ל
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 והסופר מלמד כדרכו. ובה״ג ד״ו מ״ו ע״א: ואילו לא גקדאין ולא מתרגמין מעשה דוד
: תוספתא מעשה דוד  בבת שבע ואמנון בן דוד והסופ׳ מלמד כדרכו. ובר״ח כ״ה ב׳

 בבת שבע לא נקראין ולא מתרגמין והסופר מלמד כדרכו.
ב ליחיד מכנין אותו לרבים לרבים אין מכנין אותו ליחיד. ת כ ב ה ת  25/26 כ
 וכ״ה בד ובה״ג ד״ו והוצ׳ מק״נ הנ״ל. ובכי״ו: ליחיד מכנין אותו לרבים. לרבים

 מכנין אותו ליחיד.
 אבל בכי״ל: ליחיד א י ן מכנים אותו לרבים לרבים אין מכנים אותו ליחיד. וכ״ה
 בר״ח הג״ל, ברי״ף סוף מסיכתין (ושם בשינוי סדר), ועל פיו באשכול הוצ, אלבק עמ׳
 171, רמ״ד. (עיין להלן), שיטת ריב״ב ברי״ף שם, ר׳ יונה (עיין להלן), מאירי כ״ה א׳
, אדם נתיב ב׳ ח״ג, אבודרהם ס׳ תפלות של חול, , ירוחם ס  (ל״א ע״א), רא״ש םפ״ג, ר

 ברכת דפאנו(ד״ו שכ״ו ל״ז ע״ג), ועיין ר״ן בסוף מםכתין.
 ובפירוש הדברים כתב האבודרהם הנ״ל: רפאנו ה׳ ונרפא וכו׳ ואף על גב דאמרי׳
 בתוספת׳ כל הכתו׳ לרבים א י ן מכנין אותו ליחיד ליחיד א י ן מכנין אותו לרבים פי׳
 הרמ״ה דוקא במתרגם המתרגם הפסוקי׳ או הקורא פסוק ככתבו בזמן שמכוין ייקרוה
 אינו רשאי לשנות וכו׳ אבל פסוק של תפלה שאין כוונת הצבור לקרותם אלא להתחנן
 דרך תפלה ובקשה הדי הן כשאר תפלות ורשאין לשנות׳ כפי צורך השעה ולפי עניין

 תחנתם ובקשתם וכו׳.
 ובשיטת ריב״ב הנ״ל: כגון מקראות של קללות במקום שצריך לקרותן בכנוי
 כדאיתא בסוף פרק שבועת העדות (ל״ו סע״א) אין משנין כנוי של רבים ליחיד ולא כנוי
ה ברא״ש ואבודרהם הנ״ל והפירושים נ ו  של יחיד לרבים. ועיין פירוש ד ב י נ ו י

 השונים במאירי הנ״ל.
ם פסוק כצורתו וכר. בה״ג. ד״ח. רי״ף. אשכול,  26 ר׳ יהודה אומי המתרג
 מאירי, רא״ש ודבינו ירוחם הנ״ל. וכן בםמ״ג עשין סוף י״ט, ק״ג ע״ג: תניא בתוספתא
. ועיין גם בס׳ המכתם בסופו ובחידושי הר״ן ספ״ג, וכולם  אמד ד׳ יהודא המתרגם וכו,
 התכוונו לתוספתא, מפגי שהביאה הרי״ף כאז ולא לברייתא שבבבלי קידושין מ״ט א׳.

 *מ׳ 229.

 1 תורגמן חעומד לפני חכם וכוי. בה״ג הוצ׳ מק״נ עמי 223. ד״ח ורי״ף הנ״ל.

 מו״ק.
. א ״  פ

י בריכות. בכי״ל: שתי ערוגות, וכ״ה בבבלי ד׳ אי. ת  12 ש
 15 אילו בדידין שבעיקרי אילנות. עיין מ״ש לעיל 6123. ובד וכי״ו נוספה כאן

 עוד בבא, עיי״ש, אבל היא איננה גם בכי״ל, ועיין לעיל *־61 ובגי׳ ד שם, ובח״ד שם.
ו וכו׳. ובהגה״מ פ״ו מה׳ ג ת ו ר אדם ע כ ו ר אדם וכר. בכי״ל וד: מ  16 משכי
ם לעכו״ס י מ ל ת ו ש מ ׳ אדם ג ו י כ ש מ : תניא בתוספתא ד ׳  שבת הי״ח אות ק

 ומחליף עמו של שבת למוצאי שבת ואינו חושש וכו׳ מקונט׳ ה״ר קורבי״ל.
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ן אותן. בכייל: אבל מחנכין ומתקנין אותן. וכן בתוה״א להרמב״ן י  17 אבל מתקנ
 עניין הקבורה מ׳ ע״ב: ובו בלשון היא שבוית בתוספתא אין חופרץ בורות שיחין
י ן ומתקנים אותן. וכ״ה במלחמות ספ״א. ועיין מגדל כ ד אבל מ ח נ ע ו מ  ומערות ב

 עוז פ״ח מה׳ יו״ט ה״ה.
ה וכ״ה בירושלמי ם״א ה״ד, פ׳ ע״ג. ועיין בבלי ז׳ א׳ ובגליון שם. י ת מ  19 ו

 ובכי״ל: ומקדיר אדמה תחתיו. וצ״ל ומקדיר (=ומקדד) וכו׳.

כה לשדה ביית ר או׳ בשדה הסמו י א ה ר׳ מ י ה ה ד ו ש ז י א י ב כ  19/20 ו
ת האילן. גי׳ כי״ע היא בלי שום ספק  השלוחין ו ל א בשדה הסמוכה לשדה בי
 הנכונה. והמפרשים לא השגיחו בזה שבכל כתה״י כתוב וכי באיזו שדה. ולשון זו מוכיחה
 שהדברים נאמרו בחמיה. והדברים מפורשים בבבלי ז׳ א׳(לפי גירסת הרי״ף ועוד): תניא
 ד׳ שמעון בן אלעזר אומר כשאמרו בשדה הלבן כדרכו לא אמרו אלא בשדה הלבן
 הסמוכה לאילנות וכוי. והדברים נתפרשו בפירוש מו״ק לד׳ חיים בר׳ דוד ז״ל תלמיד
 הרשב״א בשם הרמב״ם (י). שכן הוא כותב (כפי שהובא בהקדמה לס׳ מעשה רוקח על
ם וכן מצאתי במקצת ספרים במשנתינו וכו׳ ובשדה ״ ב מ ר  הרמב״ם ח״א): וכתב ה
 הלבן כדרכו דברי ד ״מ ר י ״ א וכו׳. ולא כמו שכתבתי במשנה דאית ספרים דגרםי
מ במשנה ״ ר ד מ א ש  ברישא םתמא ובסיפא וחכמים וכוי. ורשב״א פי׳ בברייתא. כ
 בשדה הלבן כדרכו לא אמר אלא בשדה הסמוכה לאילנות אבל בשדה לבן שאינה
ל עכ״ל ״ ם ז ״ ב מ ר ך ה מ  סמוכה לאילנות אין צדין אלא שלא כדרכו וכו׳ ובזה ס

 (ועיין להלן בברור שם הכותב).

 ולפי זה מתפרשת התוספתא באופן ברור: וכי באיזו שדה היה ר׳ מאיר או׳
א (כ״ה הגי׳ בכי״ל)  ובמשגה. שצדין כדרכו) בשדה הסמוכה לשדה בית השלחין? ל
 בשדה הסמוכה לשדה בית האילןי! ואפשר שדברי רשב״א לקוחים מאיזה מקור ששם

 התווכח רשב״א עם חכמים אחרים.
 ואשר למקור ששאב ממנו הרחב״ה בוודאי יש שם ט״ם במ״ש: וכתב הרמב״ם. כפי
 שרואים מסוף דבריו, ואולי צ״ל: וכתב הריב״ב, שכן גמצא מלה במלה בשיטת הריב״ב
 כאן במקומו, אבל הדברים ״ולא כמו שכתבתי במשגה דאית ספרים דגרםי ברישא
 סתמא ובסיפא וחכמים״ אינם שם, ואפשר שזהו מאמר המוסגר ואלו הם דברי הרחב״ד

 עצמו.

 22/23 ונחול דבורים שברח מחזירין אותו למקומו. אבל. כנראה. שאסור לצודי
 מתחילה, כמו ביו״ט עצמו. ועיין לעיל 20516.

׳ שכ״ו ה כותלו גואה וכו׳. כל הברייתא!בשו״ת הרשב״א ח״ד סי י  23 מי שה
 בשם התוספתא. ולתשובה זו כיוון בב״י או״ח סי׳ תקמ״ד.

פרצה וכוי. די״ץ גיאת ה׳ חוה״מ. עמ׳ י״א, שו״תיהרשב״א הניל. מת העיר שנ  24 חו

. בתום׳ אהלות פם״ז 61340 : המוציא כוך בקיע ומערה. ע י ק  28 וזה הוא ב
 ומכאן יוצא ברור שיש לפנינו תשמיש קבורה. ובירוש׳ כאן ה״ו פ׳ ע״ד: כל שהוא
. ופירש הראב״ד (הובא בתוה״א להרמב״ן עניין הקבורה ל״ט ע״ד): ע י ק  תושב נקרא ב
 פירוש זה הבקיע אין עושין אותו לקבור לעולם אלא לשעה וכו׳ והוא אותן המהמורות
 שאמדו בירושלמי הכתוב למעלה שמניחין את המת לשם עד שיתעכל הבשר וכו׳. והנה
 פירוש הידוש׳ כל שהוא תושב הוא ברור, והיינו כל דבר שאינו קבוע נקרא תושב, כפי
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 שהוכיח הרמב״ן בתוה״א שם מ״א סע״ב התוספתא שביעית וירוש, שבת, וזה מאשר
 את פירוש הראב״ד (הרמב״ן פירש באופן אחד).

 ולא עוד אלא שפירוש הראב״ד כי בקיע היינו מהמורות שבירוש׳ מוצא לו אישור
 ממ״א. שכן שנינו בירושלמי פ״א ה״ה, 'פ׳ ע״ג: בראשונה היו קוברין אותן
ם י ז ר . נתאכל הבשר היו מלקטין את העצמות וקוברין אותן ב ת ו ר ו מ ה מ  ב
ק ע ה ובםוף לקט . ובמס׳ שמחות פ״ב הוצ׳ היגר עמי 197: בתחילה קברני ב ב י  וכו,
 את עצמיי ותנם ב ד א ז י ן. כ״ה בכי״י (עיין שנו״ם אצל היגר שם) וראשונים (עיין
 להלן). וקרוב לוודאי בעיני שביקעה הוא בקיע שלפנינו, ומזה רואים שבקיע=

 מהמורות. ועיין מ״ש קרוים בקדמוניות (גרמנית) ח״ב עמי 73.
(לפנינו  ולא עוד אלא שלפני הראשונים היו שני מאמרים אלו זה אח״ז גם בירושל,
) שכן כותב רבינו ירוחם בם, אדם נתיב ב״ח ח״ב: וכתוב בירר בראשונה  ליתא בירוש,
 היו קוברין אותו במהמורות וכוי בתחלה קברני בבקעה ולבסו׳ לקט עצמותי ותנם
 בארזים וכוי ע״כ בידוש׳. אבל לא נתבדר לנו ג״כ מה זה מהמורות, ועדיץ ספק הוא
 אס זו היא המלה העברית שבתהלים ק״מ־י״א. ועיין בבלי כאן ח׳ ב׳ ומ״ש להלן

 ב״ב 3985.

 עמי 230.
. וכבר העירו שזו היא  I יקדמנו אחר. וכ״ה בכי״ל, אבל בד: אחר ברחמי,

. ,  הוספה ע״פ הבבלי י״ה ב
: מלקט אדם עצים ן וממאנין וחולצין במועד. בכי״ל סדר אחד  שם: מגרשי
ן במועה וכ״ה בד י מ ב י מ  ועשבים וכו, שלא יעשה אמן. ממאנין ומגרשין וחולצין ו
, כ״ו: והתם  ובי״ו (אלא שהסדר שם כמו בכי״ע). וברי״ץ גיאת ה׳ חוה״מ עמ
 (בתוספתא) נמי תניגא מ א ד ם י ן (? עיין לעיל) ומגרשין וחולצין בחוש״מ^ והנה גס

 לפניו חסד ״ומייבמין״ כמו בכי״ע, ועיין במשנה פ״א מ״ז.

ב (נכי״ל וד אין כאן סדק חדש). ״  פ

, אלף קע״ח בשמ י ם וכוי. לשון ריא״ז בשלטה״ג ס״ב ט ר ג  6 לוקחין מן ה
 התוספתא. ועיין להלן 461 שו, 213 ויש שם ט״ם.

. ובכי״ל: : ולא עוד אלא לדון עליהן וכו, . בד וכי״ו  7 לערער ולדון עליחן וכו,
ד ולדון עליהם. ועיין ידוש, ברכות פ״ג ו׳ י ע ה ד ולתן עליה, ולהלן *461: ל ו ע  ל

.121 , , היגר עמ , שמחות פ״ד הי״ד, הוצ  ע״א (ובהקבלה) ומפ
»  י

 (סיב 1) בכי״ל יד).

י ן וכר. בכי״ל. כי״ו וד: כל אלה שאמדו מגלחין ד פ ס I כל אלו שאמרו מ I 
, כ״ג: כל אלו שאמדו מגלחין וכוי. וכן בתהה״א , חוה״מ עמ . וכ״ה ברי״ץ גיאת ה  וכו,
 להרמב״ן עניין תספורת, ם״ג ע״ד: גופא דבריתא בתופפתא כל אלו שאמרו מגלחין
: ל , ד״ה כ  במועד וכוי וכ״ה בליקוטות שלו כאן ד״ה עוד (כ״ב סע״ד). ובתוספ, כ״ג א

 והא דתניא בתוספתא כל אלו שאמרו מותר לספר במועד וכוי.

 1) וכ״ח לפני המנהיג, «יק מ״ע בשו׳ 18.
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רו לו לספר לא יספר וכר. וכ״ה בכי״ל. ה רי״ץ גיאת,  12 אף על פי שהתי
/ ע״ג: תניא , י״ט ד״ר י  תוה״א וליקוטות הג״ל. וכן בה׳ שמחות למהר״ם ב״ב סי
ו ת י ך ב ו ת  בתוספתא אעפ״י שהתירו לספר לא יספר ברשות הרבים אלא בצנעא ב
 (וכ״ה ברי״ץ גיאת ורמב״ן הנ״ל. אבל בה׳ שמחות עם פירוש מחנה לויה ט״ו ע״ב
 ליתא שתי מלים אילו) ואעפ״י שהתירו לכבס לא יוליך וכו׳. ובמרדכי פ״ג סי׳ תתע״ג:
 תניא בתוספתא אע״פ שהתירו לספר לא יסתפר ברשות הרבים אלא בצינעא ואע״פ
 עהתירו וכו׳. וכן בס׳ האסופות כ״י(לפי אפטוביצר הום׳ לראבי״ה 163) : דתניא כל אלו
 שאמדו מספדין לא יספרו ברשות הרבים וכו׳. אבל בהגה״מ פ״ז מה׳ יו״ט הכ״א אות
ד לא יספר וכר, ועיי״ש פ״ח ה״ז ע ו מ : תניא בתוספתא אף על פי שהתירו לספר ב ׳  ק
 אות ה׳. ולפי גי׳ זו מפורש בתוספתא שמדברים כאן גם במועד ולא רק באבילות. ועיק
 מ״ש בזה בפירוש מיגון לשמחה בה׳ שמחות כאן, אבל מ״ש ד״י גאטיגייו שגם במרדכי
 הגי׳ כמו בהגה״מ, לא מצאתי כן, כי במרדכי ד״ו (הראשון) הגירםא היא כמו

 שהעתקתי לעיל.
 ועיין מ״ש על דברי הגה״מ אלו בדרשות מהרי״ל ה׳ חוה״מ (ד׳ קרימוגא שי״ח)
 ל״ו ע״ב. ובאגודה סי׳ נ״ו, קע״א ע״ד: תניא בתוספות ־מקוס שהתירו לכבס ולספוד
ל יעשו בצנעא. ובוודאי אלה הם דברי עצמו ולא היה לפניו ג ד  (צ״ל ולספר) ב

 בתוספתא ״במועד״, לעגין ציגעא.

ן במועד וכוי. הראשונים הג״ל. ותוה״א להרמב״ן  12/13 כל אילו שאמרו מכבסי
 עניין תכבוסת, ס״א ע״ד.

ו שטרי ארסיות וכו׳. די״ץ גיאת ה׳ חוה״מ עמ׳ כ״ה, תוה״א  17 אין כותבי
 להדמב״ן עניין מלאכה ג״ה םע״ג, ליקוטות שלו רד״ה עוד (כ״ב ע״ד) עיי״ש, ופירש
 בתוה״א שם: פי׳ בשקבל השדה קודם לכן התיר ר׳ יהודה כדי שלא יחזרו בהן דקודם

 כתיבת שטר שניהם הוזרין עד שירד לתוכ׳ ואע״פ כן אסר ת״ק והלכה כמותו.

ו במועד ומחשב וכו׳. בכי״ל: כותב אדם חשבנותיו ב אדם חשבגותי ת ו  18 כ
ד וכר, וגראה שזו היא אשגרה מלמטה ואין לגירסא זו סמך ע ו י מ א צ ו מ  במועד ל
 בראשוגים שמביאים את התוספתא, והייגו: רי״ץ גיאת ה׳ חוה״מ עמ׳ כ״ו, רי״ף פ״ג
 סוף סי׳ אלף קצ״ו, ס׳ האורה סוף סי׳ ע״ט עמ׳ 187, תוספות (הובאו בשו״ת הרשב״א
 ח״ג מי׳ רע״ג), מגהיג ה׳ יו״ט סי׳ קי״ח עמ׳ 93 (וכ״ה שם: ואגי מצאתי בתוםפ׳
 דמשקין א ל ו ש א מ ר — כלומר, בפרק אלו שאמרו, והיה לפגיו חילוק הפרקים כמו
 בכי״ל וד — כותב אדם וכר), רוקח סי׳ ש״ח, ראבי״ה ח״ב טי׳ תתל״ט סוף עמ׳ 519,
ו  םמ״ג לאווין ע״ה, כ״ח ע״ג, רא״ש פ״ג סי׳ כ״ד, שבה״ל ה׳ חוה״מ סוף סי׳ רכ״ה, ק״
 ע״א, ר׳ ירוחם ס׳ אדם גתיב ד׳ ח״ה (קרוב לסופו), ס׳ האגודה כאן סי׳ כ״ט קס״ט ע״ג.
 ובליקוטות הרמב״ן כאן (כ״ב ע״ג): וכותב אדם חשבגותיו [שבתוספתא] (כן
 צריך להוסיף ע״פ המ״מ פ״ז מה׳ יו״ט הי״ד) גמי מפגי מלאכת הדיוט וצורך המועד

 הותרו, ויש מפרשים משום דבר האבד ואינו נראה. ועיין בשיטת ריב״ב ברי״ף הג״ל.

 19 םקבלין קיבולת בםועד וכו׳. רייץ גיאת, רי״ף, מנהיג. ראבי״ה, רא״ש
 ושבה״ל הנ״ל.

 25 לא סיפר ערב חרגל וכו׳. םמ״ג עשין דרבנן ב׳, רמ״ו ע״ב, עיי״ש. ועיין מם׳
 שמחות פ״ז ה״ד, הוצ׳ היגר עמ׳ 138.
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 עמ׳ 231.
ה אחת. וכן בשמחות פ״ז ה״ב, הוצ׳ היגד עמ׳ ע  1 ובית הילל אום׳ אפילו ש
, א׳. אבל בירושלמי אין רמז מדין זה. וכמה סתמות של הירושלמי  137. ועיין בבלי כ
 מתנגדים לדין זה (כמו שיתבאר אי״ה בידוש׳ כפשוטו במקומו). וכן בחילופי מנהגים
, הי: אנשי מזרח פוטרים את האבל אפילו שעה אחת אא״י אין  הוצ׳ מיללער סי

 פוטרים אותו עד שיהיו לו ג׳ ימים לפני הרגל.
תאבל במועד וכו׳. בתוה״א להרמב״ן ענין שבתות ויו״ט  2 אין אבל רשאי שי
 ע״ד רע״ד: וכשנחפש דברים הללו חוץ מהגמרא שלנו מצינו בתוספתא אין אבל רשאי
 להתאבל בתוך המועד אבל נוהג בצינעא בתוך ביתו, ובאבל נמי תניא (פ״ז ה״ז הוצ׳
 היגר עמ׳ 139) אבל במועד כאלו שאינו אבל ונוהג בצינעא ובירושלמי נמי גרםינן
 וכר. ובריטב״א כ״ג ב׳ ד״ה ואידך: והא דקתני בתוספתא אין אבל רשאי להתאבל בתוך
 המועד אבל נוהג בדברים שבצנעה, ההיא רשות קאמר שהוא רשאי לנהוג בדברים

 שבצנעה ומדת חסידות היא לו. ועיין תוה״א הנ״ל.
ן מי זבלים וכוי. רי״ף פיא סי׳ אלף קם״א, ריב״ב שם. דא״ש פ״א סי/  3 שותי
, אדם נתיב ד׳ ח״ה, ר״ן ברי״ף , רכ״ט, עמי 212, ר׳ ירוחם ס , חוה״מ סי / שבה״ל ה  כ

 הנ״ל, ועיין מ״מ פ״ח מה׳ יו״ט סהט״ו.

ת וכר. ברי״ץ גיאת ה׳ חוה״מ עמ׳ י״א: פשו נות ודיני נ  8/9 ודנין דיני ממו
 בתוספתא אלו הן צרכי רבים דנין דיני ממונות דיני נפשות דיני מכות ו פ ו ד י ן
ה ועורפין את העגלה ט ו ס ת ה ן א י ק ש מ ם וערכין וחרמים והקדשות ו י ו ב  ש
 ורוצעין עבד עברי ומטהרים את המצורע ומפרקין מנעל מעל גבי אמום אבל לא
 מחזירין אותו. והנה בתוספתא לפנינו אין זכר מפדיון שבויים והשקאת סוטה, וכל
 לשונו מתאים לברייתא שבירושלמי פ״א ה״ב (ומקבילה בשקלים), פ׳ ע״ב. אבל גם
 בראבי״ה ח״ב סי׳ תתי״א, עמ׳ 500 (והובא במרדכי פ״א סי׳ תתל״ו) מעתיק את
 הברייתא שבירושלמי הנ״ל, ומוסיף: והכי נמי תניא בתוספתא בפירקין. והוא כותב
 שם: ולא ידענא מאי קא חשיב פדיון שבוים שהדי אפילו בשבת מותר. ונראה לי
 דמיידי למנות ולטלטל כסף הפדוים. ועיין מרדכי הנ״ל ובהגהות שם. אבל דברי
 הראבי״ה בדודים, והיינו שמותר לאסוף ולטלטל הכסף בשביל פדיון שבויים שיזדמנו,
: מפקחין פקוח נפש בשבת ופירושו כמו כאן, ׳ , א  וכדברי הבבלי שבת ק״נ וכתובות ה
 שמפקחין על ענייני פיקוח נפש שיזדמן ועושים תקנות לשם זה. ועיין דרכי משה סי׳
 הקמ״ד. אבל גם לפי פירוש זה אין להבין איזה איסור יש בזה בחוה״מ שאנו זקוקים
 להיתר, ולפיכך נראה בדוד שהברייתא מוגה כאן את צרכי רבים, ועיקרה לא לעניין

 חוה״מ אלא לעניין צרכי רבים סתם, עיין ידוש׳ שקלים פ״א ה״א, מ״ו ע״א.

 9 ורוצעין עבד עברי. בד וכי״ו מונה כאן בין אחדים גם פדיון מע״ש. ובכי״ל,
 בברייתא שבירושלמי וראשונים הנ״ל אינו מזכיר פדיון מע״ש, אבל נראה שאין לבטל
 גי׳ זו, וכבד העירותי לעיל *177 שברייתא זו מדברת בעיקר על זמן עולי רגלים
 בירושלים, ואז היה מע״ש שנטמא נפדה ע״י הגיזבדים (כמו שמפורש בתום׳ שקלים

 שם) וגם זה הוא מצרכי רבים שהיו עושים לפגי הרגל ובחוה״מ.
 9/10 ופורקין מנעל מן האימום ובלבד שלא יחזיר. בתום׳ פסחים לעיל 1603 :
 שכן עולי רגלים מתקנים מנעליהם וםנדליהם במועד. והובאה בבבלי שם נ״ה ב׳ בלי
 חולק, אבל בירושלמי שם פ״ד ה״ז, ל״א ע״ב: ורבנין אמדין עשירים היו ובבהמה היו
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 עולין. ולדבריהם גם עולי רגלים אסורים לתקן מנעליהם במועד, והמיעוט שהלך ברגל
 היה צריך לקנות חדשים (עיין תום׳ פסחים נ״ה ב׳ ד״ה עולי). וקרוב מאד בעיני
 שהרצעגים היו מכינים מקודם נעלים בשביל עולי דגלים (יתכן ג״כ שהנעלים היו
 בירושלים בזול, שהרי בעלי אושפיזין היו גומלין את עורות המוקדשין בחנם), וכדי
 שאפשר יהיה להתאים את המדד. (להגדילה) היו מחזיקים את המנעל ע״ג האימום,
 ולפיכך אומרת התוספתא שפורקין מנעל מן האימום (בשביל עולי רגלים, וגם זה מצרכי
 רבים, אבל מותר גם בלי זה, עיין ידוש׳ ביצה ספ״א, ם״א ע״א) אבל אסור לו להחזירו

 על האימום, כדי להתאימו למדה. ועיין פיה״מ להדמב״ם שקלים פ״א מ״א.
ם םחזירין לו וכו׳. עיין לעיל 1358.  11 ושל בעלי בתי

ה ביהודה והילל וכו׳. עיין מ״ש לעיל 116 שו׳ 4/5. ש ע ב מ  18 שו

. ה ג י ג  ח
. א ״  עמ׳ 232. פ

 1 והכריעו חכם׳ לסייע לדברי ר׳ יהודה. כ״ז ליתא בכי״ל. ובמקום זה כתוב
 שם: השיב ר׳ על דברי בית שמאי. ועיין בבלי ו׳ א׳.

 2 חייב בסוכה. בד יש אח״כ עוד בבא וכ״ה בכי״ל. וכ״ה לעיל 14911.

יב בלולב וכו׳. במנהיג ה׳ אחרוג סי׳ ל״א. עמ׳ 68 : תוספתא  2/3 יודע לנענע חי
 קטן היודע לנענע חייב בלולב להתעטף חייב בציצית היודע לשמור תפליו וכו׳ כל

/ והכניס לתוכה גם פירושי האמוראים.  הברייתא בלשון הבבלי סוכה מ״ב א
ן וכוי. בד סדר אחד, ובכי״ל הסדר כמו בד, אלא שיש  3 יודע לשמר תפילי

 שם הוספה שאעיר עליה להלן.
ט וכוי. להלן 50024, ועיין או״ז ח״א ה׳ שחיטה, סי׳שם״ז. ג״א ע״ג.  4/5 יודע לשחו

289:לפתוח חיקו. ת חיקווכוי.וכ״ה בכי״ל.ובספרי זוטא שלח עמ׳  5 יודע לפרוס א
 ולפי זה לפרוט חיקו, פירושו לפרום כגף בגדו לקבל את התרומה, עיין מ״ש רי״ן
. ובבבלי פוכה הג״ל: לפרוש כפיו, 4 2  אפשטין בתדביץ ש״ו עמ׳ 47 ומ״ש לעיל ז
 ופירושו, כמו כגפיו, ועיין ראשוגים שם. ובד כאן: לפרוש חוקו, וכ״ה ברמב״ם םפי״ב

 מה׳ תרומות, ועיין מהר״י קודקום שם וכ״מ שם.
ת לשאול וכוי. להלן 66312 ואילך כסדר של כי״ע. ע  שם: יש בו ד

: כיצד בודקין אותו מטבילין אותו  6 ברשות חרבים טהור. בכי״ל מוםיח כאן
 וגותגין לו חולין לשם תרומה יודע לשמור את גופו אוכלין על גב גופו טהרות, ידיו

 אוכלין על גב ידיו טהרות וכו׳ כגי׳ ד וכסדרו.
תו וכו׳. בה״ג ד״ו ה׳ ציצית מ״ז ע״א (הוצ׳ מק״ג עמי 237) : צד בודקין או י  7 כ

 כאיזה צד עושין לו מטבילין אוחו וכוי. ומשם, כגראה, בר״ח סוכה מ״ב סע״א.
 10/11 אלא אם כן יודע הפרש אכילה וכו׳. עיין ספרי זוטא שלח עמי 288

 ובהערות שם.
ת וכו׳. כל הברייתא בראבי״ה ח״ב סי׳ תת״ה, אה שתי שערו י קת שהב ו נ  12 תי

 עמי 491.

 ו
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א וכו׳. דאבי״ה הנ״ל. ועיין שם סי׳ תקםיט, עמי 295.  13 וכן תינוק שהבי
 שם: נתמלא זקנו וכוי. בכי״ל נוסף לפני זה: וראוי לעשות בן סורר ומורה עד
 שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בהווה בלשון נקיה. ויש כאן אשגרה
 ממשנת סנהדרין פ״ח מ״א, והמלה ״בהוד•״ היא באשגרה ממשנת שבת פ״ו מיו ועוד.

 ועיין גי׳ ד׳, ולפני הראבי״ה הנ״ל היתד״ כנראה, גי׳ כי״ע.
ת נוהגות ברגל וכו׳. עיין תום׳ קידושין ל״ד ב׳ ד״ה אשה ובגליון ו  18 שלש מצו

 שם. אבל כן היא דרך הראשונים לקרוא את הברייתות תוספתא, עיין מבוא.
נוהגת כל שבעד• וכוי. בתום׳ חגיגה ו׳ ב׳ ד״ה יש: ובתוספתא גרםינן  21 ו
/ וגי׳ זו קשה מאד, ׳ ולא בשתיהן וכו ע ב ל ש ן כ י מ ו ל ש ה ת ש ל ה י ח מ ש ה  ש

 וכבר האריכו בזה האחרונים, עיין ח״ד ות״מ.

 למי 233.
, ופירושו ו ל י א ׳ ובכי״ל: יוצא ב ו ל א  3 נזיר יוצא בעולות וכוי. בד: יוצא ב

 באיל שלו, וכן הגיה בת״מ מדעתו, עיי״ש,
עט וכוי. עיין מיש לעיל 15414.  19 מקרא מו

א בצבתא וכו׳. בתום׳ י׳ ב׳ ד״ה מעילות: אך בתוספתא תנא מקרא ת ב  20 צ
ר ד״ל מקרא מועט ותולה ח ב צ ד ב ח ב  מועט וכו׳ מכאן היה אומד ר׳ יהושע צ

תש׳ סוף עידובין,  ברמז מועט וכו׳. וגי׳ משובשת היא. עיין י

. ב ״  עמ׳ 234. פ

ד בי. י ץ ונפגע. וכיה בד ובבבלי י  8/9 בן עזאי הציין ומת... בן זומא הצי
 אבל בכי״ל: בן זומא הציץ ומת,.. בן עזאי הציץ ונפגע, וכיה בירושלמי פ״ב ה״א ע״ז
 ע״ב, וכן מפורש להלן שו׳ 17 לא היו ימים מועטים עד שנסתלק בן זומא. ועיין מ״ש

 בגנזי קדם של לוין ח״ה עמ׳ 179.
ה בר׳ יהושע וכוי. בד סדר אחר ובכי״ל הסדר כמו בד. ש ע  12 מ

 23/24 ישאל אלם... .ישאל. המלים המנוקדות חסרות בכי״ל. ועיין היטב בירושלמי
 פ״ב ה״א, ע״ז ע״ג.

ד להיות. תוספת ברש״י י״א ב׳ במשגה. תום׳ שם ד״ה יכול, ה ומה עתי ה חי  27 מ
 תום׳ רי״ד ט״ז א׳ ד״ה כל (ט״ו ע״א), ונדפסה פיםקא זו בהחלוץ ח״ה עמ׳ 55.

 עמ׳ 235.

 3/4 כתחילה לא היו מחלוקות בישראל וכוי. בפתיחת המאירי לאבות (ד׳ וינה)
 ז׳ סע״ב: וזהו שאמרו בברייתא של חגיגה וכפ׳ אלו הן הנחנקין בתחילה לא היתה

 מחלוקת בישראל וכו/ עיי״ש. ועיין להלן 4252.
ית. עיין שנו״ס של צ. ועיין מ״ש לעיל 17924. ז  9 הג

/ עיין להלן 3212. י והילל ובו די שמא  14 משרבו תלמי
ן וכוי. בכי״ל וד: עושין אותו דיין בעירו  16 עושין אותו דיין בעירו מעלי

 משנעשה דיין בעירו מעלין וכו׳. וכ״ה לעיל 17924, להלן 42517.
 17 ושמ יושבין ובודקין וכוי. עיין משנה סוף מדות וספרי קדח פי' קס״ז,

 הוצ׳ הורוביץ עמ׳ 133.
 21 עבודתן כשירח. לעיל 17917.
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 למי 236.

ח וכוי. בכי״ל: אמי לו מה ממכיא ק י ת ה זו ש , לו מ מ כה א ה זו סמי  10/11 מ
 אמי לו מה זהי שתקיא שיתקו בנזיפה. וכגי׳ כי״ע וד כ״ה גם בירוש׳ פ״ב סה״ג

 (ובהקבלה). ע״ח ע״א ובבלי ביצה כ׳ בי.
ת הילל אומ׳ יום טביחה. בכי״ל: בית הלל או׳ ליום הטביחה. ואין  12/13 בי
, עיין ירושלמי פ״ב ה״ד, ע״ח ע״א. אבל ה ח ו ב ה ט מ ו  לזה מובן, וכנראה שצ״ל: י
 מכי״ע רואים שיש כאן חסרון. אחרי המלה טביחה, עיין צ. בשנו״ס. ובד: בית הלל

ן יום טבוח, אבל מכי״ל מוכח כמו שהגהתי. י  אומרי׳ א

 פ*ג.
ה אוכל וכו׳. בכי״ל: ע ק י ל ם היה אוכל וכו׳• ויפה  19 אונקלוס הגר הי
 פירש בח״ד כי במשנה ספ״ב שנה כהן ולוי(יוסי בן יועזד ויוחנן בן גודגדא) ובתוספתא

 הוסיף ישראל וגר (ר״ג ועקילס).
׳ ר׳ יוסי זה לשון כפול וכו׳. להלן 59329, ועיין ד״ש שם פכ״ה מ״ט.  23 אמ

ש וכוי. להלן 59330. ועיין ד״ש שם. ד ק  28 אחד קדשי מ
 שם: הנגמרין בטהרה אפילו בעזרה וכוי. מאירי עמ׳ ל״ח.

 עמ׳ 237.
 1 הכלי מצרן£... לא לתרומה. ליתא בכי״ל, ונכון, כי זו היא פיסקא של המשנה.
, 15 בתחלת נה בכסא. בכי״ל שנתנה בכסא. ועיין דק״ם מנחות עמ  2 שנתו

 ההגהות, שם עמ׳ 55 הערה ד׳, שם סוף עמי 142 בהגהות.
ת וכו׳. השגות הדאב״ד על הרז״ה בתמים דעים ח טמאת א י  4 ובתרומה אס נ

 סי׳ רמ״ד ע״ב םע״א, ליקוטות הרמב״ן סוף חגיגה, מאירי עמ׳ מ״ט. ועיין להלן.
ם וכוי. מכאן(וממה שכתוב למעלה מטביל את שתיהם ה ת מ ח ת א ל א  6 המטבי
 כאחת) הוכיחו בתום׳ כ״ד א׳ ד״ה בחיבורין, ובדמב״ן ובמאירי הנ״ל שהנכון הוא
 כפירוש הרז״ה והרמב״ם בפיה״מ ובפי״ב מה׳ אבות הטומאות הי״ב שחברתה טמאה
 אפילו לא נגעה בטמאה, אבל הראב״ד בהשגות על הרמב״ם שם חולק ומפרש שחברתה
 אינה טמאה אם לא נגעה בה, ועיין בתמים דעים שם שהאריך בזה, ועיין רש״י כ״ד א׳

 ד״ה בחיבודין.
 ו^שר לתוספתא כאן פי׳ הראב״ד שאינו מטביל את שתיהן כאחת אלא אם
 נטמאו שתיהן, מפני שאין טבילה לחצאין, ולפיכך אם הטביל רק אחת מהן לא נטהרה,
 והטהרות שעשה בה טמאות עד שיטביל שתיהן כאחת, אבל אם נטמאה רק אחת מידיו
 יכול להטבילה לבדה. ומה שכתוב כאן: שהיד מטמאה וכו׳ אין זה מוסב על המטביל
 אחת מהן וכר (כי שם הטעם פשוט מפני שאין טבילה לחצאין) אלא אלמעלה (שר 4) :

 ובקודש מטביל את שתיהן, כלשון המשנה (פ״ג מ״ב), זהו תוכן דבריו, עיי״ש.
י לטמא בקודש וכו׳. צ. מעיר ד , ו ק ת חבירתה ל ה א א מ ט ד מ  7 שהי
 שהמלים ״לק׳ וד״׳ אינן בד וכי״ו, ויש להוסיף שאינן גם בכי״ל, ראב״ד, רמב״ן ומאירי
. וכן מעתיקים בתוספות הנ״ל: שהיד , ד ו ק  הנ״ל. אבל גי׳ כי׳׳ע היא הנכונה, וצ״ל: ל
, מן המשנה (פ״ג מ״ב), ואפשר שלכד נתכוין גפ  מטמא חברתה לקדש, וזו היא פי
, פירושה: , יהודה, שלד , ור״י בר  הראב״ד הנ״ל. ולפיסקא זו נסמכת המחלוקת של ר

א בקודש ולר״י בר״י פירושה — לפסול בקודש. מ ט  ל
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, דיה לא, עיי״ש. / תוםפ׳ כיד ב כו גגס ו , ר׳ חנניה בן אנטי ם  9 א
מבחטאת וכוי. הגי׳ הנכונה בכייל: חומד בקדש  10/11 חומר בקודש מבתרוםה ו
 ובחרומה מבחטאת וכוי, ותנא זה סובר כי הכל נאמגין על חטאת אבל לא על קודש

 וחרומה, עיין להלן ועיין מנחת בכורימ.
/ / ד״ח פסחים ייח ב כו  15 אם׳ ר׳ יוסי טנין לרביעי ו

 20/21 יכול אף תרומה ותרומת מעשר וחלה וכוי. נראה שמכאן ואילך מתחיל
 מדרש אחר׳ ור׳ יוסי סובר כי הכל נאמנים רק על חטאת וכדעת ר׳ יהודה להלן שו׳
 22|21, ועיין לעיל שו׳ 11|10, והביא ראיה מן הפסוק שכל דיני הכהונה מסורים לאהרן
 ולבניו. ומכאן ואילך מתחיל המדרש שבספרי זוטא קרח הוצ׳ הורוביץ עמ׳ 293 שו׳

 1׳ עיי״ש.
ן דעתן של ישר/.. שדעתן של ישראל. בכי״ל: שהוא לדעתן של  21/22 שאי
 ישראל יצאו אלו שאינן לדעתם של ישראל. ושתי גירסאות אלו גם בספרי זוטא הנ״ל:
ר לדעת צבור יצא דבר שאיפשר לדעת ש פ י א א  מה בית לפרוכת מיוחד דבר ש

 צבור. אבל במדרש הגדול שם להפך: שאפשר... שאי אפשר, ומתאים לגי׳ כי״ל.
ב א׳ ד״ה שלא גרסו: ד׳ יופי, אבל בדיש / בחום׳ חגיגה כי כו  22 ר׳ יהודה אומי ו

 טהרות פ״ז מיה גרפ כלפנינו עיי״ש.
/ עיין תופ׳ הנ״ל. כו ן ו ל נאמני  23 שהכ

יט ב׳ ד״ה ק רשות עם הארץ וכוי. ר״ש טהרות פ״ז מיה. תופ׳ כאן י פ  24 ס
 בגדי, גיטין ס״א ב׳ ד״ה וליחוש, נדה ל״ד א׳ ד״ה ותיפוק, רמב״ן שם ל״ג טע״ב. ועיין

 מאירי כאן עמ׳ ל׳ ועמ׳ ל״ה.
ת וכוי. כל הברייתות עד 23811, להלן 6344 ואילך, ונעתקה א ט ח ת ב ש מעלו  25 ש

 ונחפרשה בד״ש פרה פ״ה מ״א.
 עפ׳ 238.

/ עיין רש״י וחופי כ״ו א׳ ד״ה הגבאין. ובד כאן פדר כו ס שניכנסו ו  11 חגבאי
 אחר, אבל בכי״ל הסדר עד שורה 19 כמו בכי״ע.

ן נאמנים על טהרת תרומה. וכ״ה בכי״ל ורש״י הנ״ל. אבל לפני י א  12 ו
 בעלי החום׳ הנ״ל חסרו המלים ואין נאמנים.

/ פיהימ להדמב״ם פ״ג מ״ד בשם התופפתא. כו ת ולבדים ו  13/14 וקודם לגתו
ף על התרומה. בכי״ל: בשעת הדגל ת והבדים נאמנין א ו ת ג בשעת ה  14/15 ו
 אף על החרומה, ולהלן שו׳ 20 אין זה בכי״ל. אבל בפיה״מ הנ״ל גרם כמו שהוא לפגיגו.
ן וכוי. עיין חוס׳ כ״ב א׳ םדיה לא ובשיח ת השמ ע ש  16 אבל לא על היין ב

 יצחק כאן ל״ט ע״ג ד״ה בא״ד.
א יקבלה ממנו, וכן. ל א יקבל, גם בד א יקבל הימנו. בכי״ל: ל א הי  18 שהי

 וכי״ו, אבל הנכון כגי׳ כי״ע, ובן היה לפני בעלי התופסות כ״ד םע״ב.
/ בכי״ל כאן: מעשה בר׳ סרסון וכו׳ עד סוף הפרק, כו  19 מן המודיעימ ולפנים ו

 ואח״כ: מן הםודיעים ולפנים וכו/
/ ברש״י כ״ו א׳ ד״ה על כלי: כו ת הכלים ו ר ה  20 בירושלם נאמנין על ט
 בהדיא תניא בירושלמי(!) נאמנין על טהרת כ ל הכלים (כגי׳ כי״ל, כי״ו וד) לקדש, וכן
י (!) נאמנין על טהדת כל מ ל ש ו ר י  בתום׳ שם ד״ה ובירושלם: וכן תנא בהדיא ב
 הכלים. ועיין דק״ס עמ׳ 91 שהעיר כי הגי׳ הנכונה היא: בירושלים, ולא בירושלמי,

 והכוונה לתוספתא שלגו.
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ם הארץ וכוי. עיין להלן 66917, ויש שט השמטה י ע  20/21 הלוקח כלים מאומנ
, 36) ובד״ש שם פ״ז מיז,  והנכון בד, בכי״ו(קרגגל במ״ח חמ״ה עמ

. ט״ם היא, ובכי״ל, כי״ו וד: שלחן שניטמא וכוי, , א וכו מ ט י נ מ ש ה ל  22 כלי ש
. : ותניא שלחן שנטמא מטבילין אותו וכו,  וכן בר״ח כ״ז א

. בדוכי״ו: והטבילו את ת המנורה וחיו הצדוקים וכו, ו א ל י ב ט ה ה ש ש ע מ  22/23 ו
 המנורה ביום טוב וכוי. אבל גם בכי״ל וירושלמי (פ״ג ה״ח ע״ט ע״ד) ליחא המלים ביום
י יום כוי. ויפה הגיהו בגליון ל י ל ל: ומעשה שהטבילו המנורה ב י  טוב. ובר״ח הנ

י יום טוב וגוםחא יפה היא.. ל י ל ב : ל ״ 1  ש



 תקונים והוספות

 עמ׳ 27: אשר נתן לך זו הטוב והמטיב וכ״ה בירוש׳] הידוש׳ משובש, וצריך
 להגיהו ע״פ מדרש שמואל פי״ג הוצ׳ בובר (והמדרש העתיק שם כל סוגיית חידושי):
ב (בובר מחקו בטעות); הרי הירוש׳ אומר: ו ל ט ו כ נ ל מ ר ג ש  אשר נתן ל[ך] א
 דר׳ ישמעאל אמר הטוב והמטיב וכוי כלומר, דבי ד״י — המכילתא. (הרי״ן אפשטיין).
 עמי 87 : שכן הוא (הריבמ״ץ) כותב שם: וראינו (ר״ש [ד״מ] ז״ל שפי׳] נגררת
 אחדי הגהת המגיהים בד׳ ווילנא, אבל טעות הוא, כי ריבמ״ץ לא ידע את פירושי
 הרמב״ם (הוא היה בן־דורו הזקן), ואולם את פירושי ר״ש הוא מזכיר עוד בפיאה
 פ״ד מ״י, פ״ה מ״ח ודמאי פ״ד מ״ז, ובשביעית הלא ממקומו מוכרע שאינו פי׳ המשניות
 להר״מ שהרי הוא אומר ״שפי׳ ב ג ל י ו ן משנתינו״ וא״כ לא היה פי׳ מסודר אלא
 גליונות בספרו של ר״ש שהיה בידו של ריבמ״ץ. מי הוא ר״ש זה קשה להכריע, עיין

 ברילל יאהדביכעד ח״ח עמ׳ 175 ודצפ״ח בסי׳ משקין עמי הערה 1. (זזנ״ל).
 עמ׳ 88 (בריש העמוד): סוף דבר, הגי׳ הנכונה בתוספתא] עכשיו באה לידי
 החוברת כי ביצחק מאת ד״י בדאהב, ירושלים תרפ״ט (והעירני עליה ד״ר ח. א. סריימן)
 ושם בעמ׳ ל״ב תשו׳ ר״א בן הרמב״ס, וכ״ה שם: שאלה מרבינו אברהם בן הרמב״ם
 ז״ל על דברי אביו הרמב״ם ז״ל ילמדנו רבינו הדין בפרוזבול המוקדם כשד והמאוחד
 פסול וכמן שאמרה התוספתא מאימתי כותבין פרוזבול מערב ראש השנה של שביעית
 כתב עד ערב ד״ה של מוצאי שביעית אעפ״י שחוזר וקרעו לאחר מכאן גובה עליו
 והולך ואפילו לזמן מרובה רשב״ג אומר כל מלוה שלאחר פרוזבול אינו משמט משמע
 דהא קודם פרוזבול משמט וחולק על ת״ק וכו׳ תשובה ובו׳ והכתוב בחיבור הוא
 המדוקדק ושבפירוש המשנה כבר תקנו אבא מארי ז״ל בכתב ידו כך פרוזבול המוקדם
 הוא שיכתוב הפרוזבול היום ויכתוב בו הזמן בזמן מוקדם וכו׳ ורשב״ג שחלק על ת״ק

 אין הלכה כמותו וכו׳.
 עמ׳ 115: וכבר הדפיסו את הנוסחאות השונות] יש להוסיף גם את הפירושים
 בוזאת ליהודה לד״י עייאש ח״ב ל׳ ע״ב ואילך, והעיד ע״ז ד״י ברילל בשם בנו ר׳ נחום

 במבוא המשנה שלו ח״ב עמ׳ 139. עיין להלן.
 עמ׳ 116 : והפירוש הוא שהאיש נעטף באבילות] עיין מ״ש ד״י בדילל במבוא

 המשנה ח״ב עמ׳ 129 — 140׳ עיי״ש. (הרי״ן אפשטיין).
 עמי 169: ארבעה עשר שחל להיות בשבת וכו׳ ראבי״ה ח״ב פי׳ תנ״ב] ועיין פ׳

״ה (הוס׳ ר״א אפטוביצר לראבי״ה עמי 72).  הפרנס סי׳ נ
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